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Özet: Bu çalışmada SDSS ile kataklismik değişen yıldız (CV) olduğu belirlenen sönük ( 17mV  ) 

dört sistemin 2006-2009 yılları arasında TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’nde (TUG) RTT150 teleskobu 

ile yapılan CCD gözlemlerinin sonuçları yer almaktadır. Gözlenen kısa dönemli ( 4P sa ) 

kataklismik değişenlerin sakin evrede sıcak lekeden kaynaklanan değişimleri, “flickering” olarak 

adlandırılan beyaz cüceden kırmızı cüceye aktarılan maddedeki hızlı değişimlerin neden olduğu kısa 

zaman ölçekli değişimler ile sistemlerin parlaklık ve yörünge dönemlerinin değişimleri incelenmiştir. 

Sistemlerin bileşenleri, toplanma diski ve parlak lekeye ilişkin, ışık eğrisinin biçiminden ve yörünge 

döneminden elde edilen sonuçları tartışılmıştır. Ayrıca Ortak Zarf Sonrası Çift Yıldız (PCEB) türü bir 

yıldız olan ve örten çift olduğu bilinen HS 0705+6700 dizgesinin TUG’da T100 teleskobu ile yapılan 

gözlemleri ve O-C değişimi incelenmiştir. Bu dizgede gözlenen değişimin üçüncü cisimden 

kaynaklanan ışık-zaman etkisiyle olabileceği önerilmiştir. Bu yıldızların gözlemsel sonuçları Zengin 

Çamurdan et al. (2010) ve Çamurdan et al. (2012) tarafından yayınlanmıştır. 

 
1. Giriş 

Kataklismik değişen yıldızlar geri tayf türünden Roche lobunu doldurmuş ve iç Lagrange 

noktasından madde kaybeden bir kırmızı cüce yıldız ile kaybedilen bu maddeyi toplayan bir 

beyaz cüce yıldızdan oluşan, yörünge dönemleri kısa, etkileşen çift yıldız dizgeleridir. 

Yapılan çalışmalarda ortak zarf sonrası bir çift yıldız (PCEB) ile Sloan Digital Sky Survey 

(SDSS) ile keşfedilen sönük kataklismik değişen yıldızların fotometrik gözlemleri yapılarak 

ışık eğrilerinin elde edilmesi amaçlanmıştır. Bu gözlem verileri ile literatürdeki çalışmalardan 

elde edilmiş veriler birleştirilerek bileşenlerin fiziksel öğelerinin bulunması ve parlak leke, 

disk gibi yapılara ilişkin bilgilerin ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. Gözlemlere ilişkin 

sonuçlar burada tartışılmıştır. 

2. Gözlemler 

2.1. SDSS J0920 

SDSS J0920, gökyüzü taramasında keşfedilen ve tutulma gösteren CV’lerin tayfında görülen 

Balmer çizgilerinde derin merkezi soğurma gösteren sistemlerden biridir.  Gözlemlerde ~2.0  

Tablo 1. Yıldızların gözlemlerine ilişkin temel bilgiler 

kadirlik derin minimumlar elde edilmiştir. Ancak tutulma ortasında yıldız çok sönükleştiği 

için bu evrede fazla nokta elde edilememiştir (Şekil 1). Işık eğrisinin tutulmalar dışının 

oldukça düz olması ve 0.8-0.9 evrelerde belirgin bir bozulmanın görülmemesi baskın bir 

aSDSS g filtresi,  bGözlem başlangıcı,  cGözlem noktası,  dToplam gözlem zamanı,  eParlaklıktaki standart sapma,  fPCEB 
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parlak lekenin olmadığını, bu sistemde beyaz cüce ve diskin tutulduğunu göstermektedir. 

Sistemin iki renkte eş zamanlı gözlenememiş olması ve uzun poz süreleri nedeniyle kütle 

aktarımı ve parlak lekenin ışık eğrisindeki etkileri belirgin değildir. 

 
Şekil 1.  SDSS J0920 yıldızının R süzgeci (üstte) ve V süzgecinde (altta) elde edilen ışık eğrileri. 

2.2. SDSS J1607 

SDSS gözlemleri ile keşfedilen J1607, tayflarında tutulma gösteren sistemlerdeki yapılara ek 

olarak, SW Sex türü bir yıldızdır. Şekil 2’de görüldüğü gibi minimum kolları simetrik bir 

yapıya sahiptir ve belirgin bir “hump” yapı görülmemektedir. Bu nedenle sistemde beyaz cüce 

ve diskin tutulduğunu söyleyebiliriz. Szkody et al.’in (2006) çalışmasında verilen minimum 

zamanları ve bu çalışmada elde edilenler kullanılarak sistemin yörünge döneminin 3.49 saat 

olduğu belirlenmiştir (Zengin Çamurdan et. al., 2010). 

 
Şekil 2. SDSS J1607 yıldızının parlaklık değişimi. 

2.3.  SDSS J1457 

Szkody et al.’nin (2003) çalışmasında tutulma göstermesi beklenen bir CV olduğu 

belirtilmiştir. Bu özelliğinden dolayı gözlem programımıza aldığımız SDSS J1457 yıldızı 3 

Mart 2008 tarihinde V süzgecinde 4.76 saat gözlenmiştir. Işık eğrisindeki 0.4 kadirlik 40 

dakikalık yarı-dönemli değişimin dışında yörünge dönemi olarak adlandırılacak herhangi bir 
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dönemlilik belirlenememiştir (Bkz. Şekil 3). Bu durumda sistem ya tutulma göstermeyen bir 

sistemdir ya da olası yörünge dönemi gözlenen 4.76 saat zaman aralığından daha da uzun 

olmalıdır. 

 
Şekil 3. SDSS J1457 yıldızının parlaklık değişimi. 

2.4.  SDSS J1227 

2008 yılı gözleminde 200s poz süresi verilerek ~4 saat boyunca gözlenen yıldızda ~2 kadir 

genlikli üç tutulma; 2009 yılı gözleminde ise beş tutulma elde edilmiştir (Şekil 4). Tutulma 

öncesi baskın sıcak bir lekenin belirteci olan ~0.8 kadir genlikli hump yapı ışık eğrisinde 

oldukça belirgin olup, Z Cha ve OY Car kataklismik değişen yıldızlarında olduğu gibi 

yörünge döneminin hemen hemen yarısında etkin olduğu görülmektedir Sistemin sönük 

olması ve kısa yörünge döneminde uzun poz süresinin kullanılması nedeniyle minimum 

zamanlarını belirlemek zorlaşmış ve sıcak leke, disk ve beyaz cüceye ilişkin (özellikle 

önerilen beyaz cüce zonklaması) bilgi edinilememiştir.  

 
Şekil 4. SDSS J1227 yıldızının parlaklık değişimi. 

SDSS J1227 yıldızının gözlenen minimum zamanlarının doğrusal öğelerden sapmaları ışık-

zaman denklemi etkisi ile temsil edilmeye çalışılmış, bunun için diferansiyel düzeltmeli 

regresyon yöntemi uygulanmıştır. Bu analiz sonucunda SDSS J1227 yıldızının 0.014 gün 

yarı-genlik ve 2.4 yıllık zaman ölçeğinde çevrimsel bir dönem değişimi gösterdiği 

belirlenmiştir (Bkz. Şekil 5). Tutulma gösteren çok iyi çalışılmış birçok CV’nin de (O-C) 

analizlerinde çevrimsel dönem değişimleri gözlenmiştir (Borges et al., 2008; Baptista et al., 

2003, 2002; Baptista, Catalan ve Costa, 2000; Wolf et al., 1993). Bu çevrimsel dönem 

değişimleri EX Dra yıldızında olduğu gibi 4 yıldan başlayarak (Baptista et al., 2000), 30 yıla 
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(UX UMa; Rubenstein, Patterson ve Africano, 1991) kadar geniş bir aralıkta 10-100sn 

genlikli değişimler olarak görülebilmektedir. 

 
Şekil 5.  SDSS J1227 yıldızının O-C analizi sonucunda elde edilen kuramsal eğri ile gözlemsel O-C farkları. 

2.5. HS 0705+6700 

Bu yıldız Hamburg Schmidt taramasında bir cüce yıldız adayı olarak yer almaktadır (Hagen et 

al., 1995). Dreschsel et al. (2001) tarafından yapılan ayrıntılı fotometrik ve tayfsal çalışmalar 

bu yıldızın kısa dönemli (~2.3 sa) ayrık bir örten çift yıldız olduğunu göstermiştir. Sistemin 

parlaklığı baş minimumda ~1.1 kadir azalmaktadır. Bileşenler arasındaki sıcaklık farkı 

nedeniyle ortaya çıkan yansıma etkisi ışık eğrisinde kendini belirgin şekilde göstermektedir 

(Bkz. Şekil 6). Bu dalga benzeri bozulmanın genliği  ~0.18 kadir kadardır.  

 
Şekil 7. HS 0705+6700 dizgesinin O-C (I) (üstteki şekil) ve O-C (II) (alttaki şekil) değerlerinin çevrim sayısına 

göre değişimi ve analizi sonucunda elde edilen kuramsal eğri ile uyumu. 

HS 0705+6700 dizgesinin hem O-C hem de ışık eğrisi çözümleri sisteme bağlı üçüncü bir 

cismin varlığına işaret etmektedir. Gözlemlerden elde edilen minimum zamanları kullanılarak 

yapılan incelemede 8.06 yıl dönemli sinüzoidal bir değişim elde edilmiştir. Sonuç olarak 

sinüzoidal değişimin 20i  alındığında 0.12M kütleye sahip üçüncü cisimden kaynaklandığı 

düşünülmektedir. Qian et al. (2010) tarafından belirlenen dönemin iki kat büyük olması 

nedeniyle kütle fonksiyonunun iki kat daha küçük olduğu görülmektedir. HS 0705+6700 

dizgesinin ışık eğrisi modellemesi sonucunda 0.25 evrede üçüncü cismin sistemin toplam 

ışığına %4 katkıda bulunduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlar sisteme fiziksel olarak bağlı üçüncü 

bir cismin varlığını doğrulamaktadır (Çamurdan et al., 2012). 
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Tablo 2.  SDSS J1227 ve HS 0705 yıldızlarının O-C analizi ile bulunan parametreleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tartışma ve Sonuç 

TUG’da 2006-2009 yılları arasında yapılan gözlemlerde RTT150 teleskobu ve buna bağlı 

CCD’ler kullanılarak gözlenen CV’lerin sönük olması ( 17mm  ), verilen poz sürelerinin uzun 

olması (150-200s) ve dönemlerin kısa ( 4P sa ) olması nedeniyle dizgelerin ışık eğrileri elde 

edilebilmiş ancak bu gözlem verileri ile bileşenlerin fiziksel öğelerinin belirlenmesi hedefi 

gerçekleştirilememiştir. Bu nedenle gözlem verilerini kullanarak incelediğimiz dizgelerin 

yalnızca parlaklık değişimlerinden elde edilen sonuçlar tartışılmıştır. 

SDSS J1227 yıldızının O-C(I) sapmalarında sinüs benzeri bir değişim elde edilmiştir. ~2.4 

yıllık zaman ölçeğindeki bu değişimin, ikinci bileşenindeki Güneş benzeri manyetik 

aktiviteden kaynaklandığı sonucuna ulaşılmıştır. SDSS J1607’nin yörünge dönemi ilk defa bu 

gözlemlerle 3.49 saat olarak belirlenmiştir. SDSS J1457’nin V süzgecinde yapılan 

gözlemlerinde ışık eğrisindeki 0.4 kadirlik ~40 dakikalık yarı-dönemli değişimin dışında 

yörünge dönemi olarak adlandırılacak herhangi bir dönemlilik belirlenememiştir. HS 

0705+6700 yıldızının O-C farkları incelendiğinde ise ~8 yıllık bir dönem ile sinüzoidal bir 

değişim gösterdiği belirlenmiş ve bu değişimin üçüncü cisimden kaynaklanan ışık-zaman 

etkisiyle olabileceği önerilmiştir. Bu yıldızların gözlemsel sonuçları Zengin Çamurdan et al. 

(2010) ve Çamurdan et al. (2012) tarafından yayınlanmıştır. 
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 HS 0705+6700 SDSS J1227 

)(0 BJDT  24 51822.7619 (5) 24 53796.2414 (2) 

)(günPyör
 0.095646625 (4) 0.06295491 (8) 

sP (yıl) 8.06 ± 0.28 2.35 (1) 

)(sin ABia  0.197 ± 0.053  2.45 (3) 

K(gün) 0.00114 ± 0.0001  

 (derece) 118.4 ± 35  

f(m3)(M) 0.00012 ± 0.00006   

  2)( CO  0.00027 0.00035 


