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TEMEL KAYNAKLAR: 

 “Light Curves of Variable Stars (A Pictorial Atlas)” eds. C. Sterken & C. Jaschek 

 1996, Cambridge University Press 

 “Variable Stars” C. Hoffmeister, G. Richter, W. Wenzel 

 1985, Springer-Verlag (Berlin) 

 

 

GİRİŞ 

 

Yıldız evriminin birbirini takip eden evreleri boyunca her yıldız parlaklık ve renk değişimi 

gösterir. Bir yıldızı “değişen” olarak tanımlayabilmek için belli kriterler ortaya konmuştur. Şu 

an için kural olarak kabul edilen genel kriter gereği, bir yıldıza değişen diyebilmek için, 

göstermekte olduğu parlaklık ve renk değişiminin “ortalama insan ömrü” düzeyinde bir zaman 

ölçeğinde algılanabilir olması gerekmektedir. Bu değişimler: 

a) Dönemli (Düzenli) 

b) Yarı-dönemli (Yarı düzenli) 

c) Beklenmedik (Düzensiz) 

olabilir ve birkaç dakika mertebesinden, 1 yüzyıl mertebesine kadar olan zaman aralıklarında 

gerçekleşen olaylardır. Ancak daha uzun zaman ölçekli istisnalar da mevcuttur. 

 

 Değişen yıldızları sınıflamada “temel araçlar”: 

 a) Değişimin gerçekleştiği “tipik zaman ölçeği” 

 b) Değişimin “ışık genliği” 

 c) “Işık eğrisinin biçimi” 

olup genel olarak ışık ölçüm gözlemlerinden (fotometri) belirlenirler.  

Değişen yıldızlar sınıflanırken, “yardımcı araçlar” olarak bilinen, 

 d) “Tayf türü” (sıcaklık, Teff) 

 e) “Işınım sınıfı” (yüzey çekim ivmesi, log g) 

 f) “Kimyasal bileşim” (metaliste [Fe/H] veya bolluk oranları X,Y,Z) 

parametrelerinden de yararlanılır ve genel olarak tayf ölçüm gözlemlerinden (spektroskopi) 

belirlenirler. 

Değişen yıldızların kısa zaman ölçeklerinde (veya anlık) oluşan değişimlerine ait 

parametreler, evrimleri boyunca daha uzun zaman ölçekli değişimler de gösterebilmektedir. 

Örneğin bileşenleri arasında madde alışverişi olan kısa dönemli bir çift yıldızın fotometrik ve 
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tayfsal gözlemlerinde bu etkinliğe ilişkin izler kısa zaman ölçeklerinde değişimler yaratırken, 

uzun vadede sistemin yörünge döneminin değişim göstermesine neden olacaktır.  Scuti türü 

zonklayan bir değişenin, zonklama döneminin süresi, yıldız evrimleştikçe göstereceği çap 

değişiminden etkilenecektir. Değişen yıldızların tipik fotometrik parametrelerinin, uzun zaman 

ölçekleri içinde izlenmesi, parlaklık ve renk değişimine neden olan fiziksel süreçlerin daha iyi 

anlaşılmasını sağlayacaktır. Ancak eldeki gözlemsel veri miktarı, bu anlamda bir irdeleme için 

henüz yeterli boyutlarda değildir ve gözlemlerin büyük bir kısmı gelecek kuşaklara miras olarak 

bırakılmaktadır. Bu açıdan bakıldığında değişen yıldızların uzun zaman aralığına dağılmış 

kesintisiz gözlemlerinin yapılması ve bu gözlemlerin sistematik olarak arşivlenmesi büyük 

önem taşımaktadır. 

Günümüzde birçok uluslararası hakemli dergiler, değişen yıldızlar üzerine yapılmış 

çalışmaları yayına kabul ederken, fazla yer tuttuğu gerekçesi ile orijinal gözlem verilerini 

yayınlamaktan kaçınmaktadır. Bu ise zaman içinde eldeki orijinal gözlem verisinin bir şekilde 

kaybolmasına yol açmaktadır. Bunu önlemek amacı ile Uluslararası Astronomi Birliği IAU’nun 

(International Astronomical Union)  

 27. Komisyon (Değişen yıldızlar) 

 42. Komisyon (Yakın çift yıldızlar) 

komisyonları uzun süreden beri değişen yıldızların yayınlanmamış fotometrik gözlemlerinin 

arşivlenmesini üstlenmişlerdir. Viyana Gözlemevi’nden M. Breger’in önderliğinde başlayan ve 

Nebraska Üniversitesi’nden E. Schmidt ile devam eden bu organizasyon, gözlemlerin 

elektronik formatta CDS (Centre de Données Astronomiques de Strasbourg) veri tabanı yolu 

ile arşivlenmesini ve dağıtımını gerçekleştirmektedir. Arşivde yer alan yıldızların gözlemlerine 

ilişkin bilgiler düzenli olarak IAU’nun 27. Ve 42. Komisyon’larının resmi yayın organı olan 

IBVS (Information Bulletin of Variable Stars, Konkoly Obs., Budapest) periyodik dergisinde 

yayınlanmakta idi. Derginin yayın hayatı Mart 2019’da sona erdi. CDS’deki veri tabanına 

http://cdsarc.u-strasbg.fr/ftp/iau27/ adresinden halen ulaşılabilmektedir. 

  

Değişen yıldızlar konusunda genel taramalar yapmak ve bilgi erişimi sağlamak için 

çeşitli kataloglar ve elektronik veri tabanları mevcuttur. Bunlardan en önemlileri: 

  

- GCVS Kataloğu (General Catalogue of Variable Stars) (4th ed.) Kholopov et al. 

http://www.sai.msu.su/gcvs/gcvs 

  (Vol:1,2 – 1985, Vol:3 – 1987, Vol:4 – 1990) Değişen yıldızlar kataloğu 

  

http://cdsarc.u-strasbg.fr/ftp/iau27/
http://www.sai.msu.su/gcvs/gcvs
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- ASAS Değişen Yıldızlar Kataloğu (ASAS Catalogue of Variable Stars – ACVS) 

  http://www.astrouw.edu.pl/asas/?page=acvs         Gözlemsel veri erişimi 

 

- ADS veri tabanı (Astrophysics Data System – NASA) 

  http://adsabs.harvard.edu      Bibliyografik veri erişimi 

 

- SIMBAD veri tabanı (Set of Identifications, Measurements, and Bibliography for Astronomical Data) 

 http://simbad.u-strasbg.fr       Bibliyografik ve gözlemsel veri erişimi 

 

- CDS veri tabanı (Centre de Données Astronomiques de Strasbourg) 

 http://cdsweb.u-strasbg.fr       Bibliyografik ve gözlemsel veri erişimi 

 

- MAST veri tabanı (Mikulski Archive for Space Telescopes) 

 https://archive.stsci.edu/                 gözlemsel veri erişimi 

 

 Ayrıca çok sayıda amatör organizasyon, değişen yıldızların sistematik gözlemlerinin 

yapılması ve arşivlenmesi konusunda çalışmaktadır. Bu organizasyonların katkısı göz ardı 

edilemeyecek ölçüde büyüktür. Bunlardan en önemlileri; 

 

 - AAVSO  American Association of Variable Star Observers 

   http://www.aavso.org 

 - BAAVSS  British Astronomical Association – Variable Star Section 

   http://www.britastro.org/vss 

 - AFOEV  Association Française des Observateurs d’Etoiles Variables 

   http://cdsarc.u-strasbg.fr/afoev/ 

 - RASNZ  Royal Astronomical Society of New Zealand 

   http://www.rasnz.org.nz 

 - BAV  Bundesdeutsche Arbeitsgemeinschaft für Veränderliche Sterne 

   http://www.bav-astro.de 

 - IAPPP  International Amateur Professional Photoelectric Photometry 

   http://www.iappp.vanderbilt.edu (erişilemiyor!) 

   http://www.iapppwest.org (erişilemiyor!) 

 - BBSAG  Bedeckungsveränderlichen-Beobachter der Schweizerischen Astronomische Gesellschaft 

   http://www.variables.ch/observations.html 

 - VSNET  International Mailing List on Variable Stars 

   http://www.kusastro.kyoto-u.ac.jp/vsnet/ 

 - CAS  Czech Astronomical Society – Variable Star Section:   http://var2.astro.cz/ 

   B.R.N.O. – O-C Gateway: http://var.astro.cz/ocgate/index.php?lang=en 

   Open European Journal on Variable stars: http://var.astro.cz/oejv/ 

   MEDUZA: http://var2.astro.cz/EN/index.php 

http://www.astrouw.edu.pl/asas/?page=acvs
http://adsabs.harvard.edu/
http://simbad.u-strasbg.fr/
http://cdsweb.u-strasbg.fr/
https://archive.stsci.edu/
http://www.aavso.org/
http://www.britastro.org/vss
http://cdsarc.u-strasbg.fr/afoev/
http://www.rasnz.org.nz/
http://www.bav-astro.de/
http://www.iappp.vanderbilt.edu/
http://www.iapppwest.org/
http://www.variables.ch/observations.html
http://www.kusastro.kyoto-u.ac.jp/vsnet/
http://var2.astro.cz/
http://var.astro.cz/ocgate/index.php?lang=en
http://var.astro.cz/oejv/
http://var2.astro.cz/EN/index.php


 4 

 -   Krakow Observatory (Kreiner’s (O-C) Catalogue) 

   http://www.as.wsp.krakow.pl/o-c/ 

 -   Krakow Observatory Minima Database 

   http://www.oa.uj.edu.pl/ktt/ktt.html 

 - GEOS  Groupe Européen d'Observation Stellaire 

   http://geos.upv.es/ 

 - VSOLJ  Variable Star Observers League in Japan 

   http://vsolj.cetus-net.org 

 -   Eclipsing Binary Observers 

   http://binaries.boulder.swri.edu/binaries/ 

  

Değişen yıldızlar konusunda tüm dünya astronomları tarafından oluşturulan resmi 

organizasyonu ise Uluslararası Astronomi Birliği IAU’nun iki komisyonu yürütmekte idi: 

 

 - Commission 27.  Variable Stars  

   http://www.konkoly.hu/IAUC27/ 

    
   Yayın organı: IBVS (Information Bulletin of Variable Stars) 

   http://www.konkoly.hu/IBVS/IBVS.htm (Yayın hayatı sona erdi – arşiv) 

 

 - Commission 42.  Close Binary Stars 

   http://www.konkoly.hu/IAUC42/bcb.html 

 
   Yayın organı:  Bibliography & Program Notes on Close Binaries (BPN) vol: 1-65 

     Bibliography of Close Binaries (BCB) vol: 66-(devam ediyor) 

 

IAU’nun 2015 yılında komisyonlarında yapısal değişikliğe gitmesi sonucu Commission 27. ve 

42. yerine değişen yıldızlarla ilgili aşağıdaki organizasyonlar oluşmuştur: 

 

 DIVISION G: Stars and Stellar Physics 

 https://www.iau.org/science/scientific_bodies/divisions/G/ 

  Commission G1: Binary and Multiple Star Systems 

  https://www.iau.org/science/scientific_bodies/commissions/G1/ 

  Commission G4: Pulsating Stars 

  https://www.iau.org/science/scientific_bodies/commissions/G4/ 

http://www.as.wsp.krakow.pl/o-c/
http://www.oa.uj.edu.pl/ktt/ktt.html
http://geos.upv.es/
http://vsolj.cetus-net.org/
http://binaries.boulder.swri.edu/binaries/
http://www.konkoly.hu/IAUC27/
http://www.konkoly.hu/IBVS/IBVS.htm
http://www.konkoly.hu/IAUC42/bcb.html
https://www.iau.org/science/scientific_bodies/divisions/G/
https://www.iau.org/science/scientific_bodies/commissions/G1/
https://www.iau.org/science/scientific_bodies/commissions/G4/
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DEĞİŞEN YILDIZLARIN ADLANDIRILMASI 

 

 17. yüzyılda BAYER (1572 den 1625’e kadar) tüm parlak yıldızları kataloglarken, 

takımyıldız adlarının kısaltmaları önüne eski yunan alfabesinin harflerini koyarak bir 

adlandırma yoluna gitmiştir. Yunan alfabesinin harfleri yeterli olmayınca bu adlandırmaya 

Latin alfabesinin küçük harfleri ve daha sonra da büyük harfleri ile devam etmiştir. Fotograf 

filminin astronomide kullanılmaya başlaması ile gözlenen yıldız sayısındaki hızlı artış sonucu, 

HEVELIUS ve FLAMSTEED, harflerle yapılan adlandırmanın yeterli olmayacağını 

düşünerek, bir takımyıldızdaki üyeleri sağaçıklık sırasına dizmişler ve takımyıldız adının önüne 

(1 den başlayarak) sayıları koyarak yıldızları adlandırmayı tercih etmişlerdir. ARGELANDER, 

19. yüzyıl ortasında “Bonner Durchmunsterung (1855)” kataloğu ve haritalarını oluştururken, 

çok sayıda ışık değişimi gösteren yıldızın var olduğunu görmüş ve bunların düzenli bir şekilde 

adlandırılması gerektiğini düşünmüştür. ARGELANDER değişen yıldızların adlandırılması 

için arayış içinde iken Latin alfabesinin küçük harfleri tükenmiş, büyük harflerin ise bir kısmı 

kullanılmış durumdaydı. Alfabenin sonuna yakın harfler hiç bir takımyıldız üyesi için 

kullanılmamıştı. ARGELANDER öncelikle, bir takımyıldızda 9 dan fazla değişen 

keşfedilemeyeceği düşüncesi ile Latin alfabesinin R, S, T, U, V, W, X, Y, Z harflerini 

takımyıldız isminin “in” halinin önüne koyarak adlandırmaya başlamıştır. Ancak yeterli 

olmadığını görünce, aynı harflerin ikili kombinasyonlarını kullanmıştır: 

RR RS RT RU ... RY RZ 

SR SS ST SU ... SY SZ 

TR TS TT TU ... TY TZ 

UR US UT UU ... UY UZ 

       

ZR ZS ZT ZU ... ZY ZZ 

 

Burada dikkat edilmesi gereken kural, ikili kombinasyonların harflerinin yer değiştirmiş 

şekillerinin kullanılmaması gerektiğidir (tabloda gri olarak gölgelenmiş olanlar). Bu 

kombinasyonlar da yeterli olmayınca Latin alfabesinin ilk harfinden başlayarak kalanlar için 

yine ikili kombinasyonlardan isim türetilmiştir: 

AA AB AC AD ... AY AZ 

BA BB BC BD ... BY BZ 

CA CB CC CD ... CY CZ 

DA DB DC DD ... DY DZ 

       

QA QB QC QD ... QY QZ 
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Burada dikkat edilmesi gereken kural ise J harfine ait kombinasyonların tamamının 

kullanılmamış olmasıdır. Bu şekilde tek ve ikili harf kombinasyonlarından oluşma adlandırma 

sisteminde her takımyıldız için 334 olasılık ortaya çıkmıştır. Zaman geçtikçe Hollanda’lı 

astronom NIJLAND harflerin tükenmekte olduğunu görüp, değişen yıldızların 

adlandırılmasında da sayılara dayalı bir sisteme geçilmesinin uygun olacağını teklif etmiştir. 

Önerisine göre her takımyıldızdaki değişen yıldızlar; 

 

V<değişen numarası> <takımyıldız isminin “in” hali> 

 

şeklindeki bir formata uyacak biçimde adlandırılacaktı. Buna göre R Aquilae, V1 Aquilae 

olacaktı. Ancak NIJLAND’ın öneride bulunduğu zamana kadar birçok değişen yıldızın 

harflerden oluşma adları yaygın olarak kullanılmıştı, hatta bunlardan bazıları ortak özellikler 

gösteren değişenleri bir sınıf olarak ifade etmek için prototip ismi olarak da kullanılmıştı  

(W UMa yıldızları,  Scuti değişenleri gibi). Bunun üzerine NIJLAND’ın önerisi şu şekilde 

kabul gördü: Her takımyıldız için 334 adet harf kombinasyonları tükenince adlandırmaya V335, 

V336, ..... şeklinde sayı sistemi ile devam edilecekti. Bu adlandırma şekli bugün de halen 

kullanılmaktadır. 

 Takımyıldız sınırları bu adlandırmalarda önemli rol oynamaktadır, dolayısıyla sınırların 

belirgin bir şekilde ortaya konması gerekmektedir. Buna göre, mevcut adlandırmayı da 

bozmayacak şekilde, 1930 yılında, IAU’nun gözetiminde, DELPORTE yaptığı bir çalışma ile 

takımyıldızların sınırlarını ekvatoryal koordinat sisteminde (,), 1875.0 epoğuna göre 

belirledi (Delimination Scientifique des Constellation, Cambridge, 1930). 

 Kabul edilen son hali ile adlandırma işlemi, IAU’nun 27. komisyonunun bir alt çalışma 

grubu (GCVS’yi hazırlayan Rus grup) tarafından sürdürülmektedir. Bu nedenle “GCVS 

adlandırması” olarak da bilinmektedir. Aday değişenlerin, değişim türü belirlendikten sonra 

adları verilmekte ve listeler halinde IBVS’de ilan edilmektedir. Bu listelere CDS’den elektronik 

olarak da ulaşabilmek mümkündür. 

 Bu arada çeşitli kuruluş ve organizasyonlar değişen yıldızlar için, yakın tarihe kadar 

kendi isimlendirme yöntemlerini de kullanmışlardır. II. Dünya Savaşı başına kadar 

“Astronomischen Nachrichten” editörleri, olası değişenleri geçici olarak bir sıra numarası ve 

araya nokta koyarak keşif yılı ile adlandırmışlardır (173.1937, 46.1925 gibi). Bunun yanında 

sistematik gökyüzü tarama gözlemleri yapan çok sayıda gözlemevi de değişen yıldızlar için 

kendi isimlendirmelerini tercih etmişlerdir. Bir örnek olarak, en çok değişen yıldız keşfinin 

gerçekleştiği Harvard Üniversitesi Gözlemevi’nde, takımyıldız adı kullanılmaksızın sadece 
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Harvard kelimesinin baş harfi H veya “Harvard Variable”in baş harfleri HV ile başlayan ve 

devamında sıra numarasından oluşan bir sistem tercih edilmiştir (H#### veya HV####). Ayrıca 

fotografik tüm gökyüzü tarama gözlemleri ile ön plana çıkan bir diğer gözlemevi Almanya’daki 

Sonneberg Gözlemevi’dir ve “Sonneberg”in baş harfi S ile başlayan ve devamında sıra 

numarasından oluşan bir adlandırma tercih edilmiştir (S####). 

 

 Nova ve Süpernovalar ise bu konuda bir ayrıcalığa sahip olup, verilmekte olan GCVS 

adlarına rağmen, klasikleşmiş bir adlandırma ile anılırlar. Buna göre; 

 

 - NOVALAR: 

 

N <takımyıldız adının kısaltması> <keşif yılı> 

 

  Nova kelimesinin baş harfi, görüldüğü takımyıldız isminin kısaltması ve  

 bunları takip eden keşif yılından oluşma bir formatla adlandırılırlar. 

  Bu adlandırma halen, GCVS ismi verilene kadar novaların geçici  

 adlandırılması için kullanılmaktadır. Örnek: 

 

 N Cyg 1600 

 N Sgr 1900 = AT Sgr 

 N Sgr 1933 = V373 Sgr 

 

- SÜPERNOVALAR: 

 

SN <keşif yılı> < takımyıldız adının kısaltması> veya 

SN <keşif yılı><küçük harfler> 

 

 Novalara benzer bir isimlendirme kullanılmaktadır ancak, keşif yılı ile takım- 

 yıldız isminin kısaltması yer değiştirmiştir. Ayrıca süpernova kelimesini 

 simgeleyen SN harflerini takip eden keşif yılı ve hemen peşine o yıl içinde 

 keşfedilen sayıyı simgelemek üzere sıralı harflerden oluşan bir adlandırma  

 şekli de yaygın olarak kullanılmaktadır. Örnek: 

 

 SN 1572 Cas = B Cas 

 SN 1604 Oph = V843 Oph 

 SN 1987a 
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DEĞİŞEN YILDIZLARIN SINIFLANDIRILMASI 

 

 Değişen yıldızlar için gerçek anlamda bir sınıflama ilk kez 1881 yılında Pickering 

tarafından yapılmıştır. Pickering, buna göre değişen yıldızları 5 sınıfa ayırmıştır: 

 

 a) Novalar (Yeni yıldızlar) 

 b) Uzun dönemli değişenler 

 c) Düzensiz değişenler 

 d) Kısa dönemli değişenler 

 e) Örten değişenler 

 

Ancak bu sınıflama, her nekadar yıldızların gösterdiği değişimlerin fiziksel mekanizmasına 

dayandırılmış olsa da, değişimler için önerilen fiziksel mekanizmaların yanlışlığı nedeni ile 

zaman içerisinde terk edilmiştir. Bugün için kabul gören sınıflamanın temelini ise, IAU’nun 

sınıflama konusunda görevlendirdiği ve 1948’de GCVS’yi hazırlayan grup atmıştır. Bu grup 

tarafından önerilen sınıflama ufak değişikliklerle günümüzde halen kullanılmaktadır. GCVS 

grubu değişen yıldızlar kataloğunu hazırlama görevleri boyunca her 10 yılda bir yeni bir baskı 

çıkarmışlar ve her baskıda sınıflama grupları için yeni eklemeler ve değişiklikler yapmışlardır. 

Kataloğun 1985-1990 yılları arasında çıkartılan 4. baskısında ise sınıflama son şeklini almıştır. 

 

 Tüm modern sınıflamaların temelinde halen gelenekselleşmiş iki ana grubun varlığı 

kabul görmektedir. Bunlar: 

 

 a) BÜNYESEL DEĞİŞENLER (Intrinsic Variables):  

  Yıldızda gerçekleşen fiziksel süreçlerle oluşan değişimler 

 b) DIŞTAN DEĞİŞENLER (Extrinsic Variables): 

  Yıldızın dışında gerçekleşen fiziksel süreçlerle oluşan değişimler 

 

Sınıflamalarda alt grupları oluştururken karışıklığa yol açan temel faktör, birden fazla değişim 

biçiminin aynı yıldızda gerçekleşebiliyor olmasıdır. Bazı zonklayan yıldızlarda ani 

patlamaların olması, Yüzeyi karanlık lekelerle kaplı bir yıldızın, tutulma gösteren bir çift yıldız 

sisteminin üyesi olması,  Scuti türü zonklamaların, anakol öncesi bazı yıldızlarda da 

gözlenmesi gibi. 
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Son yıllarda kabul gören sınıflamanın GCVS sınıflamasına dayalı olduğunu hatırlatarak, bu 

sınıflamaya ait 6 ana grup ve onlara ait alt grupları şöyle listeleyebiliriz: 

 

 I. PÜSKÜREN DEĞİŞENLER (Eruptive Variables) 

 II. ZONKLAYAN DEĞİŞENLER (Pulsating Variables) 

 III. DÖNEN DEĞİŞENLER (Rotating Variables) 

 IV. KATAKLİZMİK DEĞİŞENLER (Cataclysmic Variables) 
   (Patlamalı (eruptive) ve nova-benzeri (nova-like) değişenler dahil) 

 V. ÖRTEN DEĞİŞENLER (Eclipsing Variables) 

 VI. X-IŞIN KAYNAKLARI (X-ray sources) 

 

 

I. PÜSKÜREN DEĞİŞENLER: 

GCVS tanımı: Kromosfer ve koronalarında çok şiddetli süreçlerle oluşan püskürmeler (flare) 

sonucu ışık değişimi gösteren yıldızlar. 

 

Değişen adı   Kodlama ve Açıklama: 

 FU Orionis   FU  T-Tauri benzeri yıldızlar 

  Cassiopeia & Be  GCAS  Salma çizgili B türü yıldızlar 

     IA erken tür tayfa sahip olanlar 

     IB orta/geç tür tayfa sahip olanlar 

        INA  erken tür 

     Orion   INB  orta/geç tür 

     Değişenleri  INT  T-Tauri yıldızları 

        IN(YY) Kütle biriktirenler 

     Hızlı   ISA  erken tür 

     Düzensizler  ISB  orta/geç tür 

 R Coronae Borealis  RCB  Püsküren ve aynı zamanda zonklayan yıldızlar 

 RS Canum Venaticorum RS  Ca II’nin H&K salmasına sahip yakın çiftler 

 S Doradus   SDOR  Çok parlak yıldızlar (Hiperdevler) 

     UV KV-MV türü, dakika mertebesinde flare 

     UVN Orion’daki UV türü yıldızlar 

 Wolf-Rayet   WR  Çok geniş salma çizgili sıcak yıldızlar 

 UV Ceti (flare yıldızları) UV 

IS 

IN  Düzensizler   I 
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II. ZONKLAYAN DEĞİŞENLER: 

GCVS tanımı: Yüzey tabakaları dönemli olarak genişleyen ve büzülen yıldızlar. Zonklamaların 

yönü çapsal doğrultuda olabilir veya olmayabilir. 

 

Değişen adı   Kodlama ve Açıklama: 

  Cygni yıldızları  ACYG  Be-Ae türü zonklayan süperdevler 

     BCEP  Klasik  Cep yıldızları 

     BCEPS Kısa dönemli  Cep yıldızları 

     CEP  Çapsal zonklayan F Ib-II türü yıldızlar 

     CEP(B) çift modda (kipte) zonklayanlar 

     CWA  PopII üyesi, P>8gün 

     CWB  PopII üyesi, P<8gün 

     DCEP  PopI üyesi klasik sefeidler 

     CEP(S) yüksek harmonikli klasik sefeidler 

     DSCT  A0-F5 III-V türü zonklayanlar yıldızlar 

     DSCTC düşük genlikli DSCT yıldızları 

     LB  geç tür devler 

     LC  geç tür süperdevler 

 MIRA yıldızları  M  Uzun dönemli geç tür devler 

 PV Telescopii  PVTEL Helyum süperdevleri, Bp yıldızları 

     RR(B)  çift modda (kipte) zonklayan RRLyr’ler 

 RR Lyrae yıldızları  RR  RR(AB) asimetrik ışık eğrili RRLyr’ler 

     RR(C)  simetrik ışık eğrili RRLyr’ler  

    RVA  sabit ort. parlaklık, çapsal zonk. süperdevler 

     RVB  değ. ort. parlaklık, çapsal zonk. süperdevler 

     SRA  M, C, S, devleri, arasıra dönemli yapılar 

     SRB  M, C, S, devleri, dönemli olmayanlar 

     SRC  M, C, S, süperdevleri, 

     SRD  F, G, K, süperdevleri, 

 SX Phoenicis yıldızları SXPHE PopII üyesi zonklayan A2-F5 altcüceleri (Çoğul dönemli) 

     ZZA  Hidrojence zengin zonklayan beyaz cüceler 

     ZZB  Helyumca zengin zonklayan beyaz cüceler 

 ZZ Ceti yıldızları  ZZ 

 Yarı-düzenli değişenler SR 

 RV Tauri yıldızları  RV 

 Yavaş-düzensiz değişenler L 

  Scuti yıldızları  DSCT 

 Klasik Sefeidler  DCEP 

 W Virginis yıldızları CW 

 Sefeidler   CEP 

  Cephei yıldızları  BCEP 
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III. DÖNEN DEĞİŞENLER: 

GCVS tanımı: Yüzey parlaklık dağılımı tekdüze (homojen) olmayan veya elipsoidal şekilli ve 

eksenleri etrafında dönmeleri sonucu ışık değişimi gösteren yıldızlar. Tekdüze 

olmayan yüzey parlaklık dağılımı manyetik alan kökenli karanlık lekelerden 

veya bazı ısısal ve kimyasal heterojenliklerden kaynaklanmaktadır. Manyetik 

eksenler dönme ekseni ile çakışık olmayan yıldızlar.  

  

Değişen adı   Kodlama ve Açıklama: 

  Canum Venaticorum ACV & ACVO B8p-A7p türü anakol yıldızları 

 BY Draconis türü  BY   Salma çizgili K-M cüceleri 

 Elipsoidal değişenler ELL   küresellikten sapmış elipsoid şekilli yıldızlar 

 FK Comae yıldızları  FKCOM  Lekeli, hızlı dönen G-K devleri (çift çekirdekli ?) 

 Pulsarlar   PSR   Hızlı dönen nötron yıldızları 

 SX Arietis türü  SXARI  Yüksek sıcaklıklı  CVn yıldızları 

 

IV. KATAKLİZMİK DEĞİŞENLER: 

GCVS tanımı: Yüzeylerinde (Novalar) ve iç kesimlerinde (Süpernovalar) oluşan sıradışı 

termonükleer süreçler sonucu patlama gösteren yıldızlar. Tayfları, püsküren 

yıldızların sakin evrelerindeki tayfına benzeyen ve kökeni nükleer reaksiyonlar 

olmadığı halde, ani enerji salmaları ile nova benzeri patlama yapıları gösteren 

yıldızlar da bu grupta toplanmıştır (neredeyse tamamı çift yıldız sistemidir). 

  

Değişen adı   Kodlama ve Açıklama: 

      NA  Hızlı novalar 

      NB  Yavaş novalar 

      NC  Çok yavaş novalar 

      NR  Tekrarlayan novalar 

 Nova benzeri  NL  Nova benzeri patlamalar gösteren yıldızlar 

     SNI  tip I süpernovalar 

     SNII  tip II süpernovalar 

      UGSS  SS Cyg türü yıldızlar 

 U Geminorum yıldızları UG  UGSU  SU UMa türü yıldızlar 

      UGZ  Z Cam türü yıldızlar 

 Z Andromedae yıldızları ZAND  Simbiyotik (ortak yaşayan) yıldızlar 

 Süpernovalar  SN 

 Novalar   N 
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V. ÖRTEN DEĞİŞENLER: 

GCVS tanımı: Işık değişimleri, çift sistem üyesi yıldızların birbirlerini örtmesi sonucu ortaya 

çıkan yıldızlar. Örtme-örtülme olaylarının izlendiği ışık eğrilerinin biçimine ve 

bileşenlerin fiziksel ve evrimsel karakteristiklerine göre 3 farklı grup altında 

sınıflanmıştır.  

  

Değişen adı   Kodlama ve Açıklama: 

   EA Algol türü örten değişenler 

Sınıflama a   E  EB  Lyr türü örten değişenler 

(Işık eğrisi biçimine göre)    EW W UMa türü örten değişenler 

   GS Bir veya iki dev bileşene sahip sistemler 

   PN Bir bileşeni, gezegenimsi bulutsunun merkez yıldızı 

Sınıflama b     RS RS CVn türü örten değişenler 

(Bileşenlerin fiziksel özelliklerine göre)  WD Beyaz cüce bileşenli örten değişenler 

   WR Wolf-Rayet bileşenli örten değişenler 

   AR AR Lac türü ayrık örten değişenler 

    DM Ayrık anakol sistemleri 

     D DS Ayrık, alt dev bileşenli sistemler 

Sınıflama c      DW Ayrık, I.E.’leri W UMa’lara benzeyenler 

(Bileşenlerin Roche şişimlerini    KE erken tür bileşenli değen çift sistemler 

doldurma oranına göre)     KW geç tür bileşenli değen çift sistemler 

      SD Yarı-ayrık sistemler 

 

Burada, son yıllarda ayrı bir grup olarak dikkate alınması gerektiği savunulan, ancak GCVS’de 

ayrı bir kategorisi bulunmayan W Serpentis (WSER) yıldızlarından da bahsetmek 

gerekmektedir. Plavec tarafından (1980, “Close Binary Stars: Observations and 

Interpretations”, eds. M.J. Plavec, D.M. Popper & R.K. Ulrich, Rediel Acad. Publ., Dordrecht, 

p.251) önerilen bu gruba ait yıldızlar genel olarak “uzun dönemli Algoller (Aktif Algoller)” 

olarak da bilinirler. Bileşenleri arasında kütle transferi olan ve büyük kütleli bileşeni etrafında 

büyük boyutlu bir yığılma diski oluşturmuş sistemlerdir. GCVS’de genellikle EA/GS veya 

EB/GS olarak kodlanmışlardır. Gösterdikleri çok uzun zaman ölçekli dönem değişimleri ve 

belirgin optik bölge salma çizgileri ortak özelliklerindendir. Örnek olarak grubun prototipi W 

Ser yanında RX Cas, SX Cas ve W Cru gösterilebilir. 

K 
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VI. X-IŞIN KAYNAKLARI: 

GCVS tanımı: Çok kuvvetli x-ışını yayan ve yukarıda verilen gruplardan hiç birine ait olmayan 

yakın çift yıldız sistemlerinin optik bölgedeki ışık değişimleri.  

  

Değişen adı   Kodlama ve Açıklama: 

      XB X-ışın patlayıcıları (çift sistemler) 

      XF Dalgalanan x-ışın sistemleri 

      XI X-ışın düzensizleri (çift sistemler) 

      XJ Relativistik jetli x-ışın çiftleri 

X-ışın kaynakları  X  XND Geç tür bileşenli, nova benzeri x-ışın kaynakları 

      XNG Erken tür bileşenli, nova benzeri x-ışın kaynakları 

      XP X-ışın pulsarları (elipsoid ana bileşenin ışık değişimi) 

      XPR Yansıma etkisi gösteren x-ışın pulsarları 

      XPRM  Geç tür cüce bileşenli x-ışın çiftleri ve çok güçlü 

          manyetik alana sahip pulsarlar (AM Her – Polars) 

 

VII. SINIFLAMA DIŞI GCVS GRUPLARI: 

 

Genellikle yüksek genlikli ve çok hızlı parlaklık değişimleri ile betimlenen ancak hiç bir 

sınıfa girmeyen değişenler: 

 

BLLAC: Galaksi dışı BL Lacertae türü cisimler. Sıkışık yıldızımsı cisimler. Çok zayıf salma 

ve soğurma çizgileri dışında sadece sürekli tayf veren cisimler. Hızlı ve düzensiz ışık değişimi. 

Güçlü Radyo ve X-ışın kaynağı. 

 

CST: Değişen olmayan yıldızlar. Öncelikle değişen olduğundan şüphelenilmiş ve 

sınıflandırılarak ad verilmiş, ancak sonradan değişim göstermediği kanıtlanmış yıldızlar. 

 

GAL: Aktif galaksi çekirdekleri. Optik bölgede ışık değişimi gösteren galaksi dışı yıldızımsı 

cisimler. Hata sonucu değişen yıldız olarak sınıflandırılmışlardır. 

 

QSO: Kuazarlar. Optik bölge ışık değişimi gösteren galaksi dışı yıldızımsı cisimler. Hata 

sonucu değişen yıldız olarak sınıflandırılmışlardır. 

 

L: Üzerinde neredeyse hiç çalışma yapılmamış yavaş ışık değişimi gösteren değişen yıldızlar. 

 

S: Üzerinde neredeyse hiç çalışma yapılmamış hızlı ışık değişimi gösteren değişen yıldızlar. 

 

*: Kendine özgü ve hiç bir sınıflama grubuna koyulamayan değişenler (Genellikle iki belirgin 

sınıf arasında geçiş yapanlar). 
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DEĞİŞEN YILDIZLARIN H-R DİYAGRAMI 

 

Şekil 1. Çeşitli değişen yıldız türlerinin H-R diyagramındaki konumları ve popülasyon türleri 
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I.  PÜSKÜREN DEĞİŞENLER 

 

1.  S Dor Yıldızları: 
 Parlak Mavi Değişenler – Luminous Blue Variables (LBV) 

 

 Gözlemsel H-R diyagramının bir üst parlaklık limiti vardır. Bu parlaklık limiti için 

oluşan sınırın konumu sıcaklığa bağlıdır. Bu sınır civarında evrenin en büyük kütleli (~150 

M


) ve en parlak (~106 L


) yıldızları yer alırlar. H-R diyagramının bu noktasındaki yıldızlara 

“Hiperdevler” denmektedir. Bu yıldızlardan bazıları ani (ve dramatik) kütle atımları ve bu 

atımları takip eden “sakin” evreler gösterirler. Genel olarak kütle atımları kendini 

“püskürmeler” olarak göstermektedir. Bu değişenler; Parlak Mavi Değişenler (LBV) veya  

S Dor yıldızları olarak adlandırılmışlardır. Her ne kadar adlarında “mavi” kelimesi varsa da, bu 

tür değişimler sadece erken tür hiperdevlerle sınırlı değildir. de Koter (1993, PhD Thesis, Utrect 

Univ.) galaktik LBV sayısının teorik olarak 60 civarında olması gerektiğini söylemiştir. Ancak 

gözlemsel olarak bu sayının daha düşük olduğu bilinmektedir. En iyi bilinen örnekleri P Cyg, 

 Car, HD160529(164 G Sco) ve WRA 751 dir. Bunlardan başka galaksi dışı bilinen çok sayıda 

LBV de vardır. Büyük Macellan Bulutu’nda (LMC) bilinenler S Dor, R71, R127 dir; R66, R81 

ve R110 ise en güçlü adaylardır. 

Ayrıca Hubble ve Sandage (1953, 

ApJ, 118, 353) tarafından M31 ve 

M33 galaksilerinde keşfedilmiş ve 

“Hubble-Sandage değişenleri” ola-

rak adlandırılan yıldızlar da S Dor 

(veya LBV) türü değişenlere en 

güzel örneklerdir. Püskürme anında 

bu yıldızlar, süper-novalardan 

sonra görünen “en parlak” 

cisimlerdir. Bu nedenle galaksi dışı 

“uzaklık göstergesi” cisimleri 

olarak önemli bir yere sahiptirler. 

Galaktik LBV lere en güzel örnek, 

HD160529 yıldızının ışık eğrisi 

şekil 2 de verilmiştir.  
 

Şekil 2. Galaktik LBV’lere bir örnek, HD160529 
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LBV’ler arasında çok uzun 

süre izlenmiş ilginç bir diğer örnek 

ise P Cyg’dir. İlk kez 1600 yılında 

gösterdiği ani parlaklık artışı ile 

görünür hale gelen bu yıldız 

oldukça düzensiz bir parlaklık 

değişimine sahiptir. V=6 kadir 

limiti altına sıkça inip çıkmıştır. 

Aslında parlaklık değişim 

mekanizmasının, novalarınki ile hiç bir ilgisi olmamasına rağmen Nova Cygni 1600 olarak da 

adlandırılmıştır. B2pe tayf türünden olan bu yıldız şu sıralar 5 kadir yöresindedir. Şekil 3 de P 

Cyn’nin 1600 yılından bu yana gösterdiği ışık değişimi şematik olarak verilmiştir. Şekil 4 de 

ise son yıllara ait gözlemlerden elde edilen ışık eğrisi görülmektedir. 

 Car yapı olarak LBV’lerin en ilginç örneklerinden biridir. Kızılöte dalgaboylarında 

gökyüzünün bilinen en parlak cismidir. 1800’lerin başında 2-4 kadir arasında değişim 

gösterirken, 1843 yılında aniden 1 kadire ulaşmıştır (O yıllarda Sirius’tan sonra ikinci parlak 

yıldız). Bunu takip eden 14 yıl 

boyunca biraz daha da parlayan  

Car, 1857 de yine ani olarak 

parlaklığını azaltmış ve 8 kadire 

kadar inmiştir. Bu parlaklık 

düşüşüne neden, kütle atımı sonrası 

çevrede oluşan toz zarfın yarattığı 

donukluk etkisidir. Şekil 5 de  

Car’ın tarihi nitelikteki şematik ışık 

 
 

Şekil 3. P Cyg’nin şematik ışık değişimi 

 
 

Şekil 4. P Cyg’nin son yıllara ait duyarlı gözlemlerinden oluşturulan ışık eğrisi 

 
 

Şekil 5.  Car’ın şematik ışık değişimi 
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değişimi, Şekil 6 da ise farklı 

dalgaboylarında çekilmiş yüksek 

ayrıma güçlü görüntüleri 

verilmiştir. 

LBV’lerin tayflarında 

görülen ortak özellik, hidrojen ve 

helyum çizgilerinde görünen  

“P Cyg profilleri”dir. Oldukça 

genişlemiş bir salma çizgisinin 

mavi kanadına binmiş dar bir 

soğurma çizgisi olarak görülen bu 

yapılar, çevresinde yaygın halde 

ve hızla genişleyen madde 

bulunduran yıldızların tayfında 

görünen ortak özelliklerdendir. Bu 

türden profil yapısı gösteren 

tayflara genel olarak “Nebular 

tayf” da denmektedir. Şekil 7 de  

P Cyg’nin görsel bölge tayfındaki 

H ve He çizgilerinde, “P Cyg 

profilleri” açıkca görülmektedir. 

LBV’lerde izlenen 

fotometrik değişimler ise genel 

olarak 3 grupta incelenmektedir:  
 

a) Büyük Ölçekli Değişimler: 

Püskürmelerle doğrudan ilişkili, 

çoğu LBV’de gözlenen ve 100 yıl 

zaman ölçekli ışık değişimleri, 
 

b) Orta Ölçekli Değişimler: 

Düzensiz aralıklarla oluşan, birkaç 

10 yıl zaman ölçekli ışık değişimleri, 
 

c) Küçük Ölçekli Değişimler (Mikrodeğişimler): Tüm LBV’lerde gözlenen değişim türü olup 

bir çok normal süperdevin de gösterdiği bir değişim türüdür. Tam anlamı ile dönemli 

  
 

  
 

Şekil 6.  Car’ın farklı dalgaboylarında alınan görüntüsü 

 
 

Şekil 7. P Cyg’nin görsel bölge tayfı 

Görsel - HUT IR 

Radyo X-ışın 
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olmamakla birlikte birbirini takip eden parlaklık artışı ve azalışı olarak kendini gösterir.  

P Cyg’de izlenen bu tür değişimlerin zaman ölçeği 25-60 gün mertebesindedir. Genel olarak 

birkaç gün veya bir kaç 10 gün mertebesinde gerçekleşen değişimlerdir. Dışarı fırlatılan kabuk 

maddesinde oluşan ani fışkırmalardan kaynaklandığına inanılmaktadır.  

LBV’lerin yukarıda özetlenen fotometrik karakteristikleri için genel olarak izlenen 

önemli bir özellik vardır: zaman ölçeği daha uzun olan değişimlere gidildikçe, izlenen ışık 

değişim genliği artmaktadır. Ayrıca ışık değişimi genlikleri kısa dalgaboylarına gidildikçe artış 

göstermektedir.  

 

Şekil 8. P Cyg çizgi profili oluşum mekanizması 

 

 

Şekil 9.  Car’nin beklenen evrim aşamaları, sonuç: Süpernova ve karadelik 
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2.  Wolf-Rayet Yıldızları: 

 

 Etkin sıcaklıkları 30000-50000 °K arasında olan, oldukça yüksek ışınım gücüne sahip 

genç Pop I üyesi yıldızlardır. Tayflarında, yüksek iyonizasyon seviyelerine ait geçişlerle 

oluşmuş, oldukça geniş ve şiddetli C, N, O, He, ve Si salma çizgileri hakimdir. Soğurma tayfları 

ise normal O-B türü yıldızlara benzemektedir. Yılda 10-5 M


/yıl mertebesinde hızlarla 

kütlelerinin büyük bir kısmını uzaya kaybetmektedirler. İlk kez 1866 yılında Charles WOLF ve 

Georges RAYET tarafından keşfedilen bu tür yıldızlar için, 2 boyutlu tayf sınıflamasına 

sonradan iki alt grup eklenmiştir. Buna göre:  

WC -> WC4-WC9  tayflarında C ve O’nin salma çizgileri daha baskın olan WR yıldızları 

WN -> WN2-WN9 tayflarında N ve He’un salma çizgileri daha baskın olan WR yıldızları 

Wolf-Rayet (WR) yıldızlarının büyük bir çoğunluğu çift çizgili tayfsal çift yıldız sistemlerinin 

üyesidir. Bileşen yıldızları çoğunlukla normal O veya B türü yıldızlardır. Ancak bunların 

arasında çok az sayıda örten çift sistem bulunmaktadır. İstatistiksel olarak çift sistem sayısının 

yüksek oluşu, ister istemez, bir WR yıldızının tek başına oluşup oluşamayacağı sorusunu akla 

getirmektedir. Bu soruya günümüzde halen net bir cevap verilebilmiş değildir. 

 Bilinen WR yıldızlarının yaklaşık yarısı birkaç 0.01 kadir mertebesinde ışık değişimi 

gösterirken, geri kalanlar ise kabaca 0.005 kadir aralığında sabit ışığa sahiptir. Oluşan 

değişimlerin bazıları sistemlerin yörünge evresi ile bağımlılık göstermektedir ve bileşenler arası 

örtme ve karşılıklı çekim etkilerinden kaynaklanmaktadır. Diğer değişimler ise şiddetli ve 

düzensiz kütle kaybı ve bu kayıp sırasında oluşan dış zarf ile içindeki yıldızların ışınım 

etkileşmelerinden kaynaklanmaktadır. Değişimlere ilişkin zaman ölçekleri ve yarattıkları ışık 

genlikleri çeşitlilik göstermektedir. Pulsar + WR bileşenlerinden oluşma sistemlerde 

milisaniye-saniye düzeyinde değişimler gözlenirken, flare ve zonklamalarla dakika-saat 

mertebesinde ışık değişimleri ortaya çıkmakta, genel kütle kaybı ve etkileşimler sonucu saat-

birkaç gün (hatta yıl) mertebesinde ışık değişimleri izlenmektedir. Bu değişimlerin ışık 

genlikleri zaman içerisinde farklılıklar gösterebilirken, çoklu dönemli yapılar da 

görülebilmektedir. Şekil 10 de WN5 türü HD50896 yıldızının, yörünge evresine (Pyör=3g.766) 

göre oluşturulmuş yıllık ışık eğrilerinde, değişimlerde oluşan farklılıklar açıkca 

izlenebilmektedir (parlaklık ekseninde iki ölçek çizgisi arası 0m.01 dir). WR yıldızları, 

gösterdikleri bazı fotometrik değişimler açısından LBV yıldızlarına çok benzemektedir. Moffat 

vd. (1989, “Physics of Luminous Blue Variables”, Kluwer acad. Publ., Dordrecht, p.229) evrim 

durumlarını ve bu fotometrik benzerlikleri irdeleyerek, WR yıldızlarının LBV sonrası (post-

LBV) cisimler olduğunu önermişlerdir. 
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Şekil 11 de WN5+O6 bileşenlerinden oluşma V444 

Cyg örten çift sisteminin ışık eğrisi görülmektedir 

(Pyör=4g.2). İçi boş semboller U bandı verilerini, dolu 

olanlar ise kızılöte K bandı verilerini temsil etmektedir. 

V444 Cyg sisteminde tutulmaların var olması, WR yıldızı 

etrafındaki genişlemiş atmosfer yapısının belirlenmesi 

açısından çok önemlidir. Buna göre WR yıldızının O6 

yıldızı tarafından örtüldüğü yan minimuma ilişkin derinlik 

ve genişliklerin artan dalga boyu ile nasıl büyüdüğüne 

dikkat edin. O6 yıldızının yarıçapı, WN5 yıldızının 

yarıçapından 4.5 kat daha büyük olup kütlesi ise 26 M


 dir. 

WN5 yıldızı ise kesin olmamakla birlikte 10 M


 civarında 

bir kütleye sahiptir. Şekil 12 de verilen, V444 Cyg 

sisteminin geometrik modelinden de görüleceği gibi WN5 

yıldızı, dışarı atılan kütle tarafından oluşturulmuş, içte daha 

parlak bir kabuk ve bunun dışında ikinci bir elektron 

kabuğu ile sarılmıştır. Bilinen WR bileşenli diğer örten 

çiftler ise CV Ser, V1676 Cyg, V1696 Cyg,  

GP Cep, CX Cep ve CQ Cep dir. Bunlardan CV Ser 

(Pyör=29g.7) 1963 yılından beri 9.7-10.4 kadir aralığında 

tutulmalar gösterirken, 1970 yılında bu değişim birden 

kaybolmuştur. Böylece örten çift olmadığı ve ışık eğrisinde 

izlenen tutulmaların, aslında WR bileşeni etrafında 

 

 

Şekil 10. HD50896’nın ışık eğrileri 

 
 

Şekil 11.  V444 Cyg’nin U ve K bandı ışık eğrileri 
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genişlemiş atmosfer yapısının belli bölümlerinin bileşen yıldız tarafından yörünge hareketi 

boyunca örtülmesi ile meydana geldiği anlaşılmıştır. Bazı WR yıldızlarında flare etkinlikleri de 

gözlenmektedir. Şekil 13 de, Küçük Macellan Bulutu’nda (SMC) yer alan en parlak WR yıldızı, 

HD5980’in (OB?+WN3) görsel ışık eğrisi ve Temmuz 1994 de kaydedilen flare parlaması 

görülmektedir. Yıldız bu flare ile parlaklığını 3 kadir kadar arttırmış, tayfı ise H ve He un P 

Cyg profillerini gösteren tipik bir LBV tayfına dönüşmüştür. 

  

 
 

Şekil 12. V444 Cyg sisteminin geometrik modeli 

 
 

Şekil 13.  HD5980’nin görsel ışık eğrisi 
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3. Anakol Öncesi Yıldızlar: 
 Pre-Main Sequence Stars (PMS) 

 

 Anakol öncesi yıldızlar (PMS), yıldızlararası ortamdaki (Interstellar Medium – ISM) 

maddelerden yeni oluşmuş ve merkezlerinde nükleer tepkimeleri başlatacak sıcaklığa henüz 

erişmemiş yıldızlardır. Dolayısıyla çekimsel büzülme sonucu sıkışan yıldız maddesinin 

sağladığı enerji ile ışınım yapmaktadırlar. Anakol öncesi yıldızların ışınım enerjisini sağlayan 

bu büzülme türüne Kelvin-Helmholtz büzülmesi denmektedir. PMS yıldızları genellikle 

püsküren değişenler olarak dikkate alınmış ve GCVS de çok sayıda alt gruba bölünmüştür (FU, 

IN, INA, INB, INT, INYY ve diğerleri). Ancak bu sınıflama tamamen gösterdikleri fotometrik 

özelliklere göre yapıldığından, oldukça karmaşık (homojen olmayan) bir gruplama ortaya 

çıkmıştır. Fiziksel anlamda birbirinden pek de farklı olmayan bazı yıldızlar ayrı alt gruplar 

oluşturmuşlardır. Örneğin RW Aur türü değişenler (GCVS de IS kodlu) ile T Tauri yıldızları 

olarak adlandırılan (GCVS de INT kodlu) düşük kütleli PMS yıldızları arasında fiziksel açıdan 

hiç bir fark yoktur. FU Ori türü değişenler (GCVS de FU kodlu) ise evrimlerinin özel bir 

safhasında yer alan T Tauri yıldızlarıdır. Bu türden değişenlere bazen genel olarak “Orion 

Değişenleri” veya “Orion Popülasyonu” da denmektedir. Çünkü Orion yıldız oluşum 

bölgesinde, bahsedilen tüm türlerden yıldız bulabilmek mümkündür. Bu yıldızların çoğu halen 

oluştukları bulutsuların içinde yer aldıklarından “Bulutsu değişenleri” olarak da 

adlandırılmışlardır. 

 Günümüzde PMS yıldızları için fiziksel anlamı olan sınıflama, kütlelerine göre 

yapılmaktadır. Buna göre; “T Tauri Yıldızları” adı verilen düşük kütleli (M  3M


) PMS 

yıldızlarından oluşan bir grubun yanında, “Herbig Ae/Be Yıldızları” olarak adlandırılan ve 

kütleleri 4M
  M  8M


 arasında olan ikinci bir grup ortaya çıkmıştır. İki grup arasında 

keskin bir geçiş yoktur, ancak Herbig Ae/Be yıldızlarına oranla T Tauri yıldızları sayıca daha 

çoktur. Bilinen 1000i aşkın T Tauri yıldızına karşılık, gözlenmiş Herbig Ae/Be yıldızı sayısı 

henüz 50 yi geçmemiştir. 

T Tauri yıldızları ilk kez Taurus-Auriga Karanlık Bulutsusu’nda, Joy tarafından 1942 

yılında gözlenmiştir. Genelde geç tayf türünden yıldızlardır. Tayflarında, Güneş’in tayfında 

gözlenen kromosferik salma çizgilerine benzer yapılar izlenmektedir. Joy bu yıldızlara, grubun 

en parlak üyesi olan T Tauri’nin ismini vermiştir. T Tauri yıldızlarının fiziksel doğasını ilk kez 

1947 yılında Ambartsumian açıklamış ve bu yıldızların henüz anakola erişmemiş oldukça genç 

yıldızlar olduğunu söylemiştir. T Tauri yıldızları bu fiziksel doğaları gereği karanlık bulutsu 

komplekslerine yakın bölgelerde gözlenirler. Tayflarında genel süreklilik üzerinde geç tür (G-



 23 

M) yıldızlara ilişkin soğurma yapıları izlenir. Sürekli ışınımları bazı dalgaboyu aralıklarında 

normal yıldızlardan beklenenden çok daha şiddetli olabilmekte ve bu bölgelerde soğurma 

yapılarını örtebilmektedir. T Tauri’lerin tayfını karakterize eden en önemli özelliklerden biri, 

Güneş tayfında görülen kromosferik salmalara benzer salma çizgileri içermeleridir. Gözlenen 

en güçlü salma çizgileri hidrojenin Balmer serisi çizgileri ve CaII, FeII gibi metallere ait 

iyonizasyon çizgileridir. Ayrıca nötral He çizgileri de görülmektedir. Bazı T Tauri yıldızlarının 

tayfında, çevrelerini saran ince gaz yapıların varlığını işaret eden “yasak çizgiler” de 

gözlenmektedir. Salma çizgileri oldukça karmaşık profil yapıları göstermektedir. Bu durum 

yıldızı çevreleyen maddede rastgele yönlerde kütle hareketleri olduğuna işarettir. Yıldızı 

çevreleyen maddede bol miktarda “toz” oluşunun doğal sonucu olarak, kızılöte ve milimetre-

altı (sub-millimeter) dalgaboylarında şiddetli “artık ışınım” gözlenmektedir. T Tauri 

yıldızlarının çok genç cisimler olduğuna en iyi kanıt ise, tayflarında 6707 Å da gözlenen Li 

soğurma çizgisinin varlığıdır. Lityum, kozmik bolluk açısından evrende çok az bulunan bir 

elementtir ve yıldız atmosferlerinde çok hızlı tüketildiğinden, yaşlı yıldızların tayfında kendini 

gösteremez. 

T Tauri yıldızları yukarıda bahsedildiği gibi, temel olarak güçlü salma çizgileri ve 

kızılötede gösterdikleri şiddetli artık ışınım ile karakterize edilmektedirler. Ancak astronomide 

x-ışın görüntüleme teleskoplarının kullanılmaya başlaması ile T Tauri yıldızlarının ilginç bir 

grubunun daha var olduğu görülmüştür. Bu grubun salma çizgileri oldukça zayıf ve kızılöte 

artık ışınımları yok denecek kadar azdır. T Tauri türü olduklarına dair tek kanıt tayflarında 

görünen şiddetli Li soğurmasıdır. X-ışınları dalgaboylarında gösterdikleri kuvvetli koronal 

salmalar sayesinde keşfedilen bu yıldızlara “Zayıf çizgili T Tauri yıldızları” denmektedir. 

Işınım özellikleri gereği bu yıldızlar çevrelerini saran maddeyi önemli ölçüde kaybetmiş, ancak 

“klasik” T Tauri yıldızlarında olduğu gibi ışınım enerjilerini halen çekimsel büzülme ile 

sağlayan yıldızlardır. ROSAT x-ışın uydusu ile yapılan gözlemler, zayıf çizgili T Tauri’lerin, 

klasik T Tauri’lerden sayıca daha fazla olduğunu ortaya koymuştur.  

Astronomide gelişen teknoloji ile artan ayırma gücü T Tauri yıldızlarını saran çevresel 

maddenin genellikle kalın bir “yığılma diski” formunda olduğunu göstermiştir. Şekil 14 de 

Orion yıldız oluşum bölgesinin HST ile alınan yüksek ayırma güçlü görüntülerinde “gezegen 

öncesi diskler” veya “Propilitler” olarak adlandırılan bu yapılar açıkca görülebilmektedir. 

Adından da anlaşılacağı gibi bu diskler evrimleşme sonucu yıldız etrafındaki gezegenleri 

oluşturacak hammaddedir. T Tauri yıldızlarının göstermekte olduğu karakteristik özelliklerin 

büyük bir kısmının kaynağı bu disk yapılarıdır. Örneğin FU Orionis türü yıldızlarda görülen 

patlamalar, çevrelerindeki yığılma disklerinde oluşan kararsızlıklardan kaynaklanmaktadır. 
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Genellikle P Cygni profili 

gösteren salma çizgilerinin 

analizi sonucunda, T Tauri 

yıldızlarının birkaç 100 km/sn 

mertebesinde yıldız 

rüzgarlarına sahip oldukları 

anlaşılmıştır. Buna bağlı 

olarak hesaplanan kütle kayıp 

hızları 10-8 – 10-7 M


/yıl 

düzeyindedir. Ayrıca, birçok 

T Tauri yıldızında, yıldız 

yüzeyine doğru düşen 

maddenin de varlığını 

gösteren ters P Cygni profilleri izlenmektedir. T Tauri yıldız rüzgarlarının çevredeki 

yıldızlararası ortam ile etkileşmesi sonucu “Herbig-Haro cisimleri” adı verilen olgular ortaya 

çıkmaktadır. Bu olgular yüksek hızlı “jet” benzeri yapılar ve “çift kutuplu moleküler fışkırmalar 

(bipolar outflows)” olarak kendilerini göstermektedirler (Şekil 15). 

    

T Tauri yıldızlarını karakterize eden diğer önemli özelllikleri, çok çeşitli türde karmaşık 

fotometrik değişimler göstermeleridir. Özellikle farklı dalgaboylarında farklı ışık değişimi 

karakterine bürünmeleri en karakteristik özelliklerindendir. Değişimler tüm dalgaboyu 

aralıklarında genelde düzensiz yapıda olup, zaman ölçekleri dakika mertebesinden yüzyıllara 

varana kadar çeşitlilik göstermektedir. Değişimlerin ışık genlikleri 5 kadire kadar 

ulaşabilmekte, FU Ori ve EX Ori gibi uç örneklerde daha da büyük olabilmektedir. Bu derece 

çeşitlilik göstermesi nedeniyle, değişimlere ilişkin önerilen mekanizmaların halen yerine 

oturmamış olması doğaldır. Olası mekanizmalar, yıldız lekeleri, yığılma disklerinde kararsızlık, 

 
 

Şekil 14.  Orion yıldız oluşum bölgesinde izlenen Propilitler 

Şekil 15.  Herbig-Haro 

                 Cisimleri 
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manyetik kökenli flare aktivitesi veya çift yıldız bileşeni olarak çevresel madde tarafından 

örtme/örtülme olaylarıdır. T Tauri yıldızlarında izlenen fotometrik değişimler genelde 5 ayrı 

grupta incelenmektedir: 

 a) 1. Tür Düzensiz değişimler: Büyük genlikli ve uzun zaman ölçekli ışık değişimleridir. 

Genellikle tayflarında çok güçlü salma çizgileri ve ters P Cygni profili gösteren T Tauri 

yıldızlarının gösterdiği fotometrik değişimlerdir. Örnek: DR Tau (Şekil 16). 

 b) 2. Tür Düzensiz değişimler: Küçük veya orta genlikli (m  1-2 kadir) ve kısa zaman 

ölçeklerinde (dakika-saat) izlenen ışık değişimleridir. Güneş benzeri flare etkinliğinden 

kaynaklandığı düşünülmektedir. Örnek: SU Aur (Şekil 17). 

 c) FU Ori benzeri patlamalar: Kendisini, birkaç hafta içerisinde 6 kadir kadar ani 

parlaklık artışı ve bunu takip eden birkaç yıl veya on yıl arası sürede yavaş bir parklaklık 

azalması olarak gösteren değişimlerdir. Örnek: Fu Ori (Şekil 18), V1057 Cyg (Şekil 19). 

 d) EX Lup benzeri patlamalar: Birkaç hafta içerisinde 5 kadir kadar ani parlaklık artışı 

ve yine birkaç hafta içerisinde bir parlaklık azalması olarak görünen değişimlerdir. Örnek: EX 

Lup (Şekil 20). 

 e) Yarı-dönemli değişimler: 1-10 gün 

zaman ölçekli ve yıldızın kendi ekseni etrafında 

dönüşü ile ortaya çıkan değişimlerdir. Yıldız 

yüzeyindeki Güneş benzeri lekelerden 

kaynaklandığı düşünülmektedir. Ancak 

lekelerin yüzeyde kapladıkları alanlar 

Güneş’tekinden daha büyük olmalıdır. Oluşan 

ışınım değişim genlikleri birkaç 0.01 kadir 

mertebesindedir. Örnek: SY Cha, RY Lup, 

V410 Tau (Şekil 21). 

 
 

Şekil 16.  DR Tau’nun ışık değişimi 

 
 

Şekil 17.  SU Aur’nun ışık değişimi 

 
 

Şekil 18.  FU Ori’nin ışık değişimi 
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Şekil 19.  V1057 Cyg’nin ışık değişimi 

 
 

Şekil 20.  EX Lup’un ışık değişimi 

 
 

Şekil 21.  SY Cha, RY Lup ve V410 Tau’nun ışık değişimleri 
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Herbig tarafından 1960 yılında genel özellikleri ortaya konan “Herbig Ae/Be” yıldızlarının,   

T Tauri yıldızları ile önemli ölçüde benzer yanları vardır. Görsel ve moröte bölge tayflarında 

izlenen salma çizgileri, kuvvetli kütle atımlarını işaret eden P Cyg profiline sahip yapılar, 

kızılöte ve milimetre-altı dalgaboylarında izlenen ve çevrelerinde önemli ölçüde tozdan oluşma 

çevresel maddenin varlığına işaret eden şiddetli artık ışınımlar gözlenen ortak özelliklerdir. 

Ayrıca uzaydaki konumları açısından da T Tauri yıldızları ile benzerlik göstermektedirler ve 

genel olarak karanlık bulutsu bölgelerinde yer almaktadırlar. Herbig Ae/Be yıldızlarını T 

Tauri’lerden ayıran tek fark kütlelerinin ve buna bağlı olarak ışınım güçlerinin daha büyük 

olmasıdır. Fotometrik açıdan en dikkat çekici özellikleri, A0 tayf türünden daha geç olanlarının 

3-4 kadir mertebesinde tamamen düzensiz ışık değişimi göstermeleridir. A0 tayf türünden daha 

erken olanlarında değişim genliği birkaç 0.1 kadir değerini geçmemektedir. Işık değişim 

mekanizmaları hakkında çok net bilgi bulunmasa da T Tauri yıldızlarının mekanizmaları ile 

aynı olduğu tahmin edilmektedir. Örnek olarak şekil 22 de ışık eğrileri verilen R Mon ve R CrA 

gösterilebilir. 

 
 

Şekil 22.  R Mon ve R CrA’in ışık değişimleri 
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4. Flare Yıldızları: 
 UV Ceti türü değişenler 

 

 Flare yıldızları, düzensiz zaman aralıklarında ani parlamalar gösteren geç-tür cüce 

yıldızlardır. Tayf türleri K ile M arasında ve çoğunlukla Me türüdür. Tayflarında belirgin salma 

çizgileri gözlenmektedir. Parlaklık artışları bazen 6 kadirin üzerinde olabilmektedir. Flare’lere 

ilişkin ışık değişim genliği kısa dalgaboylarına gidildikçe artış göstermektedir. Yani bir flare 

yıldızının U bandında gösterdiği genlik, V bandındakinden daha büyüktür. Birbirini takip eden 

flareler arasındaki süre çok değişkendir. Birkaç saat ile birkaç gün arasında farklı değerler 

alabilmektedir. Flare başına salınan toplam enerji 1034 erg = 1027 Joule düzeyine 

erişebilmektedir. Oluşum mekanizmaları temelde Güneş flarelerini meydana getiren fiziksel 

süreçler ile aynıdır, ancak Güneş flarelerinde toplam enerji 1031 erg değerini geçememektedir. 

Flare etkinliği sırasında gösterdikleri tayfları , “sakin evrelerinde”ki tayflarından tamamen 

farklıdır. Sakin evrelerde tayflarında izlenen çok sayıdaki salma çizgisi, Flare anında tamamen 

kaybolur veya son derece zayıflamış olarak görülür. Flare yıldızlarının tayfında yer alan en 

güçlü salma çizgileri, hidrojenin Balmer serisi çizgileri, Helyum çizgileri ve Fe II gibi orta 

düzeyde iyonize metal çizgileridir. Flare anındaki tayfları, püskürme anındaki T Tauri tayfları 

ile büyük benzerlikler göstermektedir. Flare olayının Güneş benzeri yıldız etkinliğinden 

kaynaklandığı kesin olarak bilinmektedir. Benzer flare etkinlikleri T Tauri yıldızlarında, RS 

CVn türü yıldızlarda ve Algol türü örten çift yıldızlarda da izlenmektedir. 

 Flare yıldızları, genellikle Güneş komşuluğunda bulunan yakın alan yıldızlarıdır ve 

grubun prototipi olan UV Ceti’nin adı ile de anılırlar. Bilinen örneklerinin büyük bir bölümü 

en fazla 60 ışık yılı uzaklıktadır. Bunun yanında, açık kümelerde ve yıldız oymaklarında 

(assosasyonlar) da gözlenmektedirler ve UV Ceti yıldızlarına oranla daha yüksek etkinlik 

düzeyine sahiptirler. Bu yıldızların flareleri ile salınan enerjiler daha yüksektir ve flare oluşum 

sıklığı daha fazladır. Flarelerde, yıldızdan yıldıza görülen farklar, yaş etkisi ile ortaya 

çıkmaktadır ve artan yaş ile flare etkinliği azalmaktadır. Açık kümelerde ve oymaklarda yer 

alan flare yıldızları UV Ceti türü alan yıldızlarından daha gençtir ve dolayısıyla daha etkindirler. 

Kümelerde yer alan flare yıldızları üzerine yapılan çalışmalar, genç kümelerde yer alan geç tür 

anakol yıldızlarının neredeyse tamamının flare etkinliğine sahip olduğunu göstermiştir. Bu 

sonuç, flare yıldızlarının aslında yıldız evriminin bir safhasını temsil ettiklerini ve tüm küçük 

kütleli yıldızların bu evrim aşamasından geçmesi gerektiğini göstermektedir. Flare evresi yıldız 

kütlesine bağlı olarak 100 milyon yıl ile 1 milyar yıl arasında sürebilmektedir. Kütlesi daha 

düşük olan yıldızın bu evresi daha uzun sürmektedir. Flare yıldızlarının galaksimizdeki sayısı, 
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teorik olarak 1-10 milyar adet 

olarak tahmin edilmektedir. 

Ancak parlaklıklarının düşük 

olması nedeni ile sadece bize 

yakın olanları gözlenebilir 

durumdadır. 

 Flare etkinliği sırasında 

maksimum parlaklığa ulaşmak 

için geçen zamana “çıkış 

zamanı”, ışık eğrisinde bu 

aralığa karşılık gelen kısma ise 

“çıkış kolu” denmektedir. Bu 

süre genelde tüm flare yıldızları 

için çok kısadır ve birkaç 

saniye ile birkaç dakika 

arasında değişir. Bu aralıkta 

parlaklık artış hızı 0.05-0.2 

kadir/sn mertebesindedir. Bazı 

uç örneklerde bu değer 2.8 

kadir/sn gibi çok yüksek 

değerlere ulaşabilmektedir. Bu 

özel duruma örnek olarak grubun prototipi UV Ceti gösterilebilir (Şekil 20 ve 21, bu şekillerde 

parlaklıkların, sakin evrelerdeki ortalama parlaklığa normalize edilerek akı şiddetine 

dönüştürüldüğüne dikkat edin). Maksimum parlaklıktan flare öncesi parlaklığa dönüş için 

geçen süreye “iniş zamanı”, ışık eğrisinde bu aralığa kaşılık gelen kısma ise “iniş kolu” 

denmektedir. Flare yıldızlarında iniş zamanlarına göre iki ayrı yapı görülmektedir:  

a) iniş zamanı 1 saat veya daha uzun olanlar 

b) iniş zamanı birkaç dk veya birkaç 10 dk yöresinde olanlar. Bu yapıdaki flarelere    

    “atmalı (impulsive)” veya “fırlatmalı (spikes)” flareler denmektedir. 

Güneş’te ve birçok flare yıldızında her iki türden flare yapısı da gözlenebilmektedir. Şekil 22, 

23 ve 24 de EV Lac’ın,  Şekil 25 de YY Gem’in ve Şekil 26 da ise AD Leo’nun flarelerine 

ilişkin ışık eğrilerinde bu farklı yapılar açıkça izlenebilmektedir. 

 
 

Şekil 20.  UV Ceti’nin B bandı flare etkinliğinden örnekler 

 

 
Şekil 21.  UV Ceti’nin U bandında izlenen bir flare etkinliği 
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      Şekil 22.  EV Lac’ın B bandı flare etkinliği  Şekil 23.  EV Lac’ın flare çeşitliliğine bir örnek 

 

 

 

   
  Şekil 24.  EV Lac’da flare çeşitliliği            Şekil 25.  YY Gem’de flare çeşitliliğine bir örnek 

 

 

 

 
Şekil 26.  AD Leo’nun flare yapısında, kısa zaman aralıklarında görülen karakter farklılıkları 
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Flareler çok farklı tayfsal aralıklarda gözlenmiştir. X-ışın gözlemleri, salınan enerjilerin 

büyük bir kesrinin bu tayfsal aralığa düşmesi açısından ilgi çekici sonuçlar vermektedir. X-ışın 

gözlemlerinden, “mikroflareler” adı verilen üçüncü bir tür flare yapısının var olduğu 

gözlenmiştir. Mikroflarelerde salınan enerji miktarı, diğer görsel bölge flarelerine oranla 10 – 

100 kat daha düşüktür. Diğer taraftan mikroflareler daha sık gerçekleşen olaylardır ve görsel 

bölgede gözlenemezler. X-ışın gözlemleri flarelerin sıcaklık, elektron yoğunluğu ve flare 

yayımı yapan bölgelerin boyutlarının bulunmasına olanak tanır. Sıcaklıklar 2x107 - 3x107 °K 

arasında, elektron yoğunlukları 1011 – 1012 parçacık/cm3 ve yayın bölgesi boyutları ise 1027 – 

1028 cm3 civarındadır. 

 Flare etkinliğini ifade edecek fiziksel bir modelin, 

 - Enerjinin nereden geldiğini 

 - Bu enerjinin yıldız atmosferinde nasıl depolandığını 

 - Birkaç sn içerisinde bu enerjinin nasıl salındığını 

 - Salınan enerji bölgesinin nasıl ısıtıldığını 

açıklaması gerekmektedir. Bugün için geçerli fiziksel modeller, flarelerin yıldız aktivitesi ile 

doğrudan ilişkili olduğunu, dolayısıyla yıldızların manyetik alanları ve buna bağlı olarak 

yıldızların eksenleri etrafında dönmeleri ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Bu açıdan 

bakıldığında gözlem sonuçları ile en iyi uyum gösteren modeller (MHD), flare yapılarını, 

yıldızların manyetik alanlarında oluşan ani değişimlerle açıklayanlardır. Bu fiziksel süreçlere 

genel olarak “manyetik tekrar-birleşme (magnetic reconnection)” adı verilmektedir. 

 

5. R Coronae Borealis Türü Değişenler: 

 

 En parlak üyesi R CrB’in adı ile 

anılan bu gruptaki yıldızlar sayıca çok az 

olup, iyi bilinen örneklerinin sayısı 30 u 

geçmemektedir. Işık değişimlerinin en 

temel karakteristiği, uzun süre 

maksimum parlaklıkta kaldıktan sonra 

ani olarak 9 kadire varan parlaklık 

azalmaları göstermeleridir. Bu karaktere 

güzel bir örnek, şekil 27 de verilen RY 

Sgr’nin görsel bölgedeki ışık eğrisinde 

izlenebilmektedir. Kabaca 25 günde 4 

 
 

Şekil 27.  RY Sgr’nin 10 yıllık görsel ışık değişimi 
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kadirlik büyük bir hızla başlayan parlaklık azalmasını, 120 günde 3 kadir hızla genelde daha 

yavaş bir azlama izlemekte ve minimum parlaklığa ulaşılmaktadır. Minimum parlaklığa 

ulaşıldıktan hemen sonra artış başlamaktadır ve maksimum parlaklığa geri dönüş süresi 1-3 yıl 

kadar olabilmektedir. Birçok R CrB yıldızında maksimum parlaklığa çıkışlar sırasında ikincil 

parlaklık azalmaları da gözlenmiştir. Birbirini takip eden iniş-çıkışlardaki parlaklık azalma 

miktarı ve hızı genelde sabit olmayıp düzensiz değişimler göstermektedir.  

 R CrB türü değişen yıldızlar karbonca zengin, hidrojence fakir yıldızlardır. Göstermekte 

oldukları ani parlaklık azalamaları, atmosferlerinden zaman zaman dışarı doğru püskürttükleri 

maddelerce oluşturulan karbon bulutlarıdır. Bu bulutların yıldız yüzeyinden olan uzaklıkları 

konusunda ciddi bir belirsizlik sözkonusu olup yıldız atmosferinin hemen üzerinden, 20 yıldız 

yarıçapı uzaklıklara varan farklı değerler literatürde yer almaktadır. Yakın-kızılöte gözlemleri, 

RCrB yıldızlarının bu doğasını anlayabilmek açısından çok önemlidir. Bu gözlemler, bir 

püskürme sırasında, oluşan karbon bulutunun tüm yıldızı çevrelemediğini ve sadece bakış 

doğrultusu boyunca meydana gelenlerin, görünen parlaklık azalamalarını oluşturduğunu 

göstermiştir. Sonuç olarak R CrB yıldızları püskürmelerini rasgele doğrultularda ve eş-yönlü 

olmayan bir karakterde gerçekleştirmektedir. Kızılöte gözlemler, bu yıldızların çevresinde yine 

karbonca zengin düşük sıcaklıklı (800 °K) toz kabuklar bulunduğunu da göstermiştir. Toz 

kabukların kızılöte ışınım güçleri 1000-2000 günlük yarı-dönemli yapılarla değişim 

göstermektedir. 

 R CrB yıldızlarının çoğu, görsel dalgaboylarında, 

birkaç 0.1 kadir yöresinde ve hafta mertebesinde yarı-

düzenli karakterde tekrarlayan ışık değişimleri gösterirler. 

Şekil 28 de RY Sgr için görülen bu değişimin genliği 0.5 

kadir ve dönemi yaklaşık 38 gündür. Dikine hız gözlemleri 

bu değişimin kaynağının zonklamalar olduğunu, kızılöte 

gözlemler ise bu değişimin, görsel bölgede izlenen 

parlaklık azalmalarında dahi kesintisiz devam ettiğini 

göstermektedir. R CrB’lerin tamamının zonkladığı ve 

zonklamalarda oluşan kararsızlıkların püskürmeleri 

doğurduğu kabul edilmektedir. Parlaklık azalmalarının 

başlangıç zamanlarının, belirli zonklama evreleri ile bazı 

korelasyonlar göstermesi bu fikrin ortaya çıkmasına neden 

olmuştur. 

 
 

Şekil 28.  RY Sgr’de zonklama nedeniyle 

oluşan ışık değişimi 



 33 

 Küçük Macellan Bulutu’nda (SMC) gözlenen 3 tane R CrB’nin, mutlak görsel 

parlaklıkları –5 kadir civarında sürperdevler oldukları anlaşılmıştır. R CrB yıldızları genelde 

tayfsal sınıflamanın sonundaki F,G,K yıldızları ile aynı yüzey sıcaklığına sahip soğuk 

yıldızlardır. Sayıca az olmalarına rağmen A ve B tayf türünde örneklerine de rastlanmaktadır. 

Çok kesin olmamakla birlikte R CrB yıldızları, evrimin en hızlı gerçekleştiği kritik bir 

aşamadadırlar. H-R diyagramında bu bölge, gezegenimsi bulutsularla Asimtotik Dev Kol’un 

(AGB) üst bölgeleri arasında kalan yerlerdir ve genelde zonklayan yıldızların yer aldığı 

“kararsızlık kuşağı”nın içindedir. Dolayısıyla, R CrB yıldızlarının H-R diyagramı üzerindeki 

konumları da bu yıldızların zonklayan yıldızlar olmasını gerektirmektedir. Grubun prototipi  

R CrB’nin tarihi nitelikteki görsel ışık eğrisi şekil 29 da verilmiştir.

 
 

Şekil 29.  R CrB’nin tarihi nitelikteki görsel ışık eğrisi 
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II. ZONKLAYAN DEĞİŞENLER 

 

1.   Cygni Değişenleri: 

 

 GCVS tanımlamasına göre yüksek ışınım güçlü ve ışık değişimi gösteren B ve A 

süperdevleri  Cygni değişenleri olarak adlandırılmış ve zonklayan yıldızlar sınıfına 

sokulmuştur. Bu grupta sadece B ve A türü süperdevler değil, aynı evrimsel duruma sahip 

oldukları gerekçesiyle, O türü büyük kütleli yıldızlar ve daha geç tür yıldızlar da yer almaktadır. 

MK tayf sınıflamasına göre sahip oldukları ışınım sınıfları, artan ışınım gücü sırasıyla Ib, Iab, 

Ia ve Ia+ dır. H-R diyagramında yer alan en parlak süperdevlere “hiperdevler” dendiğini ve 

değişen yıldızlar olarak “Parlak Mavi Değişenler (LBV)” adı ile anıldıklarını görmüştük. Buna 

göre Ia süperdevleri LBV-öncesi cisimler olarak da adlandırılmaktadır. Çok sayıda araştırmacı 

O, B ve A türü süperdevlerin tamamının değişen yıldız olduğunu göstermişlerdir (Rosendhal & 

Snowden 1971, ApJ, 169,281, Maeder & Rufener 1972, A&Ap, 20,437, Sterken 1977, A&Ap, 

57,361). Bu süperdevlerden en parlak olanlarının göstermiş oldukları ışık değişim genlikleri, 

LBV’lerin sakin evrelerinde gösterdikleri mikrodeğişimlerle benzerdir. Değişim düzeyi tüm 

tayf türleri için artan ışınım gücü ile beraber artış göstermektedir. 

 Zonklamalardaki kararsızlıklar, bu yıldızlarda izlenen yarı-düzenli ışık değişimlerinin 

kaynağıdır. Bu değişimlere ilişkin genlikler, değişimin artan zaman ölçeği ile artış 

göstermektedir. 

 HD 57060 = UW CMa ve 

HD167971 bu grubun 

mikrodeğişimler gösteren iki 

ilginç üyesidir (Şekil 30). HD 

57060, kilitli (synchronous) 

yörüngede 4.39 günlük dönemle 

birbirleri etrafında dönen O veya B 

tayf türünden bir anakol yıldızı ile 

O8 türü bir süperdevden oluşmuş 

çift bir sistemdir. Sistem 

beklentilerin ötesinde güçlü 

mikrodeğişimler göstermektedir. 

Bu değişimlerin, Roche şişimini 

doldurmuş süperdev bileşendeki 

 
Şekil 30. UW CMa ve HD167971 in ışık eğrileri 
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aşırı şekil bozulmalarından 

kaynaklandığı düşünülmektedir. 

HD 167971, iki O türü anakol 

yıldızından oluşma etkileşen bir 

çift sistemdir. Bu sisteme fiziksel 

olarak bağlı olduğu henüz 

belirlenememiş O8 tayf türünde 3. 

bir bileşenden de ışık katkısı 

gelmektedir. Sistemin yörünge 

dönemi 3.33 gündür. Şekil 31 de 

ışık değişimi görülen  

HD 168625 ise, H-R diyagramında 

LBV türü HD 168607 ye çok yakın 

konumda bulunan, yüksek ışınım 

güçlü bir süperdev olmasına 

rağmen gösterdiği düşük ışık 

değişim genliği nedeniyle  Cyg 

değişeni olarak dikkate 

alınmaktadır.  Cyg değişenleri, 

H-R diyagramında bulundukları 

kritik bölgeler ve gösterdikleri ışık 

değişim karakterleri dikkate 

alınarak, LBV’lerle yüksek ışınım 

güçlü normal anakol yıldızları 

arasındaki geçiş cisimleri olarak 

dikkate alınmaktadırlar.  

  Cyg türü bir değişen olan 

1 Sco (HD 152236), Humpresy & 

Davidson’un (1994, PASP, 106, 

1025) ortaya koyduğu kriterlere 

göre aynı zamanda bir LBV olarak 

da dikkate alınabilir. Ancak şekil 

32 den de görüleceği gibi yeterince  
Şekil 32. 1 Sco nun ışık değişimi 

 
Şekil 31. HD168625 in ışık değişimi 
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gözlemi olmaması, gözlenmiş bir püskürmesinin bulunmaması ve sadece mikrodeğişimlerin 

varolması nedeni ile şimdilik  Cyg türü bir değişen olarak dikkate alınmaktadır. 

Bazı  Cyg değişenleri içinde yer aldıkları çoklu yıldız sistemlerinin doğasına bağlı 

olarak diğer türlere ait değişimler de gösterebilmektedir. Bu duruma çarpıcı bir örnek olarak, 

O9.7 Iab türü bir süperdev ile bir nötron yıldızından (veya karadelik) oluşma, kuvvetli x-ışın 

kaynağı Cyg X-1 gösterilebilir. Bu sistem sadece bir x-ışın kaynağı değildir. O yıldızının 

bileşenine bakan yüzeyinin nötron yıldızından gelen güçlü x-ışınları ile ısıtılması sonucu aynı 

zamanda bir elipsoidal değişendir. 

 

2.  Cephei Değişenleri: 

 

  Cephei değişenleri, kısa dönemli ışık ve dikine hız değişimi gösteren, erken B türü 

dev ve altdevlerden oluşma bir gruptur. 2-7 saat arasında değerlere sahip dönemleri, dönme 

ve/veya çift sistem hareketleri ile açıklanamayacak derecede kısadır ve tek geçerli açıklama 

zonklama olmaktadır. Bu grubun, yıldız astrofiziği ve zonklama kuramı açısından ayrıcalıklı 

bir yeri vardır. Çünkü  Cephei değişenlerinin zonklamalarını doğuracak ve devam ettirecek 

teoriler yakın tarihe kadar tutarlı bir düzeye erişmemiştir ve kuramcıları halen uğraştırmaktadır. 

Grubun prototipi  Cep’in dikine hız değişimi gösterdiği 20. yüzyılın başında Frost (1902, ApJ, 

15,340) tarafından keşfedilmiştir ve dönemi 4sa34dk olarak verilmiştir. 6 yıl sonra Guthnick, 

dikine hız değişimine, aynı dönem ve 0m.05 genlikli bir ışık değişiminin de eşlik ettiğini 

bildirmiştir. 1908 de ise Albrecht,  CMa’nın da benzer değişimler gösterdiğini açıklamıştır. 

Başlangıçta grubun en çok çalışılan yıldızı olması nedeni ile bu tür yıldızlara uzunca bir süre  

CMa türü değişenler denmiştir ancak bugün ilk keşfedilen örneğinin ismi ile  Cephei 

değişenleri ismi tercih edilmektedir. Bilinen  Cephei türü değişen sayısı 50 den biraz fazladır. 

Genel özellikleri ve bugün için teorilerinde ulaşılan son aşamalar, Sterken & Jerzykiewicz’in 

(1994, SpSciRev, 62,95) son derlemesinde detaylı olarak açıklanmıştır. 

  Cephei’lerin ışık değişim genlikleri görsel bölgede 0.1 kadirden daha küçüktür (BW 

Vul hariç), dikine hız değişim genlikleri ise 50 km/sn nin altındadır ( Sco ve BW Vul hariç). 

Değişimler genelde “yarı-sinüsel” ışık eğrileri veren “tek-dönemli (monoperiodic)” yapılara 

sahiptir, ancak bazı örneklerinde “temel-dönem” ve bunun yanında “harmonikleri” de 

gözlenebilmektedir. Harmoniklere (ikincil dönemler) ilişkin genlikler daha düşüktür.  

 Cephei’lerin büyük bir çoğunluğu tayf çizgi profillerinde de değişim göstermektedir. Işık 
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eğrilerinin iniş koluna denk gelen 

evrelerde çizgi profilleri en geniş 

şeklini almaktadır. Bu profil 

değişimlerine bazı durumlarda çizgi 

yarılması da eşlik etmektedir. 

 Işık değişim genliklerinin 

çok düşük olması nedeniyle uzunca 

bir süre V=6.5 kadirden daha sönük 

 Cephei değişeni keşfedile-

memiştir. Sönük  Cephei’lerin keşfi, bu yıldızlar için yapılan sistematik gözlemlerle 

gerçekleşmiştir. Bilinen örneklerinden sadece ikisi, HD 92024 (Şekil 33) ve 16 Lac, örten çift 

yıldız bileşenidir. Dış galaksilerde, LMC ve SMC’de henüz keşfedilmiş  Cephei değişeni 

yoktur.  

Işınım güçleri ve tayf türleri gereği H-R diyagramında dar bir bölgeye sıkışmışlardır. 

Bu bölge genelde “ Cep kararsızlık kuşağı” olarak bilinir. Bu bölgede bazı Be türü yıldızlar 

da bulunmaktadır. Bir süre  Cephei olarak görünen bazı yıldızlar diğer zamanlarında Be türü 

bir yıldıza dönüşebilmektedir. En güzel örnek grubun prototipi  Cep’in kendisidir, 1990 

yılında beklenmedik bir şiddette tayfında H salması izlenmeye başlanmıştır. Buna karşılık çok 

iyi gözlenmiş bir Be yıldızı olan EW CMa (27 CMa), 1987 ile 1990 yılları arasında belirgin 

zonklamalar göstermiştir. 

BW Vul (B2III, V=6m.55),  Cephei’ler arasında bilinen en büyük ışık değişim 

genliğine ve dikine hız değişimine sahip olanıdır. Şekil 34 den de görüleceği gibi ışık eğrisinin 

çıkış kolu üzerinde ışığın sabit kaldığı ve “durağan evre” olarak adlandırılan bir bölge 

bulunmaktadır. Maksimum seviyeden 0.05 kadir daha aşağıda gerçekleşen bu olgunun 

“durağanlık süresi” 0.03 gün mertebesindedir. Görsel bölgede 0.2 kadir olan toplam ışık 

değişim genliği moröte bölgede 

1.2 kadire ulaşmakta, kızılötede 

ise hızla düşmektedir (Şekil 35). 

BW Vul’un dönemi yaklaşık 

olarak 5 saatir ve yüzyılda 2 

saniyelik bir artışla dönem 

değişimi de göstermektedir. 

 
Şekil 33. HD 92024 çift sisteminin ışık eğrisi 

 
Şekil 34. BW Vul’un ışık eğrisi 
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Christy 1966’da (Ann.Rev.Astr.Ap, 4, 353), He+ iyonizasyon katmanına sahip 

yıldızların, bu katmandaki ani donukluk değişimleriyle denge durumlarından saparak kararsız 

bir hale gelebileceklerini göstermiş ve zonklamaya ilişkin modern teorilerin temelini atmıştır. 

Donukluk değişimine dayalı bu mekanizmaya “-mekanizması” denmektedir. Klasik 

Sefeid’ler,  Scuti’ler, RV Tauri’ler, ve RR Lyrae’ler için bu mekanizma çalışırken, He+ 

iyonizasyon bölgesi bulundurmadıklarından  Cephei’lerde geçerli bir mekanizma olamamıştır. 

 Cephei’lerin zonklama mekanizmaları için tutarlı teoriler, ancak Iglesias vd.’nin (1990, ApJ, 

360, 221; 1991, ApJL, 371, L73; 1992, ApJ, 397, 717) OPAL adı verilen yeni donukluk 

hesaplarını yayınlamaları ile geliştirilmeye başlanmıştır. Iglesias vd. donukluk hesaplarında 

daha önce hesaba katılmayan, element atomlarındaki elektronların spin-yörünge 

etkileşimlerinin donukluğu önemli ölçüde arttırıcı rol oynadığını ve bu etkinin  Cephei’lerde 

de zonklamaları başlatabilecek bazı bölgelerde gerçekleşebileceğini göstermişlerdir. Iglesias 

vd.’nin bu çalışmasından hemen sonra çok sayıda araştırmacı, yeni OPAL donukluk değerleri 

ile kurguladıkları teorileriyle,  Cephei’lerde gözlenen temel ve harmonik zonklama modlarının 

açıklanabilir olduklarını göstermişlerdir. 

 
Şekil 35. BW Vul’un ışık değişim genliğinin dalgaboyu ile değişimi 
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Tipik  Cephei örnekleri olarak HR 5488 ve HD 64365’in ışık eğrileri sırasıyla şekil 36 

ve 37 de verilmiştir. 

 

 

3. Be Yıldızları: 

 

 O6-B9 tayf türü aralığında, ışınım sınıfı V ile III arasında olan ve tayflarında hidrojenin 

Balmer serisi salma çizgilerinde şiddet değişimi gösteren yıldızlardır. Bu değişimi dönemli 

olarak gösterenlerine  Cas veya  Eri yıldızları da denmektedir. Balmer salma çizgileri, bu 

yıldızları saran ve hızla dönen zarf veya kabuktan kaynaklanmaktadır. Baade bu tanımı biraz 

daha daraltarak bir Be yıldızı için şu ek kriterleri de ileri sürmüştür: 

 

- ileri derecede iyonize olmuş ve yıldız yüzeyinden çok yükseklerde oluşan rüzgar aktivitesi, 

- hızlı dönme, 

- mor ve kırmızı salma bileşenlerinin eşdeğer genişlik oranı V/R değişken ancak 1 civarında 

 

 Be yıldızları H-R diyagramında genel olarak  Cephei ve 53 Per/orta-B yıldızları ile 

aynı bölgeyi paylaşmaktadır. Bir önceki bölümde bazı  Cephei yıldızlarının aniden salma 

çizgileri gösterdiğini ve Be yıldızı haline geldiğini, buna karşılık bazı Be yıldızlarının belirli 

 
Şekil 36. HR 5488’in ışık eğrileri 

 
Şekil 37. HD 64365’in ışık eğrileri 
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zamanlarında zonklamalar 

gösterdiğini görmüştük. Ayrıca 

EW CMa gibi bazı Be yıldızları 

zonklamaya başlamadan hemen 

önce birkaç hafta süren ani 

parlaklık düşüşleri de 

göstermektedir. EW CMa da 

birbirini takip eden yarı-

dönemli zonklamaların dönemi 

kabaca 10-20 gün arasındadır. 

 

 Çoğu Be yıldızı kısa veya orta zaman ölçekli ışık değişimleri göstermektedir. Bu 

değişimlere ilişkin dönemler 0.4 – 3 gün arasında olup çoklu dönemler ve ışık eğrilerinde çift 

dalga yapıları izlenmektedir. Işık değişim genlikleri ise 0.01 – 0.3 kadir aralığında çeşitli 

değerlere sahiptir. Tayflarında görülen belirgin salma çizgilerindeki şiddet değişimi ile ışık 

değişimleri genelde birbirleri ile uyumlu korelasyonlar göstermektedir. Bu açıdan ilgi çekici iki 

örnek  Cas ve V744 Her’in ışık eğrileri şekil 38 de görülmektedir ve salma çizgilerindeki şiddet 

değişimi ile ışık değişimleri ters korelasyonlar göstermektedir. Çoklu dönemli Be yıldızlarına 

örnek olarak HD 137518 yıldızının çift-dönemli ışık değişimine ilişkin ışık eğrileri ise şekil 39 

da, her iki dönem için (P1=8.929 gün ve P2=2.824 gün) ayrı ayrı evrelendirilerek verilmiştir. 

 Be yıldızlarının uzun-dönemli değişimleri Harmanec (1994, “The Impact of Long-Term 

Monitoring on Variable-Star Research”, NATO-ARW, eds. C Sterken, M. de Groot, NATO-

ASI Ser C. Vol:436, p.55) tarafından iki ayrı kategoride tarif edilmiştir: 
 

a)  Cas’de izlenen ve ılımlı nova patlamalarını andıran ışık eğrileri  

b) V744 Her ve BU Tau’da izlenen ve R CrB yıldızlarını andıran ışık eğrileri 

 

Balona (1990, 

MNRAS, 245, 92), Be 

yıldızlarının çizgi profili ve 

ışık değişim dönemlerinin, 

dönme dönemlerine çok 

yakın olduğunu göstermiş ve 

buna bağlı olarak 

 
Şekil 38.  Cas ve V744 Her’in ışık değişimleri 

 
 

Şekil 39. HD 137518’in iki farklı döneme göre ışık eğrileri 
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değişimlerin kaynağının çapsal olmayan 

zonklamalar yerine, yıldızın ekseni etrafında 

dönmesi sonucu ortaya çıkan modülasyonlardan 

kaynaklandığını söylemiştir. 

 İlginç bir Be yıldızı olan  Cen’in ışık 

değişimi şekil 40 da görülmektedir. Çok az rastlanan 

3 dalgalı ışık değişiminin dönemi P=1.927 gündür 

(Şekil 40 üst panel). Ancak daha sonra ışık 

değişiminin P=0.642424 gün ile tek bir sinüs dalgası 

olarak ifade edilebildiği görülmüştür (Şekil 40 alt 

panel). Işık eğrisi, az da olsa simetriden sapmış sinüs 

biçimli bir dalgadır ve genliği strömgren y,b,v 

bantlarında ortalama 0.05 kadirdir. u bandında ise 

0.1 kadir yöresindedir. Dolayısıyla  Cep yıldızlarında görülen, azalan dalgaboyu ile artan 

genlik özelliği  Cen’de de izlenmektedir. Ancak HD 50123 de durum bunun tam tersidir (Şekil 

41). v bandında değişim genliği son derece düşük, b ve y de sırası ile 0.05 ve 0.08, u bandında 

ise değişim görülmemektedir. Bu garip durum Sterken vd. (1994, A&Ap, 291, 473) tarafından 

açıklanmıştır. HD 50123, B6Ve+K0III tayf türüne sahip bir çift yıldızdır, yörünge eğimi 

tutulma oluşturamayacak derecede düşüktür ve izlenen ışık değişimi, sadece karşılıklı çekim 

etkisi sonucu basıklaşmış ve sistemin toplam ışınımında baskın olan Be yıldızının ekseni 

etrafında dönmesi sonucu oluşmaktadır. Dolayısıyla HD 50123’de izlenen ışık değişimi, 

elipsoid değişenlerin gösterdikleri türdendir. Beech’in (1985, ApSS, 117, 69) 27 adet elipsoid 

değişenden oluşma listesinde, sistemlerin yörünge 

dönemleri 0.8 – 5.6 gün aralığındadır ve tayf türleri O ile 

G2 arasında bulunan cüce yıldızlardır. HD 50123, 

elipsoidal değişenler arasında 28.6 günlük dönemi ile 

biraz uç bir noktadadır ve Roche şişimini doldurmuş 

bileşene (K0 devi) sahip bilinen tek örnektir. HD 50123 

gibi sistemler aslında sayıca az olmamalıdır, ancak 

genliklerinin düşük ve dönemlerinin uzun olması, 

keşfedilmelerinin önündeki en önemli engeldir. HD 

50123 genel konfigürasyonu açısından W Serpentis türü 

çift sistemlerle özdeştir. “Uzun dönemli Algoller” olarak 

 
 

Şekil 40.  Cen’in ilginç ışık değişimi 

 
Şekil 41. HD50123’ün ışık eğrileri 
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da adlandırılan W Ser sistemleri, büyük kütleli bileşenleri etrafında kalınca bir disk, tuhaf ve 

düzensiz tekrarlayan ışık eğrileri, tayflarında belirgin optik bölge salma çizgileri ve uzun zaman 

aralıkları içinde gösterdikleri dönem değişimleri ile karakterize edilmektedirler (Wilson, 1989, 

Space Sci.Rev., 50, 191). HD 50123 ile güçlü etkileşen ve tutulma gösteren W Ser türü SX Cas 

(B7+K3III) arasındaki benzerlikleri bozan tek olgu, düşük yörünge eğimi nedeniyle HD 50123 

de tutulma izlenmemesi ve bu sayede yığılma diskinin, etrafında bulunduğu B türü ana bileşenin 

ışığına engel olmamasıdır. 

 Be yıldızlarının ışık değişim 

karakterlerine ilişkin diğer bir ilginç örnek ise 

HR 2517 de izlenen yapılardır. 10 yıl boyunca 

strömgren-uvby bantlarında mikrodeğişimler 

gösteren bu Be yıldızı, son 2 yıldır tekrarlayan 

nitelikte 0.1 kadir üzerinde flare benzeri 

parlamalar göstermektedir. Zaman ölçekleri 

farklı olmak üzere benzer yapılar  CMa’da da 

izlenmektedir (şekil 42). Balona, bu yapıları 

yüzey parlaklık dağılımında oluşan ani 

değişimlere bağlamakta ve böylece Be 

yıldızlarının ışık değişiminin sadece radyal 

olmayan zonklamalardan kaynaklanmadığını 

ileri sürmektedir. Balona, yüzey üzerinde ani 

parlamalar gösteren bu bölgelerin, yıldızın ekseni etrafında dönmesi sonucu, ışık eğrisinde ve 

tayfsal çizgi profillerinde modülasyonlara neden olduğunu ileri sürmektedir. Sterken ve 

Manfroid (1996, A&Ap, 305, 481), ışık eğrisinde flare benzeri yapılar olarak izlenen bu 

değişimlere alternatif bir açıklama getirmişlerdir. Buna göre HR 2517, eliptik yörüngeli ve 

büyük kütleli bir yakın çift yıldız sistemidir. Başlangıçta büyük kütleli olan bileşen, kütlesini 

büyük oranda kaybederek düşük kütleli şıkışık bir cisme dönüşmüş durumdadır. Karşı bileşen 

ise optik bölgede baskın ışınımı görülen bir Be yıldızıdır ve yoğun madde kaybına sahiptir. 

Hızlı dönme sonucu kaybedilen kütle Be yıldızının ekvator düzleminde çevresini saran bir disk 

şeklinde organize olmuştur. Şekil 43 de yörünge geometrisi temsili olarak verilen böylesi bir 

cisimde, sıkışık bileşen eliptik yörüngesi boyunca hareket ederken, enberi noktası civarında Be 

yıldızını çevreleyen yoğun diskin içine periyodik olarak girip çıkmaktadır. Sıkışık yıldız disk 

içinde hareket ederken madde yığmakta ve X-ışın bölgesinde ışınım salmaktadır. Bu tür x-ışın 

kaynaklarına, “geçici x-ışın kaynakları” denmektedir. Bu dönemli yapının zaman içerisinde 

 
Şekil 42. HR 2517 ve  CMa’nın ışık değişimleri 
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sönümlenmesi veya tekrar başlaması, Be 

yıldızının kütle kaybında oluşan değişimler 

sonucu disk boyutlarının küçülüp büyümesi ile 

açıklanmaktadır.  

 Be yıldızlarının göstermekte oldukları 

kısa ve uzun zaman ölçekli ışık değişim 

karakterleri, bunların  radyal olmayan 

zonklamalar, ve dönmeden kaynaklanan 

modülasyonlar ile ilişkileri, Stefl vd.’nin (1995, 

A&Ap, 294, 135)  Cen’le ilgili çalışmasında 

geniş kapsamlı olarak irdelenmiştir. 

 

 

4. 53 Per / Orta-B / Yavaş-zonklayan B Yıldızları: 

 

 “53 Per değişenleri” kavramı ilk kez Buta & Smith (1979, ApJ, 232, 213) ve Smith 

(1980, “Nonradial and nonlinear stellar pulsations”, (eds.) H.A. Hill & W.A Dziembowski, 

Lecture Notes in Phys., Vol:125, p.105) tarafından ortaya atılmıştır. Smith tarafından genel 

olarak “radyal-olmayan zonklamalı yıldızlar” olarak tanımlanan 53 Per değişenleri, O8-B5 tayf 

türü aralığında, sabit olmayan dönemlerle tayf çizgi profili değişimi gösteren yıldızlardır. 

Dönemleri gün mertebesinde olup,  Cep yıldızı olarak sınıflandırılamayacak kadar uzundur ve 

sabit değildir. 

 Waelkens & Rufener (1985, A&Ap, 152, 6) ise III-V ışınım sınıfına sahip B3-B8 tayf 

türü aralığında bulunan ve birkaç 0.01 kadir genlikle 1-3 gün arası dönemli ışık değişimi 

gösteren yıldızları “orta-B değişenleri” olarak tanımlamışlardır. Renk eğrisindeki değişimleri, 

ışık eğrisi değişimleri ile aynı evrelidir. Yıldan yıla hatta çevrimden çevrime genlikte değişim 

göstermektedirler. Ancak ışık eğrilerinde belli bir evredeki renk/parlaklık oranı sabittir. 

Gözlemler arttıkça 53 Per yıldızları ile orta-B yıldızlarının birbirlerinden farklı olmadıkları 

ortaya çıkmıştır. Özellikle tayfsal çizgi profili değişimleri incelendiğinde, gözlenen 

değişimlerin çoklu dönemli yapılara sahip olduğu ve nedeninin radyal olmayan zonklamalar 

olduğu anlaşılmıştır. Sonuç olarak karakterleri aynı olan 53 Per ve orta-B yıldızlarının tamamı 

aynı nedenle değişim gösterdikleri ve dönemleri  Cep türü olamayacak kadar uzun olduğundan 

ayrı bir sınıfa toplanmış ve ortak ad olarak “yavaş-zonklayan B yıldızları (SPB)” adını 

almışlardır. Şekil 44 de bu türe ait altı yıldızın ışık eğrileri renk eğrileri ile beraber 

 
 

Şekil 43. Be/X-ışın çiftleri 
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görülmektedir. Yavaş zonklayan B yıldızları çift sistemlerde de yer alabilmektedir. Güzel bir 

örnek olarak Clausen’in (1996, A&Ap, 308, 151) çift çizgili örten çift V539 Ara’da keşfettiği 

yavaş zonklayan B bileşeni gösterilebilir (Şekil 45). P1=1.36 gün ve P2=1.78 gün dönemli 

 
 

Şekil 44. Yavaş-zonklayan B değişenlerine örnekler 
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olmak üzere çift döneme sahip bu bileşenin sistemin ışık değişimine katkısı, tutulmalar dışında 

kalan bölgelerde görülmektedir. 

 

 

5.  Scuti Değişenleri: 

 

  Scuti yıldızları, dönemleri 0.3 günden kısa, A veya F tayf türünden, birkaç 0.001 

kadirden 0.8 kadire kadar görsel bölge genliklerine sahip zonklayan değişenlerdir. H-R 

diyagramındaki “karasızlık kuşağı” içinde yer alırlar.  Scuti’lerin H-R diyagramındaki 

konumları üstten klasik sefeidler, alttan ise zonklayan beyaz cücelerle sınırlı geniş bir alandır. 

Bu derece geniş bir alanda yıldız çeşitliliği oldukça fazladır ve en genç disk popülasyonlarından 

yaşlı halo yıldızlarına kadar farklı yıldızlar  Scuti türü değişenler grubuna girebilmektedir. Bu 

nedenle bir kısmı veya tüm grubu tarif eden çok farklı isimlerle de anılırlar; bunlardan bazıları 

“cüce sefeidler”, “RRs değişenleri”, “AI Vel yıldızları”, “SX Phe yıldızları” ve “çok-kısa 

dönemli sefeidler” dir. 

  Scuti yıldızları oldukça karmaşık ışık değişimleri gösterebilmektedir. Bir kısmı sadece 

çapsal (radyal) modda zonklarken, diğer bir kısmı ise çok sayıda çapsal ve çapsal-olmayan 

modda aynı anda zonklama yapmaktadır. Bazılarında modların anlık kayboluşu ve tekrar ortaya 

 
 

Şekil 45. V539 Ara’nın ışık eğrisi 
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çıkışı da söz konusu olmaktadır. Bu karmaşık yapıların detaylı incelemesi sonucu yıldızların iç 

yapıları hakkında önemli bilgiler elde edilmektedir. Bu türden çalışmalar genel olarak “Yıldız 

Sismolojisi (Asteroseismology)” adı ile anılmaktadır. 

 Görsel mutlak parlaklıkları +3.0 ile 0.0 kadir arasında bulunan  Scuti ve benzeri 

yıldızlardan, GCVS kataloğunda listelenmiş 200 adet örnek bulunmaktadır. Ancak çok düşük 

genlikli örneklerinin bulunduğu ve sayıca fazla oldukları hatırlanacak olursa, keşfedilmeyi 

bekleyen çok sayıda  Scuti değişeninin var olabileceği açıktır. Bu konuda son yıllarda en 

büyük katkı HIPPARCOS astrometri uydusunun gözlemlerinden gelmiştir (ESA, 1997, The 

Hipparcos and Tycho Catalogues, ESA-SP-1200, Noordwijk). 

 Şekil 46 da AI Vel’in, 4 

veya daha fazla dönemin girişimi 

sonucu ortaya çıkan ışık ve renk 

değişimleri görülmektedir. 

Şekilde iki farklı gecede, 5’er 

saatlik gözlemler boyunca elde 

edilen ışık değişimlerinin 

farklılığı hemen göze 

çarpmaktadır. Şekil 47 de ise 1 

Mon’un ardışık 9 gece boyunca, 

her gece 5 saat süre ile elde 

edilmiş ışık eğrileri P=0.13612 gün dönemle evrelendirilmiş olarak görülmektedir. 

 

 
 

Şekil 46. AI Vel’in ışık değişimi 

 
 

Şekil 47. 1 Mon’un ardışık 9 gecelik gözlemlerinden elde edilen ışık eğrileri 
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6. RR Lyrae Değişenleri: 

 

 RR Lyrae değişenleri yakın tarihe kadar “küme değişenleri” olarak adlandırılmış ve 

genelde küresel kümelerde izlenen yaşlı yıldızlardır. Gökadamızda birkaç küresel kümede, 

küme başına 100 adetten fazla sayıya sahiptirler. Ancak geriye kalan küresel kümelerde sayıları 

çok azdır, hatta bazılarında hiç bulunmamaktadır. Bu gruba ait zonklayan değişenlerin, gökada 

halosundaki alan yıldızlarından ve diskteki yaşlı disk popülasyonundan da örnekleri 

bulunmaktadır. 

 RR Lyrae değişenleri, dönemleri 0.2-1.0 gün aralığında bulunan ve çapsal zonklayan 

değişenlerdir. Metal bollukları, Güneş benzeri değerlerden başlayarak 100 kat daha düşük 

değerlere kadar geniş bir aralıkta değişmektedir. RR Lyrae’ler, kendilerine çok benzeyen ancak 

evrimsel olarak farklılık gösteren Tip-II Sefeidleri’nde de olduğu gibi, tayflarında, her dönem 

başına yüzeylerine kadar ilerleyen şok dalgalarının varlığına dair izler taşımaktadırlar. 

 RR Lyrae’lar ışık eğrilerine göre iki alt sınıfa ayrılmaktadırlar. RRab’ler genelde daha 

büyük değişim genliğine (görsel bölgede 1 kadire yakın) sahiptirler ve ışık eğrileri çıkış kolunda 

daha dik olmak üzere asimetriktir. RRab’lerin temel modda zonkladıkları düşünülmektedir. 

RRc’ler ise ortalama 0.5 kadirler civarında daha düşük genliklere ve simetrik sayılabilecek 

sinüs eğrisi benzeri ışık eğrilerine sahiptirler. RRc‘ler temel frekansın ilk harmoniğinde 

zonklama yapmaktadırlar. RRab’lerin dönemleri 0.4 – 1.0 gün arasında değerler alırken, 

RRc’lerin dönemleri 0.2 – 0.5 gün aralığında daha kısa değerlere sahiptir. Bir küresel kümeye 

ait RRab’ler arasında izlenen önemli bir özellik, uzun zonklama dönemlerine doğru gidildikçe 

ışık değişim genliklerinin düşmesidir. 

 Bir sonraki bölümde anlatılacak olan klasik Sefeid’lerde olduğu gibi, bazı RR Lyrae 

yıldızının ışık eğrisi, biçim ve genlikte  çevrimden çevrime değişimler göstermektedir. Bu 

durum iki farklı dönemin aynı anda uyartılmasından kaynaklanır. RR Lyrae yıldızlarındaki bu 

çift-dönemden biri temel frekans diğeri ise bunun ilk harmoniğidir. “Çift-modlu” RR Lyrae’ler 

olarak bilinen bu yıldızlar yakın zaman içerisinde “RRd” olarak kodlanmıştır, ancak GCVS deki 

karşılığı “RRb” kodlu yıldızlardır. Temel dönemin ilk harmoniğe oranı tümünde 0.746 dır. RR 

Lyrae yıldızları arasında 3’lü döneme sahip olduğu bilinen tek örnek AC And’dır. Temel mod 

dışında birinci ve ikinci harmonikte de salınım yapmaktadır. Sadece ikinci harmonikte salınan 

RR Lyrae örneği ise hiç yoktur. 

 RR Lyrae yıldızlarının çoğu, ışık eğrilerinde uzun dönemli modülasyonlar 

göstermektedir. Grubun prototipi RR Lyr bu duruma güzel bir örnektir. Bu olay “Blazhko 

etkisi” olarak bilinir (Şekil 48). Nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, zonklama, dönme ve 



 48 

manyetik alanın bileşik etkisinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Çevrimsel yapılı bu 

değişimlerin dönemleri 20-200 gün arasındadır. RR Lyr’in kendisinde, görsel bölgede 0.3 kadir 

üzerinde uzun dönemli bir değişim olarak izlenmektedir. Bazı RR Lyrae’ler de Blazhko 

çevrimine ait dönemin de 3.8-4.8 yıl arasında dönemli olarak değişim gösterdiği görülmüştür. 

 RR Lyrae yıldızları, H-R diyagramı üzerinde, yatay kol adı verilen ve yıldızların 

evrimleri boyunca devler bölgesine doğru ardışık iki yükselme hareketi arasında kalan bölgede 

yer almaktadırlar. Gökadamızdan başka Macellan Bulutları, Andromeda Gökadası ve çok 

sayıda “Yerel Grup” üyesi cüce gökadada mevcutturlar. Yaşlı yıldızlar içeren toplulukların 

uzaklıklarının bulunmasında önemli bir rol oynarlar. Özellikle cüce gökadalarda ve 

Samanyolu’nun merkez bölgelerinde klasik Sefeid’lerin bulunmayışı nedeniyle, “uzaklık 

göstergesi” görevi RR Lyrae yıldızlarına düşmektedir. Uzaklık belirlemede kullanılan görsel 

mutlak parlaklıkları, metal bolluklarının bir fonksiyonudur. Güneş benzeri metal bolluğuna 

sahip olanların görsel mutlak parlaklığı +1.0 kadir, 100 kat daha düşük metal bolluğuna sahip 

olanların ise +0.5 kadir civarındadır. RRab 

türüne örnek olarak şekil 49 da dönemi 

P=0.56 gün olan SW Dra’nın ışık eğrisi 

verilmiştir. Işık genliği yaklaşık 1 kadir 

civarında olup çıkış kolu son derece diktir. 

Şekil 50 de ise RRc türüne bir örnek olarak, 

dönemi P=0.31 gün olan CS Eri’nin ışık 

eğrisi görülmektedir. Genliği daha düşük (~ 

0.5 kadir) ve ışık eğrisinin biçimi sinüs 

eğrisine daha yakındır. 

 
 

Şekil 48. Grubun protatipi RR Lyr’in iki ayrı Blazhko evresindeki ışık eğrileri 

 
 

Şekil 49. RRab türü SW Dra’nın ışık eğrisi 
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7. Sefeid Değişenleri: 

 

 1784 yılı ortalarına kadar nova ve süpernovalar hariç, bilinen değişen yıldız sayısı 

sadece beş tane idi. Bunlardan dördü bugün Mira değişenleri olarak adlandırılan grubun 

üyesiydiler. Geriye kalan biri ise bir örten çift yıldızdı (Algol). 10 Eylül 1784’te Edward Piggot, 

 Aquilae’nin, hemen ardından John Goodricke ise  Cephei’nin ışık değişimine sahip 

olduğunu keşfetmişlerdir.  Cep ve  Aql bugün Sefeid’ler olarak sınıfladığımız, dönemleri 

sırası ile 5.4 ve 7.2 gün olan zonklayan değişenlerdir. “Sefeid” terimi uzunca bir süre, örten 

değişenler hariç, düzenli-sürekli tekrarlayan ışık değişimine sahip ve dönemi 35 günden kısa 

olan tüm değişen yıldızlar için kullanılmıştır. Ancak bu sınıflamanın birbirinden çok farklı 

evrim aşamasında ve karakterde yıldızlar içerdiği görülünce, öncelikle dönemi 1 günden kısa 

olan ve genellikle RR Lyr türü değişenler sınıfına giren yıldızlar ayrılmıştır. Bunun ardından 

Tip-II Sefeid’leri ve RV Tauri değişenleri bağımsız birer grup oluşturacak şekilde 

sınıflanmıştır. Geriye kalan yıldızlar ise literatürde “ Cephei değişenleri”, “Tip-I Sefeidleri”, 

veya “Klasik Sefeidler” olarak adlandırılan ve günümüzde kısaca sadece “Sefeidler” adını alan 

grubu oluşturmuşlardır. Shapley 1914’te, Sefeid’lerin karmaşık ışık değişimlerinin, çapsal 

olmayan zonklamalardan kaynaklandığını söylemiştir. Ancak, daha sonra Eddington 

Sefeid’lerde zonklamaların çapsal doğrultuda olduğunu ispatlamıştır. 

 

             Şekil 50. RRc türü CS Eri’nin ışık eğrisi 
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 Sefeid’ler son derece düzenli tekrarlayan ve 1 gün ile 70 gün arasında değerler alabilen 

dönemlere sahiptirler. Bazı uç örneklerinde dönem değeri 200 güne kadar ulaşabilmektedir. 

Hertzsprung (1926, BAN, 3, 115), dönemleri 3-40 gün arasında olan Sefeid’ler üzerine yaptığı 

bir araştırmada, ışık eğrilerinin dönem büyüklüğüne bağlı olarak biçim değiştirdiğini 

göstermiştir. “Hertzsprung Dizisi” olarak bilinen bu ilişkiye göre (Şekil 51) dönemleri 8-10 gün 

arasında olan tüm Sefeid’lerin ışık eğrisi maksimumlarında çift tepeli yapılar izlenmektedir. 

Dönemi bundan kısa olanlarda iniş kolu üzerinde, uzun olanlarda ise çıkış kolu üzerinde 

“çıkıntılar (bump)” görülmektedir. Ayrıca dönemi 20 günden uzun olanlarda çıkış kolu belirgin 

bir şekilde diktir. İzlenen çıkıntı yapısının dönemle olan bu ilişkisi, temel zonklama modunun, 

ikinci harmoniği ile yaptığı girişimden kaynaklanmaktadır. Sonuç olarak temel dönemi aynı 

olan iki Sefeid değişeninin ışık eğrileri biçim olarak (çıkıntılarının görüldüğü evre) aynı 

olmaktadır. 

 1912 yılında Henrietta Leawitt (1912, HC, no:173), SMC’de gözlediği Sefeid’lerin 

parlaklıklarının, dönemlerinin logaritması ile doğru orantılı olarak arttığını keşfetmiştir. Bu 

bağıntı, SMC’deki Sefeid’lerin kabaca bizden uzaklıklarının aynı olduğu varsayımı ve 

SMC’nin bilinen uzaklığı (60 kpc) kullanılarak, mutlak parlaklık ile dönem arasındaki bir 

ilişkiye dönüştürülmüştür (Şekil 52). “Dönem-Parlaklık bağıntısı (PL)” adı verilen bu ilişki 

sayesinde, sadece dönemini belirlemek ve yıldızlararası sönümleme etkisini dikkate alarak, 

 
 

Şekil 51. Hertzsprung dizisi. Soldaki sütun Macellan bulutlarındaki Sefeid’leri, ortadaki ve sağdaki  

iki sütun ise gökadamızda gözlenen Sefeid’leri temsil etmektedir. 



 51 

gözlenen bir Sefeid değişeninin ve 

dolayısıyla üyesi olduğu yıldız topluluğunun 

uzaklığını bulabilmek mümkün olmuştur. 

Böylece dönemden elde edilen mutlak 

parlaklık ile gözlenen parlaklık; 
 

mV-MV = 5 log(d) – 5 + AV 
 

şeklindeki “uzaklık modülü” formülünde 

yerine konarak doğrudan uzaklık 

hesaplanabilmektedir. Yakın zaman 

içerisinde, Macellan Bulutları’ndaki Sefeid değişenleri üzerine yapılan çalışmalar, dönem-

parlaklık bağıntısında görülen saçılmanın, sıcaklık (veya renk ölçeği) parametresinin dikkate 

alınması ile yok edilebileceğini göstermiştir. Dolayısıyla bu ilişki aslında “dönem-parlaklık-

renk (PLC)” arasında bir bağıntıdır. PL ve PLC bağıntıları galaksimizde uzaklığı iyi bilinen 

genç kümelerde yer alan Sefeid değişenleri ile duyarlı bir şekilde mutlak parlaklığa kalibre 

edilmiş durumdadır. 

 Sefeid’ler göreli olarak genç yıldızlardır. Genel olarak F, G, K türü süperdevlerdir. 

Dönemleri 2 gün civarında olanlar, Güneş’in kütlesinin 5 katı kütleye sahiptir ve yaşları 108 yıl 

civarındadır. Daha büyük kütleli Sefeid’lere doğru gidildikçe dönem uzamakta ve yaş 

küçülmektedir. 40 gün dönemli Sefeid’ler kabaca 15 güneş kütlesine ve 107 yıl civarında bir 

yaşa sahiptirler. 

 Sefeid’lerin büyük bir bölümü temel modda zonklama yaparken, bir kısmı da ilk 

harmonikte zonklamaktadır. İlk harmonikte zonklayanları daha düşük genliğe ve sinüs eğrisine 

daha yakın ışık eğrilerine sahiptirler. Dönemleri 2-4 gün arasındadır ve tüm Sefeid’ler arasında 

sayıca oranları %30 civarındadır. Bir salınımın temel veya harmonik modda gerçekleştiği, ışık 

eğrilerinin fourier dönüşümleri ile analiz edilmesi sonucu ortaya çıkmaktadır. 

 Şekil 53’te Sefeid türü R TrA (P=3.389287 gün) ve S Sge (P=8.382173 gün) 

yıldızlarının ışık eğrileri görülmektedir. R TrA’da maksimum ışık profilinin minimumdakine 

oranla daha dar olması, Sefeid ışık eğrilerinde izlenen genel bir özelliktir. S Sge ise çift tepeli 

Sefeid ışık eğrileri için güzel bir örnektir. Şekil 54’te ise SS CMa ve T Mon’un ışık eğrileri 

görülmektedir. SS CMa, P=12.358 günlük dönemi ile, çıkıntıların görülme yerlerine ilişkin sınır 

bölgededir. Dolayısıyla çıkıntının etkisi hem çıkış hem de iniş kolunda görülmektedir. T Mon, 

 
 

Şekil 52. SMC’deki Sefeid’lerin PL bağıntısı 
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P=27.0197 gün döneme sahiptir ve uzun dönemli Sefeid’lerde çıkış kolunun aşırı dik oluşuna 

güzel bir örnektir. Şekil 55’te ise P=127.6 gün döneme sahip HV821 yıldızında, dönem 

uzadıkça ışık eğrilerinin biçim olarak sinüs eğrilerine ne ölçüde yaklaştığı açıkça 

izlenebilmektedir. U TrA (temel dönem P=2.568423) ise temel dönem ile ilk harmoniğin 

girişimi sonucu ışık eğrisinin çevrimden çevrime nasıl değiştiğini gösteren çarpıcı bir örnektir. 

       
 

            Şekil 53. R TrA ve S Sge’nin ışık eğrileri       Şekil 54. SS CMa ve T Mon’un ışık eğrileri 

 

 

 

 

 
 

Şekil 55. HV821 ve U TrA’nın ışık eğrileri 
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8. Tip-II Sefeid’leri: 

 

 Tip-II Sefeid’leri, (klasik) Sefeid’lerin düşük kütleli türevleri olarak tarif edilebilirler. 

Geçmiş literatürde birbirinden farklı çok sayıda isimlendirme ile anılmışlardır. Genel olarak “W 

Virginis” yıldızları olarak bilinen bu grup GCVS de CW kodlaması ile gösterilmiş ve iki alt 

gruba ayrılmıştır: 

 a) BL Her türü yıldızlar: dönemleri 8 günden kısa ve GCVS de CWB olarak kodlananlar 

 b) W Vir türü yıldızlar: dönemleri 8 günden uzun ve GCVS de CWA olarak kodlananlar 

Diethelm (1983, A&Ap, 124, 108) ise dönemi 1-3 gün arasında olanları üç gruba ayırmıştır: 

 a) RRd: düzgün ışık eğrisine sahip olanlar 

 b) CW veya W Vir: çıkış kolunda çıkıntı (bump) bulunanlar 

 c) BL Her: iniş kolunda çıkıntı (bump) bulunanlar 

Bu gruplamaya ait adlandırma, yine Diethelm (1990, A&Ap, 239, 186) tarafından kısa sürede 

RRd  AHB1 ,  CW  AHB2  ve  BL Her  AHB3  şeklinde değiştirilmiştir. Burada RRd 

kodlamasının bugünkü literatürde çift-modlu RR Lyrae’lar için kullanıldığını hatırlatmak 

gereklidir. 

 Tip-II Sefeid’leri hem halo hem de kalın disk popülasyonlarında yer alan yıldızlardır. 

Kütleleri 0.6 M


 civarında ve dönemleri 0.75-40 gün arasındadır. Çapsal zonklayan bu 

yıldızların da tayflarında dönem başına, içten yüzeye yayılan şok dalgalarının etkisi 

görülmektedir. Tip-II Sefeid’lerin ışık eğrisi biçimlerinin, zoklama dönemine bağımlılığı, 

klasik Sefeid’ler için ortaya konan “Hertzsprung dizisi”ni takip etmektedir. Ancak çıkıntının 

(bump) iniş veya çıkış kolunda bulunmasını ayıran sınır-dönem değeri 1.5 gün civarındadır. 

Kwee (1967, BAN, 19, 260) dönemleri 13-20 gün arasında olan Tip-II Sefeid’lerini ışık eğrisi 

biçimlerine göre ikiye ayırmıştır: 

 a) maksimumlarında düzlükler bulunanlar 

 b) maksimumları eğrisel olanlar 

Özellikle küresel kümelerde ve Macellan 

Bulutları’nda yer alan Tip-II Sefeidleri için 

de dönem parlaklık ilişkisi olduğu 

bulunmuştur. Ancak şekil 56 dan da 

görüleceği gibi Tip-II Sefeid’leri için bu 

bağıntının eğimi daha düşük ve saçılma 

daha fazladır. Ayrıca belli bir dönem değeri  
 

Şekil 56. Tip-II Sefeid’leri için PL bağıntısı (düz çizgi) 

Klasik Sefeid’ler için PL bağıntısı (kesikli çizgi) 
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için Tip-II Sefeid’lerinin klasik Sefeid’lere oranla daha düşük mutlak parlaklıklara sahip olduğu 

açıkça görülmektedir. Şekil 57 de Kwee’nin eğrisel maksimumlu Tip-II Sefeid’lerine örnek 

olarak CS Cas (P=14.74 gün), düz maksimumlulara örnek olarak W Vir’in (P=17.27 gün) ışık 

eğrileri verilmiştir. Şekil 58 de ise 

Hertzsprung dizisine iki örnek 

olarak BL Her (P=1.307443, 

çıkıntı iniş kolunda) ve KZ Cen’in 

(P=1.51997, simetrik maksimum, 

belirgin bir çıkıntı izlenemiyor) 

ışık eğrileri verilmiştir. Genel 

olarak Tip-II Sefeid’leri ile klasik 

Sefeid’ler, sadece ışık eğrilerine 

bakılarak ayırdedilemezler. 

Galaktik konumları, dikine 

hızları, ışınım güçleri (veya 

mutlak parlaklıkları) ve kimyasal 

bileşimleri bu ayırımın 

yapılabilmesini sağlamaktadır.   

Şekil 58. BL Her ve KZ Cen’in ışık ve renk eğrileri 

 

Şekil 57. Kwee’nin eğrisel maksimumlu Tip-II Sefeid’lerine örnek CS Cas’ın (solda) ve  

düz maksimumlularına örnek olarak W Vir ‘in (sağda) ışık ve renk eğrileri 
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9. RV Tauri Değişenleri 

 

RV Tau değişenleri, maksimum ışıkta, tayflarında F ve 

G türü, minimum ışıkta ise G ve K türü yıldızların tipik 

çizgilerini gösteren parlak, sarı süperdevlerdir. Görsel 

bölge ışık eğrileri benzer minimumlar arası 30 – 150 

günlük dönemlerle ardışık sığ ve derin minimumlar 

göstermektedir ve değişim genlikleri genellikle 2-3 

kadir arasındadır. Bazı örneklerinde 3 kadiri 

geçebilmektedir. Çapsal zonklama yaparlar. 

 U-B ve B-V renk eğrilerinin evreleri,  ışık eğrisi 

evreleri ile çakışık değildir ve çeyrek döneme varan 

değerlerde daha erken evrelere kaymış durumdadır. RV 

Tauri’ler yarı-düzenli değişim gösteren yıldızlardır ve 

ışık eğrileri çevrimden çevrime belirgin farklılıklar 

göstermektedir. Şekil 59 da ışık ve renk eğrileri görülen 

R Sct (RVa türü) gibi uzun dönemli (P144 gün) 

örnekleri, kısa dönemli olanlarından daha düzensizdir. Birbirini izleyen minimumların 

derinlikleri ani veya kademeli olarak değişim gösterebilmektedir. Bu değişimler zaman zaman 

karmaşık yapılara da bürünebilmektedir. 

 RV Tau yıldızları uzun-dönemler içerisinde ortalama parlaklıklarında gösterdikleri 

değişim karakterlerine göre alt sınıflara ayrılmışlardır. Bu türden belirgin bir değişimi olanlar 

RVb, olmayanlar ise RVa olarak kodlanmıştır (Şekil 60). RVb alt türünde bu değişimler 100-

1000 gün mertebesinde 

dönemlilik gösterir. RV Tau 

yıldızları karbon veya oksijence 

zengin olabilmektedir ve 

tayflarında izlenen bu 

özelliklerine göre de 3 alt gruba 

(A, B ve C) ayrılmaktadır. 

 Küresel kümelerde yer 

alan RV Tau yıldızlarının metal 

bollukları oldukça düşüktür ve 

genelde ait oldukları kümenin en 

 
 

Şekil 59. R Sct’nin ışık ve renk eğrileri 

 
 

Şekil 60. V Vul ve SX Cen’in uzun dönemli ışık değişimleri 



 56 

parlak yıldızlarıdır. Alan yıldızları arasındaki örnekleri, küresel küme üyeleri kadar düşük metal 

bolluğu göstermezler. Alan yıldızı olan RV Tauri’lerin fiziksel parametreleri belli bir aralığa 

dağılırken, küme üyesi olanlar bu aralığın uç noktalarından birindeki değerlere sahiptirler. Bir 

kümenin H-R diyagramında RV Tauri’ler, asimtotik dev kolun (AGB) yüksek sıcaklıklara 

karşılık gelen tarafında ve yatay kolun üst kısımlarında yer alırlar. Genelde alan yıldızlarındaki 

örneklerinin ışınım güçleri, küme üyesi olanlardan ortalama olarak  biraz daha düşüktür.  

 RV Tauri’lerin evrimsel durumu kesin olarak bilinmemektedir. İleri düzeyde genişlemiş 

atmosferleri vardır ve kütle kaybetmektedirler. Minimum ışık civarında iken bazen görsel bölge 

tayflarında TiO bantları izlenebilmektedir. Bu bant yapıları çizgi tayflarının gösterdiği tayf 

türünden çok daha geç türlere işaret etmektedir (M2 den daha geç) ve büyük olasılıkla fotosferin 

çok üstündeki genişlemiş atmosferde oluşmaktadır. Bazı RV Tau değişenleri geniş toz 

kabuklarla sarılıdır ve bunun sonucu güçlü kızılöte salmalara sahiptirler. H-R diyagramında 

“helyum-kabuk parlaması (Helium-shell flash)” ardından “maviye dönüş (blue-loop)” 

noktasındaki AGB yıldızları veya beyaz cüce aşamasının hemen öncesinde, üst atmosfer 

katmanlarının tamamını atmaya hazırlanan “AGB sonrası (post-AGB)” yıldızlar olabilirler. 

 RV Tauri’ler Tip-II 

Sefeid’lerle yakından ilişkili 

cisimlerdir. Tip-II Sefeid’leri de 

metalce fakir küresel kümelerin 

üyesidir ve bu iki türün üyeleri, H-R 

diyagramındaki kararsızlık kuşağının 

kabaca aynı bölgelerinde 

bulunmaktadırlar. Tip-II Sefeid’lerin 

ışınım güçleri ve dönemleri biraz 

daha düşüktür. Ayrıca Yarı-Düzenli 

Değişenler’le (SR) de benzerlikleri 

bulunmaktadır (Özellikle SRd ve UU 

Her grubu ile). RV Tauri türü 

değişenlere örnek olarak Şekil 61 de 

R Sct ve U Mon’nun uzun dönemli 

ışık değişimleri verilmiştir. 

  

 
 

Şekil 61. R Sct ve U Mon’un ışık değişimleri 
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10. Yarı-Düzenli ve Yavaş-Düzensiz Değişenler 

 

Yüksek ışınım gücüne sahip soğuk yıldızların hemen hemen tamamı değişkenlik gösterir. Bu 

onların temel karakteristiklerinden biridir. Bu nedenle geç tür yıldızlar arasından fotometrik 

standartlar bulmak oldukça güçtür. GCVS’de Yarı-düzenli değişenler, SRa, SRb, SRc ve SRd 

olarak kodlanan 4 gruba ayrılmışlardır. SRa ve SRb’ler dev, SRc’ler ise süperdev yıldızlardır. 

SRa’ları Mira’lardan ayıran en önemli özellikler, genliklerinin 2.5 kadirden daha düşük olması 

ve ışık eğrilerinin daha düzensiz değişimler göstermesidir. SRb’ler SRa’larla büyük benzerlik 

içerisindedir ancak dönemlilikleri daha belirsizdir. 

 SRa ve SRb değişenleri M, S ve C tayf türünden yıldızlardır. Karbon yıldızı olan yarı-

düzenli değişenler, karbon yıldızı olan Mira’lardan sayıca çok daha fazladır. Bu atmosferik 

moleküler soğurmanın evre ile değişiminin doğal bir sonucudur. Oksijence zengin yıldızların 

tayfında baskın olarak izlenen TiO soğurma bantları, düşük sıcaklıklarda (yani minimum 

evrelerinde) oldukça güçlü olarak ortaya çıkmaktadır ve bu durum ışık değişim genliğinin 

artmasına ve Mira sınıflaması için kabul edilen limitlere ulaşılmasını sağlamaktadır.  

 Evrimsel açıdan bakıldığında SRa ve SRb’ler Mira’lara oranla daha heterojen bir grup 

oluşturmaktadır ve kütleleri belli bir aralığa dağılmış yıldızlar içermektedir. Küresel kümelerde 

yer alan örnekleri, genellikle HR diyagramının devler kolunda veya asimptotik dev kolunda yer 

alan ve Mira’lardan her zaman için daha düşük ışınım gücüne sahip yıldızlardır. Yakın alan 

yıldızları arasında yer alan SRa ve SRb’lerin kinematik çalışmaları, küresel kümelerdeki 

örneklerinden daha genç olduklarını göstermiştir. SRc’lerin büyük kütleli yıldızlar olduğu 

düşünülmektedir. Atalarının 8M


 den daha büyük kütlelere sahip oldukları zannedilmektedir. 

SRc’ler yaklaşık olarak bir dönem-parlaklık bağıntısına uymaktadırlar. 

 SRd’ler ise F, G ve K türünden, yarı-düzenli devler ve süperdevlerdir. Bazılarının 

tayflarında salma çizgilerine rastlanmaktadır. Sayıca az yıldız içeren küçük bir grup olmalarına 

rağmen heterojen bir topluluk oluşturmaktadırlar ve genel özellikleri fazla çalışılmamıştır. 

Tayflarında salma çizgileri gösteren ve yüksek ışık değişim genliklerine sahip örnekleri, Mira 

değişenlerinin düşük metal bolluğuna sahip türleri olarak dikkate alınmaktadır. Bu tür yıldızlar 

küresel kümelerde bulunmaktadırlar. Diğerleri ise daha çok RV Tau türü değişenlere 

benzemektedir. SRd’lerin “UU Her yıldızları” olarak adlandırılan bir alt grubundaki 

örneklerinin ise, genellikle yüksek galaktik enlemlerde yer alan ve evrimde AGB ile beyaz cüce 

evresi arasında bulunan yıldızlar oldukları önerilmektedir. Alternatif bir açıklama olarak, ortak 

bir zarf içinde yer alan yakın çift sistemler olabilecekleri de düşünülmektedir. SRa’lara örnek 
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olarak şekil 62’de Y Ser ve Z Aqr, SRb’lere örnek olarak şekil 63’de Y CVn ve 1 Gru, SRc’lere 

örnek olarak şekil 64’de VX Sgr ve  Cep, SRd’lere örnek olarak şekil 65’de SX Her ve UU 

Her’in ışık eğrileri görülmektedir. 

 GCVS kataloğu, dev ve süperdev düzensiz değişenler için sırası ile Lb ve Lc 

kodlamasını kullanmaktadır. Zaman içerisinde çok yavaş değişimleri bulunan ve dönemlilik 

göstermeyen yıldızlardır. Değişimlerinin varlığı saptanmış ancak yeterli çalışması yapılmamış 

yıldızlar genelde bu gruba dahil edilmişlerdir. Bazı yarı-düzenli değişenlerin, bir süre düzensiz 

yapıda değişimler gösterdiği bilinmektedir. Bu nedenle L ile kodlanan sınıflamanın gerçek 

anlamda ayrı bir grubu temsil edip etmediği halen bir tartışma konusudur. 

 Yarı-düzenli değişenlerin bir alt grubu, çift dönemli değişim yapıları göstermektedir. 

Bunlardan bazılarının uzun olan dönemleri, yörüngesel etkiler ile eşleşmektedir ve çift sistem 

üyesi olduklarını göstermektedir. Yarı-düzenli değişenlerin bir başka alt grubunda ise çoklu 

dönem yapılarının var olduğu izlenmektedir, ancak bu değişimlerin gerçek anlamda çoklu 

                 
 

     Şekil 62. Y Ser ve Z Aqr’nin ışık ve renk eğrileri             Şekil 63. Y CVn ve 1 Gru’nun ışık ve renk eğrileri 

 

 

                         
 

  Şekil 64. VX Sgr ve  Cep’in ışık eğrileri     Şekil 65. SX Her ve UU Her’in ışık ve renk eğrileri 
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dönemlilikten mi yoksa “kaotik (çapraşık)” karakterli yapılardan mı kaynaklandığı 

belirlenememiştir. Kaotik karakterli değişim yapısı son yıllarda daha popüler olan bir açıklama 

olarak öne çıkmış durumdadır. Bu yaklaşım, yarı-düzenli ve düzensiz değişenlerde izlenen bir 

çok karmaşık yapının modellenebilmesini sağlayabilmektedir, ancak genelde üzerinde 

uğraşılmakta olan yıldızların yeterince gözlemsel verisinin bulunmayışı, bu açıklamaya hala 

ihtiyatlı yaklaşılmasına neden olmaktadır. Ancak çok uzun zaman aralığına homojen olarak 

dağılmış yüksek kalitedeki fotometrik gözlemlerin birikmesiyle, yarı-düzenli ve düzensiz 

değişenlerin gerçek durumları açıklığa kavuşacaktır. 

 

 

11. Mira Değişenleri 

 

“Uzun Dönemli Değişenler – LPV (Long-Period Variables)” olarak da bilinen Mira’lar, 

oldukça iyi çalışılmış ve homojen bir grub oluşturan zonklayan kırmızı değişenlerdir. Bu 

grubun üyeleri GCVS’de üç temel “ölçüt (kriter)” ile betimlenmiştir: 

 (i) Tayf türleri Me, Se veya Ce dir 

 (ii) Görsel veya fotografik ışık değişim genlikleri 2.5 kadir üzerindedir. 

 (iii) Dönemleri 80-1000 gün arasındadır. 

 

Mira’lar, tayf türlerinden de anlaşılacağı gibi, atmosferlerinde bol miktarda moleküler 

bant soğurmaları gerçekleştiren soğuk yıldızlardır. Atmosferleri oksijence zengin olanlar Me, 

karbonca zengin olanlar Ce ve her iki element bolluğu açısında arada yer alanlar ise Se olarak 

kodlanmıştır. Salma çizgili tayf yapısı bu gruba ait yıldızların ortak karakteristiğidir ve 

zonklama kökenli şok dalgalarının açık belirtecidir. Bu tür yıldızlar için ortaya konan 2.5 

kadirlik genlik limiti aslında gelişigüzel ortaya konmuş bir ölçüttür. Tüm karakteristikleri 

Mira’lar ile aynı olmasına karşın, genliklerinin 2.5 kadirden düşük olması nedeniyle bazı 

yıldızların SRa türü yıldızlar olarak sınıflandırıldıklarını bir önceki bölümde görmüştük. 

Mira’lar, ışınımlarının büyük bir kısmını elektromanyetik tayfın kızılöte bölgesinde 

yapmaktadırlar. Değişim dönemlerinin oldukça uzun olması, Mira’ların oldukça büyük 

yarıçaplı yıldızlar olduğunun bir göstergesidir. GCVS’de dönemler için ortaya konan üst limit 

çok anlamlı değildir. Evrimsel açıdan Mira’larla aynı durumda bulunan ve dönemleri 1000-

2000 gün arasında olan yıldızlar bilinmektedir. Bu yıldızlar, “OH/IR kaynakları” olarak bilinen 

bir grubun alt sınıfını oluşturan, görsel bölgede karşılıkları bulunmayan, çevreleri kalın ve hızla 

genişleyen toz kabukla sarılı güçlü kızılöte kaynaklarıdır. 
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 Mira’lar göstermekte oldukları ilginç karakterleri nedeniyle, yıldız astrofiziğinin en ilgi 

çekici cisimleridir. Herşeyden önce, yıldız evriminde çok hızlı geçilen bir evrede 

bulunmaktadırlar. H-R diyagramında asimptotik dev kolunun uç noktalarında yer alırlar ve bir 

sonraki aşamalarına geçişte, H-R diyagramını boydan boya hızla katederek “gezegenimsi-

bulutsu” aşamasına ulaşırlar. Mira’ların ışık değişim dönemleri için elde edilmiş çeşitli 

korelasyonlardan, hangi popülasyon türüne üye oldukları ortaya çıkarılabilmektedir. Dönemleri 

200 gün civarındaki Mira’ların tamamı yaşlı popülasyon üyesi yıldızlar olup, göreli olarak 

metalce daha zengin küresel kümelerde yer almaktadırlar. Daha uzun dönemli Mira’ların kütlesi 

daha büyük ve metal bolluğu daha fazladır. Popüler beklentilerin aksine, Mira’ların yaşlandıkça 

sistematik olarak dönemlerinin uzaması sözkonusu değildir. Mira’ların da kendilerine özgü bir 

dönem-parlaklık bağıntısı mevcuttur ve uzaklık göstergesi cisimleri olarak kullanılmaktadırlar. 

PL bağıntıları, bolometrik ışınım gücü veya yakın-kızılöte parlaklıkları (K bandı parlaklıkları) 

cinsinden ifade edilmektedir. 

 Miraların hangi modda zonkladıkları (temel veya ilk harmonik) henüz kesinlik 

kazanmamıştır. Temel modda zonkladıklarına ilişkin güçlü teorik deliller bulunurken, 

gözlemsel belirteçler zonklamalarının ilk harmonikte gerçekleştiğine işaret etmektedir. Mira 

değişenleri 10-8 – 10-4 M


/yıl mertebesinde hızlarla kütle kaybı gösteren yıldızlardır ve kütle 

kaybı nedenleri de net olarak henüz ortaya konmuş değildir. Ancak kütle kayıp hızları istatistik 

olarak, zonklama dönemi, bolometrik ışık değişim genliği ve ışık eğrisinin biçimi ile 

korelasyonlar göstermektedir. En yaşlı Mira’ların çevresi kaybettikleri kütle ile sarılmış 

durumdadır. Bu yapı görsel bölgede olması gerekenden daha sönük görünmelerine, ancak güçlü 

kızılöte kaynakları gibi davranmalarına neden olmaktadır. Dönemi en uzun olan Mira’lar, 

kütlece en büyük ata-yıldızlardan evrimleşmişlerdir; kütle kayıp hızları daha büyük ve buna 

bağlı olarak çevrelerini saran kabuk yapıları daha kalındır. Bu kabukların bazılarında SiO, H2O 

ve/veya OH moleküllerince son derece dar bantlarda mikrodalga salmaları (“maser ışınımı”) 

yapılmaktadır. Bu nedenle bu cisimlere “maserler” de denmektedir. 

 Mira ışık eğrileri genelde çevrimden çevrime değişimler göstermektedir. Özellikle 

birbirini takip eden çevrimlerde maksimum ışıkta bir kadiri geçen parlaklık farkları 

oluşabilmektedir. Minimum ışıkta da benzer değişimler çevrimden çevrime izlenmektedir. Bazı 

Mira’lar belirgin dönem değişimine sahiptir. Özellikle R Aql ve R Hya bu duruma en güzel 

örnek verilebilecek Mira’lardır. Dönem değişimlerine neden olarak, ani gerçekleşen “kabukta 

helyum yanmaları” (“helium shell flashes”) gösterilmektedir. 

 Mira türü ışık değişimlerine örnek olarak şekil 66 da R Hya’nın ve şekil 67 de ise  

R Vir’in ışık ve renk eğrileri görülmektedir. 
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Şekil 66. R Hya’nın zonklama dönemi ile 

evrelendirilmiş ışık ve renk eğrileri 

(solada) ve uzun dönemli ışık değişimi 

(sağda) 

 

 

Şekil 67. R Vir’in uzun dönemli ışık 

değişimi (solda) ve zonklama dönemi ile 

evrelendirilmiş ışık ve renk eğrileri (sağda)  
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12. ZZ Ceti Değişenleri 

 

ZZ Ceti yıldızları, çapsal olmayan zonklamalar yapan beyaz cücelerdir. Işık değişim dönemleri 

30 saniye ile 25 dakika arasında değerlere sahiptir. V bandında ışık değişim genlikleri 0.2 kadir 

mertebesine kadar ulaşabilmektedir. ZZ Ceti değişenleri gösterdikleri tayf türlerine göre GCVS 

de 3 alt gruba ayrılmışlardır: 

 (i) ZZA: hidrojen soğurma çizgili DA tayf türündeki beyaz cüceler (ZZ Cet gibi) 

 (ii) ZZB: helyum soğurma çizgili DB tayf türündeki beyaz cüceler (V777 Her gibi) 

 (iii) ZZO: Sürekli tayf veya PNNV (“değişken gezegenimsi bulutsu çekirdeği”) yapılı  

    DO tayf türündeki beyaz cüceler (GW Vir gibi) 

 Basınç-modlarının (p-mod) aksine, çekim-modları (g-mod) yüzey boyunca hareket eden 

dalgalar oluştururlar. ZZ Ceti yıldızlarının çok-renk ışıkölçüm gözlemleri, çapsal olmayan g-

modlarında zonkladıklarını göstermektedir. Çok sayıda zonklama dönemi aynı anda uyarılmış 

durumdadır ve bunlara ait frekanslar, eksenleri etrafındaki yavaş dönme sonucu birbirine yakın 

çiftlere ayrılmış durumdadır. Dönemleri son derece kararlıdır ve gösterdikleri değişimler P/P 

= 10-12 sadece mertebesindedir. 

 Beyaz cüceler ortalama olarak 0.6 M


 civarında kütleye sahip, merkezlerinde C,O 

çekirdekleri bulunan ve dışta ince bir H (DA) veya He (DB) katmanına sahip yıldızlardır. 

Değişim gösteren ZZA ve ZZB türü beyaz cücelerin yüzeyinde kısmen iyonize olmuş ince bir 

H (ZZA) veya He (ZZB) katmanı bulunmaktadır. ZZO türü beyaz cücelerin ince yüzey katmanı 

kısmen iyonize C ve O içermektedir. Bu durumda Sefeid türü yıldızlara benzer olarak kısmen 

iyonize bir dış katmana sahip beyaz cücelerde de -mekanizması ile zonklamalar 

gerçekleşmektedir. Ayrıca bu fikre alternatif olarak tüm türlerin zonklamalarının, sahip 

oldukları ince bir CO-konveksiyon katmanından da kaynaklanabileceği öne sürülmektedir 

(Cox, 1993, in “New Perspectives on Stellar Pulsation and Pulsating Variable Stars” IAU Coll. 

No:193, (eds.) Nemec J.M., Matthews J.M., Cambridge Univ. Press, p.107). Zonklayan beyaz 

cücelerin genel özellikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 

Zonklayan beyaz cücelerin, gözlenen özellikleri 

Tayf türü Tayf çizgileri Log g Log L/L T (K) P (sn) A (genlik) 

PNNV He II, C IV, bulutsu >6 3 - 4 >100000 (>1000) 1500 0.01 

DOV He II, C IV, O VI 7 2 >100000 (300-850) 500 (<0.001-0.04) 0.01 

DBV He I a 8 -1.2 25000 (140-1000) 500 (<0.001-0.04) 0.02 

DAV H b 8 -2.8 12000 (100-1200) (<0.001-0.1) 

 a 
merkezde dar bir salmaya sahip soğurma çizgisi 

 b yalnızca soğurma çizgisi 
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Şekil 68. V411 Tau’nun (Haro-Luyten HL Tau-76) beyaz ışıktaki ışık eğrisi. Zaman ekseninde her bir ölçek 

çizgisi arası 200 sn.dir. Oklar arası süre ise V411 Tau’nun 12.437 dakikalık dönem süresini göstermekterdir.  
 

İlk zonklayan beyaz cüce Landolt (1986, ApJ, 153, 151) tarafından, beyaz cüce adayı yıldızların 

fotometrik gözlemleri sırasında keşfedilmiştir. Güzel bir örnek olması açısından V411 Tau’nun 

beyaz ışıkta gösterdiği fotometrik değişim şekil 68 de verilmiştir. 

 GCVS de beyaz cüce olarak listelenen 22 tane cisim bulunmaktadır. Bunlardan beşi 

nova-benzeri veya cüce nova sistemleridir. Geri kalan 17 tane cisim ise büyük çoğunlukla ZZA 

türüne aittir. 
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III. DÖNEN DEĞİŞENLER 

 

1.  Ap ve roAp Yıldızları: 

 

 Tayfsal sınıflamanın yapıldığı ilk yıllardan beri, yüzeyinde lekeler halinde aşırı Fe, Si 

ve Cr bolluğu bulunan lokal bölgelere sahip, buna karşılık yüzey genelinde He elementi 

açısından ciddi bolluk azlığı gösteren yıldızların varlığı bilinmektedir. Bu yapı ilk önce Ap 

yıldızları olarak adlandırılan yıldızlarda görülmüştür. 

 Genel olarak tarif etmek gerekirse; “kimyasal-tuhaf yıldızlar” veya “özel yıldızlar”, B2 

F tayf türü aralığına dağılmış, tayflarında bazı alışılmışın dışındaki elementlerin bolluk 

fazlalığını gösteren yıldızlardır. Genel olarak tayflarında çok güçlü Fe ve “nadir-toprak (rare-

earth)” elementlerinin çizgileri ile, aynı tayf türünden olağan yıldızlardan farklılık gösterirler. 

Büyük bir çoğunluğu güçlü iki-kutuplu genel (global) manyetik alanlara sahiptir. Bunlardan 

“HgMn yıldızları” ve “metalik çizgili Am yıldızları” kayda değer genel manyetik alanlar 

göstermezler. Bazı araştırmacılar bu yıldızlarda karmaşık yapıda organize olmuş çok sayıda 

yerel manyetik alanların var olduğunu, ancak yıldız genelinde bu yapıların birbirlerini 

sönümlemesi sonucu genel manyetik alan gözlenemediğini öne sürmektedir.  

 Özel yıldızların bir alt grubunu oluşturan Ap yıldızları, 0.3-30 kG yöresinde genel 

manyetik alanlara sahiptirler (Güneş’in manyetik alanının 1000 katı). Bu yıldızlarda izlenen 

etkin manyetik alan şiddeti, “eğik-dönücü (oblique-rotator)” modelinin (bu model ilk kez 

Stibbs tarafından önerilmiştir, 1950, MNRAS, 110, 395) önerisine göre dönme ekseni ile 

manyetik eksen arasındaki açıya ve yıldızın dönme hızına son derece bağımlıdır. Ap 

yıldızlarında görülen değişimlerin zaman ölçeği oldukça geniş bir aralığa dağılmaktadır ve 

dakika mertebesinden birkaç on yıl mertebesine kadar olabilmektedir. 

 Ap yıldızları göreli olarak yavaş dönen yıldızlardır. Sıcak olanları soğuk olanlarına 

oranla daha hızlı dönmektedir. Dönme dönemleri, yüzeylerindeki leke benzeri kimyasal 

farklılık gösteren yapıların, ışık eğrilerinde oluşturduğu modülasyon etkilerinden 

hesaplanabilmektedir. Bu dönemler kabaca bir gün ile bir hafta arasındadır. Bu aralığa dağılan 

üç örnek ışık eğrisi şekil 69 da görülmektedir. Solda görülen ışık eğrisi, HD66255 yıldızına 

aittir ve dönemi 6.8178 gündür, ortada HD73340’ın 2.667588 gün dönemli ışık değişimi 

izlenmektedir ve sağda ise HD114365’in 1.271925 gün döneme sahip ışık değişimi 

görülmektedir. Daha uzun dönemlere sahip az sayıda örenkleri de mevcuttur. Çift sistem üyesi 

olma veya zonklama nedeniyle ek değişimler gösteren örnekleri de vardır. Bazı uzun dönemli 
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örneklerde, 100 gün mertebesindeki dönemler yavaş dönme 

ile açıklanabilirken, yıl veya birkaç on yıl mertebesinde 

dönemlilik gösterenlerin değişim kökeni dönme olamaz. 

Yüzeylerinde yer alan kimyasal farklılaşmış bölgeler ve 

manyetik yapıları, oldukça uzun zaman aralıklarında 

durağan yapılar sergilemektedir. Şekil 70 de TW Col’un ışık 

değişimi görülmektedir. 0.5 evresi civarıdan gösterdiği 

küçük çukurluğun, leke dönme modülasyonu ile 

uyuşmaması nedeni ile ilgi çekici bir örnektir. 

 Catalano vd. (1991, A&Ap, 248, 179), kimyasal-

tuhaf yıldızların kızılöte bölgede de değişimler 

gösterdiklerini ve bu değişimlerin evrelerinin, manyetik alan 

değişimi evreleri ile korelasyonlara sahip olduğunu açıklamışlardır. Buna göre manyetik alan 

değişim ekstremumları, kızılöte ışık değişim ekstremumları ile çakışıktır. Bir başka ilginç örnek 

ise, Şekil 71 de ışık değişimi görülen AO Vel örten değişen çift sistemidir. Bileşenlerinden biri 

Ap yıldızı olan çok az sayıda (5 tane) örten çift sistem bilinmektedir. AO Vel, üçlü bir sistem 

olup, ayrık bir yakın çift sistem oluşturan iki yıldızından biri Ap yıldızıdır. Bu yıldız Ap türü 

yıldızların alt grubu olan Si-türündendir. Tayfında izlenen Si çizgileri anormal yüksek bolluk 

değerlerini işaret etmektedir. AO Vel’in ışık eğrisi analizinden bileşenlerinin fiziksel 

parametreleri oldukça duyarlı olarak hesaplanmıştır.  

 

Şekil 69. HD66255, HD73340 ve HD114365’in ışık değişimleri 

 
 

Şekil 70. TW Col’un ışık değişimi 
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Hızlı salınımlar gösteren (rapidly-

oscillating ro) Ap yıldızları, soğuk manyetik 

Ap-SrCrEu yıldızlarıdır ve kısaca roAp 

şeklinde adlandırılmaktadırlar. Bu alt grubun 

örnekleri yüksek harmoniklerde ve düşük 

dereceli çapsal olmayan modlarda zonklama 

gösteren yıldızlardır. Zonklama dönemleri 5-

20 dakika arasındadır. Işık değişim genlikleri 

son derece düşük olup birkaç mili-kadiri 

geçmemektedir. Ap yıldızlarında görülen 

zonklamalar, yüksek şiddette genel manyetik 

alanlar tarafından güçlendirilmektedir. Zonklamaların genlikleri dönme dönemi ile modüle 

olmuştur. Bu modülasyon, manyetik alan modülasyonu ile eş-evrelidir. Bu durum iki modelle 

açıklanmaktadır: 

a) Eğik zonklayıcı modeli (Krutz, 1982, MNRAS, 200, 503): 

- Bu modele göre zonklama doğrultusu manyetik eksen ile çakışıktır. 

- Manyetik eksen ile dönme ekseni çakışık değildir ve aralarında belirli bir açı vardır. 

- Dolayısıyla, dönmeden kaynaklanan modülasyon etkisi altında, zonklama genlikleri 

çevrimsel yapılar göstermektedir. 

b) Lekeli-zonklayıcı modeli (Mathys, 1985, A&Ap, 151, 315): 

- Bu modele göre zonklama doğrultusu 

dönme ekseni ile çakışıktır. 

Dolayısıyla zonklama modları daima 

aynı açı altında görülmektedir. 

- Ancak akı değişimi ile çap değişimi 

arasında bir evre gecikmesi vardır ve 

yıldızın manyetik alan şiddetine bağlı 

olarak, yüzey boyunca değişkendir. 

Böylece gözlenen genlik 

modülasyonu ortaya çıkmaktadır. 

roAp yıldızlarının bilinen sayısı 30 

civarındadır ve HR diyagramdaki  Scuti 

kararsızlık kuşağının hemen altındaki 

bölümlerde yer alırlar. roAp yıldızlarının 

 
 

Şekil 71. AO Vel çift sisteminin ışık değişimi 

 
 

Şekil 72. 33 Lib, Cir ve HI Lib’in ışık değişimleri 
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yakın zamanda keşfedilmiş diğer bir değişimleri ise, birkaç yüz gün ile yıl arasındaki 

dönemlerle çevrimsel frekans değişimleri göstermeleridir. Bu durumun roAp yıldızlarındaki 

manyetik çevrim ile oluştuğuna inanılmaktadır. Şekil 72 de seçilmiş üç roAp yıldızının ışık 

değişimi görülmektedir. Bunlardan 33 Lib (HD137949), P=8.272 dk döneme sahiptir.  Cir 

(HD128898) bir çift sistem olup iki belirgin dönem göstermektedir (P1=6.825 dk ve P2=6.832 

dk). HI Lib (HD134214) için dönem P=5.65 dk dır. Şekil 73 de ise en iyi çalışılmış roAp yıldızı 

HR3831 (IM Vel)’in P=11.67 dakika dönemli ışık değişiminde genlik modülasyonu açıkça 

görülebilmektedir. 

 

2.  Elipsoidal Değişenler: 

 

 Elipsoidal değişenler, tutulma göstermeyen çift yıldız sistemleridir. Bileşenlerinden biri 

veya her ikisi de karşılıklı tedirginlik kuvvetleri etkisi altında, birbirlerini birleştiren doğrultu 

boyunca uzamış ve “dönel elipsoid” şeklini almıştır. Bu şekilde bir geometriye sahip bileşen 

yıldızlar, bir yörünge dönemi boyunca çift minimum ve çift maksimumlu bir ışık eğrisi 

 
 

Şekil 73 HR3831’in ışık değişimi 
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vermektedir. İleri ölçüde şekil bozulmasına uğramış bileşenlerin sivri uçlarına yakın 

bölgelerinde (L1 noktası yönünde) daha güçlü kenar kararması etkisi gösterdikleri izlenmiştir 

ve bu bölgelerin oluşturduğu minimumlar göreli olarak daha derin olabilmektedir. 

 Tutulma göstermeyen ancak güçlü yansıma etkisine sahip çift sistemler de elipsoidal 

değişimler göstermektedir. Bu duruma bir örnek olarak HZ Her = Her X-1 x-ışın çifti 

gösterilebilir. Bu sistemde, X-ışınları salan nötron yıldızı, geç A tayf türünden bileşeninin 

kendine bakan yarıküresini ileri düzeyde aydınlatmaktadır ve yörünge hareketi sonucu 

aydınlatılmış bölgenin gözlemcinin bakış doğrultusundan dönemli olarak geçmesi sonucu 

elipsoidal bir ışık değişimi gözlenmektedir. BH CVn bu türden elipsoidal değişim gösteren 

çiftler için diğer bir örnek olarak gösterilebilir. 

 GCVS’nin 4. baskısında, elipsoidal değişenlerin genlikleri için üst limit değeri 0.1 kadir 

olarak verilmiştir. Ancak kısıtlı sayıda örnek için verilen bu üst limit bugün V bandında 0.4 

kadir yöresindedir. En büyük genlikli elipsoidal değişenlere örnek olarak UU Cnc yi vermek 

mümkündür. Işık değişimi ilk keşfedildiğinde EB olarak sınıflandırılan bu çift sistemde daha 

sonra tutulma olmadığı ve elipsoid bir değişen olduğu anlaşılmıştır. 

 Elipsoid değişenler çok geniş parametre aralığına dağılmış yıldızlar içerebilmektedir. 

Tayf türleri O’dan M’e kadar çok çeşitli yıldızların oluşturduğu çift sistemler olabilmektedirler. 

Biri veya her ikisi de evrimleşmiş bileşenler içerebilmektedirler. Dolayısıyla yakın çift 

sistemlerin her türünden (ayrık, yarı-ayrık veya değen) sistemler olabilirler. Keşfedilen ilk 

elipsoidal değişen, b Persei’dir ve 1920-22 yılları arasında Stebbins’in (1923, ApJ, 57, 1) 

fotoelektrik gözlemleri sırasında keşfedilmiştir. Genliği sadece 0.06 kadirdir. Aşağıda elipsoid 

değişenler için seçilmiş örneklerin ışık eğrileri ve bilgileri yer almaktadır: 

 

i) Şekil 74,  Per: B1III+B2III 

bileşenlerinden oluşmuş, 4.42 gün 

döneme sahip bir çift sistemdir. Her iki 

bileşeni de basıklık etkisi altında 

elipsoid değişime katkıda 

bulunmaktadır. Işık değişim genliği V 

bandında 0.07 kadir yöresindedir ve her 

iki minimumu da eşit derinliktedir. 

  
 

Şekil 74.  Per’in ışık değişimi 
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ii) Şekil 75, IW Per: Sistemin bileşik tayf türü A5m dir. İkinci bileşene ilişkin ışık katkısı çok 

zayıftır. Yörünge dönemi 0.92 gün, ışık değişim genliği ise V bandında 0.05 kadirdir. 

 

iii) Şekil 76, V350 Lac: Tek çizgili bir tayfsal çift sistem olan V350 Lac’ın tayf türü K2III ve 

yörünge dönemi 17.755 gündür. K2 devi kromosferik etkin bir yıldızdır. Yakın zamanda 

yapılan çalışmalarından, gözlenen ışık değişimine en büyük katkının yüzeydeki karanlık 

lekelerin dönme modülasyonu etkisinden geldiği anlaşılmıştır. V bandındaki toplam genlik 

0.075 kadirdir. Minimumlarından biri 0.01 kadir daha derindir ve bu durum K2 devinin L1 

noktası civarındaki ileri düzeyli kenar kararma etkisinden kaynaklanmaktadır. 

 

3.  BY Draconis Değişenleri: 

 

 Tayflarında hidrojen salma çizgileri ile karakterize olan, dKe ve dMe tayf türünden geç 

tür cüce yıldızlardır. Bu yıldızlarda izlenen parklaklık değişimi, tekdüze olmayan yüzey 

parlaklık dağılımlarından kaynaklanmaktadır. Fotosferlerine oranla daha soğuk olan güneş 

benzeri leke bölgelerinin, yıldızın yarımkürelerinden birinde daha fazla yer alması halinde, 

dönme modülasyonu etkisiyle ışık değişimi ortaya çıkmaktadır. BY Dra değişenleri ileri 

düzeyde kromosferik etkinliğe sahip yıldızlardır. Hem tek hem de çift sistem üyesi 

                                                 
 

         Şekil 75. IW Per çift sisteminin ışık değişimi  Şekil 76. V350 Lac çift sisteminin ışık değişimi 
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olabilmektedirler. Bu türden yıldızların kromosferik etkinlik gösterebilmeleri için ekvatoryal 

dönme hızlarının 5 km/sn değerinin üstünde olması gerekmektedir. (Bopp & Fekel, 1977, AJ, 

82, 490). 

 BY Dra yıldızlarının çoğu, UV-Ceti türü flare etkinlikleri de göstermektedir. Grubun 

prototipi BY Dra’nın, ışık değişimine sahip olduğu ilk kez 1966 da Cugainov’un 

gözlemlerinden anlaşılmıştır. Cugainov, gözlenmekte olan ışık değişiminin karanlık lekelerden 

kaynaklandığını da ortaya koymuştur. 1926’da keşfedilen YY Gem bir örten çift olarak 

sınıflandırılmıştır. Aslında bileşenlerinin tayf türleri dM1e+dM2e olan çift bir BY Dra 

değişenidir. Kron 1952 de, tutulmalar dışında kalan ışık değişiminin, leke kökenli dalga 

biçimindeki bozulmadan kaynaklandığını göstermiştir. BY Dra değişenleri için seçilmiş 

örnekler: 

 

i) Şekil 77, BY Dra:  K4V+K7.5 

bileşenlerinden oluşma çift bir sistemdir. 

Yörünge dönemi 5.975 gündür. Tutulma 

göstermemektedir. Leke dalgasının 

dönemi (fotometrik dönem) ise 3.827 

gündür. Yörünge basıklığı e=0.31 

civarındadır. Sistemin ortalama 

parlaklığı 50-60 yıllık bir çevrimle 

değişmektedir. 

 

ii) Şekil 78, CC Eri: Yörünge dönemi 1.56 

gün olan, K7Ve+? tayf türünden tek 

çizgili bir tayfsal çifttir. Tutulma 

göstermemektedir. BY Dra’dan önce ışık 

değişimi keşfedilmiştir. 

 

iii) Şekil 79, OU Gem: K3V+K5V tayf 

türünden bileşenlere sahip çift bir 

sistemdir ve yörünge dönemi 6.99 

gündür. Tutulma göstermemektedir. 

Leke dalgasının dönemi (fotometrik 

dönemi) 7.36 gündür. 

 
 

Şekil 77. BY Dra’nın ışık değişimi 

 

 
 

Şekil 78. CC Eri’nın ışık değişimi 

 

 
 

Şekil 79. OU Gem’in ışık değişimi 
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4.  FK Comae Değişenleri: 
 

 FK Com değişenleri hızlı dönen dev yıldızlardır ve ışık değişimleri, yüzey parlaklık 

dağılımlarının tekdüze olmamasından kaynaklanmaktadır. Yüzey parlaklık dağılımını 

tekdüzelikten saptıran temel etki soğuk, güneş benzeri fotosferik lekelerdir. Geç tür hızlı dönen 

dev yıldızlardır ve bu nedenle ileri düzeyde kromosferik etkinlik de gösterirler. Grubun 

prototipi FK Com’un hızlı dönmesi göz önüne alınarak, W UMa türü değen çift yıldızların 

birbirleri içine girmesi sonucu oluştuklarına inanılmaktadır. Bu birleşme sonrasında yıldızı 

saran optik kalın bir zarf oluşmaktadır. Bu grup içine alınmış olan bazı yıldızlar yüksek dönme 

hızlarına sahip değildirler ve büyük olasılıkla tek A-türü yıldızların evrimleşmesi sonucu 

oluşmuşlardır. FK Com  2.4 günlük dönemi ile grubun en hızlı dönen yıldızıdır. GCVS’de 

listelenmiş sadece 4 tane FK Com türü yıldız bulunmaktadır. Son yıllarda yapılan çalışmalarla 

bu sayıya birkaç tane daha eklenmiştir. Gözlenen genlikleri birkaç 0.01 kadir ile birkaç 0.1 

kadir arasında yer almaktadır. FK Com değişenleri için seçilmiş örnekler: 

 

i) Şekil 80, UZ Lib: K2III tayf 

türünden bir dev ve tayfta izi 

görülmeyen , büyük olasılıkla M-

türü cüce bir bileşenden oluşmuş 

çift bir sistemdir. Yörünge dönemi 

4.768 gündür. V bandında ışık 

değişim genliği 0.35 kadirdir. 

Sistemin fotometrik dönemi, 

yörünge dönemine çok yakın ve 

4.74 gündür. 

 

 

ii) Şekil 81, OU And: G1III tayf türünden tek bir 

yıldızdır. Dönme dönemi 23 gündür. V bandında 

ışık değişim genliği 0.04 kadirdir. Hızlı dönen A-

türü bir anakol yıldızının evrimleşmesi ile 

oluştuğu düşünülmektedir. 

 

 
 

Şekil 80. UZ Lib’in ışık değişimleri 

 
 

Şekil 81. OU And’ın ışık eğrileri 
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5.  Pulsarlar (Atarcalar): 

 

 Pulsarlar, çok hızlı dönen nötron yıldızlarıdır ve sonderece düzgün aralıklarla atmalar 

(puls) üretmektedirler. Dönemleri 1.558 msn ile 4.308 sn arasındadır. Pulsarlar genellikle 

elektromanyetik tayfın radyo bölgesinde üretikleri atmalar ile farkına varılırlar. Bu nedenle 

“Radyo Pulsarlar” olarak adlandırılar. Bunların arasından çok az sayıda örnek, görsel bölgede 

atmalar gösterir. Radyo ve görsel bölge pulsarlarının, x-ışın pulsarları ile karıştırılmaması 

gerekir. X-ışın pulsarları, adlarından da anlaşılacağı gibi, ışınımlarını (atmalarını) x-ışınları 

bölgesinde yapan ve çift sistem üyesi olan nötrön yıldızlarıdır. 

 Nötron yıldızlarının var olabileceği, nötronun bir atom altı parçacık olarak 

keşfedilmesinden hemen sonra 1932 yılında Landau tarafından teorik olarak önerilmiştir. Bu 

öneriye göre bu türden yıldızların son derece yoğun ve küçük boyutlu cisimler olması 

gerekiyordu. 1934’de Landau’dan bağımsız olarak, Baade ve Zwicky de yalnızca nötronlardan 

oluşma yıldızların var olabileceğini ve bu yıldızların süpernova patlamalarından arta kalan 

yıldız çekirdekleri olarak ortaya çıkabileceklerini önermişlerdir. Nötron yıldızlarına ilişkin ilk 

modeller ise 1939 yılında Oppenheimer ve Volkoff tarafından yayınlanmıştır. Bu modellere 

göre nötron yıldızı kütleleri 1-2 M değerini geçmemesi gerekiyordu. Sıradışı özellikleri 

nedeniyle nötron yıldızları ve ortaya konan bu modelleri uzunca bir süre fazla ilgi görmemiştir. 

 1967’de radyo astronomide ilk dizi antenlerin kullanılmaya başlanması ile elde edilen 

yüksek ayırma güçlerinin sayesinde radyo pulsarların var olduğu anlaşılmıştır. 1967 Kasım 

ayında Cambridge Üniversitesi’nde doktora ögrencisi olan Jocelyn Bell, gökyüzünde sıkışık bir 

bölgeden P=1.337301 sn dönemli son derece düzgün radyo atmalarının geldiğini 

gözlemlemiştir. 1 yıl boyunca farklı spekülasyonlara yol açan bu düzenlilik, ağırlıklı olarak 

dünya dışı zeki canlıların varlığı olarak yorumlanmış ve atmaların gerçek nedeni bu spekülatif 

açıklamaların arkasında gizli kalmıştır. Ancak 1968 yılı sonlarında, M.Ö. 1054 yılında patlamış 

olan bir süpernovanın artığı olan Yengeç (Carb) Bulutsusu’nun merkezinden benzer atmaların 

alınması ve doğru olarak yorumlanması sonucu nötron yıldızlarının var olduğu kesinleşmiştir. 

Günümüzde dönemleri 0.001588  P  4.308 sn aralığına dağılmış bilinen 500 e yakın pulsar 

bulunmaktadır. 

 Nötron yıldızlarının, Tip-II Süpernova patlamalarından geriye kalan yoğun ve 

büzüşmüş demir yıldız çekirdekleri olduğu günümüzde kanıtlanmıştır. Nötron yıldızlarında 

izlenen yüksek dönme hızları, çekirdek maddesinin büzülmesi (çökmesi) sırasında açısal 

momentumunu korumuş olmasının doğal bir sonucudur. Açısal dönme hızı, yıldız yarıçapının 
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karesi ile ters orantılı bir büyüklüktür ve orantı kaysayısı 1010 lar mertebesindedir. Manyetik 

alan yıldız maddesi içinde hapsedilmiş durumda olduğundan, aşırı büzülme sonucu böyle bir 

cismin manyetik alanı da ileri düzeyde güçlendirilmiş olmaktadır. Nötron yıldızlarında izlenen 

manyetik alan şiddeti 109 Tesla = 1013 Gauss yöresindedir. 

  Atmalar şeklinde gözlenen ışınım özelliklerinin kökeninde hızlı dönme ve güçlü 

manyetik alan yatmaktadır. Dönme eksenleri ile manyetik eksenleri çakışık değildir. Güçlü 

manyetik alanların dönme ile etkileşmesi sonucu, yıldızın yüzeyinde serbest bulunan yüklü 

parçacıklar (elektron ve protonlar) göreli (relativistik) hızlara ivmelendirilmektedir. Bu plazma 

kapalı manyetik alan çizgileri boyunca yıldızın kutuplarına doğru hareket eder ve buradaki açık 

manyetik alan çizgilerini takip ederek hızla yıldızdan uzaya doğru kaçar. Göreli hızlara sahip 

bu parçacıklar son derece dar bir ışınım konisi boyunca ısısal-olmayan synchrotron ışınımı 

yayarlar. Yıldızın dönmesi sonucu, synchrotron ışınımının yapıldığı bu manyetik kutupların 

düzenli olarak gözlemcinin bakış doğrultusundan geçmesi sonucu radyo bölgede atmalar 

izlenir. Bu koşullar, uygun açı altında bulunmadıklarından, belkide çok sayıda pulsarın Yer’den 

gözlenemediği gerçeğini de ortaya çıkarmaktadır. 

 Yapılan synchrotron ışınımının kaynağı nötron yıldızının dönme enerjisinden 

sağlandığından, bu yıldızların dönme dönemlerinin uzaması (yani dönme hızlarının 

yavaşlaması) gerekmektedir. Gözlemsel olarak bu durumun varlığı, istisnasız olarak tüm 

pulsarlarda gözlenen 10-18 - 10-12 sn/sn mertebesindeki dönme dönemi artışları ile kanıtlanmış 

durumdadır. Yengeç Pulsarı’nda bu değer 4.2x10-13 sn/sn değerindedir. Buna göre hızlı dönen 

pulsarların daha genç olması gerekmektedir. Artan dönemle yaş büyümekte ve yapılan ışınımın 

şiddeti azalmaktadır. Bu beklentiye ters düşen örnekler “milisaniye pulsarları”dır. Son derece 

hızlı dönmelerine karşın oldukça yaşlı cisimlerdir. Bu durum onların çift sistem üyesi 

olmalarından kaynaklanmaktadır. Karşı bileşeninin aktardığı madde, bu pulsarların dönme 

hızlarının artmasına neden olmaktadır. 

 Pulsarlarda görülen ani dönem 

değişimleri “Glitch” olarak 

adlandırılmaktadır. Glitch’ler kendini 

ani dönem atlamaları olarak gösteren 

olgulardır. Nedeni çok iyi anlaşılmamış 

olmakla birlikte, nötron yıldızının iç 

yapısında oluşan ani değişimlerle 

açıklanabilmektedir. Çok sayıda pulsar 

birbirini ardışık olarak takip eden farklı 

 
 

Şekil 82. Yengeç Pulsarı’nın çiftli atmaları 
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karakterde çift atmalar şeklinde dönemlilik göstermektedir. Buna örnek olarak şekil 82 de 

Yengeç (Carb) pulsarının atma profili görülmektedir. Bu durum nötron yıldızının iki farklı 

manyetik kutbunda farklı şiddette synchrotron ışınımı üretildiğinin bir göstergesidir. En iyi 

bilinen optik bölge pulsarları ve dönemleri aşağıdaki gibidir: 

 

- Yengeç (Crab) Pulsarı  PSR 0531 +21  P=33.3 msn 

- Vela Pulsarı    PSR 0833 –45  P=89.3 msn 

- (Büyük Macellan Bulutu’nda) PSR 0540 –69  P=50.3 msn 
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IV. KATAKLİZMİK DEĞİŞENLER 

 

1.  Süpernovalar: 

 

 “Süpernova (SN)” olayı, az rastlanan ve 

bir yıldızın yapısında dramatik (ve geri dönüşü 

olmayan) değişikliklere yol açan yıldız 

patlamalarıdır. Bu patlamalarla büyük 

miktarlarda kütle (birkaç Güneş kütlesi) yüksek 

hızlarla (onbinlerce km/sn) yıldızlararası ortama 

geri verilir. Patlama sonrası ışık eğrilerinin iniş 

kolunda gerçekleşen ışık azalması, yıldızın son 

büzülme sırasında ürettiği 56Co ve 56Ni gibi 

elementlerin, radyoaktif bozunma sürecinde 

verdikleri ve zamanla azalma gösteren enerji ile sağlanmaktadır. Dışarıya atılan kabuk maddesi 

yıldızlararası ortam ile etkileşir ve “süpernova artığı (SNR)” olarak adlandırılan bulutsu 

yapılarını oluşturur (Şekil 83). Süpernova artıkları, patlama sonrasında çok uzun süreler 

boyunca; radyo, görsel ve x-ışın dalgaboylarında gözlenebilmektedir. Süpernovalar, 

gösterdikleri fiziksel özellikler açısından, temel olarak SNI (tip-1) ve SNII (tip-2) olmak üzere 

iki alt gruba ayrılmaktadır. Işık eğrilerinin biçimi açısından bakıldığında, iki alt grup arasında 

izlenen en önemli fark, şekil 84’de şematik olarak gösterildiği gibi, iniş kolunda izlenen biçim 

farklılığıdır. SNI süpernovalarının ışık eğrilerindeki iniş kolu daha diktir. Maksimum 

zamanından 25-40 gün sonra 3 kadirlik parlaklık azalması gerçekleşir. Bunu takip eden 

parlaklık azalması daha yavaştır (60-70 günde 1 kadir). 

SNII’lerde ise iniş kolu göreli olarak daha az bir eğime 

sahiptir ve çeşitli düzensizlikler gösterir. En belirgin yapı, 

maksimum zamanından yaklaşık 20 gün sonra iniş kolu 

üzerinde görülen “çıkıntı (hörgüç)” yapısıdır. Her iki alt 

grubun ışık eğrilerindeki çıkış kolu eğimi kabaca aynıdır. 

İki grubun üyelerinin maksimumdaki mutlak parlaklıkları 

da farklılık gösterir ve SNI’ler genel olarak daha parlaktır: 

SNI -18.0 m    -21.0 m    ortalama  -19.1m 

SNII -16.5 m    -18.0 m    ortalama  -17.2m 

 
 

Şekil 83. Yengeç bulutsusu (süpernova artığı) 

 
 

Şekil 84. SNI ve SNII alt türlerinin ışık 

eğrilerinin karşılaştırması 
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 SNI grubuna ait olanlar kabaca benzer ışık 

eğrilerine sahiptirler ve H-R diyagramında sıkışık bir 

mutlak parlaklık aralığında yer almaktadırlar. Bir örnek 

olarak şekil 85 de SN 1972e süpernovasının patlama 

sonrası ışık eğrisi görülmektedir. Maksimum ışık anındaki 

tayflarında CaII, SiII ve HeI in soğurma çizgileri 

görülürken, hidrojen çizgilerine hiç rastlanmamaktadır. 

Genellikle orta ve yaşlı yıldız popülasyonlarında yer 

alırlar. SNI süpernovalarını oluşturan yıldızların türü 

hakkında çok kesin bir bilgi henüz elimizde yoktur, ancak 

bileşeninden madde alarak, Chandrasekhar limitini geçen 

çift sistem üyesi beyaz cüce yıldızlar, en iyi adaylar olarak 

gösterilmektedir. Alternatif bir teoriye göre SNI süpernovalarının, her iki bileşeni de beyaz cüce 

olan bir çift sistemde, bileşenlerin birbiri içine girmesiyle oluştuğu düşünülmektedir. Her iki 

teorinin önerileri doğrultusunda, sıkışan beyaz cüce, merkezindeki karbon elementini patlama 

ile yakmak durumunda kalmaktadır. Bu patlamalı yanış yıldızın tüm dengesini bozabilecek 

ölçüde enerji açığa çıkartmaktadır. 

 Yakın zamanda yapılan çalışmalarla, SNI alt grubu kendi içerisinde Ia, Ib ve Ic ile 

kodlanan üç alt gruba ayrılmıştır. Aslında üç alt grubun üyelerinin ışık eğrisi biçimleri aynıdır. 

Ancak gösterdikleri tayfsal farklılıklar, bu alt grupların oluşmasına neden olmaktadır. Örneğin 

Ib alt türüne ait tayflarda, 615 nm deki SiII soğurması yer almamaktadır ve maksimum ışıkta, 

Ia alt türünden 1-1.5 kadir daha düşük mutlak parlaklıklara sahiptirler. SNIa süpernovaları 

popülasyon II üyesidir, buna karşılık SNIb süpernovaları, popülasyon I topluluklarında yer 

alırlar. Ia ve Ib alt türlerinin her ikisi de beyaz cüce kararsızlıkları ile oluşmuştur. Aralarındaki 

köken farkı, Ib alt türü süpernovaları oluşturan beyaz cücelerin, Wolf-Rayet gibi hidrojence 

fakir yıldızlardan türemiş olmasıdır. Bu yıldızlarda son büzülme ile açığa çıkan enerji, ışınım 

için değil, dışarı atılan maddeyi hızlandırmak için kullanılmıştır. SNI türü bir süpernovanın, 

maksimum ışık tayfında hem 615 nm SiII hem de 587.6 nm HeI çizgisinin bulunmaması 

durumunda ise Ic sınıfı ortaya çıkmaktadır. Diğer özellikler açısından Ic süpernovaları Ib’lerle 

büyük benzerlikler göstermektedir. 

 SNII süpernovalarının ışık eğrileri çeşitlilik göstermektedir. H-R diyagramında 

SNI’lere göre daha geniş bir mutlak parlaklık aralığına dağılmışlardır. Patlamalarının 

kökeninde, demir çekirdek oluşturabilen büyük kütleli yıldızların enerji kaynaklarını tüketmesi 

yatmaktadır. Demir çekirdek oluşturabilen yıldızın, son büzülmesi oldukça şiddetli olmaktadır. 

 
 

Şekil 85. SN 1972e’nin ışık eğrisi 
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Bu büzülme sonucu çekirdekte aşırı yoğun bir nötron yıldızı oluşmaktadır. Büzülmeyi takip 

eden dış katmanlar ise bu çekirdeğin yüzeyine hızla çarpıp geriye yansıtılmakta ve daha fazla 

tutulamayarak yıldızdan dışarı doğru fırlatılmaktadır. Patlama şeklinde gerçekleşen bu olayın 

ilk evreleri, sıkışma sırasında üretilen nötrino basıncı ile kuvvetlendirilmektedir. Maksimum 

ışık anında alınan tayfları maviye kaymış H ve HeI soğurma çizgileri göstermektedir. Geç tür 

yıldızları andıran salma çizgi tayfları ise, novalarınkine çok benzemektedir, ancak daha yüksek 

genişleme hızları göstermektedirler. SNII’ler genellikle genç yıldız popülasyonlarında yer 

almaktadır. Bu genç popülasyonlar, evrimlerinin son aşamasına yaklaşmış, büyük kütleli 

yıldızlar içermektedir (kırmızı süperdev aşamasını geçmiş, nötron yıldızı veya karadelik olma 

yolunda ilerleyen yıldızlar). Şekil 8689’da SNII süpernovaları için seçilmiş örneklerin ışık ve 

renk eğrileri görülmektedir. Şekil 86’da, SNII türü SN1980k’nın ışık eğrisi, SNI türünden SN 

1981b ‘nin ışık eğrisi ile beraber verilmiştir. Şekil 87 ve 88 de görülen SN1987a, maksimum 

ışık öncesi gözlemlerinin de bulunması açısından, en iyi gözlenmiş örnek olma ünvanına 

sahiptir. 

         

Şekil 86. SN1980k (SNII) ve SN1981b (SNI)’nin ışık eğrileri        Şekil 87. SN 1987a’nın ışık eğrisi (AAVSO) 

            

       Şekil 88. SN 1987a’nın (SNII) ışık ve renk eğrileri         Şekil 89. SN 1979c’nin (SNII) ışık eğrisi 
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 Süpernovalar ilk çağlardan beri gözlenebilen parlak cisimlerdir. Çinli ve Koreli’lerin 

“misafir yıldız” olarak adlandırdığı bu olaylar içinde, bugün çok iyi bilinen bir kaç galaktik 

örnek vardır. En eski keşif tarihli galaktik süpernovalar SN Lupus (SN 1006, SNIa) ve CM Tau 

(SN 1054, SNII) dur. En son gözlenen samanyolu üyeleri ise, Tycho Brahe’nin gözlediği B Cas 

(SN 1572, SNIb?) ve Kepler’in gözlediği V843 Oph (SN 1604, SNIb/II?) dur. Galaksi dışı 

süpernovalardan bize en yakın olanları; S And (1885, M31’de, tür?) ve SN1987a (LMC’de, 

SNII) dır. Zwicky ve arkadaşlarının 1936’da başlattıkları öncü çalışmalarla uzak galaksilerdeki 

yüzlerce süpernovanın sistematik keşfi gerçekleştirilmiştir (Zwicky, 1973, in “Supernovae ve 

and Supernovae Remnants”, (ed.) C.B. Cosmovici, Reidel Acad. Publ., Dordrecht, p.1).  

Yapılan istatistiksel çalışmalar sonucunda, süpernovaların maksimum ışıkta 

gösterdikleri mutlak parlaklıkların alt türlere göre ortalama değerleri (Hubble-parametresi için 

h=50 kmsn-1Mpc-1 değeri kabul edilerek): 

Ia  MV = -19,9 m 

Ib  MV = -18.0 m 

II  MV = -17.8m 

olarak bulunmuştur. Süpernova oluşma sıklığı; SN türüne, galaksi türüne ve oluştuğu galaksinin 

bütünleşik ışınım gücüne bağlıdır. Bu durumda oluşan bir süpernovanın Yer’den gözlenmesini 

etkileyecek temel faktörler (seçim etkisi yaratan nedenler) 

a) Süpernovanın mutlak parlaklığı (uzaklığı) 

b) Oluştuğu galaksinin Yer’den izlenen eğim açısı 

c) Oluştuğu galaksi bölgesindeki toz soğurma miktarıdır 

ve gözlenen süpernova sayısının gerçekte var olan sayıdan farklı çıkmasına neden 

olmaktadırlar. Aşağıdaki tabloda farklı galaksi türlerine göre süpernova oluşma sıklığı değerleri 

“SN-birim” cinsinden verilmiştir (SN-birim: Yüzyıl başına, 1010L(B) ışınım gücünde 1 

süpernova). Burada h Hubble-parametresi 100 kmsn-1Mpc-1 olarak ele alınmıştır: 

 

Tür E-S0 S0/a, Sa Sab, Sb Sbc - Sd Sdm – Im 

Ia 0.50h2 0.50h2 0.35h2 1.30h2 0.40h2 

Ib - 0.15h2 0.25h2 1.05h2 0.70h2 

II - 0.25h2 1.00h2 6.00h2 2.50h2 

Hepsi 0.50h2 0.90h2 1.60h2 8.30h2 3.60h2 

 

Süpernovaların yakın tarihli bir kataloğu van den Bergh (1994, ApJS, 92, 219) tarafından 

derlenmiştir. 
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2.  Novalar: 

 

 “Novalar (N)” kataklizmik değişenlerin belkide en önemli grubunu oluşturmaktadır. 

Cüce novalar ve nova-benzeri değişenler gibi, novalar da genellikle çok kısa yörünge dönemine 

sahip etkileşen çift yıldız sistemleridir. Büyük kütleli ana bileşen bir beyaz cücedir. Beyaz 

cücenin kimyasal bileşiminde C ve O veya O, Mg ve Ne baskındır. Soğuk cüce bir yıldız olan 

yoldaş bileşenlerinin tayf türü G-K tayf türü aralığındadır. Yoldaş bileşen, kritik Roche şişimini 

doldurmuştur ve beyaz cüce bileşenine madde aktarmaktadır. Aktarılan madde öncelikle beyaz 

cüce etrafında bir “yığılma diski (accretion disk)” oluşturmakta ve zaman içerisinde bu diskten 

beyaz cücenin yüzeyine inmektedir. Novaların minimum ışıkta küçük genliklerle gösterdikleri 

kısa ve uzun dönemli değişimler, yığılma diski içinde oluşan kararsızlıklardan 

kaynaklanmaktadır. 

 Nova patlamalarının nedeni, “kontrolden çıkmış termonükleer tepkimeler”dir. Bu 

tepkimeler, beyaz cücenin, yüzeyine yığılan hidrojence zengin maddeye, iç bölgelerden C ve O 

karışması ile oluşan, yüzeye yakın bir dış katmanda gerçekleşmektedir. Kritik bir basınç 

değerine ulaşıldığında, hidrojence zengin dejenere madde içeren bu katmanda CNO çevrimi ile 

hidrojen yakılmaya başlar. Nükleer tepkimeler sonucu, sıcaklığı aniden artan bu katmanda şok 

dalgaları oluşmaktadır. Şok dalgalarının, ışınım basıncı ile desteklenen kütle kaybı ile 

birleşmesi sonucu, bu katmanın üzerindeki madde hızla dışarı doğru fırlatılmakta ve büyük 

boyutlu bir kabuk oluşmaktadır. Böylelikle maksimum ışıkta MV mutlak görsel parlaklık değeri 

–6 ile –9 kadir arasında bir değere ulaşmaktadır. Patlama sonrası, enerjinin büyük ölçüde 

ışınıma harcanması sonucu, kütle kaybı hızı yavaşlar ve buna bağlı olarak görsel ışınımda bir 

düşüş başlar. Bu aşamada dışarı fırlatılmış olan kabuk maddesinin, içindeki yıldız tarafından 

ısıtılması ile ilginç tayfsal oluşumlar gözlenmeye başlar. Novaların fotometrik ve tayfsal 

özellikleri oldukça karmaşıktır ve bunları kontrol eden çok çeşitli faktör söz konusudur. Bunlar; 

i) Beyaz cücenin kütlesi 

ii) Beyaz cüce üzerine yığılan maddeye, CO-zengini katmandan gelen karışım miktarı 

ve iii) Dışarı fırlatılan kabuktaki toz oluşum miktarı 

olarak özetlenebilir.  

McLaughlin (1965, in “Novae, Novoides et Supernovae”, Centre National de la 

Recherche Scientifique, Paris, p.1), tüm novaların, patlama olgusu boyunca, yaklaşık olarak 

aynı ardışık ışık ve tayfsal özellik aşamalarını gösterdiklerini açıklamıştır. Şekil  90’da görülen 

şematik bir nova ışık eğrisi üzerinde bu aşamaları inceleyelim: 
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Şekil 90. Şematik Nova ışık eğrisi ve patlama boyunca geçirilen aşamalar 

 

1. Maksimum Öncesi Tayfı (a, b, c, d):  Maksimum ışık anından 2 gün öncesi ile maksimum 

zamanı arasında B, A veya F tayf türünden yıldızların tayfına benzer yapılar izlenir. Soğurma 

çizgilerinin neredeyse tamamı genişlemiş ve maviye kaymıştır. Patlayan yıldız, geçirgenliği 

henüz yüksek olan bir kabuk ile sarılıdır. Kabuğun ölçülen genişleme hızı oldukça yüksektir ve 

100-1000 kmsn-1 değerleri arasındadır. 

2. Temel Tayf (e): Maksimum zamanı civarında, novanın genişleyen kabuk yarıçapının 100R 

değerine ulaşmasıyla başlar. Tayf genel olarak A-F türü süperdevlerin tayf özelliklerini gösterir. 

Soğurma çizgileri aşırı derecede maviye kayma gösterirken (200-2000 kmsn-1 düzeyinde 

doppler kaymaları), ileri düzeyde genişlemiş salma çizgileri belirmeye başlar. Başlangıçta 

hidrojene ait geniş salma çizgileri gözlenirken zamanla CaII ve FeII’nin de genişlemiş salma 

çizgileri belirmeye başlar. Aynı elemente ait salma ve soğurmalar tipik P Cyg profilleri 

oluştururlar (Geniş bir salma çizgisinin mavi kanadına binmiş dar bir soğurma çizgisi). Hızlı 

genişleme nedeniyle yoğunluğu düşmeye başlayan kabukta [OI], [NII], [OIII] gibi yasak 

çizgiler de üretilmeye başlar. 

3. Yaygın-güçlü Tayf:  Temel tayfın zayıflamaya başlaması ile ortaya çıkar. Yaklaşık olarak 

maksimum parlaklıktan 1.5 kadir kadar bir düşüş gerçekleştiğinde görülmeye başlar. Etkisini 

birkaç gün boyunca gösterir. Ağırlıklı olarak soğurma çizgileri gözlenir ve maviye kayma 

miktarı daha da yüksektir. Bu soğurma çizgileri oldukça geniş ve yaygındır. Bu yapılar 

genişleyen gazda kuvvetli (rastgele yönlü) türbülans hareketlerinin başladığını gösterir. 

4. Orion Tayfı:  Orion assossasyonları (oymakları) içinde yer alan genç O ve B türü yıldızların, 

soğurma çizgili tayfları ile büyük bir benzerlik gösterir. HeI, OII, NII, ve CII soğurmaları son 
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derece baskındır ve aşırı maviye kaymıştır. Ancak hidrojenin Balmer serisi çizgileri hiç 

görülmez. Çizgilerin maviye kayma oranlarında yarı-dönemli değişimler izlenir. Bu değişimler, 

kabuğun genişleme hızında oluşan yarı-dönemli değişimlerden kaynaklanmaktadır ve kendisini 

bazı nova ışık eğrilerinde dalgalanmalar olarak da gösterir. Bazı salma çizgileri varlığını 

sürdürmektedir. 

5. Bulutsu (nebular) Tayf (f. g):  Nova kabuğunun yoğunluğunu kaybetmesiyle, maksimumda 

ortaya çıkan soğurma çizgilerinin şiddeti zayıflamaya başlar. Bu aşama boyunca nova tayfı 

büyük ölçüde “gezegenimsi bulutsu” tayfına benzer. Parlak H ve He çizgilerinin yanısıra, [OIII] 

(yer aurora’larında izlenir), [NIII] ve [FeII]-[FeVIII] yasak çizgileri görülmeye başlar. 

6. Nova Sonrası Tayf (h):  Patlama öncesi minimum parlaklığa dönüldüğünde, kabuk büyük 

ölçüde dağılmıştır ve bulutsu tayfı özellikleri kaybolmuştur. Sıcak bir sürekli tayf üzerinde 

belirgin H, HeI, HeII ve CaII salma çizgileri gözlenir. Ayrıca iki kez iyonize olmuş azot NIII 

ve karbon CIII çizgileri de bu aşamada gözlenebilen karakteristik çizgilerdir. 

 

Aslında her novanın tamamen kendine özgü fotometrik ve tayfsal gelişimi söz konusu 

olsa da, novalar belirli alt gruplara ayrılarak sınıflandırılmışlardır. Bu gruplar: 

i) NA – Hızlı Novalar (Fast Novae):  Maksimuma ulaştıktan 100 gün veya daha kısa sürelerde, 

görsel bölge parlaklığı 3 kadir kadar düşen novalardır. Genellikle düzgün ışık eğrilerine ve 

yüksek mutlak parlaklıklara sahiptirler. (GK Per, V603 Aql, V1500 Cyg) 

ii) NB – Yavaş Novalar (Slow Novae):   Maksimum parlaklıktan 3 kadirlik kaybı 100 günden 

daha uzun sürede gerçekleştiren novalardır. Işık eğrileri NA’lar kadar düzgün değildir ve iniş 

kolunda, maksimum zamanından 4-5 hafta sonra geniş ve derin bir minimum gösterirler. Daha 

sonra düzgün parlaklık azalmasından beklenen değerlere geri dönerler. Göreli olarak daha 

düşük mutlak parlaklıklara sahiptirler. (T Aur, DQ Her, V739 Sgr, V450 Cyg) 

NA ve NB üyesi novalara bir bütün olarak “Klasik Novalar” denmektedir. Mutlak 

parlaklıkları, ışık azalama hızları ile korelasyon gösterir. Parlaklık düşüşü hızlı olan novaların 

maksimum anındaki parlaklıkları daha yüksek olmaktadır. Bir novanın “hızı”, maksimum 

parlaklığından 2 (t2) veya 3 (t3) kadir kaybetmesi için geçen süre olarak tanımlanmaktadır. Çok 

sayıda araştırmacı tarafından MV – t3 kalibrasyonları oluşturulmuştur. Böylece sadece t3 

zamanını gözlemlerden belirlemekle, o novanın mutlak parlaklığını ve dolayısıyla uzaklığını 

bulabilmek mümkün olmaktadır. 

 Novaların varlığı ilk çağlardan beri bilinmektedir. Çinli ve Koreli antik dönem 

gözlemcilerinin “misafir yıldız” olarak adlandırdıkları liste belli sayıda nova da içermekteydi. 

Ancak konum bilgilerinin çok zayıf olması nedeniyle, bugün için bilinen yerleri ile eşleştirme 
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yapılamamıştır. Tanımlaması yapılabilmiş bilinen en eski novalar CK Vul (1670), WY Sge 

(1783) ve V841 Oph (1848) dir. Q Cyg (1876) ilk tayfsal gözlemi yapılan novadır. 1986 yılı 

sonunda bilinen novaların sayıca dağılımı şu şekildedir: 

 i) Galaksimizde: 215 ii) M31’de: 142 iii)LMC’de: 21 iv) SMC’de: 6 

iii) NC – Çok Yavaş Novalar (Very-slow Novae):  Maksimum ışık civarında yıllarca hatta birkaç 

on yıl kalabilen novalardır. Bu grubun üyeleri ağırlıklı olarak simbiyotik yıldızlardan 

oluşmaktadır. Yoldaş bileşenleri genellikle geç-tür dev yıldızlardır. “Simbiyotik Novalar” veya 

“Z And Yıldızları” olarak da bilinmektedirler. (RT Ser) 

iv) NR – Tekrarlayan Novalar (Recurrent Novae):  Birkaç 10 yıl dönemle patlamalarını düzenli 

olarak tekrarlayan novalardır. Klasik novalar ömürleri boyunca tek patlama göstermiş 

yıldızlardır. Tekrarlayan novaların büyük bir çoğunluğu aynı zamanda hızlı novadır. t3 

zamanları birkaç gün mertebesindedir. Yoldaş bileşenleri dev yıldızlardır ve madde alan beyaz 

cüce bileşenlerinin Chandrasekhar limitine çok yakın oldukları düşünülmektedir. Tekrarlayan 

novalarda, kontrolden çıkmış termonükleer patlamaların gerçekleştiği katmandaki yığılan 

madde miktarı, klasik novalara oranla 10 kat daha düşüktür. MV – t3 diyagramında düşük 

ışınıma sahip bölgede yer alırlar. Günümüze kadar, galaksimizde 8, M31’de 2 ve LMC’de 1 

örneği gözlenebilmiştir. T Pyx, novalarda patlamaların tekrar edebileceğinin anlaşıldığı ilk 

tekrarlayan novadır ve 1902 de keşfedilmiştir. (T Pyx, RS Oph, T CrB, V745 Sco) 

Literatürde bilinen en hızlı nova, Şekil 91 ve 92 de ışık ve renk eğrileri görülen V1500 

Cyg (1975) dir. Şekil 93 ve 94 te, bir yavaş nova olan FH Ser’in (1970) ışık ve renk değişimi 

görülmektedir. İniş kolunda görülen çukurluk, dışa atılan kabuk maddesinde ileri düzeyde toz 

oluşumuna işaret etmektedir ve bu konudaki en güzel örneklerden biridir. Renk eğrilerinden de 

takip edilebildiği gibi, maksimumdan düşüş boyunca görsel bölge ışınımı düşerken, moröte 

ışınımı artmaktadır. Toz oluşum aşamasına gelindiğinde görsel ve moröte ışınımlar beraberce 

düşerken, belirgin bir kızılöte artık ışınım baskın hale gelmektedir. Şekil 95 ve 96 da ışık ve 

renk eğrileri görülen HR Del ise, maksimum öncesi duraklama anı uzun olan novalara bir 

örnektir. Şekil 97 de tekrarlayan nova RS Oph’un AAVSO gözlemcileri tarafından elde edilmiş 

görsel ışık eğrisi izlenmektedir. Şekil 98 de yine bir tekrarlayan nova olan T Pyx’in tarihi ışık 

eğrisi ve şekil 99 da ise T Pyx’in 1997 deki patlama sonrası genişleyen kabuğunun Hubble 

Uzay teleskobu ile alınmış görüntüsü görülmektedir. 1986 yılına kadar keşfedilmiş novaların 

literatür verilerinden derlenen geniş kapsamlı bir kataloğu Duerbeck (1987, “A Reference 

Catalogue and Atlas of Galactic Novae”, Sp.Sci.Rev, 45, 1, Reidel Acad. Publ. Dordrect) 

tarafından hazırlanmıştır. 
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   Şekil 91. V1500 Cyg’nin ışık eğrisi       Şekil 92. V1500 Cyg’nin ışık ve renk eğrileri 

 

       

        Şekil 93. FH Ser’in ışık eğrisi            Şekil 94. FH Ser’in ışık ve renk eğrileri 

 

        

      Şekil 95. HR Del’in ışık eğrisi            Şekil 96. HR Del’in ışık ve renk eğrileri 
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Şekil 97. Tekrarlayan nova RS Oph’un ışık eğrisi (AAVSO - görsel) 

 

 

       

              Şekil 98. T Pyx’in tarihi nitelikteki ışık eğrisi  Şekil 99. T Pyx’in HST görüntüsü 
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3.  Nova-benzeri Yıldızlar: 

 

 Bu gruba ait yıldızların GCVS’deki tanımı şöyledir: “ışık değişimleri veya tayfsal 

özellikleri açısından novalara benzerlik gösteren ancak sınıflama için yeterince gözlemsel verisi 

olmayan yıldızlar. Bu grupta, nova-benzeri patlamalar gösteren değişenlerin yanısıra hiç 

patlama göstermemiş ancak tayfsal açıdan yaşlı novaların minimum evresinde gösterdiği 

özelliklere sahip yıldızlar da yer almaktadır. Homojen olmayan bu gruba ait yıldızların detaylı 

gözlemleri ve analizleri sonuçlandıkça yeniden sınıflandırılmaları mümkün olmakta ve farklı 

bir değişen yıldız sınıfına dahil olmaktadırlar.” 

 Novaların, patlamalar arasındaki uzun süren sakin evreleri boyunca ne tür gözlemsel 

özellikler gösterdiklerini kesin olarak bilememekteyiz. Bu süre boyunca madde yığılmasında 

ciddi bir azalma olduğu ve novaların da, nova-benzeri olarak grupladığımız yıldızlar gibi 

göründükleri tahmin edilmektedir. Bir novada yer alan beyaz cücenin, üzerine yığılan madde 

miktarının az olması ve manyetik alanının yeterince düşük olması halinde, beyaz cüce bileşeni 

saran diskteki yarı-dönemli yapıya sahip kararsızlıkların yarattığı değişimler ön plana 

çıkmaktadır. Bu durumdaki novalar, “cüce novalar (DN)” olarak sınıflandırılmaktadır. Böyle 

bir cisimde beyaz cüce kütlesinin yeterince büyük (Mwd > 0.6M) olması halinde, nova 

patlamalarının oluşma olasılığı artmaktadır. Bunlardan son birkaç 10 yıl içerisinde kaydedilmiş 

bir patlaması olanlara ise sadece “nova (N)” diyoruz. Tayfında, bir beyaz cüce üzerine madde 

yığılması izleri taşıyan (çevresindeki diske veya bir yığılma kolonu boyunca doğrudan 

yüzeyine) ancak yukarıda verilen özellikleri ile N veya DN sınıfına alınamayan cisimler ise 

“nova-benzeri (NL)” yıldızlar olarak gruplandırılmaktadır. Ritter (1990, A&Ap, 85, 1179), 

heterojen bir grup oluşturan NL yıldızları için aşağıdaki alt grupları oluşturmuştur: 

 

i) AC = AM CVn sistemleri: 

Bu sistemlerin tayflarında hiç hidrojen çizgisine rastlanmamaktadır ve büyük olasılıkla 

hidrojenini tamamen tüketmiş iki beyaz cüceden oluşmaktadırlar. Gösterdikleri ışık 

değişimleri; dönme, zonklama ve madde yığılması etkilerinden (titreşimler halinde) 

kaynaklanmaktadır. Yörünge dönemleri çok kısadır ve iyi bilinen yalnızca 4 örneği vardır. 

 

ii) AM = AM Her sistemleri (Polarlar): 

Bu sistemler yörüngede kitli (senkronize) dönen, ileri düzeyde manyetik alana sahip bir beyaz 

cüce ve soğuk bir anakol yıldızından oluşmaktadır. Madde yığılması, doğrudan beyaz cücenin 

manyetik kutuplarına doğru olmaktadır. Görsel bölge ışınımlarında kutuplanma etkisi 
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izlenmektedir. Ayrıca güçlü x-ışınımı yapmaktadırlar. Işınımlarında genel olarak yörünge 

hareketleri ile eş zamanlı modülasyonlar izlenir. Yörünge dönemleri 3.5 saatten daha kısadır. 

Saldıkları ışınımlar, uzun zaman ölçeklerinde yüksek (high-state) ve alçak (low-state) değerli 

durumlar gösterebilmektedir. Bilinen 17 örneği vardır. 

 

iii) DQ = DQ Her sistemleri (Orta Polarlar – IP): 

Bu sistemlerde yer alan beyaz cüceler, senkronize-olmayan yörünge hareketi yapmaktadırlar 

ve ileri düzeyde manyetik alana sahiptirler. Ancak manyetik alanları, AM Her sistemlerindeki 

beyaz cücelerin göstermekte olduğu manyetik alan şiddetlerinin %10’u kadardır. DQ Her 

sistemlerinin ikinci bileşenleri de anakola yakın soğuk cüce yıldızlardır. Madde yığılması, 

beyaz cüce etrafındaki oluşan bir diskin dış bölgelerinde gerçekleşir. Diskin beyaz cüceye yakın 

iç kısımlarında, manyetik alan etkisi ile deformasyonlar oluşmaktadır ve buradaki madde büyük 

ölçüde beyaz cücenin manyetik kutuplarına indirilmektedir. Işık değişimleri genel olarak 

madde yığan bölgelerin tutulma ile örtülmesi ve dönmeden kaynaklanan modülasyonları ile 

ortaya çıkmaktadır. Bilinen 11 örneği vardır. Bazıları nova patlaması göstermişlerdir. 

 

iv) UX = UX UMa sistemleri: 

Yüksek oranda madde yığılması ile oluşmuş, son derece parlak yığılma disklerine sahip 

sistemlerdir. Işık eğrilerinde tutulmadan kaynaklanan değişimler baskındır. 15 tane bilinen 

örneği olan bu grubun bazı üyeleri, novaların minimum ışık anındaki tayflarına çok benzer 

yapılar göstermektedir. 

 

v) VY = VY Scl yıldızları (Anti-cüce Novalar): 

Büyük ölçüde UX UMa sistemlerine benzemektedirler. Büyük zaman ölçekli ışık 

değişimlerinin uzunca bir süresini, yüksek parlaklık (high-sate) durumunda geçirmektedirler. 

Zaman içerisinde bir kaç kadiri bulan parlaklık azalmaları göstermektedirler ve bu durumda 

(low-state) birkaç gün veya hafta kalmaktadırlar. Çoğunun dönemi 3 saat mertebesindedir. 

Anti-cüce novalar, kataklizmik değişenlerin yörünge dönemi dağılımında, 2-3 saat aralığında 

izlenen “dönem boşluğu” bölgesine girmek üzere olan yıldızlara aday gösterilmektedir. Dönem 

boşluğu bölgesinde yer alması beklenen kataklizmik değişenlerde, ikinci bileşenden beyaz 

cüceye kütle aktarımının durmuş olması gerekmektedir. Dolayısıyla bu bölgede yer alacak 

sistemlerde ikinci bileşenler Roche şişimini doldurmamıştır ve kütle aktarımı gerçekleşmediği 

için patlama aktivitesi de oluşmayacaktır. Anti-cüce nova grubunda bilinen 11 sistem vardır. 
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Bazı NL yıldızları yukarıda verilen gruplardan hiç birine girmemektedir. Sayıları 6 civarında 

olan bu sistemler ayrıca ele alınmaktadır. Nova benzeri yıldızları da içeren, son yıllarda 

derlenmiş kataklizmik değişen yıldızlar kataloğuna bir örnek olarak, Downes ve Shara’nın 

(1993, PASP, 105, 127) atlası gösterilebilir. Aşağıda NL yıldızlarının alt grupları için seçilmiş 

örnek ışık eğrileri görülmektedir. 
 

 

Şekil 100. AM CVn türü NL yıldızı GP Com’un ışık eğrisi (ışık elemanları: 2441365.873+0.261E) 

 

 

 

Şekil 101. AM CVn’nin ışık eğrisi (ışık elemanları: 2441032.8052+0.012164936E) 
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Şekil 102. AM Her türü NL yıldızı EF Eri’nin ışık eğrisi (ışık elemanları: 2444131.6751+0.056265967E) 

 

 

 

 

           

 

Şekil 103. DQ Her türü BG CMi’ini ışık değişimi (solda: beyaz ışıkta, sağda: B filtresinde, 

ışık elemanları: 2445020.3075+0.13480E) 
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Şekil 104. DQ Her türü EX Hya’nın ışık değişimi 

 

 

Şekil 105. UX UMa türü NL yıldızlarının prototipine ait ışık eğrisi 

 

 

       

Şekil 106. VY Scl türü NL yıldızlarına örnekler (solda: VY Scl’nin kendisi, sağda: TT Ari) 
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Şekil 107. VY Scl türü NL yıldızı TT Ari’nin V bandı ışık eğrileri 

 

 

 

4. Cüce Novalar: 

 

 “U Geminorum yıldızları” olarak da bilinen cüce novalar, kataklizmik değişenlerin 

ilginç bir alt grubunu oluşturan, etkileşen çift yıldız sistemleridir. Beyaz cüce bir ana bileşen ve 

anakol yıldızı olan kırmızı (G-M tayf türünde) bir yoldaş bileşenden oluşurlar. Yoldaş 

bileşenden beyaz cüce üzerine madde aktarımı gerçekleşmektedir. Akan madde beyaz cüce 

etrafında bir yığılma diski oluşturmaktadır. Kataklizmik değişenlerin çoğunda görülen 

karmaşık yapılı ışık değişimlerinin kökeni, bu disk yapılarının içinde oluşan karasızlıklara 

dayanmaktadır.  

 Cüce novalar daha çok gösterdikleri yarı düzenli patlamalarla bilinmektedirler. Patlama 

sonucu 1 gün içerisinde 3-8 kadire varan ani parlamalar gösterirler. Maksimum ışıkta 3-10 gün 

kaldıktan sonra, yine bir kaç gün sürede parlaklık yavaşça azalmaktadır. Ardışık patlamalar 

arası süre (çevrim süresi) yıldızdan yıldıza farklılık göstermektedir. İzlenen en kısa çevrim 

süresi 10 gün mertebesindedir. Tipik çevrim süreleri ise 20-200 gün arasına dağılmaktadır. WZ 

Sge gibi uç örneklerinde ise bu süre 32 yıla kadar uzayabilmektedir. 



 91 

 Cüce novalar sakin evrelerinde, genişlemiş Balmer serisi ve HeI salma çizgileri 

gösterirler. Bu çizgiler yığılma diski içinde ve çevresinde oluşmaktadır. Patlama sırasında bu 

salma çizgileri kaybolur ve yerini oldukça genişlemiş Balmer serisi soğurma çizgilerine bırakır. 

Bu çizgiler de, patlama ile optik kalın hale gelen ve parlaklığı artan diskte meydana 

gelmektedir. 

Cüce novalar, yörünge dönemleri 80 dk – 14 saat arasında olan yakın çift yıldızlardır. 

Bu yıldızlarda izlenen patlamalar, yığılma diski içerisinde belirli bir potansiyel enerjiye sahip 

maddenin, beyaz cüce üzerine düşmesi ve yüzeye çarptığı anda potansiyel enerjisini salması ile 

meydana gelmektedir. Yığılma diski içindeki bir bölgede meydana gelen ani bir akışkanlık 

(viskozite) değişimi, disk maddesinin harekete geçerek belirli bir oranda beyaz cüce üzerine 

düşmesini sağlamaktadır. Salınan enerji temel olarak, görsel, moröte ve x-ışınları 

dalgaboylarında ışınım enerjisine dönüşmektedir. Bu patlama senaryosuna alternatif görüşler 

de ileri sürülmüştür. Buna göre; yoldaş bileşenden gelen kütlenin aktarım hızının değişken 

olduğu ve bu durumun yoldaş bileşende oluşan bazı kararsızlıklardan kaynaklandığı da 

savunulmaktadır. 

Keşfedilen ilk cüce nova U Gem sistemidir. Şekil 108 ve 109 da ışık değişimi görülen 

U Gem’in kaydedilmiş en eski tarihli patlaması, 1855 yılının Aralık ayında İngiliz astronom 

John Russel Hind tarafından gözlenmiştir. Hint bu cismi sönük bir nova olarak sınıflamıştır. 

Ancak 1856 yılının Mart ayında ikinci bir patlama 

daha göstermesi ile yeni bir tür değişen yıldız olduğu 

anlaşılmıştır. Bilinen en parlak cüce nova SS Cyg’dir. 

Şekil 110 da ışık değişimi görülen SS Cyg, 

 
 

Şekil 109. U Gem’in sakin dönemine ait ışık 

eğrisi. 0.8 evresinde sıcak lekenin yarattığı 

hörgüç yapısı, 0.0 evresinde ise disk tutulması 

ile oluşan profil görülmektedir 

 
 

Şekil 108. U Gem’de izlenen ardışık patlamalar 
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maksimum evrede 8 kadir 

minimum evrede ise 12 kadir 

görünen parlaklığa sahiptir. Cüce 

novalar genelde sönük ve bize 

yakın cisimlerdir (MV  +8, d = 70 

pc). X-ışın çiftleri, galaksi 

çekirdekleri, kuazarlar ve anakol 

öncesi yıldızlar da cüce novalar gibi 

değişik ölçülerde madde yığılması 

gösteren cisimlerdir. Bunların 

arasında gözlenmesi en kolay olanı 

cüce novalardır ve dolayısıyla 

“yığılma süreçleri”nin incelenmesi açısından anahtar cisimlerdir.  

  Cüce novaların patlama 

genlikleri ile çevrim süreleri arasında 

bir bağıntı olduğu bulunmuştur. Bu 

bağıntı “Kukarkin-Parenago bağıntısı” 

(1934, PZ, 4, 251) olarak bilinir (şekil 

111): 

A = 0.63 + 1.66 Log Pcyc 

Richter ve Braeuer (1989, AN, 309, 

413), bu ilişkide, yörünge dönemine de 

bir bağımlılık olduğuna dikkat 

çekmişlerdir. 

 

Bailey (1975, JBAA, 86, 30), cüce 

novaların yörünge dönemleri (Porb) ile 

patlama sonrası parlaklık azalma ölçeği (T) 

arasında; 

T = 9.2 Porb 

şeklinde bir bağıntının var olduğunu 

göstermiştir (Şekil 112). “Bailey bağıntısı”, 

cüce novaların patlamalarında gösterdiği tür 

farklılığından bağımsızdır. 

 

 

Şekil 110. SS Cyg’de izlenen ardışık patlamalar 

 

 

Şekil 111. Kukarkin-Parenago bağıntısı 

 

 

Şekil 112. Bailey bağıntısı 
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Cüce novalar çeşitli alt gruplara ayrılmışlardır ve bu ayırımın temelinde gösterdikleri 

patlama karakteri farklılıkları yatmaktadır. Bunlar: 

 i) SS Cygni Değişenleri (UGSS) 

 ii) Z Camelopardalis Değişenleri (UGZ) 

 iii) SU UMa Değişenleri (UGSU) 

Yörünge döneminin fonksiyonu olarak, patlama karakterinde izlenen farklılıklar, yakın 

zamanda Vogt (1995, “Cataclysmic Variables: Interclass Relations”, (ed.) della Valle M.) 

tarafından çalışılmıştır. SS Cyg değişenlerinin yaklaşık %75’i, ışık eğrilerinde geniş ve dar 

patlama profilleri göstermektedir. Yörünge dönemi büyüdükçe, toplam patlama genişliği artış 

gösterirken, dar ve geniş patlama profillerinin genişlikleri oranı (genişin dara) küçülmektedir. 

Bunlara ek olarak SS Cyg ve Z Cam yıldızlarının % 70 i “tuhaf patlama” yapıları 

gösterebilmektedir. Bu yıldızlarda patlama sonucu parlaklık yükselişi oldukça yavaş 

gerçekleşmektedir ve bu süre kabaca normal parlaklığa geri dönüş süresine eşit olduğundan, 

simetrik görünümlü patlama profilleri ortaya çıkmaktadır. Yörünge dönemi P>10sa olan SS Cyg 

değişenlerinde tuhaf patlamalar yerleşik bir yapı oluşturmaktadır. Patlama profillerinde 

yıldızdan yıldıza farklılık gösteren bu olguların kaynağı henüz anlaşılabilmiş değildir. 

 

i) SS Cygni Değişenleri: 

Diğer cüce nova alt grupları Z Cam ve SU UMa değişenleri için tarif edilen tuhaflıkları 

(anomalies) göstermeyen cüce novalardır. Yörünge dönemleri 3 saatten daha uzundur ve çevrim 

süreleri 30-100 gün arasındadır. Her bir patlamaları yaklaşık 3-10 gün sürmekedir. SS Cyg 

değişenleri için verilebilecek tipik örnekler: 

U Gem: Keşfedilmiş ilk cüce novadır. Şekil 108 ve 109 da ışık değişmeleri izlenmektedir. 

Tutulma gösteren bir çifttir. Yığılma diski parçalı bir tutulma ile örtülmektedir. Şekil 109 da 

yörünge dönemine göre evrelendirilmiş olan ışık eğrisinde, disk tutulmasına ilişkin profil 0.0 

evresinde açıkça görülmektedir. Ayrıca madde aktarımının diske çarptığı noktada oluşan “sıcak 

lekenin” yarattığı “hörgüç” yapısı 0.8 evresinde maksimum etkisini göstermektedir. 

SS Cyg: Şekil 110’da ışık eğrisi görülmektedir. Dar ve geniş patlama profilleri açıkça 

izlenebilmektedir. Bilinen en parlak ve en uzun süreli gözlenmiş cüce novadır. 

BV Cen: Şekil 113 ve 114’de ışık değişimi görülen BV Cen, yörünge dönemi (P=14sa.64) en 

büyük değere sahip cüce novadır. Şekil 114’de yörünge dönemi ile evrelendirilmiş sakin 

döneme ait ışık eğrisinde, 0.0 evresindeki hörgüç yapısı izlenmektedir. Sistemin yörünge eğimi 

küçük olduğundan tutulma göstermemektedir. 



 94 

             

         Şekil 113. BV Cen’in ışık değişimi  Şekil 114. BV Cen’in sakin döneme ait ışık eğrisi 

 

ii) Z Camelopardalis Değişenleri: 

Z Cam yıldızları, sık aralıklarla tekrarlayan (her 10-30 günde bir) patlamalara sahip cüce 

novalardır. Yörünge dönemleri 3 saatten uzundur. Bazen patlama sonrası minimuma dönüşte 

belirli bir süre sabit parlaklıkta kalırlar. “Duraklama evresi” denen bu olgular süresince 

parlaklık bir ortalama değer civarında neredeyse sabittir ve birkaç ay hatta yıl sürebilmektedir. 

Birbirini takip eden duraklama evrelerinin süreleri ve duraklamalar arası süreler genellikle eşit 

değildir. Her duraklama evresinin başında patlama ile oluşan maximum ışık evresi ve sonunda 

ise sakin evreye geri dönüş vardır. Duraklama dönemindeki tayfları, patlama anındaki tayflarına 

benzemektedir ve Balmer serisinin soğurma çizgilerini içermektedir. Duraklama evrelerinin, 

aktarılan kütle miktarı ile yığılan madde miktarı arasında bir dengenin kurulduğu  zaman 

aralıkları olduğu düşünülmektedir. Tipik örnekleri, grubun aynı zamanda en parlak üyesi olan 

prototipi Z Cam (Şekil 115, 116, 117) ve RX And’dır (Şekil 118). 

        

    Şekil 115. Z Cam’ın sakin döneme ait ışık değişimi                   Şekil 116. Z Cam’da genel ışık değişimi 
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Şekil 117. Z Cam’da duraklama öncesi genlik azalması           Şekil 118. RX And’da ışık değişimi ve duraklama 

 

iii) SU UMa Değişenleri: 

SU UMa değişenleri, iki farklı patlama yapısı ile karakterize edilen cüce novalardır. Bu iki 

patlama türünün genel karakterleri, 

a) Sık ve kısa fışkırmalar şeklinde oluşan patlamalardır. 15-40 gün aralıklarla 

tekrarlanırlar. Birkaç gün sürerler ve “normal patlamalar” olarak adlandırılırlar. Diğer 

cüce novaların gösterdikleri patlamalarla benzer özellikler gösterirler. 

b) Uzun süren ve “süperpatlamalar” olarak adlandırılan, 10-20 gün süren ve 6 ay-birkaç 

yıl aralıklarla oluşan patlamalardır. Maksimum ışık anında, normal patlamalardan 1 

kadir daha fazla parlaklığa sahiptirler. Süperpatlamaları takip eden günlerde ışık 

eğrilerinde “süperhörgüç” adı verilen yapılar oluşur. Süperhörgüç maksimumları, ışık 

eğrilerinde, yörünge dönemi ile eş-evreli yapıdan sapmalar gösterir ve ardışık 

süperhörgüçler arası süre yörünge döneminden %3-5 daha uzun olmaktadır. 

SU UMa yıldızlarının yörünge dönemleri, şekil 119’daki kataklizmik değişenlerin yörünge 

dönemi dağılımında görülen “dönem boşluğu”nun alt ve üst sınırlarına yakındır (P2sa ve 

P3sa). Süperhörgüç olgusuna ilişkin fiziksel süreçler, Vogt (1982, ApJ, 252, 653) tarafından Z 

Cha yıldızı üzerinde yaptığı 

tayfsal çalışmalarla 

açıklanmıştır. Süperpatlama 

zamanlarına ait bu tayflarda, 

diske ait çizgilerin dikine hız 

değerleri, diskin 

Süperpatlama evresinde 

eliptik bir şekil aldığını ve 

yörünge düzleminde 
 

 

Şekil 119. Kataklizmik değişenlerin yörünge dönemi dağılımı 
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presesyon hareketi yaptığını göstermiştir. Diskteki bu şekil bozulması, yoldaş bileşenin, 

yörünge hareketi boyunca disk üzerine uyguladığı tedirginlik etkilerinin dönemli bir değişim 

göstermesinden kaynaklanmaktadır. Kütle oranı büyük olan (m1/m2  4) SU UMa yıldızlarında 

tedirginlik etkilerinden ortaya çıkan bu kararsızlıklar daha baskın olarak kendini 

göstermektedir. Tipik örnekler olarak: 

VW Hyi: SU UMa türü yıldızlar arasında en parlak ve en çok çalışılmış örneğidir. Şekil 120 de 

yer alan ışık eğrisinde iki tür patlama yapısı açıkça görülebilmektedir. Sakin dönemlerine ait 

hörgüç yapısı (şekil 121) yörünge dönemi ile eş-evreli iken, şekil 122 de görülen süperpatlama 

anındaki süperhörgüçlerin yörünge dönemini takip etmediği açıkça görülebilmektedir. 

Şekildeki oklar sakin döneme ait hörgüçlerin beklenen yerlerini göstermektedir. 

 

       Şekil 120. VW Hyi’nin genel ışık değişimi 

 

       

    Şekil 121. VW’nin sakin evrede ışık değişimi 

 

 

Şekil 122. VW Hyi’nin süperpatlama anlarında 

Gösterdiği süperhörgüçler 
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Z Cha: SU UMa yıldızları arasında, beyaz cüce bileşenin ve sıcak lekenin tam tutulmasının 

izlenebildiği en güzel örneklerinden biridir. Yörünge dönemi 0.0744992335 gündür. Şekil 123 

de yer alan sistemin ışık eğrisinde, bu “çifte” tutulma yapısı görülmektedir. Tutulma profilinin 

ilk giriş ve son çıkış kolları beyaz cücenin tutulmasına aittir, iniş kolundaki kesiklilikle başlayan 

ve son çıkıştan önceki kesikliliğe kadar devam eden tutulma profili ise sıcak lekenin tutulması 

ile oluşmaktadır. Şekil 124 de ise Z Cha’nın bir süperpatlama anından başlayarak, süperhörgüç 

yapısının nasıl evrimleştiği görülmektedir. Burada, ışık eğrileri süperhörgüçlerin maksimum 

evresine göre hizalanmıştır. 

     

          Şekil 123. Z Cha’nın sakin dönemde ışık değişimi  

 

 

WZ Sge: WZ Sge, cüce novalar 

arasında bilinen en uzun çevrim 

süresine sahip olanıdır (32 yıl). 

Aynı zamanda bilinen en kısa 

yörünge dönemli cüce novadır 

(1.36 saat). WZ Sge de tutulma 

gösteren bir sistemdir ve SU UMa 

alt türünün en parlak üyesidir. 

Şekil 125’de sakin dönemde, 

yörünge dönemine göre 

Şekil 124. Z Cha’nın süperpatlama 

dönemde ışık değişimi 

 

 

Şekil 125. WZ Sge’nin sakin dönemdeki ışık eğrisi 
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evrelendirilmiş tutulmalı ışık eğrisi 

görülmektedir. Alt eğri üstteki eğrinin devamıdır 

ve ardışık iki yörünge dönemi boyunca ışık 

eğrisinde izlenen bazı yapıların nasıl değiştiğini 

açıkça göstermektedir. Şekil 126’da, 1978 

yılında gerçekleşen patlama civarındaki ışık 

değişimi izlenmektedir. 

 

 

5. Simbiyotik Yıldızlar: 

 

 “Z And değişenleri” olarak da adlandırılan simbiyotik değişenler, uzun yörünge dönemli 

etkileşen çift yıldız sistemleridir. Homojen olmayan bu grubun üyeleri, gösterdikleri karmaşık 

fotometrik değişimlerin yanı sıra, tayflarında belirgin geç tür soğurma çizgileri (TiO bantları, 

CaI ve CaII çizgileri) ve yüksek dereceden iyonize salma çizgileri (HeII, OIII gibi) ile 

karakterize edilirler. Kısıtlı dalgaboyu aralıklarında yapılan çalışmalar, bu tür yıldızların 

genellikle yanlış algılanmasına ve özel gezegenimsi bulutsu gibi hatalı sınıflara dahil 

edilmesine neden olmaktadır. Göstermekte oldukları moleküler soğurma yapıları ancak kızılöte 

tayflarında izlenebilmektedir. Bugüne kadar 150 tane yıldız, simbiyotik değişen olarak 

sınıflanmış durumdadır. 

 Yaklaşık 100 R yarıçapında M veya C 

türü (çok ender G veya K türü – “sarı 

simbiyotikler”) bir dev yoldaş bileşen ile sıcak 

bir alt cüce (genellikle beyaz cüce) baş 

bileşenden oluşmaktadırlar. Baş bileşenlerinin 

yüzey sıcaklığı yaklaşık olarak 100,000 ºK 

yöresindedir ve yarıçapı 0.5 R kadardır (Şekil 

127). Yoldaş bileşenden baş bileşene doğru bir 

madde aktarımı söz konusudur. Yörünge 

dönemleri 100 gün ile birkaç yıl arasında değerler alabilmektedir. Genellikle her iki bileşeni de 

içine alan ve elektron yoğunluğu 106-107 e/cm3 olan büyük boyutlu bir kabuk ile sarılıdırlar. 

Bazı sistemlerde kabuğun yarıçapı 50,000 R değerine ulaşabilmektedir. Kabuk maddesinin 

kaynağı, kütle kaybeden dev yoldaş bileşendir. Simbiyotik yıldızların bileşenleri arasındaki 

madde aktarım hızı göreli olarak yavaştır ve yılda 3x10-9 M mertebesindedir.  

 

 

Şekil 126. WZ Sge’nin 1978 deki süperpatlaması 

 

 

Şekil 127. Simbiyotik yıldızlar için önerilen model 
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Düşük uyarılma durumlarına karşılık gelen FeII gibi salma çizgileri de göstermektedirler, ancak 

bu salmalar kabuktan kaynaklanmamaktadır. Bu çizgiler, soğuk bileşenin, sıcak  bileşene bakan 

yüzündeki atmosferinin, baş bileşen tarafından ısıtılması ile oluşmaktadır. 

 Çok sayıda simbiyotik değişen, beyaz cüce (veya alt cüce) bileşenleri etrafında yığılma 

diski varlığına ilişkin deliller göstermektedir. Yoldaş bileşenden gelen kütlenin yığılma diskine 

çarptığı noktada oluşan sıcak leke yapıları da sıkça gözlenen özelliklerindendir. Çoğu 

simbiyotik yıldızda, sıcak lekeden kaynaklanan yüksek sıcaklık değeri, kendisine yakın kabuk 

maddesinin iyonlaşmasına neden olmakta ve tayflarında izlenen salma çizgilerinin oluşmasını 

sağlamaktadır. VV Cep gibi ender rastlanan ve geç tür bir süperdev ile O-B türü sıcak bir 

yıldızdan oluşma etkileşen çiftler de simbiyotik yıldızlar kategorisinde değerlendirilmektedir. 

 Simbiyotik yıldızlarda izlenen etkinlik düzeyi, 

temel olarak bileşenler arası uzaklık miktarına ve iki 

yıldızın evrim durumlarına bağlıdır. Etkinlik kökenli 

değişimlerin zaman ölçeği birkaç saniyeden bir kaç on yıla 

kadar farklı değerlerde olabilmektedir. Üzerinde yoğun 

olarak çalışma yapılmış örneklerinde en iyi izlenen 

değişim yapılarının zaman ölçeği gün-ay 

mertebesindedir.Yüksek genlikli nova-benzeri değişimler 

de sıkça izlenen olgulardır. Şekil 128’de yer alan AG 

Peg’in ışık eğrisinden de görülebileceği gibi, yörünge 

dönemi ile modüle olmuş değişimler bazı simbiyotik 

yıldızlarda izlenen bir özelliktir. Şekil 129’da ışık eğrileri 

görülen AR Pav ve CI Cyg gibi bazı simbiyotik 

değişenlerde tutulmaların da var olduğu görülmektedir. 

 

 

 
Şekil 128. AG Peg’in ışık eğrisi 

 
 

Şekil 129. AR Pav (solda) ve CI Cyg’nin (üstte) ışık eğrilerinde tutulma yapıları 
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Çok yavaş novalar (NC) ilginç bir simbiyotik alt grubu oluşturmaktadırlar. Bu alt grup 

RR Tel, V1016 Cyg ve AG Peg gibi sistemleri içermektedir. Birkaç kadiri bulan patlamalar 

göstermektedirler ve patlama sonrası sakin evreye dönüşleri birkaç yıl - birkaç on yıl 

sürebilmektedir. Bu patlamalar, beyaz cüce bileşenleri üzerine yığılan maddenin kontrolden 

çıkmış termonükleer tepkimelerle yanması sonucu gerçekleşmektedir. Bu yüzden RS Oph ve T 

CrB gibi M türü devler içeren tekrarlayan novalarla da yakından ilişkilidirler. 

 Soğuk bileşen olarak bir Mira yıldızına sahip simbiyotik değişenlere ise “D-türü 

Simbiyotik yıldızlar” denmektedir. Göreli olarak daha homojen bir alt grup oluşturmaktadırlar. 

Kızılöte renk ölçeklerine bakıldığında, çevrelerini saran kabukta toz oluşumlarının varlığına 

ilişkin belirgin renk artıkları gösterirler. Örneklerinin neredeyse tamamında, Mira türü değişim 

ancak kızılöte dalgaboylarında görülebilmektedir. Görsel bölgede sıcak bileşenlerinin 

etkinliğinden kaynaklanan ışık değişimleri baskındır. Üyeleri arasından R Aqr bu konuda 

dikkat çekici bir ayrıcalığa sahiptir ve Mira türü değişimleri görsel bölgede de 

izlenebilmektedir. Mira bileşenli simbiyotik yıldızlar, etkileşen çiftlerin en uzun yörünge 

dönemli üyeleridir. Bu konuda uç örnek 44 yıl civarındaki yörünge dönemi ile R Aqr’dir. 

Mira’nın kendisi ( Ceti) de bir çift sistemdir. Ancak M türü yıldızın beyaz cüce bileşeni ile 

arasındaki uzaklık oldukça büyüktür ve buna bağlı olarak son derece düşük etkileşmeye 

sahiptir. Dolayısıyla D-türü bir simbiyotik olarak değerlendirilmemektedir. 

 Son yıllarda önemli ölçüde artış göstermesine rağmen, simbiyotik yıldızlara ait 

fotoelektrik ışıkölçüm gözlemleri oldukça kısıtlıdır. Bu yıldızların mavi bölge tayflarının çok 

sayıda salma çizgisi ile kaplı olması nedeniyle, fotoelektrik gözlemlerinin standart sisteme 

taşınması mümkün olmamaktadır. Bu nedenle farklı gözlemcilerin, farklı alıcılarla, aynı yıldız 

için yapmış oldukları gözlemler birleştirilememektedir. Dolayısıyla simbiyotik yıldızların 

fotometrik gözlemlerinin uzun bir zaman aralığı boyunca tek elden (aynı teleksop, aynı alıcı) 

yapılmış olması gerekmektedir. Bu konuda amatör gözlemcilerin uzun zamandan beri sabırla 

sürdürdükleri görsel gözlemler büyük önem taşımaktadır ve uzun dönemli yapıların 

incelenmesinde temel veri kaynağını oluşturmaktadır. Simbiyotik yıldızlar için seçilmiş 

örnekler: 

CI Cyg:  812 gün yörünge dönemine sahip bu örten çift, yoldaş bileşen olarak, Roche şişimini 

doldurmuş bir M4 devine sahiptir. Baş bileşeni ise sıcak bir anakol yıldızıdır. Çok sayıda 

patlaması gözlenmiş olan bu sistemde, patlama profillerinin hiç biri diğerine benzememektedir. 

Işık eğrisinde izlenen temel yapılar, tutulma ve kısa zaman ölçekli titreşimlerdir (Şekil 130). 
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AR Pav:  605 gün yörünge dönemli örten bir çifttir. Roche şişimini doldurmuş, M3 tayf 

türünden bir yoldaş bileşene sahiptir. Baş bileşeni ise bir anakol yıldızıdır. Şekil 131’de görsel 

ışık değişimi görülmektedir. 

AG Peg:  Parlak (V=8.4 kadir) ve üzerinde çok çalışılmış bu sistemde yoldaş bileşen M3 tayf 

türünden bir dev yıldızdır. Baş bileşeninin bir beyaz cüce olduğu düşünülmektedir. Yörünge 

dönemi 816.5 gündür. 1850’lerde gösterdiği nova-benzeri patlamanın ardından parlaklık 

düşüşüne halen devam etmektedir. Şekil 132’de, yörünge modülasyonunun baskın olduğu 

uzun-döneme ait ışık değişimi izlenmektedir. 

RR Tel:  Bu yıldız aynı zamanda hem bir simbiyotik nova hem de çok yavaş nova olma 

özelliğini taşımaktadır. Şekil 133 ‘de fotografik gözlemlerle kaydedilmiş patlamasına ve görsel 

gözlemlerle elde edilmiş patlama sonrası parlaklık düşüşüne ilişkin ışık değişimi görülmektedir. 

        

Şekil 130. CI Cyg’nin ışık değişimi                Şekil 131. AR Pav’ın ışık değişimi 

         

           Şekil 132. AG Peg’in ışık değişimi       Şekil 133. RR Tel’in ışık değişimi 
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V. ÖRTEN DEĞİŞENLER 

 

1. Algol Türü Örten Çiftler 

Algol türü sistemler (EA), örten çift yıldızların ışık eğrisi biçimlerine göre yapılan sınıflamanın 

bir grubunu teşkil etmektedirler. Tutulmalar dışındaki ışık şiddetleri kabaca sabittir ve izlenen 

ufak değişimler basıklık ve yansıma etkilerinden kaynaklanmaktadır. Buna bağlı olarak tutulma 

başlama ve bitiş zamanları, gözlenen ışık eğrileri üzerinden doğrudan hesaplanabilmektedir. 

Aralarında çok farklı minimum derinlikleri gösteren sistemler bulunmaktadır (0.01 kadirden 

birkaç kadire kadar). Genelde minimum derinlikleri eşit değildir. Ancak minimum derinlikleri 

neredeyse birbirine eşit olan Algol türü sistemler de mevcuttur. Bazı örneklerinde ikinci 

minimum derinliği son derece sığdır (yıldızlardan birinin çok soğuk olması nedeniyle), veya 

hiç görünmez (yüksek yörünge basıklığından dolayı). 

 Algol türü ışık eğrileri, genelde her ikisi de küresel şekilli veya biri belirli düzeyde elipsoid 

şekil bozulmasına uğramış bileşenlere sahip örten çiftler tarafından üretilmektedir. GCVS’de 

EA olarak kodlanan Algol türü değişenlerin bilinen örneklerinin yarısı, Roche şişimini 

doldurmuş bir bileşene sahiptir. Bu bileşen oldukça sönüktür ve sistemin toplam ışınımına 

katkısı çok azdır. Toplam ışık değişimine katkısı ancak kızılöte dalgaboylarında kayda değer 

olarak hissedilebilir. Bu koşullar altında tanımlanan EA grubu, çok farklı evrim durumuna sahip 

çift sistemler içermektedir: 

i) O’dan M’e kadar her tayf türünden iki anakol yıldızından oluşma sistemler (CM Lac). 

ii) Bir veya her ikisi de belli ölçüde evrimleşmiş ancak henüz Roche şişimini doldurmamış 

bileşenler içeren sistemler (AR Lac). 

iii)Bir bileşeni evrimleşmiş bir anakol yıldızı, diğeri ise Roche şişimini doldurarak karşı 

bileşene madde aktaran sistemler (RZ Cas). 

iv) Bir bileşeni ileri düzeyde evrimleşmiş sıcak bir alt cüce veya beyaz cüce olan sistemler. 

Karşı bileşen genelde daha az evrimleşmiş veya anakolda olan bir yıldızdır (V1379 Aql, 

V471 Tau). 

Yukarıda tarif edilen üçüncü evrim durumundaki yıldızlar yarı-ayrık sistemlerdir. Bir bileşeni 

anakolda, diğeri ise evrimleşmiş bir altdev veya devdir. Evrimleşmiş bileşenden anakol bileşene 

doğru bir madde aktarımı sözkonusudur. Literaturde “Algol-türü yıldızlar” veya “Algol-benzeri 

yıldızlar” terimi genelde bu sistemler için kullanılmaktadır. Tutulma gösteren örnekleri 

GCVS’de EA veya EB olarak kodlanan çift sistemlerin ışık eğrilerine benzer ışık değişimi 

gösterirler. Hiç tutulma göstermeyen örnekleri de mevcuttur. EB türü ışık eğrisi biçiminin 

prototipi olarak kabul edilen  Lyrae, aslında Algol-türü bir değişendir. 
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 Keşfedilen ilk EA türü değişen, grubun aynı zamanda prototipi olan Algol= Persei’dir. 

Işık değişimi gösterdiği bundan yaklaşık 2000 yıl önce antik Çin’de biliniyordu. 1783’de John 

Goodricke, Algol’ün ışık değişiminin son derece düzenli bir döneme (2.867 gün) sahip 

olduğunu belirleyen ilk kişidir. Gözlenen ışık değişiminin tutulmalardan kaynaklandığını da ilk 

kez öneren kişidir. Algol, parçalı tutulmalar gösteren yarı-ayrık bir çifttir ve bileşenler arası 

kütle aktarımına sahiptir. Yoldaş bileşeni kromosferik aktivite gösteren geç tayf türünden bir 

yıldız olup radyo dalgaları ve x-ışını da yaymaktadır. Ayrıca 3’lü bir sistemdir. 

 Yörünge dönemleri, bir günden daha kısa değerlerden birkaç yıla kadar çok geniş bir aralığa 

dağılmıştır. Bu konuda uç örnek olarak yörünge dönemi 27 yıl olan  Aurigae gösterilebilir. EA 

türü bir ışık eğrisininin oluşabilmesi için bileşenlerin yarıçapları, bileşenler arası uzaklığın ufak 

bir kesri olması gerekmektedir. Bu koşul, ayrık veya yarı-ayrık sistemler olmasını 

gerektirmektedir. Uç örnek olarak  Aur’da parlak bileşenin bir süperdev olmasına karşın, 

yörünge o derece geniştirki (yarı-büyük eksen uzunluğu 6000R), bu koşul halen 

sağlanabilmektedir. 

 EA türü örten değişenlerin yörünge dönemleri, ışık eğrilerinde oluşturdukları keskin 

tutulmalardan son derece duyarlı olarak tespit edilebilmektedir. Birçoğu belirgin dönem 

değişimi göstermektedir. Dönem değişimini yaratan fiziksel mekanizmalar çok çeşitlidir. Eksen 

dönmesi (eliptik yörüngeli ve eş-dönmeye sahip olmayanlar), ilave cisim varlığı, kütle aktarımı 

veya kaybı ve Güneş benzeri manyetik çevrimler, izlenen dönem değişimlerinin temel 

nedenleridir. 

 Grubun prototipi Algol’ün yörünge döneminde izlenen 1.783 yıllık çevrimsel değişim, 

sisteme fiziksel olarak bağlı üçüncü bir yıldızdan kaynaklanmaktadır (Algol C). Bunun yanında 

manyetik çevrim kökenli 32 yıllık bir değişim daha göstermektedir. EA türü örten değişenler 

için seçilmiş örnekler: 

1. IQ Per: B7V+A2V tayf türlerinde bileşenlere sahip 

bu sistemin yörünge dönemi 1.74 gündür. Şekil 134’de 

ışık eğrisi görülen bu sistem evrimleşmemiş bileşenler 

içeren sistemlere güzel bir örnektir. Bu nedenle birinci 

minimumdaki tutulması halkalı, ikinci mininumdaki ise 

tam tutulma ile gerçekleşmektedir. Orta şiddette bir 

yörünge basıklığına sahiptir ve eksen dönmesi 

göstermektedir. Eksen dönmesi etkisinin dışında 

ortalama dönemi uzun süreden beri sabittir.    

Şekil 134. IQ Per’in ışık değişimi 



 104 

   

  Şekil 135. RT And’ın ışık değişimi    Şekil 136. MR Cyg’nin ışık değişimi 

 

2. RT And: F8V+G5V bileşenlerden oluşmuş 0.63 gün yörünge dönemli bir örten çifttir. 

Bileşenlerden en az birinin kromosferik etkinlik gösterdiği düşünülmektedir. Bu etkinlik 

sonucu yıldız yüzeyinde oluşan karanlık lekelerin dönme modülasyonu etkisi, ışık eğrisinin 

tutulmalar dışındaki kısmında “dalga biçimi bozulmalar” yaratmaktadır. Yörünge döneminin 

sabit bir şekilde azaldığı görülmüştür. Bu tür sistemler GCVS’de “EA/RS” şeklinde 

kodlanmışlardır ve “kısa dönemli RS CVn’ler” olarak da bilinirler (Şekil 135). 

 

3. MR Cyg: B3V+B8V tayf türüne sahip bileşenler içeren bir çift sistemdir. Yörünge dönemi 

1.677 gündür. Yarı-ayrık bir sistem olduğu düşünülmektedir. Işık eğrisi maksimumlarında 

belirgin bir şekilde, basıklık ve yansıma etkisi hissedilmektedir (Şekil 136), ancak diğer uç 

örneklere göre çok şiddetli değildir. Uzun zaman içerisinde yörünge döneminin sabit olduğu 

görülmektedir. 

 

4. VW Cyg: A3e+K1IV bilşenlere sahip, 8.43 gün yörünge dönemli yarı-ayrık bir sistemdir. 

GCVS’de ayrık çift olarak sınıflandırılmıştır. Baş minimum oldukça derin ve tam tutulma 

göstermektedir (Şekil 137). Ancak tam tutulmaya ilişkin evrelerdeki ışık değişimi hafif 

eğrisellikler göstermektedir. Bu etkinin baş yıldızı saran çevresel maddeden kaynaklandığı 

düşünülmektedir. Yörünge dönemi düzensiz artış ve azalışlar göstermektedir. Bileşenler arası 

yüksek sıcaklık farkı nedeniyle yan minimum derinliği son derece sığdır. 
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5. RS Cep: A5IIIe+G8IV-III bileşenlere sahip, 12.42 gün yörünge dönemli yarı-ayrık bir 

sistemdir. GCVS’de ayrık çiftler kategorisine alınmıştır. Baş minimumda tam tutulma 

izlenmektedir. Tam tutulma evrelerinde ışık eğrisinde izlenen eğrisellikler, VW Cyg örneğinde 

olduğu gibi, baş yıldızı saran çevresel maddeden kaynaklanmaktadır. RS Cep’in yörünge 

dönemi düzenli olarak artma göstermektedir (Şekil 138). 

    

  Şekil 137. VW Cyg’nin ışık değişimi   Şekil 138. RS Cep’in ışık değişimi 

 

2.  Lyrae Türü Örten Değişenler 

 GCVS’de EB olarak kodlanan bu alt grup, ışık eğrisi biçimine göre yapılmış 

sınıflamanın bir ürünüdür. Tutulmalar dışındaki ışık değişiminde kesikli yapılar yoktur ve 

sürekli bir değişim söz konusudur. Bu koşullar altında tutulma başlangıcı ve bitişini ışık 

eğrisinden kestirebilmek oldukça zordur. GCVS’deki önerilere göre, EB ve EW türleri 

arasındaki ayırım, birinci ve ikinci minimum derinlikleri arasındaki farka bakılarak 

yapılmaktadır. Buna göre EB türü sistemlerin baş minimum derinlikleri, yan minimum 

derinliklerine göre oldukça fazladır. Yörünge dönemleri genelde 1 günden daha uzundur. 

Baskın tayf türü B-A arasındadır. 

 EB türü ışık eğrileri, bileşenlerinden en az biri ileri düzeyde elipsoid şekil bozulmasına 

uğramış çift sistemler tarafından üretilmektedir. Bileşenlerinden birinin kritik Roche şişimini 

doldurmuş olduğuna dair güçlü deliller gösterirler. EB türü değişenler arasında da çok farklı 

evrim durumunda yıldızlar bulunabilmektedir: 
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i) Evrimleşmemiş iki anakol yıldızı içeren ve göreli olarak kısa yörünge dönemine sahip 

sistemler. XY UMa örnek olarak gösterilebilir. 

ii) Yalnızca biri veya her iki bileşeni de evrimleşmiş ancak kritik Roche şişimlerini 

doldurmamış yıldızlardan oluşan sistemler (  And gibi sistemler).  

iii)Yarı-ayrık sistemler. Evrimleşmiş ve kritik Roche şişimini doldurmuş yıldızlardan 

evrimleşmemiş bileşene doğru bir madde aktarımı sözkonusudur. Grubun prototipi  

 Lyrae örnek olarak gösterilebilir. 

iv) Bir bileşeni ileri düzeyde evrimleşmiş (bir altcüce veya beyaz cüce), diğer bileşeni ise 

fazlaca evrimleşmemiş ancak elipsoid şekil bozulmasına uğramış sistemler. AP Psc 

güzel bir örnek olarak verilebilir. 

 

 EB olarak sınıflandırılmış bazı sistemler aslında tutulma göstermemektedir. 

Göstermekte oldukları ışık değişiminin tamamı ileri düzeydeki basıklaşmaya sahip bileşenlerin 

modülasyon etkisinden kaynaklanmaktadır. Daha şiddetli şekil bozulmasına sahip yıldızın, 

bileşine bakan yarımküresinde daha fazla kenar kararması etkisi göstermesinden oluşan iki 

minimumun derinlikleri farklı olmaktadır. 

Keşfedilen ilk EB türü sistem, grubun prototipi olan  Lyrae’dir. Algol’ü keşfeden John 

Goodricke bir yıl sonra 1784’de  Lyr’in ışık değişimi gösterdiğini bulmuştur. Gösterdiği ışık 

değişimi Algol’den daha karmaşık ve ilginçti. Parlak olan bileşeni Roche şişimini doldurmuş 

ve karşı bileşenine büyük oranda madde aktarmaktadır. Bu yoğun madde transferi, karşı bileşen 

çevresinde hem optik hem de geometrik olarak kalın bir yığılma diski oluşturmaktadır. Bu 

koşullar altında madde alan bileşen, yığılma diski tarafından tamamen sarılmakta ve yıldız 

görünmez olmaktadır. Madde aktarımının bu derece şiddetli olması, yörünge döneminin göreli 

olarak büyük bir hızla artmasına neden olmaktadır. Goodricke’in 1784 yılındaki keşfinden bu 

yana, yörünge dönemi 12.8925 gün değerinden 12.93845 gün değerine ‰3.5 gibi bir artış 

göstermiştir (yaklaşık 210 yılda). EB türü ışık eğrisine sahip çift sistemlerden seçilmiş örnekler: 

 

1.  Lyr: B8II+F tayf türünde iki bileşen içeren grup prototipi 12.94 gün yörünge dönemine 

sahiptir. Derin olan baş minimumda B8 yıldızı kalın disk tarafından parçalı olarak 

örtülmektedir. Sistemin ikinci bileşeni için verilen F tayf türü, diskin kenarını temsil eden 

sıcaklığa karşılık gelen değerdir. Disk içinde gizlenmiş olan yıldızın kütlesi 10M olarak 

tahmin edilmektedir ve disk tarafından saklanmıyor olsaydı erken B tayf türünde görülecekti. 
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  Şekil 139.  Lyr’nin ışık değişimi       Şekil 140. DO Cas’ın ışık değişimi       Şekil 141.  And’ın ışık değişimi 

 

2. DO Cas: A2V+GV bileşenleri içeren ve 0.685 gün yörünge dönemine sahip bir sistemdir. 

GCVS’de değen bir çift olarak sınıflandırılmıştır. 
 

3.  And: Tek çizgili tayfsal bir çifttir. K1III tayf türüne sahiptir. Yörünge dönemi 17.77 

gündür. K devi kritik Roche şişimini doldurmak üzeredir ve şiddetli kromosferik etkinlik 

göstermektedir. Bu nedenle GCVS’de EB/RS olarak kodlanmıştır. Ancak Kaye vd. (1995, AJ, 

109, 2177) lekelerin gözlenen ışık değişimine katkısının çok düşük olduğunu göstermişlerdir. 

Sistemde tutulma yoktur ve gözlenen ışık değişimi büyük oranda elipsoidal değişimden 

kaynaklanmaktadır. 
 

4. AP Psc:  And’da olduğu gibi tek çizgili tayfsal bir çifttir. K1III tayf türüne sahiptir. Yarı-

ayrık bir sistemdir ve yörünge dönemi 96.41 gündür. Tutulmalar oluşturduğuna ilişkin hiçbir 

delil göstermemektedir. Genel olarak elipsoidal bir değişendir. Işık değişiminde izlenen 

belirgin minimum derinlikleri farkı, yukarıda tarif edilen tuhaf kenar kararması etkisinden 

kaynaklanmaktadır. 
 

5. UU Cnc: K4III tayf türünde tek 

çizgili bir tayfsal çift olup 96.71 gün 

yörünge dönemine sahiptir. Yarı-

ayrık bir sistem olduğu 

düşünülmektedir. Tutulma 

göstermemektedir ve ışık değişiminin 

tamamı elipsoid değişim kökenlidir. 

Tuhaf kenar kararması etkisi, 

minimum derinliklerinin farklı 

olmasına yol açmaktadır. 

      

Şekil 142.AP Psc’in (solda) ve UU Cnc’nin (sağda) ışık değişimi 



 108 

3. RS CVn Türü Örten Çiftler 

 GCVS’de RS olarak kodlanan RS CVn türü yıldızlar iki ana kategori altında yer 

almıştır. İlk kategori “Püsküren değişenler” katergorisidir ve yanlış bir sınıflama olduğu fikri 

literatürde hakimdir. Zaman zaman gösterdikleri flare etkinlikleri nedeniyle bu sınıflama 

yoluna gidilmiştir. Ancak bu sistemlede izlenen hakim ışık değişimi, boylam boyunca rastgele 

dağılmış soğuk lekelerin, bileşenlerin yüzey parlaklık dağılımını bozması ve bu yapıları 

oluşturduğu modülasyon etkisinden kaynaklanmaktadır. Dahil edildikleri ikinci sınıflama 

kategorisi ise “tutulma gösteren yakın çiftler” grubudur. Ancak, aralarında çok sayıda tutulma 

göstermeyen (neredeyse bilinen örneklerin yarısı) örnekleri de bulunmaktadır. 

 İlk kez Hall (1976, “Multiple Periodic Variable Stars”, ed. Fitch W.S., Reidel Acad. 

Publ. Dordrecht, p.387) tarafından özellikleri ortaya konan RS CVn türü sistemlerin sıcak 

bileşeni F veya G tayf türündendir ve kuvvetli Ca II  H&K salması gösterirler. Genellikle 

evrimleşmiş ancak Roche şişimini henüz doldurmamış bileşenlere sahiptirler. Yoğun koronal 

x-ışın yayımı, kuvvetli moröte salma çizgileri, kuvvetli rüzgarla kütle kaybı, yörünge dönemi 

değişimi, ışık eğrilerinde leke kökenli modülasyonlar ve ortalama parlaklıkta değişim 

(Güneş’teki 11 yıllık leke çevrimi gibi) gösterdikleri ortak özelliklerdir. 

 Lekelerden kaynaklanan modülasyon etkisi, ışık eğrilerinde izlenen en baskın değişim 

türüdür ve kendini sinüs benzeri dalga biçimlerinde gösterir. Bilinen RS CVn’lerin %20’sinde 

lekeli yıldız eş-dönme göstermemektedir ve leke kökenli dalganın dönemi, yörünge 

döneminden oldukça farklıdır. Geri kalan %80’inde ise dalga dönemi yörünge dönemine çok 

yakındır. Aradaki küçük fark, genellikle lekeli bileşenin göstermekte olduğu diferansiyel 

dönme özelliklerinden (enleme bağlı farklı dönme hızı) kaynaklanmaktadır. 

 Dalga biçimi bozulma için ölçülmüş genlikler V bandında 0.01 ile 0.6 kadir arasında 

farklı değerler alabilmektedir. 0.5 kadire varan genlikler, lekeli yıldızın belirli bir yarımküresine 

ait yüzey alanının %50’sinin karanlık lekelerle kaplı olmasını gerektirmektedir. 

Yukarıda sıralanan ve RS CVn yıldızlarını karakterize eden olguların (büyük karanlık lekeler, 

kuvvetli salma çizgileri, güçlü koronal ışınım, kuvvetli rüzgar ve dönem değişimi); kromosferik 

etkinlikten kaynaklandığı görülmektedir. Kromosferik etkinlik, “dinamo kuramına” göre derin 

dış konvektif katmana sahip ve hızlı dönme hareketi yapan yıldızlarda ortaya çıkmaktadır. 

Dolayısıyla RS CVn türü etkinlikler farklı evrim durumunda bulunan çok sayıda tek veya çift 

yıldızda ortaya çıkabilmektedir, bunlar; 

i) RS CVn türü çift yıldızlar, 

ii) Geç tayf türünden lekeli bir yıldız ve beyaz cüce veya altcüce bir yoldaş içeren (ileri 

düzeyde evrimleşmiş) çift yıldızlar, 
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iii) BY Dra değişenleri, 

iv) UV Ceti değişenleri, 

v) Güneş benzeri tek anakol yıldızları, 

vi) T Tauri değişenleri (anakol öncesi yıldızlar), 

vii) W UMa değişenleri, 

viii) FK Com yıldızları, 

ix) Yavaş dönen devler (tek yıldız), 

x) Yarı-ayrık Algol türü çiftlerin Roche şişimini doldurmuş soğuk alt dev bileşenleri,  

xi) Yaşlı novaların ve kataklizmik değişenlerin soğuk bileşenleri, 

 

 RS CVn’ler hakkında son zamanlarda yazılmış iyi bir derleme, Hall (1994, I.A.P.P.P. 

Comm., 54, 1) tarafından kaleme alınmışıtr. Grubun prototipi RS CVn, 1914 yılında Ceraski 

tarafından bir örten çift olarak keşfedilmiştir. Işık eğrilerinin tutulmalar dışında kalan 

kısımlarında izlenen dalga biçimi bozulma yapısı ilk kez Kron tarafından 1952 yılında doğru 

olarak açıklanmıştır. 

Tutulma göstermeyen ilk örnek olarak keşfedilen RS CVn türü değişen 

 Anromedae’dır. 1930 yılında W. A. Calder tarafından ışık değişimi gösterdiği tespit 

edilmiştir. RS CVn sistemlere örnek olarak 4 tane tutulma göstermeyen sistem seçilmiştir: 

 

1) V1762 Cyg: K1IV-III (SB1), Pyör=28.59 gün. Belirli zamanlarda düzgün bir sinüs eğrisini 

andıran ışık eğrisi, bazen çift dalgalı yapılar göstermektedir. K-türü bileşenin karşılıklı yarım 

küresi üzerinde yer alan iki hakim leke bölgesine sahip olduğu anlaşılmıştır (Şekil 143). 
 

2) V1764 Cyg: K1III (SB1), Pyör=40.14 gün. Işık değişiminin büyük bir kısmı elipsoidal 

değişimden kaynaklanmaktadır. V bandında ışık değişim genliği 0.125 kadir kadardır. Dalga 

biçimi bozulmanın genliği yıldan yıla değişim göstermektedir ve 0.02-0.09 kadir değerleri 

arasındadır. Dalga dönemi, yörünge döneminden %0.65 daha kısadır (Şekil 144). 
 

3) V1149 Ori: K1III (SB1), Pyör=53.58 gün. Işık değişiminin keşfinden bu yana leke dalgasının 

genliği, V bandında 0.05 kadirden, 0.4 kadir değerine artmıştır. Zaman içerisinde tek ve çift 

dalgalı yapılar göstermektedir (Şekil 146). 
 

4) DN UMa: K1IV-III (SB1), Pyör=7.492 gün. Işık eğrisinde farklı zamanlarda çift ve tek leke 

dalgası açıkca görülmektedir. Işık değişim genliği zaman zaman 0.32 kadir (V bandı) değerine 

kadar ulaşabilmektedir (Şekil 145). 
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Şekil 143. V1762 Cyg’nin ışık değişimi 

 

   

            Şekil 144. V1764 Cyg’nin ışık değişimi             Şekil 145. DN UMa’nın ışık değişimi 

 

 

 

Şekil 146. V1149 Ori’nin ışık değişimi 
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4. W UMa Türü Değişenler 

 W UMa değişenleri, ışık eğrilerinde izlenen neredeyse eşit derinlikli iki minimum ve 

süreklilik gösteren ışık değişimleri ile karakterize edilmektedirler. Eşit minimum derinlikleri, 

bileşen yıldızların eşit yüzey sıcaklığına sahip olduklarının bir göstergesidir. “değen çiftler” 

olarak da bilinen bu sistemlerin bileşenleri birbirine çok yakındır. Bunun doğal sonucu olarak 

birbirlerine uyguladıkları ileri düzeyde karşılıklı tedirginlik kuvvetleriyle, küresellikten önemli 

ölçüde sapmış bileşenler içermektedirler. Yörünge dönemleri oldukça kısadır ve 7 saat – 1 gün 

arasında değerlere sahiptir. 

 Bu sistemler için hesaplanan kütle oranları daima 1’den farklıdır. Bu durumda 

merkezlerinde hidrojen yakan anakol yıldızları için ortaya konan kütle-ışınım-yarıçap bağıntısı 

dikkate alındığında, iki bileşenin yüzey sıcaklıklarının farklı olması gerekmektedir. Bu koşul 

ışık eğrisinde izlenen iki minimum derinliklerinin farklı olmasını ve bu tür örten çiftlerin EB-

türü grupta yer almasını gerektirmektedir. Neredeyse eşit derinlikli minimumlara sahip ışık 

eğrileri veren W UMa’ların bu aykırı durumu, ancak “değme” olgusunun dikkate alınması ve 

bir “ortak zarf” ile sarılmış olmaları halinde açıklanabilmektedir. Konvektif yapıya sahip bu 

zarf boyunca, etkin bir ısı dağıtımının var olması sayesinde iki bileşen yaklaşık olarak aynı 

yüzey sıcaklığında görünmektedir. Bu sürecin modellenmesi oldukça güçtür. Teorik 

araştırmalar, W UMa zarflarında izlenen “ısısal değme” yapısının zaman zaman bozulduğunu 

göstermektedir. Bu durumun gerçekte var olduğuna dair en önemli kanıt, yaklaşık W UMa’larla 

aynı yörünge dönemine ve bileşen kütlelerine sahip EB-türü sistemlerin gözlenmesidir. 

 Aslında W UMa bileşenlerinin, doğrudan tek anakol yıldızları ile karşılaştırması 

yapılamaz. Çünkü her iki bileşenleri de, birbirleri arasındaki ışınım aktarımından dolayı 

standart kütle-ışınım bağıntısına uymazlar. Göreli olarak kısa olan yörünge dönemleri, W UMa 

yıldızlarını, fotometrik gözlemlerin en fazla tercih edilen hedefi durumuna getirmiştir. 

Literatürde mevcut gelişmiş ışık eğrisi sentezi modelleriyle (Wilson-Devinney yöntemi gibi), 

ışık eğrileri çözümlenebilmekte ve bileşenlere ait kesirsel geometrik parametrelerin yanı sıra, 

yörünge eğimi, kütle oranı ve bileşenlerin yüzey sıcaklıkları belirlenebilmektedir. Bu analiz 

sonuçlarının dikine hız eğrisi çözümleriyle birleştirilmesi durumunda, bileşenlerin salt 

boyutları da hesaplanabilmektedir. Bileşenlerin yüksek yörünge hızlarına sahip olmaları 

nedeniyle tayfsal çizgileri oldukça genişlemiştir. Bu nedenle dikine hız hesaplamalarında 

“çapraz korelasyon (cross-correlation)” tekniklerinin yanında “genişleme fonksiyonu 

(broadening function)” yaklaşımları daha sağlıklı sonuçlar vermektedir. W UMa türü 

değişenler gösterdikleri belirgin fiziksel farklılıklarına göre W ve A türü olmak üzere iki alt 

gruba ayrılmaktadır. İki alt grup arasındaki temel farklılıklar şöyle sıralanabilir: 
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A-türü  W-türü 

Değme derecesi daha fazla 

(ortak zarf daha kalın) 

 Değme derecesi daha az 

(ortak zarf daha ince) 

A-F tayf türünde bileşenler  G-K tayf türünde bileşenler 

Daha büyük kütleli bileşen yıldızlar  Daha düşük kütleli bileşen yıldızlar 

Ana bileşen daha büyük kütleli ve sıcak  Ana bileşen daha küçük kütleli ve sıcak 

Derin minimum (I. Min) transit ile oluşur  Derin minimum (I. Min) örtme ile oluşur 

Kütle oranı küçük (daha fazla evrimleşmiş)  Kütle oranı büyük (daha az evrimleşmiş) 

 

 A ve W türü arasında birkaç ay veya yıl zaman ölçeğinde tür değişimi gösteren örnekler 

de mevcuttur (TZ Boo, 44i Boo gibi). 

 W UMa çiftleri için iyi tanımlanmış bir dönem-renk ilişkisi mevcuttur. Daha kırmızı 

olan W-türü sistemler daha düşük yörünge dönemleri gösterirken (0.22-0.4 gün), daha mavi A-

türü sistemler daha uzun yörünge dönemlerine (0.4-0.8 gün) sahiptir (Mochnacki, 1985, 

“Interacting Binaries”, Eggleton P.P., Pringe J.E. (eds.), Reidel Acad. Pub. Dordrecht, p.51). 

Hemen hemen tüm EW sistemlerinde dönem değişimi gözlenmektedir. İzlenen dönem 

değişimlerini büyük ölçüde baş bileşenden ana bileşene aktarılmakta olan kütle (ışınım) 

doğurmaktadır. Ayrıca 3. bileşenin varlığından kaynaklanan çevrimsel yapılı dönem 

değişimleri ve manyetik etkinlik kökenli kaotik değişimler de izlenmektedir. Düşük ışınım 

güçleri nedeniyle daha çok Güneş komşuluğundaki yakın galaktik örnekleri bilinmektedir. 

Ancak son yıllarda gelişen tekniklerle küresel kümelerde ve yakın dış galaksilerdeki (LMC, 

SMC) örnekleri de keşfedilmeye başlanmıştır. Galaksimiz için yapılan teorik hesaplamalar 

sonucu, tayf türü geç A ile erken K türü arasındaki tüm anakol yıldızlarının 500 de birinin W 

UMa türü yakın çift sistemlerin üyesi olması gerekmektedir. Yörünge eğimi kökenli seçim 

etkisinden arındırılmış galaktik dağılımlarından, ağırlıklı olarak yaşlı disk popülasyonu üyesi 

oldukları ortaya çıkmıştır. Ortalama yaşları 109 yıl mertebesindedir. Bileşenleri anakol yıldızı 

olan kısa dönemli RS CVn’lerin W UMa çiftlerinin atası olduğu düşünülmektedir. 

 W UMa’ların çoğunda izlenen sistemden kütle ve açısal momentum kaybı ile ileride 

“Mavi Aykırılar (Blue Stragglers)” olarak adlandırılan yaşlı ve büyük kütleli anakol yıldızlarına 

veya hızlı dönen (çift çekirdekli oldukları iddia edilen) lekeli FK Com türü dev yıldızlara 

evrimleşecekleri düşünülmektedir. 

 İlk keşfedilen W UMa-türü örten çift S Ant’dır. Işık değişimi gösterdiği ilk kez Paul 

tarafından 1888’de bulunmuştur. GCVS’de listelenen EW türü sistem sayısı 750’nin 
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üzerindedir ve bu sayı hızla artmaktadır (HIPPARCOS uydusu gözlemlerinin bu sayıya önemli 

ölçüde katkısı olmuştur). Seçilmiş örnekleri: 
 

1) ER Ori: P=0.4234 gün, F8 

 

2) AE Phe: P=0.3624 gün, G0 (O’Connel etkisi, karanlık leke) 

 

3) 44i Boo: P=0.2678 gün, G2 (O’Connel etkisi, karanlık leke, hızlı değişim). 

 

   

       Şekil 147. ER Ori’nin ışık değişimi         Şekil 148. AE Phe’nın ışık değişimi 

 

 

Şekil 149. 44i Boo’nun ışık değişimi 


