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Özet
Algol türü bir örten çift y›ld›z olan UV Leo, 2005 gözlem sezonunda Ankara Üniversitesi
Gözlemevi’nde 30 cm çapl› Maksutov-Cassegrain teleskobuyla B ve V renklerinde 2 gece gözlenmiﬂ ve
sistemin ›ﬂ›k ve renk e¤rileri elde edilmiﬂtir. UV Leo’nun her iki ›ﬂ›k e¤risi, güncel tayfsal kütle oran› dikkate
al›narak Wilson-Deviney analiz program›yla ve ikinci bileﬂenin (so¤uk) yüzeyinde iki farkl› so¤uk lekenin
varl›¤› dikkate al›narak modellenmiﬂtir. Her iki leke kendilerini çevreleyen fotosferden yaklaﬂ›k 678 ve 791
K daha so¤uktur. Çift y›ld›z›n yörünge e¤im aç›s› yaklaﬂ›k 84 derece ve ikinci bileﬂenin birinci bileﬂenden
yaklaﬂ›k 261 K daha so¤uk oldu¤u bulunmuﬂtur. Fotometrik analiz sonuçlar› Zwitter ve ark.’›n sundu¤u
tayfsal elementler ile birleﬂtirilerek sistemin mutlak parametreleri için M1=1.11 ± 0.05 M;,, M2=1.02± 0.04
M;, , R1=1.08 ± 0.03 R;, R2=1.33 ± 0.04 R; de¤eleri hesaplanm›ﬂt›r.
Anahtar kelimeler: Çift Y›ld›zlar, Örten Çift Y›ld›zlar, Iﬂ›k E¤risi Analizi, UV Leo

Abstract
BV light and colour curves of the Algol type eclipsing binary UV Leo were obtained at the Ankara
University Observatory during two nights in 2005, by using a 30 cm Maksutov-Cassegrain telescope. The
light curves of UV Leo were analyzed using Wilson-Devinney code with the revised mass ratio. During the
analysis, two dark spots on the secondary component’s surface were assumed. Both spots are approximately
678 and 791 K cooler than their surrounding photosphere. The analysis yields that the orbital inclination for
the system is 84 degrees and also the secondary component is approximately 261 K cooler than the primary
one. The results of the photometric analysis were combined with Zwitter et al. (2003)’s spectroscopic
elements and the following absolute parameters for the system were derived: M1=1.11 ± 0.05 M; ,
M2=1.02± 0.04 M; , R1=1.08 ± 0.03 R; , R2=1.33 ± 0.04 R; .
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1. Giriﬂ:
UV Leo (HD92109, BD+15 2330, SAO 9922, HIP 52066; Vmax=8m.98); güneﬂ
benzeri (G0 V+G2 V) bileﬂen y›ld›zlardan oluﬂan, her iki minimumu hemen hemen eﬂit
ve yaklaﬂ›k 0.6 kadir derinlikte olan, ve 0.6 günlük yörünge dönemine sahip bir örten
çift y›ld›z sistemidir. UV Leo’nun bir de¤iﬂen y›ld›z oldu¤u Hoffmeister (1934)
taraf›ndan belirlendi. Jensch (1935), ›ﬂ›k e¤risinden hareketle sistemi Algol türü bir çift
y›ld›z olarak s›n›fland›rd›. Birçok araﬂt›rmac› taraf›ndan incelenmeye de¤er görülen UV
Leo’ya iliﬂkin yap›lan baﬂl›ca yay›nlar›n ayr›nt›l› referanslar› Frederik ve Etzel (1996)
ve Elmasl› ve ark.’da (2005) bulunabilir. UV Leo’nun karars›z bir ›ﬂ›k e¤risine sahip
oldu¤u ve bu de¤iﬂimin sistemdeki güneﬂ benzeri etkinliklerin (y›ld›z lekelerinin) bir
sonucu olabilece¤i ilk kez Broglia (1961) taraf›ndan önerildi. Sistemdeki bu de¤iﬂimin
varl›¤› daha sonra Wunder (1995), Frederik ve Etzel (1996), Popper (1965, 1997),
Mikuz ve ark. (2002) ve Zwitter ve ark. (2003) taraf›ndan da teyit edildi. Zwitter ve ark.
(2003), sistemin yüksek çözünürlüklü tayfsal gözlemlerinden radyal h›z e¤risini
belirlediler ve kütle oran›n› q=m2/m1=0.917 olarak hesaplad›lar. Bu sonuçlar ›ﬂ›¤›nda
UV Leo’n›n HIPPARCOS fotometrik gözlemlerini WD program› yard›m›yla analiz
ederek sistemin fiziksel parametrelerini buldular. Ancak Zwitter ve ark’n›n araﬂt›rmas›
UV Leo’nun ›ﬂ›k e¤risinin ana özelli¤i olan y›ld›z leke etkisini içermemektedir. Bu
çal›ﬂman›n amac›, UV Leo’yu güncel kütle oran› yard›m›yla yeni fotometrik gözlemler
›ﬂ›¤›nda inceleyerek sistemin en gerçekci fiziksel parametrelerini belirleyebilmektir.
2. Gözlemler:
UV Leo çift y›ld›z sistemi, Ankara Üniversitesi Gözlemevi’nde 11 ve 12 Ocak
2005 tarihlerinde fotometrik olarak gözlendi. Gözlemler 30 cm çapl› MaksutovCassegrain teleskobu ve ona ba¤l› SSP5-A fotometre baﬂl›¤› ile yap›ld›. Johnson
standart sistemine yak›n B ve V renklerinde yap›lan gözlemlerden “de¤iﬂen-mukayese”
anlam›nda ve her bir renkte 231 nokta elde edildi. Gözlemlerde mukayese ve denet
y›ld›z› olarak s›ras›yla BD+14 2275 ve BD+14 2269 kullan›ld›. Gözlemler süresince
mukayese ve denet y›ld›z›nlar›nda her hangi bir ›ﬂ›k de¤iﬂimi tespit edilmedi. Her gece
için hesaplanan atmosferik sönümleme katsay›lar› kullan›larak, gözlemler atmosferik
sönümleme etkisinden ar›nd›r›ld›. Tek bir gözlemin standart hatas› B ve V renkleri için
s›ras›yla ±0.025 ve ±0.028 olarak hesapland›. Elde edilen BV ›ﬂ›k ve (B-V) renk e¤rileri
ﬁekil 1’de görülmektedir. Evre hesab› için T0 (HJD)=2452307.5076 ± 0.0007
(Borkovits ve ark. 2002) ve P=0.6000864 ± 0.0000012 gün (Mikuz ve ark. 2002)
de¤erleri kullan›ld›. ﬁekil 1’de görülece¤i üzere ›ﬂ›k e¤risinin yaklaﬂ›k 0.70-0.90 evre
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ﬁekil 1: UV Leo’n›n 2005 y›l›na ait ›ﬂ›k ve renk e¤rileri

aral›¤› atmosferik olumsuzluklar nedeniyle bu gözlem mevsiminde tamamlanamad›.
UV Leo’nun ›ﬂ›k e¤risi (özellikle maksimumlar), y›ld›z lekelerinin varl›¤›n›n bir sonucu
olarak kararl› olmay›p mevsimsel bir de¤iﬂime sahiptir (en son gözlemler için bkz.
Mikuz ve ark. 2002 ve Zwitter ve ark. 2003). Ancak, ikinci minimum ç›k›ﬂ kolundan
hemen sonra 0.10’lik bir yörünge evre aral›¤›n›n (0.60-0.70 evre aral›¤›) ve birinci
minimuma giriﬂin hemen öncesinin (0.90-0.93 evre aral›¤›) gözlenebilmiﬂ olmas›ndan
hareketle her iki ›ﬂ›k e¤risinde bu k›s›m (0.70-0.90 evre aral›¤›) için parlakl›k seviyesini
ortalama de¤erler olarak kabul etmek ve bu kabul alt›nda onlar›n modellenmesiyle UV
Leo için ulaﬂ›lacak sonuçlar›n duyarl› olabilece¤ini söyleyebilmek mümkündür. Bu çift
sistem için yay›nlanm›ﬂ ›ﬂ›k e¤rileri (Frederik ve Etzel 1996, Mikuz ve ark. 2002, ESA,
ve Djurasevic ve ark. 2005) incelendi¤inde, bizim gözleyemedi¤imiz evre aral›¤›da her
hangi bir ani de¤iﬂimin varl›¤› tespit edilemedi. Her iki ›ﬂ›k e¤risinin 0.25 evresinde
görülen düzensizlik (saç›lma) gözlem verilerinin hata s›n›rlar› içerisindedir. Renk
e¤risinde birinci minimuma karﬂ›l›k gelen düﬂmenin (k›zarma) bir karﬂ›t› olarak ikinci
minimumda bir artman›n (mavileﬂme) olmay›ﬂ›, sistemin bileﬂen y›ld›zlar›n›n (daha
so¤uk olan bileﬂenin) y›ld›z leke(leri/si)ne sahip oldu¤unun bir sonucu olarak
yorumlanabilir.
3. Iﬂ›k E¤risi Analizi:
UV Leo’nun B ve V ›ﬂ›k e¤rileri, WD2003 (Wilson 2003) program› kullan›larak
Zwitter ve ark.’›n (2003) sistem için yay›nlad›¤› radyal h›z e¤rileriyle birlikte (ﬁekil 5)
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eﬂ zamanl› olarak analiz edildi. Birinci bileﬂenin (s›cak) s›cakl›¤› tayf türüne uygun
olarak Poper’›n (1980) s›cakl›k kalibrasyonundan T1=5915 K olarak belirlendi. Ayr›ca
analizde, tayfsal kütle oran› q=0.917 (Zwitter ve ark. 2003), konvektif atmosfer kabulu
alt›nda her iki bileﬂenin çekim kararmas› g1,2=0.32 ve yans›ma katsay›lar› A1,2=0.5
kullan›ld›. Lineer olmayan kenar kararma yasas›na uygun olarak kenar kararma
katsay›lar› van Hamme’nin (1993) tablolar› kullan›larak belirlendi.
Gözlemsel ›ﬂ›k e¤rileriyle en iyi uyumu sa¤layan kuramsal çak›ﬂt›rmalar ikinci
bileﬂenin (so¤uk) yüzeyinde iki farkl› lekenin varl›¤›n›n dikkate al›nmas›yla mümkün
olabilmektedir. Her iki leke yaklaﬂ›k 4975 ve 4862 K s›cakl›¤›nda ve bileﬂen üzerinde 110
ile 258 derece boylamlar›nda bulunmaktad›r. Lekelerin aç›sal büyüklükleri ise s›ras›yla 45
ve 38 derecedir. Daha önce de ifade edildi¤i üzere bu durum UV Leo’n›n öne ç›kan
özelliklerinden biridir. B ve V ›ﬂ›k e¤rileri için leke modeli yaklaﬂ›m›yla elde edilen
çözümler Tablo 1’de listelendi. Bu çözüm parametrelerine göre elde edilen kuramsal ›ﬂ›k
e¤rileri ile gözlemsel ›ﬂ›k e¤rilerinin uyumu ﬁekil 2 ve 3’te, ve bunlara uyan sistemin
geometrik yap›s› dört temel yörünge evresi için GNUPLOT1 yard›m›yla ﬁekil 4’te sunuldu.
Tablo 1: UV Leo’n›n Fotometrik Analiz Sonuçlar›
Parametre
T1 (K)
T2 (K)
q (m2/m1)
i (°)
A
G
:1
:2
L1/(L1+L2)
L2/(L1+L2)
x1
x2
y1
y2
F1,2
1. Leke
Ȝ1 (°)
ĳ1 (°)
ș1 (°)
TF1 (Teff/Tleke)
2. Leke
Ȝ2 (°)
ĳ2 (°)
ș2 (°)
TF2 (Teff/Tleke)

B Rengi

0.431 ± 0.017
0.569 ± 0.019
0.831
0.835
0.168
0.147

–––––––––––––––––––
1 http://www.cs.dartmouth.edu/gnuplot_info.html
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V Rengi
5915
5654 ± 85
0.917
84.08 ± 0.56
0.5
0.32
4.52162 ± 0.09958
3.79061 ± 0.02549
0.385 ± 0.017
0.615 ± 0.017
0.750
0.757
0.247
0.237
1.0
110.50 ± 1.47
38.03 ± 0.48
45.48 ± 0.91
0.88 ± 0.02
258.64 ± 1.25
48.96± 0.81
37.72 ± 0.45
0.86 ± 0.01
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ﬁekil 2 : Wilson-Devinney yöntemiyle B rengi için elde edilen kurumsal ›ﬂ›k e¤risi (düz çizgi) ile
gözlemsel ›ﬂ›k e¤risinin bir karﬂ›laﬂt›rmas›

ﬁekil 3: Wilson–Devinney yöntemiyle V rengi için elde edilen kuramsal ›ﬂ›k e¤risi (düz çizgi) ile
gözlemsel ›ﬂ›k e¤risinin bir karﬂ›laﬂt›rmas›

4. Sonuçlar
Bu çal›ﬂmada, UV Leo çift y›ld›z›n›n 2005 gözlem sezonunda Ankara Üniversitesi
Gözlemevi’nde elde edilen B ve V rengi ›ﬂ›k e¤rileri, sistemin güncel radyal h›z
e¤rileriyle birlikte eﬂ zamanl› olarak WD2003 program› kullan›larak modellendi.
Gözlemler ile kuramsal ›ﬂ›k e¤rileri aras›ndaki uyum, ikinci (so¤uk) bileﬂenin
yüzeyinde iki farkl› lekenin varl›¤›yla sa¤lanabildi. Her iki lekenin kendilerini
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ﬁekil 4: UV Leo’n›n dört temel yörünge evresi için ﬂematik tasviri ve ikinci bileﬂenin yüzeyindeki
lekelerin konumu

ﬁekil 5: UV Leo’nun radyal h›z e¤risi (Zwitter ve ark. 2003)

çevreleyen fotosfere göre s›cakl›k fark› yaklaﬂ›k 678 ve 791 K dir. Bu so¤uk y›ld›z
lekelerinin aç›sal büyüklü¤ü ise s›ras›yla yaklaﬂ›k olarak 45 ve 38o ‘dir. Güneﬂ benzeri
bileﬂenlere sahip bir Algol çifti olan UV Leo’da bu büyüklükteki lekelerin varl›¤›,
Güneﬂ’e göre onun daha ﬂiddetli manyetik aktivitenin varl›¤› ile aç›klanabilir. UV Leo,
çift olmas›n›n do¤as› gere¤i ayn› tayf türündeki tek y›ld›zlara oranla çok h›zl›
dönmektedir. Bu nedenle daha ﬂiddetli bir manyetik aktiviteye sahip olmas›
muhtemeldir. Ayr›ca Broglia (1961), UV Leo’da güneﬂ benzeri bir aktivitenin oldu¤unu
belirledi. Benzer ﬂekilde Popper (1965, 1993)’›n yapt›¤› tayfsal çal›ﬂmalarda da
sistemin kromosferik bir aktivite gösterdi¤ini ortaya koydu. Djuraseviç ve ark.’n›n
16
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Tablo 2: UV Leo’nun Mutlak Parametreleri

u
Parametre

a et e e
De÷er

a (R)

3.86 ± 0.05

M1(M)

1.11 ± 0.05

M2 (M)

1.02 ± 0.04

R1 (R)

1.08 ± 0.03

R2 (R)

1.33 ± 0.04

Log g1 (cgs)

4.41

Log g2 (cgs)

4.20

1

M

2

M

bol (kadir)

4.51

bol (kadir)

5.27

(2005) henüz yay›nlad›¤› bir çal›ﬂmada, UV Leo’nun 1997 y›l›nda elde edilen V rengi
›ﬂ›k e¤risi için en iyi kuramsal çak›ﬂt›rma ikinci (so¤uk) bileﬂenin yüzeyinde iki farkl›
lekenin varl›¤› dikkate al›narak gerçekleﬂtirilebilmiﬂ. Bu çok yeni makalede, söz konusu
lekelerinin aç›sal büyüklükleri s›ras›yla 40 ve 30o olarak belirlenmiﬂ. Bizim elde
etti¤imiz sonuçlar Djuraseviç ve ark. (2005) ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, ikinci (so¤uk)
bileﬂenin yüzeyindeki karanl›k y›ld›z leklerinin aç›sal büyüklüklerinin artt›¤› ve böylece
bu dönemdeki manyetik aktivitenin daha yayg›n bir alanda gerçekleﬂti¤i görülmektedir.
Bu çal›ﬂmada çift sistemin yörünge e¤im aç›s› 84 derece olarak bulundu. Elde edilen
fotometrik analiz sonuçlar›, Zwitter ve ark. (2003) taraf›ndan verilen tayfsal sonuçlar ile
birleﬂtirilerek UV Leo’n›n her iki bileﬂeni için hesaplanan mutlak parametreler Tablo
2’de sunuldu. Sonuçlar, sistem için daha önce Frederik ve Etzel (1996), Zwitter ve ark.
(2003), ve Djuraseviç ve ark. (2005) taraf›ndan yap›lan benzer tür çal›ﬂmalarda elde
edilenlerle uyumludur. ‹kinci bileﬂenin (so¤uk) yüzeyinde karanl›k leke olarak kendini
gösteren güneﬂ benzeri aktivitenin (sistemin leke aktivitesinin) özelliklerinin daha iyi
belirlenebilmesi için UV Leo’n›n tayfsal ve fotometrik olarak takibeden gözlem
sezonlar›nda kesintisiz olarak gözlenmesine ihtiyaç vard›r. Bu amaçla UV Leo’yu
fotometrik olarak Ankara Üniversitesi Gözlemevi’nde ve tayfsal olarak da TÜB‹TAK
Ulusal Gözlemevi’nde (TUG) gözlemeyi planlamaktay›z.
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