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Özet: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Astrofizik Araştırma Merkezi‟nde genellikle yıldız 

astrofiziği üzerine çalışmalar yürütülmektedir. Farklı alt alanlarda araştırmalar yürüten merkez 

üyelerinin çalışma alanlarından birisini de “soğuk yıldızlar” oluşturmaktadır. Bu çalışmada, soğuk 

yıldızlar üzerine yapılan çalışmaların kapsamı ve sonuçları üzerinde durulmaktadır. Bazı aktif 

yıldızlara ilişkin ışıkölçüm ve tayf gözlemleri ile elde edilen verilerin analizleri ve elde edilen sonuçlar 

bazı örnekler (V1430 Aql, SAO62042, V340 Gem, IT Com, V711 Tau) özelinde tartışılmaktadır.  

 
1.  GiriĢ 
 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi‟nde astrofizik alanındaki araştırmalar gözlemsel 

ağırlıklı olup Astrofizik Araştırma Merkezi ve Ulupınar Gözlemevi‟nde yürütülmektedir. 

Çalışma alanları, sıcak yıldızlar, örten çift yıldızlar (Algoller,  Lyr ve W UMa türü yıldızlar), 

soğuk tek ve çift yıldızlar, zonklama yapan tek ve çift yıldızlar, asteroitler ve meteorlar, 

yüksek enerji ve plazma astrofiziği olarak sıralanabilir.  
 

Bu çalışmanın konusu olan soğuk yıldızlar üzerine yapılan fotometrik çalışmalar ile leke 

kaynaklı değişimler (bazı yıldızlar için) ortaya çıkarılabilmektedir. Bu tür yıldızların uzun 

yıllara yayılmış fotomerik gözlemlerinin birleştirilmesi ve tayf verisi ile birlikte 

değerlendirilmesi sonucunda ise soğuk yıldızların manyetik etkinliklerine ilişkin daha ayrıntılı 

bilgilere ulaşılmaktadır. Bu çalışmada, i) fotometrik veri analizi ve leke modeli, ii) fotometrik 

ve tayfsal verinin eş-zamanlı analizi ve soğuk yıldızlarda yüzey sıcaklık dağılımı ile leke 

özellikleri ve iii) salma gösteren özel tayf çizgilerinin modellenmesi ve plaj modeli üzerinde 

durulacaktır.  

 

2.  Fotometrik ÇalıĢmalar ve Leke Modeli 
 

Soğuk bileşenli aktif örten çift yıldızların ışık eğrilerinde ortaya çıkan leke kaynaklı 

değişimlerin modellenmesinde farklı tür yazılımlar kullanılarak özellikle lekenin enlem, 

boylam, boyut ve sıcaklık faktörü (veya fotosfere göre akı oranı) belirlenmeye 

çalışılmaktadır. Bu tür yazılımlardan biride CURVEFIT (Budding ve Zeilik, 1987) olup bu 

program ILOT (the Information Limit Optimization Technique) yöntemini uygular. Yazılımın 

çalışma zinciri aşağıdaki gibi özetlenebilir: 
 

i) İlk olarak çiftlik etkilerini ortadan kaldırmak için sistem ve bileşenlerin parametreleri ile 

ışık eğrisi modellenir. Oluşturulan kuramsal eğri, gözlemlerden çıkarılarak çiftlik etkileri 

ortadan kaldırılır.  
 

ii) Ortaya çıkan fark eğrilerindeki değişimler leke kaynaklıdır ve CURVEFIT programı ile 

analiz edilerek leke parametreleri (lekenin enlem, boylam, açısal büyüklüğü, fotosfere göre 

akı oranı gibi) belirlenir.  
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iii) Bulunan leke parametreleri ile ışık eğrisi leke etkisinden arındırılır. Bu şekilde ışık eğrisi 

tekrar analiz edilerek daha güvenilir sistem ve bileşen parametreleri bulunur. 
 

Eğer çift sistem tutulma göstermez ise veya tek aktif bir yıldızdaki leke kaynaklı değişimleri 

analiz ediyorsak, ışık değişimi doğrudan analiz edilerek leke parametrelerine ulaşılır.  

 

2.1.  Örten çift sistem: V1430 Aql 
 

V1430 Aql, 0,87 gün dönemli örten bir çift sistemdir. En son fotometrik çalışması, Çanakkale 

Onsekiz Mart Üniversitesi Gözlemevi‟nde (ÇOMÜG) elde edilen BVR ışık eğrileri 

kullanılarak yapılmıştır (Erdem ve Sürgit, 2009). Işık eğrisi tutulma ve diğer çiftlik etkilerinin 

yanında soğuk leke kaynaklı asimetriler göstermektedir (Şekil 1). Yukarıda sözü edilen ILOT 

tekniği ile önce çiftlik etkileri arındırılmış, daha sonra leke kaynaklı değişimler (Şekil 1) 

CURVEFIT yazılım ile modellenerek bu değişimlerin iki yarım kürede kutba yakın iki soğuk 

lekeden (Şekil 2) kaynaklandığı belirlenmiştir. Bu şekilde leke kaynaklı değişimler 

modellendikten sonra çiftin ışık eğrisinden arındırılmış ve çift olma kaynaklı 

etkiler/değişimler modellenerek (Şekil 3), V1430 sisteminin ve bileşenlerinin parametreleri 

duyarlı olarak belirlenmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ġekil 1. V1430 Aql‟nın iki soğuk lekeden kaynaklanan ışık değişimleri ve onların modellenmesi ile elde edilen 

kuramsal eğriler (Erdem ve Sürgit, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

ġekil 2. V1430 Aql‟nın ikinci minimum (0,5 evre) 

sırasında aktif bileşen üzerinde yer alan iki soğuk 

leke ile görünümü (Erdem ve Sürgit, 2009). 

ġekil 3. V1430 Aql‟nın leke etkisi arındırıldıktan 

sonra elde edilmiş ışık eğrisi ve onu temsil eden 

kuramsal eğri (Erdem ve Sürgit, 2009). 
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2.2. Tutulma göstermeyen çift sistemler: SAO 62042, V340 Gem ve IT Com 
 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gözlemevi‟nde programa alınan yıldızlardan olan 

tutulma göstermeyen üç aktif sistem SAO 62042, V340 Gem ve IT Com‟a ilişkin çalışmalar 

bu başlık altında verilecektir.  
 

a) SAO 62042 
 

SAO 62042 (BD +38 2140) yeni keşfedilmiş, kromosferik aktif bir çift sistemdir. Frasca ve 

ark. (2006) bu sistemin fotoelektrik ve tayfsal gözlemlerini yaparak, sıcak bileşeninin dikine 

hız eğrisini elde edip, yörünge öğelerini kısmen belirlediler. Bu çalışmada baş bileşenin 

tayfsal ve ışıtma sınıfı K1IV olarak verilmiş olmasına rağmen, HR diyagramındaki konumuna 

göre, ışıtma sınıfının anakol yıldızıyla uyumlu olduğu belirtildi. Frasca ve ark. (2006), bu 

sistemin özellikle X-ışın salması gösterdiği ve genç bir BY Dra sisteminin tüm ana 

özelliklerini taşıdığını belirttiler.  
 

En son fotometrik çalışma ÇOMÜG‟de 2006-2007 gözlem sezonunda elde edilen BVRCIC ışık 

eğrileri kullanılarak yapılmıştır (Erdem ve ark., 2009). SAO 62042‟nin iki farklı yıldaki 

normalize akı değerleri SPOT programında kullanılarak, leke modelleri oluşturuldu. Şekil 4 

ve 5‟te farklı yıllar için oluşturulan bu leke modelinin kuramsal eğrilerinin gözlem 

noktalarıyla karşılaştırılması verilmektedir. Buna göre, her iki yıla ait lekenin enlemi, yüksek 

enlemdedir ve kutba yakındır. Aynı soğuk aktif bölgenin her iki yılda da yer aldığı 

varsayıldığında, ana leke oluşumunun hemen hemen 1 yılda büyüyüp boylamsal olarak 270° 

‟den 215° ‟ye göç ettiği söylenebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

ġekil 4. SAO 62042‟nin 2006 gözlem sezonunda elde edilen Bessell BVRI aletsel diferansiyel ışık eğrilerine 

SPOT programıyla fit edilen leke modelinin kuramsal eğrileri (Erdem ve ark., 2009). 
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ġekil 5. SAO 62042‟nin 2007 gözlem sezonunda elde edilen Bessell BVRI aletsel diferansiyel ışık eğrilerine 

SPOT programıyla fit edilen leke modelinin kuramsal eğrileri (Erdem ve ark., 2009). 

 

 

b) V340 Gem 
 

V340 Gem (BD +26 1531 = HD 57267 = GSC 1913 0930 = HIP 35664) SIMBAD veri 

tabanında yarı-düzenli zonklayan bir yıldız olarak sınıflanmaktadır. Frasca ve ark. (2006) hem 

tayfsal hem de fotometrik olarak yaptıkları gözlemler sonucunda baş yıldızın kütlesini 2,5M


 

vetayf türünü de G8III olarak belirlediler. Araştırmacılar ayrıca sistemin H ve X-ışın salma 

yapılarını inceleyerek aktivite özelliklerini belirlemeye çalıştılar. Bu çalışmada, V340 Gem 

tek çizgili tayfsal çift olan bir RS CVn türü aktif sistem olarak sınıflanmıştır.  
 

V340 Gem, ÇOMÜG‟de Kasım 2006 ve Mayıs 2007 tarihleri arasında BVRcIc süzgeçleri ile 

STL-1001 CCD kamera takılı 30cm Schmidt-Cassegrain teleskop kullanılarak gözlendi. Bu 

sistemde ortaya çıkan parlaklık değişiminin kaynağı baş yıldızın manyetik etkinliğinin sonucu 

ortaya çıkan soğuk leke veya lekelerdir. Bu değişim, bize bu yıldızın fotometrik dönme 

dönemini hesaplama olanağı verir. Işık değişimine diferansiyel düzeltme yöntemi 

uygulanarak yıldızın fotometrik dönme dönemi Pfotometrik=36,16±0,29 gün olarak belirlenmiş 

ve bu değer Frasca ve ark. (2006) tarafından yıldızın dikine hız eğrisinden bulunan Porb=36,24 

gün yörünge dönemine çok yakın çıkmıştır (Erdem ve ark., 2009). Şekil 6‟da elde edilen 

kuramsal eğri ile BVRcIc süzgeçleri ile elde edilen gözlemsel noktaların uyumu 

görünmektedir. Bu ışık değişimlerinin leke kaynaklı olduğu düşünülerek, değişimi 

modellemek için SPOT yazılımı kullanılmış ve değişimin kaynağı olan leke parametreleri 

belirlenmiştir. 
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ġekil 6. Aktif yıldız V340 Gem‟in bu çalışmada Kasım 2006 ve Mayıs 2007 arasında elde edilen Bessell BVRI 

aletsel diferansiyel ışık değişimleri ve bu değişimlere DC yöntemiyle fit edilen kuramsal eğriler (Erdem ve ark., 

2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ġekil 7. V340 Gem‟in 2006/2007 arasında elde edilen Bessell BVRI aletsel diferansiyel ışık eğrilerine SPOT 

programıyla fit edilen leke modelinin kuramsal eğrileri (sol panel) ve lekenin aktif yıldız üzerindeki görünüşü μ-

uzayı (sağ panel) (Erdem ve ark., 2009). 
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Işık değişimini ortaya çıkartan soğuk leke, yaklaşık 290° boylamında, 65° enleminde ve 25° 

açısal büyüklüğe sahiptir. Elde edilen leke parametreleri ile oluşturulan kuramsal eğri ile 

gözlemlerin uyumu Şekil 7‟de sol panelde verilmiştir. Şekil‟den görüldüğü üzere, B-bandı 

ışık eğrisinin genliği, soğuk leke etkisinden beklendiği gibi, I-bandı ışık eğrisinin genliğinden 

daha büyüktür. Lekenin aktif yıldız üzerindeki konumu ve büyüklüğü ise yine Şekil 7‟de sağ 

panelde görülebilir (Erdem ve ark., 2009a).  
 

3. Tayfsal ÇalıĢmalar ve Leke/Plaj Modeli 
 

Aktif yıldızlar üzerine yapılan çalışmaların bir bölümü de özel çizgilerdeki (H, Ca II H, K 

gibi) değişimlerin incelenerek bu tür yıldızların fiziksel özelliklerinin yanında yüzey ve 

atmosfer yapı özelliklerinin de araştırılması üzerine odaklanmıştır. Bu çalışmada, Çanakkale 

Onsekiz Mart Üniversitesi araştırma grupları tarafından yürütülen aktif yıldızlara ilişkin 

çalışmalara örnekler verilecektir. Bazı çalışmalar tayfsal veri yanında fotometrik veri 

kullanılarak da güçlendirilmiştir. Tayfsal verilerin modellenmesinde, yüzey sıcaklık değişimi 

için Catalano ve ark. (2002) tarafından verilen ve bazı metal çizgi derinlik oranlarından 

(LDR) elde edilen LDR-Te kalibrasyonu kullanılırken, Ca II K salma çizgisinin 

modellenmesinde ise (plaj modeli) E. Budding tarafından geliştirilen PROF yazılımı 

kullanıldı (yöntem için bkz. Budding ve Zeilik, 1994).  
 

Plaj modeli için kullanılan PROF yazılımı iki aşama içerir. İlk aşamada, salma profiline “iki 

bileşenli fit” yapılırken ikinci aşamada plaj modeli uygulanır. Sonuçta, PROF yazılımı, çizgi 

ve plaj özelliklerini içeren 12 parametre içerir. Modelleme sonucunda, plaj bölgesine ilişkin 

temel parametreler olan enlem, boylam, açısal büyüklük ve bu bölgenin kesirsel akısı elde 

edilir.  

 

3.1.  EĢ-zamanlı fotometrik ve tayf veri analizine örnek uygulama: IT Com 
 

IT Com (HD 118234 = HIP 66286), Griffin (1988) tarafından yaklaşık 59 gün dönemli tek 

çizgili tayfsal çift yıldız olarak keşfedildi. Aynı çalışmada, birinci bileşenin K0-1 tayf 

türünden bir dev yıldız, ikinci bileşenin ise ön tayf türünden bir yıldız olabileceği önerildi. 

Sisteme ilişkin Ca II H, K çizgi analizlerinde ortaya çıkarılan salma yapıları aktivite üzerine 

önemli kanıtlar sundu (Strassmeier, 1994). Henry ve ark. (1995) tarafından yapılan fotometrik 

çalışmalarda iseiki lekeden kaynaklanabileceği önerilen ışık değişimleri belirlendi.   
 

IT Com sistemi, 2004 yılında fotometrik olarak ÇOMÜG‟de, tayfsal olarak ise Catania 

Astrofizik Gözlemevi‟nde gözlendi. Bu verilere ayrıca, Fairborn Gözlemevi‟nde alınan 

fotometrik veriler de eklendi. Hemen hemen eş-zaman aralığında yapılan gözlemler ile 

aktivite özeliklerinin daha duyarlı belirlenmesi amaçlanmıştı (Biazzo ve ark., 2006).  
 

Sisteme ilişkin aktivite özelliklerini belirlemek için B ve V ışık eğrileri ile tayftaki bazı metal 

çizgilerinin derinlik oranlarından (LDR) elde edilen sıcaklık değişimleri kullanıldı (Biazzo ve 

ark., 2006). Bunun için, Catalano ve ark. (2002) tarafından geliştirilen LDR-Te kalibrasyonu 

kullanıldı. Bu çerçevede, IT Com‟un B ve V süzgeçlerindeki ışık eğrileri ile LDR-Te 

kalibrasyonu ile elde edilen Te değerleri dönme evresine göre Şekil 8‟de gösterilmektedir. 

Şekilde ayrıca H çizgisine ilişkin eşdeğer genişlik değişimi de yer almaktadır.  Şekildeki ışık 

eğrileri ve sıcaklık değişimleri,  = 0,30 evre yakınında bir maksimum gösterirken bunu takip 

eden minimum  = 0,60 evre yakınında ortaya çıkmaktadır.  
 

IT Com‟un ortalama sıcaklık ve EWH değerlerinin dönme evresine göre değişimi 

incelendiğinde (Şekil 8), sıcaklık eğrisinin minimuma girdiği 0,5 dönme evresinde EWH 

değerlerinin artış göstermesi, bu evrede ışıkküredeki büyük leke ile renkküredeki plaj bölgesi 
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arasında bir ilişki olduğunu göstermektedir. Yüzey özellikleri bu şekilde incelenen sistemin 

üç boyutlu görüntüsü iki soğuk leke görüntüsü ile birlikte Şekil 9‟da verilmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ġekil 8. Dönme evresinin () fonksiyonu olarak V ve B ışık eğrileri, ortalama Tetkin sıcaklıklar ve H çizgisinin 

eşdeğer genişlik (EWH) değişimleri (Biazzo ve ark., 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

ġekil 9. IT Com için, iki farklı evrede (0,00 ve 0,60) iki büyük lekeyi gösteren üç boyutlu konfigürasyon. 

 

3.2.  Plaj modeline örnek uygulama: V711 Tau 
 

V711 Tau (HR 1099 = HD 22468), tayfsal çift sistem olup K1IV + G5V tayf türüne sahip 

manyetik etkinliği kanıtlanmış iyi bilinen bir sistemdir. Fekel (1983), sistemin yörünge 

parametrelerini, bileşenlerin kütlelerini, yarıçaplarını ve tayf türlerini belirlemiştir. V711 

Tau‟nun son yıllarda yapılan ayrıntılı çalışmalarından biri Garcia-Alvarez ve ark. (2003) 

tarafından yapılmış ve burada sistemin yörünge parametreleri ile bileşenlerin temel 

parametreleri duyarlı olarak verilmiştir. Bunun yanında, Frasca ve Lanza (2005), yörünge 

çözümlerini yenilemiş ve sistemin yörünge döneminin şiddetli manyetik etkinlik nedeniyle 

hızlı bir azalma gösterdiğini ortaya koymuşlardır. V711 Tau, hemen hemen sabit H salması 

gösteren birkaç RS CVn türü sistemden (UX Ari, II Peg ve DM UMa gibi) biridir. Işık 

eğrilerindeki değişimin kaynağı olarak, Doppler görüntüleme tekniğini kullanarak, K 

ϕ = 0,00 ϕ = 0,60 
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yıldızının yüzeyinde, uzun yaşam süresine sahip (>11 yıl) kutup lekelerinin yanında, geçici ve 

düşük enlemlerde yer alan lekelerin varlığı önerilmiştir (Vogt ve ark., 1999). 

 

Bu çalışmada, V711 Tau‟nun 2007 yılında Mt. John Gözlemevi‟nde (Yeni Zelanda) 1m ayna 

çaplı Cassegrain türü teleskopa bağlı HERCULES tayfçekeri ile alınmış tayfları incelenmiştir. 

V711 Tau‟nun manyetik etkinliğini araştırmak amacıyla, manyetik aktivite belirteci olan H 

(6563Å) ve Ca II H (3968Å) ve K (3933Å) çizgileri seçildi. Hedef çizgilerin tayfları sırasıyla 

Şekil 10 ve 11‟de gösterilmektedir. H çizgileri, düşük pozitif boylamlı bölge kaynaklı güçlü 

bir salma göstermektedir. Bu nedenle, 0,83 evrede K yıldızının ürettiği güçlü bir maviye 

kaymış Hsalması gözlenmektedir. Hem H hem de Ca II H, K çizgilerinde gözlenen bu net 

salmalar, sistemdeki aktif yıldızın renkküre kaynaklı aktivitesinin sonucu ortaya çıkmaktadır. 

Bu çalışmada, aktif yıldızın renkküre kaynaklı aktivitesini incelemek için alınan tayflardan 

dört tanesi seçilmiş, bunlar üzerinde PROF yazılımı kullanarak plaj modeli uygulanmış ve 

olası plaj bölgesi parametreleri tahmin edilmiştir.  

 

 

 

 

 

 
 

PROF yazılımı ile, ilk olarak seçilen tayflardaki Ca II K çizgilerine salma çizgisi 

modellemeleri yapıldı. İkinci adımda ise bu çizgilerdeki plaj etkileri araştırıldı. V711 Tau, 

K1IV+G2V tayf türlerinde bileşenlere sahiptir. Literatürdeki çalışmalar göz önüne alınarak, 

manyetik aktivitenin büyük kütleli ve soğuk bileşenden kaynaklandığı kabul edildi. Buna göre 

yapılan çizgi modellemelerinde K1IV yıldızı için izdüşüm dönme hızı 44km/s olarak 

belirlendi ki bunun da eş-dönme hızına yakın hız olduğu görüldü. İkinci adımda yapılan plaj 

modeline göre, özellikle 0,17 evre civarında analiz edilen tayflarda, yaklaşık 55° enleminde, 

20° boylamında ve 15° açısal büyüklüğünde bir plaj bölgesi ortaya çıkmaktadır. Bu bölgeden 

ġekil 10. V711 Tau‟nun farklı tarihlerde elde 

edilmiş H (6563Å) tayf bölgesi. 

ġekil 11. V711 Tau‟nun farklı tarihlerde elde edilmiş 

Ca II H (3968Å) ve K (3933Å) çizgilerini içeren tayf 

bölgesi. 
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gelen salma akısının çevresinden 3-4 kat fazla olduğu belirlenmiştir. Ayrıca bu yapının, 

yörünge hareketinin sonucu olarak, 0,17 evre civarında kırmızıya ve 0,83 evre civarında 

maviye kaydığı görülmüştür. Elde edilen sonuçlar H salması ile de bağlantılı olduğu açıktır. 

Şekil 12‟de Ca II K salma çizgisi ve ona yapılan plaj modeli, aktif yıldız üzerinde plaj 

bölgesinin konumu ve büyüklüğü ile aynı evrede H çizgisinin biçimi görülebilir.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

ġekil 12. V711 Tau‟nun 0,169 evrede gözlenen Ca II K salma çizgisi ve PROF programı kullanılarak elde 

edilen plaj modelinin kuramsal eğrisi (üst sol). Üstte sağ bölümde, K1 alt dev yıldızının renkküresinde plaj 

bölgesini gösteren üç boyutlu konfigürasyon (Binary Maker 3.0 programı kullanılarak elde edilmiştir). Altta, Ca 

II K salma çizgisi ile aynı evrede elde edilen H salması görülmektedir. 

 

4. Farklı Tür Çift Yıldızlarda Manyetik Etkinlik 
 

Önceki bölümlerde, aktivite özellikleri gösteren bazı çift yıldızların fotometrik-tayfsal 

analizleri ile bunlardan elde edilen sonuçları içeren bazı uygulamalardan sözedildi. Bu 

yıldızların yanında, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Astrofizik Araştırma Merkezi‟nde 

yürütülen çalışmalar kapsamında klasik Algol türü yıldızlar ve W UMa türü çift yıldızlar 

üzerine de araştırmalar devam etmektedir. Klasik Algol türü çift sistemlerde birinci bileşenler 

B-A türü anakol yıldızı iken ikinci bileşenler F-K türü alt-dev veya dev yıldızlardan 

oluşmaktadır. Bu tür çift sistemlerin bileşenlerin HR diyagramındaki konumları Şekil 13‟de 

gösterilmektedir (Soydugan, 2005). Şekil‟den ikinci bileşenlerin aktif yıldızlar ile aynı 

bölgede yer aldığı görülmektedir. Bu nedenle, klasik Algollerde ikinci bileşenler olası aktif 

yıldızlardır ki literatürde bu yönde çalışmalar yer almaktadır. Bu tür sistemlerde, optik 

bölgede ikinci bileşenlerin toplam ışığa katkısı genellikle %10‟dan küçük olsa da duyarlı 

gözlemler ile aktiviteye ikişkin tayfsal kanıtlar elde edilebilmektedir (bkz. Soydugan ve ark., 

2007).  
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ġekil 13. Klasik Algollerin birinci ve ikinci bileşenlerinin HR diyagramındaki konumları. 

 

Diğer bir örten çift sistem sınıfı olan W UMa‟lar üzerine de merkezimizde araştırmalar 

sürdürülmektedir.  Bu çalışmalarda özellikle birinci ve ikinci maksimumlarda ortaya çıkan 

seviye farkları ile minimumlardaki asimetriler, soğuk bileşenli sistemler için manyetik 

aktivite ile açıklanmaktadır. Bu çalışmalara bir örnek olarak V842 Her yıldızı gösterilebilir. 

Erdem ve Özkardeş (2009) tarafından yapılan bir çalışmada, ışık eğrilerinde O‟Connell etkisi 

belirlenmiş ve bu etki büyük kütleli yıldız üzerindeki bir soğuk leke ile açıklanarak ışık 

eğrileri bu şekilde modellenmiştir.  

 

5. TartıĢma ve Sonuç 
 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Astrofizik Araştırma Merkezi‟nde soğuk yıldızlar 

üzerine yapılan çalışmalar, bazı örnekler özelinde elde edilen sonuçlar kapsamında tartışıldı. 

Ancak bunun yanında Eker ve ark. (2008) tarafından “Kromosferik Aktif Çift Yıldızlar 

Kataloğu” bu tür yıldızlar için literatürdeki en kapsamlı çalışma olarak yayınlandı ve şu anda 

etkin olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, Demircan ve ark. (2006) tarafından bu tür yıldızlarda, 

evrim çalışmalarına kaynak oluşturabilecek, kütle kaybı, açısal momentum değişimi ve 

dönem azalması kapsamında önemli bir çalışma yapılmıştır. 
 

Yürütülen gözlemsel çalışmalar temelde bu tür yıldızlarda fotometrik ve tayfsal verilerin 

modellenmesi üzerinedir. Şu ana kadar fotometrik veriler merkeze bağlı gözlemevinde 

alınırken, tayfsal veriler ise Mt. John Gözlemevi‟nde (Yeni Zelanda) ve Catania Astrofizik 

Gözlemevi‟nde (İtalya) alınmış olup böylece bu konuda uluslararası ortaklıklar da 

kurulmuştur. İlgili yazılımlar etkin kullanılarak yıldızlarda manyetik etkinlikle ortaya çıkan 

soğuk leke özellikleri belirlenmiştir. Ayrıca, bazı özel tayf çizgilerindeki değişimler (Ca II H, 

K gibi) analiz edilerek plaj bölgelerinin özellikleri belirlenmiştir. Farklı tür tek ve çift 

yıldızlarda manyetik etkinlik özellikleri fotometrik ve tayfsal veri analizleri ile çalışılmaya 

devam edilirken son zamanlarda merkezimizdeki araştırmacılar radyo ve X-ışın bölgesinde de 

bu tür yıldızların davranışlarını incelemeye başlamışlar ve böylece çalışmaları geniş 

dalgaboyu aralığına yayarak daha ayrıntılı bilgi edinme fırsatını yakalama çabasına 

girmişlerdir (bkz. Budding ve ark., 2009).  
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TeĢekkür: Bu çalışma TÜBİTAK tarafından 105T083 numaralı projeyle desteklenmiştir. 
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