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Giriş 

 Survey çalışmaları ile artan otomatikleştirilmiş yöntem ve 

algoritmalar 

– Yerden; SDSS, OGLE, ASAS... 

– Uzaydan; Hipparcos, Corot, Kepler, Gaia... 

 TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) yerleşkesinde 

bulunan ROTSE-IIId robotik teleskobu 

– ~1000 bölgede yaklaşık 4.5 milyon nokta kaynak 

 Bu çalışmada kısa dönemli değişenler sistemler 

incelenmiştir. 

– 0.1 gün < P < 1.5 gün 

 Sınıflanması olası değişen türleri; 

– Geometrik değişenler; EW, EB, EA (E, EC, ESD, ED) 

– Bünyesel değişenler;   δ Scu, RR Lyr (RRab, RRc, RRd) ... 
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Giriş 

Kullanılan algoritmanın adımları: 

Geliştirilen yazılım (PnF.py – TAY [Türk Astronomi Yazılımları]) 

– Dönem hesaplamaları      Lomb-Scargle (Lomb 1976, 

Scargle 1982) 

– Kriterlere uygun sistemlere uygulanan Fourier serisi 

fitlerinden Fourier katsayılarının elde edilmesi 

– Fourier katsayıları kullanılarak değişen sistemlerin 

sınıflandırılması 

– W UMa (EW) değişen türü olarak belirlenen sistemlerin 

yaklaşık geometrik parametrelerinin elde edilmesi 
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Materyal ve Yöntem 

Ön indirgemesi 

yapılmış CCD 

görüntüsü 

(c.fit) 

Ham CCD 

görüntüsü 

Katalog 

dosyası 

(sobj.fit) 

Astrometrik ve 

fotometrik 

kalibrasyonu 

yapılmış katalog 

dosyası 

(cobj.fit) 

BDF 

düzeltmesi 
SExtractor IDL 

 ROTSE-III (Robotic Optical Transient Search Experiment) 

– 45 cm ayna çapı 

– Geniş görüş alanı (1°.85 x 1°.85), diagonal 2°.64 

– 5, 20 ve 60 sn poz süresi için 17m, 17m.5 ve 18m.5 (Akerlof 2003) 

– Filtresiz 

 

 Gözlem zamanlarının %70’i ROTSE grubu, %30’u ise TUG tarafından 

kullanılmakta. 

Avustralya 

Teksas 

Namibia 

Türkiye 
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Materyal ve Yöntem 

   Güçsav’ın (2010), en 

az 100 adet nokta kaynak 

bulunan framelere 

uyguladığı veri yolu 

şeması görülmekte 

 

   Bu çalışmada ~1000 

farklı bölgeden 

yararlanılmıştır. 

 

   Işık eğrileri elde 

edildikten sonra, ortalama 

parlaklığa göre ±3 sigma 

dışındaki değerler 

eğrilerden çıkarılmıştır. 
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Materyal ve Yöntem 

Rucinski (1993); 

 

  4500 teorik ışık eğrisine yaptığı fit;     ial i 2cos
10

0

f  -> (değme oranı) 

i  -> (yörünge eğim açısı) 

q -> (kütle oranı) 
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Materyal ve Yöntem 

Rucinski (1997a); 

 

OGLE projesi kapsamında 933 örten değişen 

için yapılan çalışmada; 

 

  İç kritik eşpotansiyel limitini gösteren f = 0 

bağıntısını temsili 

 

 a4 = a2 (0.125 - a2) 

 

  Zonklayan sistemler ise genelde grafiğin alt 

kısmında kalmaktadır. 

 

a4 > 0 (pozitif) 
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Materyal ve Yöntem 

Rucinski (1997b); 

-0.02 < a1 < 0 

Hoffman vd. (2009); 
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Materyal ve Yöntem 

• Fourier Filtreleme Metodunun Kullanıldığı Çalışmalar 

Çoker vd. (2013); 

 

ROTSE-IIId arşivinden bulunan ve 

literatürde W UMa türü olarak bilinen 

38 sistem incelenmiştir.  

Sadece 2 sistem -0.02 kriter çizgisinin 

üstünde kalmakla beraber hata barları 

ve çizgiye olan yakınlıklarına göre EW 

sistem olabileceği gösterilmiştir. 
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Materyal ve Yöntem 

• Fourier Filtreleme Metodunun Kullanıldığı Çalışmalar 

Pojmanski (2002); 

 

Fourier filtreleme metodunu geliştirmiştir;  

 

•  4500 teorik ışık eğrisine yaptığı fit 

 

 

 

 

•  EW, EB, EA yerine ayrık (ED), yarı-

ayrık (ESD) ve değen (ED) sistemler 

ayrımı 

 

•  Bu çalışmada zonklayan sistemleri 

ayıklamada b2 – b4 veya a4 – b4 

grafiklerinden yararlanılması önerilmiştir. 

    ibia ii 2sin2cos 
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Materyal ve Yöntem 

• Çalışmada Kullanılan Yazılım 

 Analizlerden merr ≥ 0m.5 çıkarılmıştır. 

 

 Dönem analizlerinde lomb.py  

 

  Girdi parametreleri: x, y, ofac, hifac 

 

 

 

  Tüm sistemler için dönem hesabı (jmax, en güçlü pikin indeksi): 

 

  FAP üssü değeri -50’den küçük veri setleri için hesaplanan dönem 0g.1 ila 1g.5 

arasındaki sistemlerin analizlerine devam edilmiştir. 

 

 Normalize edilen ve Fourier analizine hazır hale gelen veriye 9 terimli Fourier 

serisi fit edilmiştir. 
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Materyal ve Yöntem 

• Çalışmada Kullanılan Yazılım 

Fourier katsayılarından a1, a2 ve a4 kullanımıyla sistemlerin sınıflaması; 

 

 a2 ve a4 katsayıları ile ayrık (ED), yarı-ayrık (ESD) ve değen (EC) değişenler 

 

 a4 > 0.05 sistemler; zonklayan (PULS) 

 

 -0.02 ≤ a1 ≤ 0.025 sistemler; EW 
 

 a1 < -0.035 sistemler; EB 

 

 

Rucinski (1993) ve Hambalek ve Pribulla (2013) tarafından sunulan tablolar ile; 

 

 a2 ve a4 katsayıları ile değme oranı (f) belirlenmekte 

 

 f değerine karşılık gelen a2 katsayılarından en yakın yörünge eğim açısı (i) ve 

kütle oranı (q) belirlenmektedir. 
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Bulgular 

Kriterlere uygun, dönemlilik gösteren örnek 4 adet sisteme ait evrelendirilmiş ışık eğrisi. 
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Bulgular 
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Bulgular 

Fourier serisi fitlerinden elde edilen a2 ve a4 katsayılarının dağılımı. 
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Bulgular 

Fourier serisi fitlerinden elde edilen a2 ve a4 katsayılarının dağılımı. 
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Bulgular 

Fourier serisi fitlerinden elde edilen a2 ve a1 katsayılarının dağılımı. 
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Bulgular 

Literatürde tür bilgisi bulunan EW türü sistemlerin a2 ve a4 katsayılarının dağılımı. 
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Bulgular 

Literatürde tür bilgisi bulunan EB türü sistemlerin a2 ve a4 katsayılarının dağılımı. 
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Bulgular 

Analizleri yapılan EW türü sistemden literatürde f, i ve q bilgileri bulunan örnek 5 

sistemin sonuçlarının karşılaştırılması. Bold yazılan q değerleri tayfsal gözlemlerden 

elde edilmiş sonuçlardır. 



Deniz Çoker 21/24 

Bulgular 

Sonuçların güvenirliğini test etmek için literatürde hem tayfsal hem de fotometrik 

gözlemleri bulunan 8 adet EW türü sistemden yararlanılmıştır. 
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Bulgular 

  L-S algoritması ile elde edilen sonuçlara göre değişen sistemlerin %97’sinin 

hesaplanan dönemleri literatür ile uyumlu 

 

  Fourier katsayılarının kullanımıyla yapılan sınıflandırma literatür ile oldukça uyumlu

  
EW EB ESD ED PULS TOPLAM 

%92 %65 %70 %79 %82 %86 

EW EB ESD ED PULS TOPLAM 

411 31 116 57 73 688 

  Literatürde dönem ve sınıf bilgisi bulunan 543 değişene ek olarak toplam 688 yeni 

keşif ve sınıflandırma yapılmıştır. 

  Fourier katsayılarından b2’nin kullanımı sayesinde zonklayan (PULS) sistem olarak 

tekrardan sınıflandırılan sistemlerin %78’i literatürle uyumlu 
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Tartışma ve Sonuç 

  EW türü değişenlerin geometrik parametrelerinden i parametresi çözümlere 

oldukça yakın ancak f ve q (özellikle de q) parametreleri çok güvenilir değil 

  

 f  

 i 

 q 

 

  ai katsayılarındaki hatalar; 

  Işık eğrilerindeki saçılma 

  Bazı sistemlerin sahip olduğu küçük ışık değişim genliği (Δm < 0.3) 

  A/W türü ayrımının yapılamaması 

  Olası 3. ışık etkisi 

 

  Elde edilen f, i ve q değerleri örten çift yıldız modellemelerinde kullanılan 

programlar (PHOEBE gibi) için başlangıç parametreleri olarak kullanılabileceği 

düşünülmekte 
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TEŞEKKÜRLER 

Bu çalışmada, ROTSE–IIId teleskobuyla gözlenmiş, TBAG108T475 numaralı 

TÜBİTAK projesi kapsamında kullanıma tahsis edilen verilerin, tekrar tasnif edilmiş 

hali kullanılmıştır. 


