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ÖZET 

Z CAM TÜRÜ CÜCE NOVALARIN DURAKSAMA ÖZELLİKLERİ 
 
Bu çalışmada Z Cam türü 4 cüce novanın (RX And, Z Cam, AT Cnc, AH Her) uzun dönemli 

ışık eğrilerinin analizi yapılmış ve bu sistemlere ait duraksamaların özellikleri patlama 

özellikleri çerçevesinde tartışılmıştır. 

 

Bu amaçla AAVSO’dan gözlem verileri alınmış ve her yıldız için tek tek patlamalar ve 

duraksamalar tespit edilmiştir. Kullanılan gözlemler her bir yıldız için ortalama 35 yıllık bir 

süreyi kapsamaktadır. Toplam gözlem sayısı 140.816 ve gözlem süresi 143 yıldır. 

 

Bu süreler içinde RX And yıldızında 626 patlama ve 19 duraksama, Z Cam yıldızında 367 

patlama ve 23 duraksama, AT Cnc yıldızında 227 patlama ve 11 duraksama ve AH Her 

yıldızında ise 595 patlama ve 8 duraksama tespit edilmiştir. Kapsadığı süreler ve içerdiği 

patlama-duraksama olaylarının sayısı açısından bu tez çalışması Z Cam türü cüce novaları 

inceleyen en kapsamlı çalışma olmaktadır. 

 

Patlama ve duraksamalardan itibaren 4 yıldızın duraksama özellikleri verilmiş, ortalama 

duraksama ve patlama parlaklıkları karşılaştırılmıştır. Z Cam yıldızlarının duraksamada daha 

parlak oldukları sonucu ortaya çıkmıştır. Duraksamalar patlamalardan; RX And’da 0,73 kadir, 

Z Cam’da 0,28 kadir, AT Cnc’de 0,21 kadir ve AH Her’de 0,46 kadir daha parlaktır. Bu; 

kuramsal öngörüleri destekleyen bir sonuçtur ve daha önce Honeycutt ve ark. (1998) 

tarafından da doğrulanmıştır. 

 

Ayrıca,  duraksamalardan önceki patlamaların sürelerinden, duraksamaya girilip 

girilmeyeceğinin anlaşılabileceği iddiası (Honeycutt  ve ark., 1998) da araştırılmış ve Lin, 

Papaloizou, Faulkner (1985) ve Honeycutt ve ark. (1998)’in gösterdiği gibi duraksamaların 

kuramsal açıklamasıyla uyumlu sonuçlar elde edilmiştir. 
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 i

ÖNSÖZ 

Kataklismik değişenlerin bir alt sınıfı olan Z Cam türü cüce novalar, ışık eğrilerinde 
gösterdikleri duraksamalarla en ilginç yıldız gruplarından biridir. Bu türden 
davranışların araştırılmasında uzun dönemli görsel verilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 
verilerin kesintisiz olması ayrıca beklenen bir durumdur. Ancak bu gözlemleri 
yapabilmek profesyonel astronomlar için neredeyse imkânsızdır. Bunun iki nedeni 
vardır: 1) Profesyonel astronomların yüzlerce yıldızı uzun süreli gözleyecek vakitleri 
yoktur, 2) Gözlemevlerinden teleskop zamanı alabilmek için buralara özgün projeler 
vermek gerekmektedir. Ne mutlu ki, günümüzde amatör astronomi oldukça gelişmiştir 
ve gökyüzüne meraklı insanlar sayesinde ihtiyaç duyulan veriler toplanabilmektedir. Bu 
çalışmadaki verilerin de alındığı AAVSO şu anda amatörlerin çalıştığı Dünya’daki en 
büyük kuruluştur. AAVSO gözlemcilerinin yoğun emekleri sayesinde oluşturulan veri 
bankasındaki gözlemler profesyonel araştırıcıların hizmetine sunulmaktadır. Bu 
bağlamda bu çalışmada kullanılan veriler için öncelikle AAVSO gözlemcilerine 
teşekkür etmek istiyorum. Onların karşılıksız çabaları olmasaydı bu ve benzeri 
çalışmaların ortaya çıkmaları mümkün olamazdı. 
 
AAVSO’yu 30 yıldır başarıyla yöneten Türk bilimci Sayın Dr. Janet Akyüz Mattei bu 
çalışmanın hazırlanma süreci içinde 22 Mart 2004 tarihinde, yakalandığı kan 
kanserinden kurtulamayarak hayata veda etmiştir. Çalıştığım yıldızlara ait en son 
verilere ulaşmam konusundaki yardımlarını ve hem amatör hem de profesyonel 
astronomi dünyasına yaptığı katkıları unutmam mümkün değil. Bu çalışmayı onun aziz 
hatırasına ithaf ediyorum. 
 
Çalışmam boyunca bana yol gösteren ve demokratik bir ortamda tartışma olanağı sunan 
hocam, tez danışmanım Sayın Prof.Dr. M. Türker ÖZKAN’a teşekkürü bir borç bilirim. 
 
Uzakta olmalarına rağmen zaman zaman çalışmam konusunda yardım aldığım 
arkadaşlarım Ahmet DERVİŞOĞLU ve Mehmet Mustafa KESKİN’e teşekkürler. 
 
Yaptığım çalışmalarda ama özellikle tez çalışmasında büyük desteğini hissettiğim, 
ümitsizliğe kapıldığım anlarda bana moral verip çalışmama yardım eden sevgili Şebnem 
SEZEN’e çok teşekkür ediyorum. 
 
Hayatta attığım her adımı saygıyla karşılayan, bana desteklerini esirgemeyen, arkamda 
bir güç olarak hissettiğim annem Şehnaz ALİŞ ve babam Mehmet Ali ALİŞ’e ne kadar 
teşekkür etsem azdır. 
 
 
 
Haziran, 2004               Sinan ALİŞ 
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ÖZET 

Z CAM TÜRÜ CÜCE NOVALARIN DURAKSAMA ÖZELLİKLERİ 
 
Bu çalışmada Z Cam türü 4 cüce novanın (RX And, Z Cam, AT Cnc, AH Her) uzun 

dönemli ışık eğrilerinin analizi yapılmış ve bu sistemlere ait duraksamaların özellikleri 

patlama özellikleri çerçevesinde tartışılmıştır. 

 

Bu amaçla AAVSO’dan gözlem verileri alınmış ve her yıldız için tek tek patlamalar ve 

duraksamalar tespit edilmiştir. Kullanılan gözlemler her bir yıldız için ortalama 35 yıllık 

bir süreyi kapsamaktadır. Toplam gözlem sayısı 140.816 ve gözlem süresi 143 yıldır. 

 

Bu süreler içinde RX And yıldızında 626 patlama ve 19 duraksama, Z Cam yıldızında 

367 patlama ve 23 duraksama, AT Cnc yıldızında 227 patlama ve 11 duraksama ve AH 

Her yıldızında ise 595 patlama ve 8 duraksama tespit edilmiştir. Kapsadığı süreler ve 

içerdiği patlama-duraksama olaylarının sayısı açısından bu tez çalışması Z Cam türü 

cüce novaları inceleyen en kapsamlı çalışma olmaktadır. 

 

Patlama ve duraksamalardan itibaren 4 yıldızın duraksama özellikleri verilmiş, ortalama 

duraksama ve patlama parlaklıkları karşılaştırılmıştır. Z Cam yıldızlarının duraksamada 

daha parlak oldukları sonucu ortaya çıkmıştır. Duraksamalar patlamalardan; RX And’da 

0,73 kadir, Z Cam’da 0,28 kadir, AT Cnc’de 0,21 kadir ve AH Her’de 0,46 kadir daha 

parlaktır. Bu; kuramsal öngörüleri destekleyen bir sonuçtur ve daha önce Honeycutt ve 

ark. (1998) tarafından da doğrulanmıştır. 

 

Ayrıca,  duraksamalardan önceki patlamaların sürelerinden, duraksamaya girilip 

girilmeyeceğinin anlaşılabileceği iddiası (Honeycutt  ve ark., 1998) da araştırılmış ve 

Lin, Papaloizou, Faulkner (1985) ve Honeycutt ve ark. (1998)’in gösterdiği gibi 

duraksamaların kuramsal açıklamasıyla uyumlu sonuçlar elde edilmiştir. 
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SUMMARY 

STANDSTILL PROPERTIES OF Z CAM TYPE DWARF NOVAE 
 
In this study long term light curves of four Z Cam type dwarf novae (RX And, Z Cam, 

AT Cnc, AH Her) were analysed and the properties of their standstills were discussed in 

terms of outburst properties. 

 

For this reason long term visual light curves were obtained from AAVSO and all 

available outbursts and standstills were determined. Each star has 35 years of 

observation time in average. Total duration of observations is 143 years and 140.816 

observation points were used in this period. 

 

From the data; 626 outbursts and 19 standstills for RX And, 367 outbursts and 23 

standstills for Z Cam, 227 outbursts and 11 standstills for AT Cnc and 595 outbursts 

and 8 standstills for AH Her were determined. Because of the time coverage and 

number of examined outbursts and standstills this study becomes the most 

comprehensive one that focused on Z Cam type dwarf novae. 

 

Standstill properties of 4 stars from outbursts and standstills are given and magnitudes 

of outbursts and standstills are compared. The main result is that standstills of Z Cam 

type dwarf novae are brighter than outbursts. Standstills are 0,73; 0,28; 0,21; 0,46 

magnitudes brighter than outbursts in RX And, Z Cam, AT Cnc and AH Her 

respectively. This supports theoretical predictions and was confirmed also by Honeycutt 

et al. (1998) formerly. 

 

In addition, the idea of determining the entry to standstill from durations of the 

outbursts which observed before standstill is examined and appropriate results to 

theoretical explanations are obtained as Lin, Papaloizou, Faulkner (1985) and Honeycutt 

et al. (1998) have showed. 
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 1

1. GİRİŞ 

Cüce novalar kataklismik değişenlerin (KD) önemli bir alt grubunu oluşturmaktadır. 

1957 yılından itibaren kullanılmaya başlayan, kataklismik değişenler terimi günümüzde 

novalar, tekrarlayan novalar, cüce novalar ve nova benzeri değişenleri  temsil 

etmektedir. Bu sistemlerin en belirgin gözlemsel özelliği öngörülemeyen parlaklık 

artışlarına sebep olan patlamalar ve bu patlamalara karşılık gelen tayfsal değişimler 

göstermeleridir. Kataklismik değişenler patlama şiddetleri, süreleri ve meydana gelme 

sıklıkları bakımından kendi aralarında da önemli farklılıklar gösterirler. Gözlemler, 

sistemlerin yapısının bu patlamalar tarafından ciddi bir biçimde etkilenmediğine işaret 

etmektedir. Uzun bir süre bu sistemlerin gözlenebilen tek özelliği patlamalar 

olduğundan sınıflandırılmalarında da bu kullanılmıştır. 

 

Kataklismik değişenler; iki yıldızdan meydana gelen çift sistemler olarak bilinmektedir. 

Her ne kadar ilk zamanlarda bu yıldızların tek yıldızlar oldukları düşünülse de, 1934 

yılında patlayan DQ Her üzerinde yapılan çalışmalar kataklismik değişenlerin çift 

bileşenli doğasını ortaya koymuştur. Bileşenlerden biri beyaz cüce diğeri G, K veya M 

tayf türünden bir anakol yıldızıdır. Bu KD’lerin karakteristik bir özelliğidir. Bu 

sistemlerde bileşenler arasındaki mesafe çok küçüktür (yaklaşık ikincil bileşenin çapı 

kadar). Yoldaş yıldız olan anakol yıldızı sistemin baş yıldızı olan beyaz cüceye madde 

aktarmaktadır. Bu olay anakol yıldızının içinde bulunduğu Roche lobunu doldurması ve 

L1 Lagrange noktasından madde taşırmasıyla olur. Bileşen yıldızı terkeden bu madde 

beyaz cücenin manyetik alan şiddetine bağlı olarak iki yol izler: 

 

1. Beyaz cücenin manyetik alanının 106 gauss’tan daha düşük olduğu sistemlerde (Şekil 

1.1), yoldaş yıldızı terkeden madde açısal momentumun korunumu gereği doğrudan 

beyaz cüce üzerine düşemez. Bunun yerine beyaz cüce etrafında bir yörünge çizer ve 

sürekli olarak yeni gelen maddeyle buluşur. Böylece beyaz cüce etrafında bir halka 

oluşur. Viskoz kuvvetlerinin etkisiyle adım adım açısal momentumunu kaybeden halka 
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maddesi, sistemin dönme düzleminde yer alan bir yığılma diski oluşturacak şekilde 

yayılır. Diskin iç kenarı beyaz cüceye kadar uzanır. 

 

L1 Lagrange noktasından yoldaş yıldızı terkeden maddenin oluşan yığılma diskine 

çarpmasıyla sahip olduğu kinetik enerji, ısı ve ışınıma dönüşür. Bunun sonucu olarak 

da, madde akımı ile diskin birleştiği yerde parlak leke adı verilen bir bölge oluşur. 

Kinetik enerjinin bir kısmının da ısı enerjisine dönüşmesi nedeniyle bu bölge sıcak leke 

olarak da bilinir. Yığılma diski ile beyaz cüce yüzeyi arasında kalan bölgeye ise sınır 

tabakası denir. Burada diskin iç kısımlarında kendi öz hızına sahip olan madde, beyaz 

cücenin dönme hızına frenlenir ve bu da bir ışınım salınmasına yol açar. 

 

 

Şekil 1.1 : Kataklismik değişen yıldızların modeli. 

 

Yığılma diskine sahip bir kataklismik değişen sisteminin her bir bölgesi 

elektromanyetik tayfın farklı bölgelerinde ışınım yapmaktadır. Baş yıldız ve yığılma 

diski morötesi; bileşen yıldız kırmızıötesi bölge ile optik bölgenin uzun dalgaboylarında 

ve parlak leke optik bölgede ışınım yaparken, yığılma diski ile beyaz cüce arasında 

kalan bölge X-ışın dalgaboylarında ışınım yayınlamaktadır. Manyetik sistemlerde ise 

(AM Her ve DQ Her) yığılma diski yerine yığılma sütunundan ışınım gelmektedir 

(Şekil 1.2). 
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2. Beyaz cücenin manyetik alan şiddetinin fazla olduğu durumlar da kendi arasında 

ikiye ayrılır.  

 

a) Eğer manyetik alan şiddeti 106 - 107 gauss arasındaysa; yoldaş yıldızdan aktarılan 

madde baş yıldızın manyetik alan çizgileri boyunca akarak beyaz cüce yüzeyine 

yaklaşır ve burada bir şok yüzey oluşumuna sebep olur. Manyetik alanın orta şiddette 

olduğu bu sistemler DQ Her sistemleri olarak isimlendirilir.  

 

 

 

Şekil 1.2 : Manyetik kataklismik değişen yıldızların modeli. 

 

b) Eğer beyaz cücenin manyetik alanı 107 gauss’tan daha büyükse; baş yıldız bileşen 

yıldıza manyetik olarak bağlı olduğundan, yörünge dönemiyle döner. İç Lagrange 

noktasından beyaz cücenin Roche lobuna taşan madde, manyetik kutuplardan alan 

çizgileri boyunca akar ve bir yığılma sütunu oluşturur. Şiddetli manyetik alana sahip 

olan bu sistemler AM Her sistemleri olarak isimlendirilirler. Bu sistemler, aylarca veya 

yıllarca devam eden alçak veya yüksek parlaklık durumları gösterirler. 

 

1670 yılında nova sınıfından CK Vul'un patlama safhasında tespit edilmesinden bu yana 

yaklaşık 350 yıl geçmiş ve bu süre içerisinde kataklismik değişenlere ilişkin sayısız 

gözlem ve araştırma yapılmıştır. Kataklismik değişenler, uzun dönemli fotometrik 
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gözlemlere dayanılarak sınıflandırılmışlardır. Günümüzde kataklismik değişenler klasik 

novalar, tekrarlayan novalar, cüce novalar ve nova benzeri yıldızlar olmak üzere dört 

gruba ayrılır. Kataklismik değişenlerin günümüzde kabul edilen detaylı sınıflaması 

Tablo 1.1'de verilmiştir. 

 

Tablo 1.1 : Kataklismik değişenlerin sınıflandırılması. Çizelgenin ilk sütununda sınıflar büyük 
harflerle, bu sınıflara ait olan alt sınıflar küçük harflerle ve italik olarak yazılmıştır. İkinci sütun 
patlama genliğini, üçüncü sütun bir patlama sırasında açığa çıkan enerjiyi, dördüncü sütun ise 

patlamaların tekrarlama dönemlerini göstermektedir (Ak, 1999). 

SINIF GENLİK 

(m) 

ENERJİ ÇIKIŞI 

(erg) 

TEKRARLAMA 

DÖNEMİ 

NOVA 8 – 18 1044 - 1045 Tekrarlama yok 

TEKRARLAYAN NOVA 7 – 9 1043 - 1044 10 - 100 + yıl 

CÜCE NOVA 

                                  U Gem     

SU UMa 

Z Cam  

 

2 – 6 

2 – 6 

2 – 6 

 

1038 - 1039 

1038 - 1039 

1038 - 1039 

 

30 - 500  + gün 

10 - 30 + gün 

10 - 50 + gün 

NOVA BENZERİ YILDIZ 

UX UMa 

Anti-Cüce 

DQ Her 

AM Her 

AM CVn 

 

----- 

2 – 5 

----- 

2 – 5 

----- 

 

----- 

----- 

----- 

----- 

----- 

 

----- 

sönükleşme 

----- 

sönükleşme 

----- 
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2. GENEL KISIMLAR 

2.1. CÜCE NOVALAR 

İlk cüce nova olan U Gem 1855 yılında J. R. Hind tarafından keşfedildi. Aniden 

parlaklaşarak dikkat çeken bu yıldız daha sonra sönükleşti ve 100 gün sonra yeniden 

parlaklaştı. Bu tarihe kadar novalar, herhangi bir yıldız için yalnız bir kez gözlenmiş 

fakat çok uzun zaman aralığında patlamanın tekrarlanabileceği şüpheleri olan cisimler 

olarak biliniyordu. Buna göre Hind tarafından keşfedilen U Gem, kısa zaman aralığında 

gösterdiği patlamalar ile bilinen nova tanımına uymuyordu. Kısa zaman aralıklarında 

tekrarladıkları patlamalarla novalardan ayrılan bu sistemlere, patlama genliklerinin de 

düşük olması nedeniyle “cüce nova” denmiştir. 

 

Bir cüce nova patlamasında yaklaşık 1038 – 1039 erg’lik enerji açığa çıkar. Bu da ışık 

eğrisinde kendisini 2-6 kadir’lik bir yükselme ile gösterir. Bugün cüce novalar 

gösterdikleri özelliklerine göre üç alt sınıfa ayrılmıştır. 

 

U Gem yıldızları; 30 – 500 gün aralıklarla patlama gösterirler. Patlamlar kısa (4 - 7 gün) 

veya uzun (10 - 15 gün) süreli olabilir.  

 

SU UMa yıldızları; bu grubun yıldızları iki tip patlama gösterirler. Birincisi U Gem 

yıldızları gibi olan “normal” patlamalar, diğeri ise daha uzun süreli olan ve daha büyük 

genlikli olan “süper”  patlamalar. SU UMa yıldızlarında normal patlamalar 10 - 30 gün 

aralıklarla meydana gelir. Her 10 - 15 normal patlamada bir yaklaşık 0,5 – 1 kadir daha 

büyük genlikli süper patlama meydana gelir. Bu yıldızlar sadece süper patlama sırasında 

“süper hörgüç” denilen düşük genlikli parlaklık değişimleri gösterirler. Bu değişimler 

oldukça dönemlidir ve yapılan çalışmalar bu değişimlerin dönemlerinin sistemin 

yörünge döneminden % 2-3 daha uzun olduğunu göstermiştir. 

 

Yörünge dönemi cüce novaların yapılarının anlaşılmasında önemli bir rol oynamaktadır. 

Bununla beraber, bilinen tüm cüce novalar arasında yörünge dönemi bilinenlerin sayısı 

çok fazla değildir. Genel olarak, 12 Z Cam; 29 U Gem; 34 SU UMa ve 22 cüce nova 

olduğu düşünülen sistemin yörünge dönemi bilinmektedir (Warner, 1995b). SU UMa 
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yıldızlarının yörünge eğimleri bir tutulma ya da dönemli ışık değişimi gösterecek kadar 

uygun olmasa da, süper patlamalar sırasında gösterdikleri süper hörgüçlerden yörünge 

dönemleri elde edilebilmektedir. U Gem ve Z Cam yıldızlarının yörünge dönemleri; 

tayfsal gözlemlerden, parlak lekenin dönemli ışık değişimi göstermesinden ve 

tutulmalardan elde edilmektedir. 

 

Cüce novaların ve tüm kataklismik değişenlerin yörünge dönemlerinin dağılımına 

bakıldığında 2 saat ile 3 saat arasında yörünge dönemine sahip sistem görülmemektedir. 

Bu durum literatüre dönem boşluğu olarak geçmiştir. Ancak son zamanlarda dönem 

boşluğu içinde yer aldığı gösterilen sistemler olmuştur. Dönem boşluğunun kataklismik 

değişenlerde bir evrimsel problem olduğu bilinmektedir. Dönemi 3 saatten 2 saate 

azalan sistemlerde madde aktarımının durduğu bilinmektedir. Madde aktarımının 

kesilmesi hakkında yoldaş yıldızın manyetik etkinliğinin azalması gösterilmekle 

beraber, bu değişimin neden yavaş yavaş bir geçiş şeklinde değil de ani bir azalış olarak 

meydana geldiği açıklanamamıştır (Hellier, 2001). 

 

Bu çerçevede cüce novaların alt türlerinin yörünge dönemi dağılımlarına baktığımızda 

SU UMa yıldızlarının bir sistem hariç (TU Men) dönem boşluğunun altında bulunduğu 

görülmektedir. Bu da SU UMa yıldızlarını cüce novalar arasında daha evrimleşmiş 

kılmaktadır. Tüm U Gem ve Z Cam yıldızları ise dönem boşluğunun üstünde yer 

almaktadırlar. 

2.2. Z CAM TÜRÜ CÜCE NOVALAR 

Bu gurup yıldızlar, 10 - 30 gün veya daha uzun aralıklarla, U Gem tipi yıldızların 

normal patlama özelliklerini göstermektedirler. Bu yıldızları U Gem tipi yıldızlardan 

ayıran gözlemsel özellik öngörülemeyen aralıklarla ortaya çıkan “duraksamalar”dır.  

 

Optik ve moröte ışık eğrileri, moröte akı dağılımı, x-ışın emisyonu ve cüce nova 

salınımlarının (DNO) varlığı açısından Z Cam yıldızlarının patlamaları U Gem 

yıldızlarının patlamalarından ayırt edilememektedir. Dolayısıyla duraksama 

gözlemlerine mutlaka ihtiyaç duyulmaktadır. İstatistikler göstermektedir ki; Z Cam 

yıldızları patlama dönemi 30 günden az olan cüce novalardan meydana gelmektedir. 
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Ayrıca GCVS’de yeralan ve yörünge dönemi bilinmeyen tüm Z Cam’ların patlama 

dönemi 20 günden küçüktür. Dolayısıyla patlama dönemi 30 günden az olup da U Gem 

sınıfına dahil edilmiş sistemler potansiyel Z Cam adaylarıdır. Warner (1995) bu 

durumla ilgili olarak biraz abartılı olan şu iddiada bulunmuştur: “bütün U Gem 

yıldızları tanınmamış Z Cam yıldızlarıdır”. Eğer sınıflamayı kuşkulu hale getirecek 

başka gözlemler yoksa, bir cüce novanın bir kez bile duraksama göstermesi onun Z 

Cam sınıfına dahil edilmesi için yeterlidir. 

 

Duraksamalar, yıldız patlama maksimumundan, genliğin 1/3’ü kadar sönükleştiği sırada 

görülürler. Duraksamalar; günler veya yıllarca sürebilir. Aynı yıldız için bile 

duraksamaların süresi çok değişkendir. Şekil 2.1’de Z Cam’ın AAVSO’dan alınmış 

1968 – 2000 yılları arasındaki ışık eğrisi görülmektedir. Duraksamaların son bulması ise 

genelde sakin evreye inişle olur. Ancak 1958’de Z Cam’ın bir duraksaması maksimuma 

çıkış ile son bulmuştur. Duraksamaların ne zaman başlayıp biteceği bilinmemekle 

beraber, yapılan uzun dönemli çalışmalar göstermiştir ki; sistemler duraksamaya 

girecekleri zaman patlamalar arasındaki süreler kısalmakta ve sakin evre parlaklığı 

yükselmektedir. 
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Şekil 2.1 : Z Camelopardalis’in AAVSO’dan alınmış uzun dönemli ışık eğrisi. 

 

Duraksamalar sırasında sistemin parlaklığı sabit kalmakla beraber 1 kadirden düşük 

genlikli salınımlar gösterir. Kato (2001), Z Cam için böyle salınımları tespit etmiştir. 

Merkezi Japonya’da bulunan Variable Star Network (VSNET)’e gönderilen gözlemleri 

kullanarak yaptığı çalışmada Z Cam’ın duraksama sırasında 12 gün dönemli mini-

patlamalar yaptığını göstermiştir (Şekil 2.2). Kato’nun kullandığı gözlemlerdeki 

standart hatalar (± 0,2 kadir) Z Cam’ın duraksama sırasında düşük genlikli salınımlar 

yaptığı yorumunu etkileyecek kadar büyük değildir. 
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Şekil 2.2 : Kato (2001)’de kullanılan ışık eğrisi. Z Cam’ın JD 2452000 – 2452060 tarihleri 
arasında duraksamadayken gösterdiği salınımlar. 

 

2.3. CÜCE NOVA PATLAMALARI 

Cüce nova patlamaları için öne sürülen iki ana model vardır : 1) Kütle aktarım 

kararsızlığı modeli (KAKM) ve 2) Disk kararsızlığı modeli (DKM). 

 

İki modelin de ardındaki temel düşünce patlama enerjisinin yığılmadan elde edildiğidir.  

Toplam patlama enerjisinin 1040 erg mertebesinde olduğunu kabul edersek, yığılmadan 

kaynaklı enerjiyi açıklamak için; ∆Myığ ≥ (ERbc / GMbc) ≥ 2x10-11 M¤ kadar bir 

maddenin yığılması gerekmektedir.  Burada; Myığ yığılan kütle miktarını, E bu 

yığılmadan kaynaklanan enerjiyi, G evrensel çekim sabitini, Rbc beyaz cücenin 

yarıçapını, Mbc ise beyaz cücenin kütlesini göstermektedir. Tipik bir KD için kinematik 

viskozite (standart modelin çerçevesinde) ν ~ 1013 cm2s-1’dir. Yarıçapı R ~ 1010 cm 

olan, durağan haldeki bir yığılma diskinin kütlesi Mdisk ~ visM τ
•

 yardımıyla bulunabilir. 

Burada τvis viskoz zaman ölçeğini göstermektedir ve τvis = r2
d / ν  olarak verilmektedir 

(Pringle, 1981). Değerleri yerine koyduğumuzda sgxM /105 16≈
•

 ve dolayısıyla Mdisk ~ 

10-10 M¤ elde edilir.  Açıkça görülebilir ki; diskin kütlesinin bir kesrinin yığılması 

patlamayı tetikleyebilir.  Gözlenen parlaklık değişimini yaratmak için tabii ki, yığılma 

oranında bir değişim olmalı.  Kütle aktarım kararsızlığı modeli de disk kararsızlığı 

modeli de yığılan madde miktarında bir artışın olmasını öngörür.  Bununla beraber, bu 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 10

iki model bu artışın (değişimin) nedenleri konusunda ayrılır.  Kütle aktarım kararsızlığı 

modeli yoldaş yıldızdan aktarılan maddenin oranının değiştiğini söyler.  Disk 

kararsızlığı modeli ise; kütle aktarım oranının sabit olduğunu varsayar ama diskteki 

viskoziteyi değiştiren bir kararsızlığı kabul eder, bu da yığılma oranında meydana gelen 

değişimleri açıklar. 

2.3.1. Kütle Aktarım Kararsızlığı Modeli 

KD sistem evrimleştikçe, kaybedilen açısal momentumun bir sonucu olarak, madde 

aktarım miktarında değişimler olur.  Bu değişimler 109 yıl gibi çok uzun zaman 

ölçeklerinde görülür.  Halbuki cüce nova patlamalarını açıklamak için ay ve daha kısa 

mertebelerde mekanizmalar gerekli.  Bath (1973), KD’lerdeki yoldaş yıldızların, 

yüzeylerinin altındaki hidrojen ve helyum iyonizasyon bölgelerinin varlığından dolayı 

dinamik bir kararsızlığa sahip olduklarını söyledi.  Bath, yoldaş yıldızların düşük kütleli 

anakol yıldızları olduğu gerçeğinden hareketle onların sıcaklıklarının oldukça düşük 

olduğuna dikkat çekti (birkaç bin K).  Bath’e göre; lobunu doldurmuş yıldızın, 

iyonizasyon bölgesindeki yeniden birleşme enerjisi dinamik bir kararsızlığa neden 

olmaktadır. 

 

Bu modelin muhtemel gözlemsel sonuçlarını irdelemeden önce, teoride açık olmayan 

bir noktayı belirtmekte yarar var.  Birçok KD M2 < 0,5 M¤ olan yoldaşlara sahiptir.  Bu 

tür yıldızlar için, konvektif zarf çok derindir (M2 < 0,3 M¤ için yıldız tamamen 

konvektiftir).  Dolayısıyla iyonizasyon bölgelerinin kararsızlığı nasıl tetiklediğini 

anlamak kolay değildir. 

 

Bir diğer olasılık, kütle aktarım oranının, yoldaş yıldızın yüzey tabakalarındaki 

manyetik aktivite ile modüle olmasıdır.  Böyle bir etki zaten beklenir çünkü zarf 

konvektiftir ve yıldızlar birlikte dönmeye zorlanırlar.  Böylece, manyetik alanın dinamo 

oluşumu ortaya çıkar.  Bununla birlikte, gözlemler manyetik çevrimin daha uzun zaman 

ölçeklerinde (birkaç yıldan birkaç on yıla) olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla bu 

mekanizma cüce nova patlamaları için açıklayıcı değil. 

 

Teorik problemlerine rağmen, kütle aktarım kararsızlığı modeli hemen dışlanmamalı.  

Çünkü nedeni açıklanamamış olsa da, birçok KD’de ve Algol sistemlerinde kütle 
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aktarım miktarının değiştiği gözlenmiş.  Bunun yanında yığılma diski olmadığı bilinen 

(güçlü manyetik alanından dolayı) AM Her’de de aktarım miktarında değişim  

gözlenmesi, problemin gözlemsel değil teorik olduğunu göstermektedir. 

2.3.2. Disk Kararsızlığı Modeli 

1974 yılında Osaki tarafından ortaya konan Disk Kararsızlığı Modeli’nde (DKM) cüce 

nova patlamalarından diskte meydana gelen bazı olaylar sorumlu tutulur. Buna göre; 

KAKM’de önerilen, yoldaş yıldızdan aktarılan maddedeki artış DKM’de yer 

almamaktadır. Beyaz cüce üzerine yığılan maddede artışa neden olan, dolayısıyla 

patlamayı başlatan olaylar diskin kendisinde meydana gelmektedir. Osaki (1974), bu 

olayların ne olduğunu ilk çalışmasında açıklamamakla beraber, patlamadan neden 

diskin sorumlu olduğunu göstermiştir. 

 

Osaki’nin disk kararsızlığı modelindeki ana düşüncesi; parlak lekenin sakin evredeki 

ışımagücü ile patlamanın ışımagücünü karşılaştırmaya dayanıyordu. Yoldaş yıldızdan 

•

2M  olarak sabit oranda aktarılan madde parlak lekeye çarptığında, 

 
•

= 2M
R

GML
disk

bc
leke   (1.1) 

kadar bir ışınım yapar. Patlama sırasında beyaz cüceye patM
•

 ile yığılan madde ise, 

 pat

bc

bc
pat M

R
GML

•

=    (1.2) 

kadar bir ışınım yapar. Osaki, U Gem’den; Rdisk / Rbc oranını 32 olarak elde etmiştir. 

Buradan; 

 

2

32
•

•

≈

M

M
L
L pat

leke

pat       (1.3) 

elde edilir. 
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Patlamalar arasındaki süre olan T ve patlama süresi olan ∆T boyunca yoldaştan gelen 

madde diskte birikir. Böylece, 

 TMTM pat ∆=
••

2   (1.4) 

∆T ve T kolayca ışık eğrilerinden elde edilebilir. U Gem için bunlar ~10 ve ~100 

gündürler. Buradan, 

 10
2

≈•

•

M

M pat    ve    320≈
leke

pat

L
L

  (1.5) 

 

bulunur.  

 

U Gem’de parlak leke sakin evredeki parlaklığın yarısına sahiptir. Dolayısıyla;  

Lpat / Lsakin ≈ 160 olur. Bu da 5,5 kadirlik bir parlaklığa karşılık gelir ki; gözlenen 

patlamalarla uyum içindedir. Bu hesaplamalar disk kararsızlığı hipotezini 

desteklemektedir. Ayrıca patlamalara neden olan olay yoldaş yıldızdan aktarılan madde 

miktarındaki artış ise patlama sırasında sıcak lekenin ışımagücünde belirgin bir artış 

görülmelidir. Ancak gözlemler böyle bir artışın varlığını söylememektedir (Verbunt, 

1986). 

 

Osaki’nin patlamalardan diskin sorumlu olduğunu göstermesinden sonra araştırmacılar 

diskte meydana gelebilecek olayları araştırmaya başladılar. Yoldaş yıldızdan gelerek 

diskte biriken maddenin açısal momentumunu yitirerek beyaz cüce üzerine yığıldığı 

düşünüldüğünden, bu olay üzerine yoğunlaşıldı. Böyle bir mekanizmayı ilk defa Hoshi 

(1979) buldu. Hoshi, yığılma diski teorisinden KD’lerde diskin dış kısımları için iki 

olası çözüm olduğunu buldu. Birincisi; düşük viskoziteli optikçe ince soğuk disk 

(hidrojen nötral halde), diğeri ise yüksek viskoziteli sıcak olan (hidrojen iyonize) 

çözüm.  

 

Viskozitenin beyaz cüce üzerine madde yığılmasındaki rolü şöyle olmaktadır: Diskte 

bulunan her bir parçacık (veya halka) Kepleryen hızıyla döndüğünden, daha içerideki 
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madde daha hızlı döner ve dışta bulunan maddeye göre bir kayma hareketi yapar. 

Maddedeki viskozite bu kayma hareketine karşı koyar ve bitişiğindeki halkayı birlikte 

dönmeye zorlar. İçteki halka açısal momentumunu yitirip yavaşlarken, dıştaki halka da 

kazandığı açısal momentumdan dolayı hızlanır. Böylece viskozite, açısal momentumun 

dışarılara akmasına neden olur. Maddenin büyük çoğunluğu içeri doğru akarken 

(çekimsel eneri açığa çıkararak) bir kısmı da açısal momentumu taşımak için dışa doğru 

yayılmak zorundadır. 

 

Patlamalar arasındaki süreyi, maddenin diskte yayılma süresi anlamına gelen viskoz 

zaman ölçeği ile ifade edebiliriz: 

 tvisc = r2
d / ν  (1.6) 

burada rd diskin boyutunu belirtmektedir. Patlamalar arasında gün mertebelerinde 

aralıkların olması 1015 cm2/s’lik viskozite değerlerini gerektirmektedir. Bu ise gaz 

moleküllerinin sahip olduğu viskozitenin 1014 katı kadardır. Yığılma diskinin yapısı için 

viskozite çok gerekli olsa da, hala viskozitenin fiziksel kaynağı onca teorik 

araştırmalara rağmen anlaşılmış değildir (Spruit, 2001). 

 

Bunun yerine, kuramcılar diskin girdaplı bir yapısı olduğunu öne sürdüler, böylece 

bitişik halkalar arasında madde alışverişi olabilmektedir. Bu da, viskozite gibi rol 

oynayarak, açısal momentum aktarımına izin verir. Shakura ve Sunyaev (1973) 

anaforların diskin enine yüksekliğinden (H) daha küçük olmaları gerektiğini gösterdi. 

Gaz molekülleri yaklaşık ses hızında hareket ettiklerinden, girdaplar da maddeyi ses 

hızına (cs) yakın değerlerde aktarırlar. Böylece Shakura ve Sunyaev viskoziteyi; 

 ν = α cs H  (1.7) 

olarak vermişlerdir. α, 1’den küçük bir sayıdır ve viskozitenin büyüklüğünü limit 

durumun kesri olarak ifade eder. Bu alfa viskozitesini kullanarak, kuramcılar yeni 

denklemler elde ediyorlar ve bunu yığılma diski modellerini kurmak için gaz dinamiği 

denklemleri ile birleştiriyorlar. 
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Bu tip disklere alfa diskleri denir ve bunlar standart modeldir. Burada diskin geometrik 

olarak ince ve eksenel simetrik olduğu varsayılıyor. Diskin yüksekliği çapından oldukça 

küçüktür. Şekilleri belirgin bir şekilde çukurdur ve diskin toplam kütlesi beyaz cüce ile 

karşılaştırıldığında ihmal edilebilir. Yörünge hareketinin hızı (1000 km / s) ses hızından 

çok büyüktür (10 km / s ). Fakat içe doğru sürüklenen maddenin hızı (0,3 km / s ) 

oldukça yavaştır. 

 

Cüce novaların ışık eğrileri ile alfa disk modelleri karşılaştırıldığında α’nın sakin 

evredeki soğuk bir diskte 0,01 – 0,05 arasında olduğu; patlamada 0,1 – 0,5 aralığına 

sıçradığı anlaşılabilir. Fakat α tanımlaması viskoziteyi yaratan türbülansın niye 

olduğunu açıklamamaktadır (Hellier, 2001). 

 

1990’larda Steven Balbus ve John Hawley manyetik kararsızlıklardan kaynaklanan 

türbülansa ilişkin bir teori geliştirmişler (Balbus ve Hawley, 1991; Hawley ve Balbus, 

1991) ve bu büyük ölçüde viskozite problemini çözmüştür (yine de mücadele eden 

başka görüşler de vardı). Bunu anlamak için, iyonize olmuş bir gaz ile manyetik alanın 

etkileşmesine ait bazı özelliklerin gözönüne alınması gerekmektedir. Elektrik ve 

manyetik alan arasındaki yakın ilişkiden dolayı,  iyonize olmuş maddedeki serbest 

elektrik yükleri madde ile manyetik alan arasındaki güçlü bağlanmanın garantörü 

olmaktadırlar. Yüklü parçacıklar manyetik alan çizgileri boyunca kolayca hareket 

etmelerine rağmen alan çizgilerini enlemesine geçemezler. Hatta alan çizgileri iyonize 

maddenin hareketi boyunca sürüklenirler. Genel olarak düşündüğümüzde, madde ve 

alan çizgileri dönme durumundadırlar ve uyum içinde hareket ederler. 

 

Şimdi iyonize gaz içinde alan çizgisi ile birleştirilmiş iki madde topağını düşünelim. 

Bunlardan biri diğerine göre belirgin bir şekilde büyük olsun. İçteki topak daha hızlı 

döndüğü için alan çizgisi gerilir ve bu iki topağı biraraya çekmeye çalışır. Dıştaki 

topağa açısal momentum vererek onu hızlandırırken, içteki topaktan açısal momentum 

alarak onu yavaşlatır. Fakat açısal momentum kazanmak dıştaki topağın daha dışarılara 

gitmesine, açısal momentum kaybı da içteki topağın daha iç kısımlara düşmesine neden 

olur. Dolayısıyla sonuçta alan çizgisi olduğundan daha fazla gerilir. Gerilmiş alan 

çizgisi güçlü bir manyetik alana denktir ve bu etki ile küçük manyetik alanlar 

güçlendirilebilirler. Sonuçta, manyetik alan şiddetlendikçe düzenli akış manyetik 
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türbülans ile dağılır. Bu olaya Balbus-Hawley kararsızlığı denmektedir (Balbus ve 

Hawley, 1991; Hawley ve Balbus, 1991). 

 

Bunu anlamak için, dik bir alan çizgisi düşünelim. Az önce açıklandığı gibi, dışarıdaki 

hareketler daha dışarı; içerideki hareketler de daha içeri giderler. Hareketlerin 

arttırılması, alan çizgilerinin ilmeklerinin büyük ve küçük yarıçaplara girmesine neden 

olur. Madde büyük bir şekilde alan çizgilerini takip eder ve manyetik ilmekler etkin bir 

şekilde maddenin farklı yarıçaplara taşınmasını sağlar. Oluşan türbülans, Shakura ve 

Sunyaev’in (1973) yığılma disklerini güdümleyici mekanizma olarak canlandırdıkları 

şeydir. 

 

Hoshi’nin (1979) disk için bulduğu çözümler ile ilgili iki kritik yüzey yoğunluğu vardır: 

Σmax ve Σmin. Σmin’in altında disk düşük viskoziteli haldeyken Σmax’ın üzerinde yüksek 

viskoziteye sahiptir. Dolayısıyla Σ ile viskozite (ν) arasında kısmen fonksiyonel bir 

ilişki kurulabilir: 

 f ≅ νΣ = f (Σ)  (1.8) 

Genel olarak yapı denklemlerinin çözümü f (Σ) fonksiyonunun çok değerlikli olduğunu 

göstermektedir.  Yüzey yoğunluğunun verilen bir aralığı için çözümler diskin hem sıcak 

ve iyonize hem de soğuk ve nötral olduğu durumlar vermektedir. Bu durumları; Meyer 

ve Meyer-Hofmeister (1981) öncü çalışmalarında S şekilli ısısal-denge eğrisi ile 

açıklamışlardır (Şekil 2.3). S eğrisinin sıcak ve soğuk kolları kararlı hali temsil ederken 

orta kol ısısal kararsızlığı ifade etmektedir. Disk sıcak ve soğuk kollar üzerindeyse 

dengede bulunmaktadır. Bu kollar üzerinde yüzey yoğunluğu arttıkça etkin sıcaklık da 

artar.   
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Şekil 2.3 : Isısal kararsızlığı ifade eden S eğrisi. 

 

S eğrisinin diskte karşılık geldiği bölge, çevrimsel bir limite sahip olmaktadır. Bölgenin 

başlangıçta soğuk kolda bulunduğunu varsayalım, bu disk içinde yayılan maddenin 

yoldaş yıldızdan aktarılan miktardan daha az olduğu anlamına gelmektedir. Daha sonra, 

(viskoz zaman ölçeğinde) yüzey yoğunluğu artacak ve disk bölgesi soğuk kol üzerinde 

yükselecek, ta ki Σmax kritik yüzey yoğunluğuna ulaşana kadar.  Bu durumda bölge sıcak 

kolun yukarısına uygun kararlı denge haline sıçrayacaktır.  Sıcak kolda bölge 

sağlanandan daha büyük hızla maddeyi aktarmaktadır.  Böylece yüzey yoğunluğu kol 

boyunca azalacak. Σmin’e ulaşınca bu sefer soğuk olan aşağı kola sıçrayacak.  Diskten 

patlamaları elde edebilmemiz için, aşağı ve yukarı geçişlerin diskin yeterli bir kesri ile 

ilgili olması gerekmektedir.  Bu, geçiş dalgaları ile olmaktadır. Diskteki bir bölge Σmax 

kritik yüzey yoğunluğunu aşıp sıcak kola doğru hareket edince, ısıtıcı bir dalga tüm disk 

bölgesini Σmin ve Σmax arasından sıcak kola taşır (patlama). Benzer bir şekilde, soğutucu 

bir dalga da bölgeyi soğuk kola taşır ve patlama sona erer. Bu limit-çevrim yapısı ile 

elde edilen ışık eğrileri, cüce novaların patlama ışık eğrilerine en azından şekilsel olarak 

benzemektedir (Livio, 1994).  

 

Disk kararsızlığı modelinde patlama diskin farklı kesimlerinde başlayabilir.  Eğer 

yığılma oranı düşükse (ama kararsızlığı tetikleyecek kadar yeterli), madde diskin iç 

kısımlarına yayılacak süreye sahiptir. Böylece kritik yüzey yoğunluğu Σmax, ilk önce 
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diskin iç kısımlarında aşılacaktır.  Böylece, düşük madde aktarım oranlarında patlama 

diskin iç kenarında başlayacaktır.  Diğer yandan yüksek aktarım oranlarında (fakat 

yukarı kararlı bölgeye taşıyacak kadar değil) Σmax ilk olarak diskin dış kısımlarında 

aşılır (içe doğru yayılış viskoz zaman ölçeği ile sınırlı olduğundan) böylece patlama dış 

kenarda başlar.  Herhangi bir kenarda başlayan patlamaların sıklığı artan 
•

M  ile artar. 

2.3.3. Isısal Kararsızlık Mekanizması 

Balbus-Hawley kararsızlığı diskteki madde ile manyetik alanın güçlü bir birlikteliğini 

gerekli kılar. Bu, disk sıcak ve iyonize iken yani bir sürü serbest elektrona sahipken 

meydana gelir. Fakat soğuk bir diskte, elektronlar çekirdeklerle biraraya gelerek nötral 

atomları oluştururlar. Böylece madde manyetik alanla birleşmez ve Balbus-Hawley 

kararsızlığı ortadan kalkar. Bu; soğuk ve düşük viskoziteli bir disk (sakin haldeki cüce 

nova) ile sıcak yüksek viskoziteli disk arasındaki temel farktır. 

 

Diski sıcak ve soğuk durumlar arasında dönüşüm yaptıran bir mekanizma cüce nova 

patlamalarını gerçekleştirebilir. Aslında bu mekanizma nötral atomlardan iyonize 

plazmaya geçişi sağlar. Fotonlar, elektromanyetik ışınım paketleridir ve yüklü 

parçacıklarla güçlü etkileşimde bulunurlar fakat nötral atomlarla pek etkileşmezler. 

Soğuk, iyonize olmamış madde (örneğin birkaç bin Kelvin’in altında bulunan hidrojen) 

ışınıma geçirgendir. Hidrojen 7000 K’e ısıtıldığı zaman elektronların bazıları 

atomlarından kopar ve gaz kısmen iyonize olur ve opasiteyi arttırır. Eğer gaz daha da 

ısıtılırsa, enerjinin büyük kısmı gazı ısıtmaktan ziyade iyonların oluşumuna gider. 

Dolayısıyla sıcaklıktaki küçük bir artış iyonizasyonda büyük bir artışa karşılık gelir. 

Bunun genel sonucu, kısmen iyonize olmuş hidrojen gazında opasite sıcaklığa oldukça 

bağlıdır. Sıcaklık arttıkça opasite bunun 10’uncu kuvveti ile artar. 1979 ile 1981 yılları 

arasında Reiun Hoshi, Jim Pringle ve Friedrich Meyer ile Emmi Meyer-Hofmeister 

öncü çalışmalar yapmışlar ve opasitenin diski kararsız yapıya soktuğunu 

düşünmüşlerdir. 

 

Opasitenin önemini anlamak için yığılma disklerinin kararlılığını gözönüne almalıyız. 

Diskin bir bölümünde sıcaklığın biraz arttığını varsayalım. Bu gaz parçacıklarının 

rastgele hareketlerini arttıracak ve bu da viskoziteyi arttıracaktır. Yüksek viskozite 

maddenin içe doğru akışını arttıracak ve bölgeyi boşaltacaktır (bu bölge hemen yeni 
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madde ile dolamaz çünkü dış kısımlardaki maddenin viskozitesi düşüktür). Düşük 

yoğunluk viskoz ısıtmayı azaltacak ve sıcaklık tekrar normal değerine düşecek; böylece 

bölge tekrar madde ile dolacaktır. Böylece disk kararlı hale gelir. 

 

Şimdi bu sıcaklık artışını hidrojen kısmen iyonlaşmışken düşünelim. Sıcaklıktaki artış 

opasitede çok büyük bir artışa sebep olmakta ve bu da viskoz etkileşmeleri ile üretilen 

ısının hapsolmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla sıcaklık daha da artacaktır. Bu arada 

viskozite de artmakta, bölgeyi boşaltmakta ve üretilen ısının azalmasına neden 

olmaktadır. Fakat bu azalma diskte hapsolunan ısıdan daha fazla değildir. Hidrojen 

tamamen iyonize olana kadar sıcaklık artmaya devam eder. Bu noktada opasite sıcaklığa 

olan bağlılığını kaybeder ve disk yüksek sıcaklıklarda yeni bir dengeye kavuşur. 

 

Yüksek viskoziteye sahip, sıcak bir diskte maddenin içe doğru akış hızı, kütle aktarım 

akımı ile diske giren maddeninkinden fazladır. Böylece yeni sıcak durum uzun süre 

devamlı kalamaz ve disk tekrar orjinal şartlarına dönecektir. 

 

 

Şekil 2.4 : Sıcaklık ve yüzey yoğunluğu için oluşturulmuş S eğrisi. 

 

Yukarıda bahsedilen değişimler diskin yüzey yoğunluğu ve yüzey sıcaklığı arasında 

çevrimsel bir olay olarak düşünülebilir (Şekil 2.4). Sakin evrede iken cüce nova A 

noktasına yakın bir yerdedir (diskin kararlı olduğu). Bununla beraber, yoldaş yıldızdan 
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aktarılan maddenin düşük viskoziteli disk boyunca akan maddeden fazla olduğunu 

varsayalım. Disk maddeyle dolacak ve giderek yüzey yoğunluğu artacaktır. Daha kütleli 

diskte oluşacak viskoz ısınma diskin sıcaklığını arttıracaktır. Disk, sıcaklık-yoğunluk 

grafiğinde B noktasına gidecektir. B noktasında iyonizasyon devreye girer ve bundan 

sonra yüzey yoğunluğunda meydana gelecek küçük bir artış, sıcaklıkta büyük bir artışa 

neden olur. Isıtma süreçlerinin zaman ölçekleri, maddenin viskoz yerdeğiştirmesinden 

oldukça kısadır. Hidrojenin tamamen iyonlaştığı duruma kadar (C) sıcaklık artarken, 

yüzey yoğunluğu kabaca sabit kalır. İyonize durumdan kaynaklanan yüksek viskozite 

ile daha fazla madde içeri doğru akar ve sıcaklık yükselir, bu da yüksek ışımagücüne 

sahip yeni bir denge konumudur. 

 

Bununla beraber, bu akış yoldaş tarafından sağlanan maddeden fazladır. Dolayısıyla 

yüzey yoğunluğu düşer. Bu da diskin grafikte D konumuna ulaşmasına kadar 

soğumasına yol açar. Bu noktada hidrojen yine kısmi iyonizasyon durumuna geçer. 

Yüksek opasite tekrar devreye girer ve yüksek yüzey sıcaklığını sağlayan ısı artık 

kaçamaz. Sıcaklık düşer ve iyonlar yeniden birleşir, viskozite düşer. Sonuçta disk terkar 

sakin evredeki soğuk haline döner. 

 

Şimdiye kadar patlama, tüm diskin uyum içinde davrandığını düşünülerek ele alındı. 

Gerçekte, kararsızlık diskte bir halkada başlar. Yüksek viskozite sıcak maddeyi bu 

halkadan bitişik halkaya dağıtır. Bu domino etkisi gibi devam eder. Sonuçta oluşan 

ıstıcı dalga tüm diske yayılır ve patlamayı başlatır. 

 

Bir önceki patlama, diski iki kritik değerin (Σ) arasında bir yerde bırakır. Daha sonra 

sakin evre boyunca yoldaş yıldızdan gelen maddeye bağlı olarak disk dolar. Düşük 

aktarım oranlarında maddenin içe yayılacak zamanı vardır. Dolayısıyla küçük 

yarıçaplarda birikir. Yüzey yoğunluğu ilk olarak diskin iç kısımlarında maksimuma 

ulaşır. Yüksek madde aktarım oranlarında maddenin içe yayılacak zamanı yoktur, 

büyük yarıçaplarda birikir ve kararsızlıkları diskin dış kısımlarında tetikler. Tetikleme 

içte olduğunda, ısıtıcı dalga onu dışarı iterek bir içten-dışa patlama başlatır. Yüksek 

viskoziteye geçen her halkadaki madde iç kısımlara akar ve yüzey yoğunluğu ile beyaz 

cüce üzerine yığılma oranını arttırır. 
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Bunun tersi olan dıştan-içe patlamada ısıtıcı dalga içe doğru hareket eder ve yoğunluğu 

arttırır. Bunun sonucu olarak; yoğunluk profili tersine döner ve diskin iç kısımlarındaki 

yüzey yoğunluğu daha büyük olur. 

 

Patlama sırasındaki artmış yığılma oranı diskteki maddeyi, yüzey yoğunluğu Σmin olana 

kadar azaltır. Yüzey yoğunluğunun minimum olduğu halka genelde diskin dış 

kısımlarıdır. Bu halkada patlama biter ve soğutucu bir dalga içe doğru yayılır. Soğutucu 

dalgadan daha içerideki bölgelerdeki viskozite dışarıdakilerden büyüktür. Dolayısıyla 

soğutucu dalga üzerinden maddeyi dışa doğru iter. Bu da içteki halkalarda yoğunluğu 

Σmin’e düşürür. Patlama burada da biter ve soğutucu dalga maddeyi tekrar büyük 

yarıçaplara sürükler. En sonunda tüm disk sakin hale döner ve patlamaya başladığı 

zamankine benzer bir yoğunluk profili bırakır. 

 

Beyaz cüce üzerine yığılma, ısıtıcı dalganın diskin en iç kısmına ulaşmasından soğutucu 

dalganın ulaşmasına kadar sürer. Bu süre içinde diskteki maddenin sadece %10’u 

yığılabilir. Geri kalan madde ısıtıcı dalga ile içe doğru, soğutucu dalgayla dışa doğru 

akar. 

2.3.4. İki Modeldeki Kuramsal Öngörülerin Gözlemlerle Karşılaştırılması 

2.3.4.1. Disk Çapı 

İki model de disk çapı için değişik yapılar öngörmektedir (Ichikawa ve Osaki, 1992). 

Kütle aktarım kararsızlığı modelinde, artan maddenin varması temelde diski sıkıştırır. 

Sıkışmanın ardından disk genişler (viskoziteden ve yığılan maddeyle taşınan açısal 

momentumun diskin dış kısımlarına aktarılmasından dolayı). 

 

Disk kararsızlığı modelinde disk birdenbire genişlemeye başlar. Bu diskin kararsız 

olmasından ve maddenin içe doğru yayılmasından ileri gelmektedir. Açısal 

momentumun korunumu gereği, içe doğru yayılan maddenin açısal momentumu diskin 

dış kısımlarına aktarılır ve disk genişler.  

 

İki model de disk çapı için farklı öngörülerde bulunduğu için, bir patlama sırasında 

diskin çapının dikkatlice izlenmesi ile hangi modelin gözlemlerle uyuştuğu 

belirlenebilir. Fakat hiç kolay bir gözlem değildir. Akan maddenin diske çarptığı yer 
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olan sıcak lekenin tutulmalar sırasında gözlenmesinden diskin çapı elde edilebilir. 

Bununla birlikte, cüce novaların patlamalarının tam zamanı bilinememektedir ve 

patlamayı kapsayan ancak birkaç çap ölçümü yapılabilmiştir. En tatmin edici durum U 

Gem’e ait gözlemlerdedir. U Gem örneğinde çapta açık bir artış görülmüştür (Smak, 

1984). U Gem’in gözlemlerinin patlamadan önce başlamamış olmasına rağmen, 

patlamanın başına yeteri kadar yakındır. 

 

2.3.4.2. Patlamalar Arasında Moröte, X-ışın ve Optik Gözlemleri 

Disk kararsızlığı modeli patlamalar arasında moröte ve x-ışın akılarının artması 

gerektiğini göstermektedir. Bu yüzey yoğunluğunun sürekli büyümesinden ileri 

gelmektedir. Sınır tabakasının ışınımının artması beklenir. 

 

Kütle aktarım kararsızlığı modeli patlamalar arasında moröte ve x-ışın akılarının 

yavaşça azalmasını (en azından sabit kalmasını) öngörür. Çünkü yoldaş yıldızdan 

aktarılan maddenin oranı azalıp, normal durumuna düşmektedir. 

 

WX Hyi ve VW Hyi’nin moröte gözlemleri, patlamalar arasında morötesi akısının 

azaldığını göstermiştir (Hassall, Pringle ve Verbunt, 1985; Verbunt, 1986, Verbunt ve 

ark., 1987). VW Hyi’nin x-ışın akısı da sakin evrede küçük ama sistematik bir azalma 

göstermektedir (van der Woerd ve Heise, 1987). Disk kararsızlığı modelinin bazı 

öngörülerini kurtarmak için, elde edilen moröte akısının yeterli bir bölümünün beyaz 

cüce tarafından oluşturulduğu düşünülmüştür. Böylece gözlenen düşüşler beyaz cücenin 

soğumasının bir sonucudur. 

 

Beyaz cücenin soğumasını belirlemenin bir yolu, beyaz cücenin ve yığılma diskinin 

birlikte yoldaş yıldız tarafından tutulduğu bir sistemi gözlemektir. Böyle gözlemler 

görünür bölgede SU UMa tipi bir sistem olan Z Cha için yapılmıştır. Bu gözlemler 

sakin halde beyaz cücede ve yığılma diskinde herhangi bir değişim göstermemiştir (van 

Amerongen, Kuulkers ve van Paradijs, 1990). VW Hyi için de benzer sonuçlar elde 

edilmiştir. 
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Böylece patlamalar arasındaki morötesi ve x-ışın akılarının gözlemleri disk kararsızlığı 

modeli için ciddi bir zorluk oluşturmaktadır. 

2.3.4.3. Morötesi Gecikmesi 

Birkaç cüce novanın gözlemleri, morötesi akısının artışının optik akıdan daha sonra 

(bazen yarım günden bile fazla) olduğunu göstermiştir. 

 

Çok hızlı patlamalara sahip VW Hyi’de optik akının açıkça morötesinden önce arttığı 

gözlenmiştir. Oldukça yavaş patlamalar gösteren CN Ori’de ise iki akının da aynı 

zamanda yükseldiği görülmüştür (Pringle, Verbunt, Wade, 1986). 

 

Bu gözlemler aslında kütle aktarım kararsızlığına dayanan beklentileri çok iyi 

karşılamakta. Kütle aktarım oranında, viskoz zaman ölçeğinden daha kısa bir zamanda 

artış olursa, genellikle diskin dış kısımlarında yaratılan optik akının ilk önce artması 

beklenir. Moröte akı, viskozite maddenin içerilere yayılmasına izin verene kadar 

gecikir. Diğer yandan eğer madde aktarım artışı viskoz zaman ölçeğinden daha uzun 

olursa diskin tüm kısımlarından yayınlanan ışınımın eşzamanlı olarak artması beklenir. 

CN Ori ve VW Hyi’de moröte gecikmesinin gözlenmesi disk kararsızlığı modeli için 

ciddi problem oluşturmaktadır. Hızlı patlamalar için modelden beklenen, ısıtıcı dalgalar 

diske yayıldıkça moröte ve optik akının birlikte artmasıdır. Yavaş patlamalarda bu iki 

akı arasında bir gecikme gözlenmelidir. Bu beklentiler gözlemlerle uyuşmamaktadır. 

 

Bu problemi çözmek için modelde birçok düzenleme önerildi. Bu düzenlemeler, 

genellikle diskin yukarı sıcak kolda daha uzun kalmasını sağlayacak mekanizmalar 

içermektedir. Önerilerden biri ısısal zaman ölçeğinde ve ısı taşınımında artışlara 

dayanıyordu (Mineshige, 1988). Başka bir iddia da, 6000 K civarında konveksiyonun 

gözlenememesi nedeniyle viskozitede bir azalma bekleneceğini belirtmektedir (eğer 

viskozite konveksiyonun varlığı ile ilişkiliyse) (Duschl, 1989). 

 

Bu iddiaların hiçbiri yeteri kadar tatmin edici değildir. VW Hyi’nin gözlemleri 

göstermektedir ki; disk morötesi akının artmaya başlamasından önce yukarı sıcak kola 

varmış olmaktadır (Livio, 1994). 
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2.3.5. İki Standart Modelin Karşılaştırılması 

İki modelin de hem açıklayabildiği ve hem de açıklayamadığı gözlemler bulunmaktadır. 

Bunları maddeler halinde sıralayabiliriz: 

 

Cüce nova patlamaları disk içeren sistemlerle sıralanmıştır. Disk kararsızlığı modeli 

çerçevesinde disk içermeyen sistemlerde cüce nova tipi patlamalar beklenemez. Bu 

öngörüye karşı gelen bir gözlem yoktur. KAKM’ne göre patlamalar madde aktarım 

oranındaki artışlar nedeniyle olmaktadır. Ancak az önce de belirtildiği gibi, disk 

içermeyen sistemlerde (AM Her, DQ Her ve nova-benzeri değişenler) madde aktarım 

oranında artışlar gözlenmesine rağmen patlamalar gözlenmemiştir (Ak, 1999). 

 

Disk kararsızlığı modeli, kütle aktarım oranını sabit kabul ettiğinden patlama sırasında 

sıcak lekenin parlaklığında bir değişim beklemez. Oysa  KAKM’ne göre sıcak lekenin 

parlaklığı önemli ölçüde artmalıdır. Bu öngörüyü destekleyen gözlemler elde 

edilememiştir (Verbunt, 1986). Bu da; disk kararsızlığı modelini destekleyen bir 

sonuçtur. 

 

Bir patlama boyunca kütle ve açısal momentum diskte dağılacağından ve patlamalar 

arasında diskin dış kenarından kütle desteği sebebiyle diskin yarıçapı ve dolayısıyla 

sıcak lekenin konumu değişir. Disk kararsızlığının öngördüğü bu değişimler gerçekten 

de gözlenmiştir (Verbunt, 1986; Smak, 1984). 

 

Kütle aktarım kararsızlığı modelinde temel mekanizma kütle kaybeden yoldaş yıldızın 

sıcaklığı ile ilgilidir. Oysa KD sistemlerindeki bileşen yıldızlar hemen hemen aynı tayf 

tipindendir. Dolayısıyla aynı sıcaklıklardadır. Fakat patlamalar sistemden sisteme 

önemli değişiklikler gösterirler. Bu da KAKM’ne zıt bir durum olmaktadır (Livio, 

1994). 

 

Kütle aktarım kararsızlığı modelinin karşılaştığı problemler daha büyük olmaktadır. 

Kuramsal açıdan modelin öngördüğü yoldaş yıldızlar hiç varolmadı. Gözlemsel açıdan 

elde edilen disk çapı ve parlak lekenin ışınımı bir problem olarak görülmektedir. Diğer 

taraftan disk kararsızlığı modelinin ise morötesi gecikmesi ve sakin evredeki moröte ve 

x-ışınlarındaki değişimleri açıklamakta yetersiz kaldığı görülmektedir (Livio, 1994). 
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Bu durumda iki temel soru ile karşılaşıyoruz: i) Disk kararsızlığı modelindeki 

problemleri çözmek için bazı düzenlemeler yapılabilir mi? ii) Bu problemlerle 

karşılaşmayan alternatif bir model var mı? Eğer sakin halde diskin iç kısımlarının (sıcak 

disk bölgesi ve sınır tabaka) olmadığı düşünülürse (yani diskten çok bir halka gibi); hem 

morötesi gecikme hem de sakin haldeki moröte ve x-ışın akısındaki azalma ilke olarak 

çözülebilir. 

 

Patlama sırasında halka içe doğru genişleyecek (viskozite arttıkça) beyaz cücenin 

yüzeyine ulaşacak (bu da açıkça bir moröte gecikmesi yaratacak; çünkü moröte ışınım 

diskin iç kısımlarından yayınlanıyor). Patlamayı takiben, yani içe doğru madde 

yığıldıkça, halka orijinal halini alır. 

 

Standart modelde düzenlemeler son zamanlarda Meyer ve Meyer-Hofmeister (1994) 

tarafından yapıldı. Meyer koronal bir madde akışı ile maddenin diskin iç kısımlarından 

buharlaştığını önerdi. Bu iddiaya göre sakin haldeki bu kütle akımları, diskin iç 

kısımlarını tamamen buharlaştıracaktır (birkaç gün zaman ölçeğinde). Bu da varolan 

problemleri çözmektedir. İlke olarak bu model çalışmasına rağmen bazı noktalar biraz 

karışıktır. Doppler tomografi tekniğini kullanarak, diskin iç kısımlarının olup olmadığı 

belirlenebilir ki bu da öne sürülen iddia için gözlemsel bir testtir. Meyer’in 

senaryosunun işe yaraması için viskozitenin oldukça yüksek olması gerekmektedir (α ≅ 

1/3). Aksi halde koronal madde yığılma yapamaz. 

 

Diskin ortasında bir deliğin oluşması için diğer bir yol ise beyaz cücenin manyetik 

alanının biraz kuvvetli olmasıdır (106 G mertebelerinde). Bu durumda madde diskin 

bittiği yerden alan çizgilerini takip ederek kutuplara yığılır. Bu da, beyaz cücenin 

yüzeyine serbest düşen maddeyle x-ışınlarının yaratılması beklenir. Bu durumda, 

BC’nin dönüşü ile x-ışınlarında dönemli bir değişim görülmelidir. Cüce novalarda bu 

değişimin olmayışı bu senaryoya karşıt olarak durmaktadır. 

 

Günümüz literatüründe disk kararsızlığı modelinin kabul gördüğünü tespit ediyoruz. 

Artık disk kararsızlığı modeli (yığışma diski limit-çevrim kararsızlığı modeli veya, 

viskozitenin sayısal tanımlanmasında kullanılan α parametresi esas alınarak, α-disk 
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modeli de denir) sadece kataklismik çift yıldızlara değil, karadelik bileşenli x-ışın 

çiftleri gibi sistemlere de uygulanmaktadır (Cannizzo, Chen ve Livio, 1995; van 

Paradijs, 1996; Lasota, 2001). 

Her ne kadar disk kararsızlığı modeli patlamaların kaynağını diske sınırlama çabasını 

yansıtmakta ve çoğu gözlemsel bulguya, en azından kavramsal anlamda, tatmin edici 

açıklamalar getirmekte ise de, ileride bahsedileceği gibi Z Cam yıldızlarında görülen 

duraksamaların açıklanmasında kütle aktarımına da bir kararsızlık atfetmektedir (Ak, 

1999). 

2.4. DURAKSAMALARIN MODELLENMESİ 

Disk kararsızlığı modeli çerçevesinde duraksamalar açıklanmaya çalışılmıştır. İlk olarak 

Osaki (1974)’te Z Cam yıldızlarını U Gem’lere göre daha az kararsız sistemler olarak 

tanımlamıştır. Smak (1983), Z Cam yıldızlarının; yörünge dönemi - kütle aktarım oranı 

diyagramında, ısısal olarak kararlı olan nova-benzeri değişenlerle ısısal olarak kararsız 

olan cüce novalar arasında kaldığını belirtmiştir (Şekil 2.5). 

 

Isısal limit-çevrim modeline dayanarak, Meyer ve Meyer-Hofmeister (1983); Z Cam 

yıldızlarının kütle aktarım oranlarının kritik değerin hemen altında olduğunu söylediler. 

Bu yazarlar, yığılma ışımagücünden dolayı yoldaş yıldızın yüzeyinde meydana gelen 

irradyasyon etkisinin, kütle aktarım oranını arttıracağını düşünmüşlerdir. 

 

 

Şekil 2.5 : Yörünge dönemi - kütle aktarım oranı ilişkisi. Şekilde ZC: Z Cam sınıfını, UG: U 
Gem sınıfını, SU: SU UMa sınıfını, WZ: WZ Sge yıldızlarını, NL: Nova-benzeri değişenleri, 

ER: ER UMa yıldızlarını, PS: süperhörgüç gösteren sistemleri belirtmektedir. 
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Meyer ve Meyer-Hofmeister (1983)’e göre; yoldaş yıldızdan aktarılan madde miktarı 

(
•

M ) yoldaş yıldızın yüzey sıcaklığına bağlıdır. Bu ise beyaz cücenin ve yığılan 

maddenin yaratacağı ışımagücünden etkilenmektedir. Yüzey sıcaklığının artması ile 

yoldaş yıldızdan aktarılan madde miktarı artacaktır. 

 

Bu durumda duraksamalar kütle aktarım oranının kritik kütle aktarım oranından fazla 

olduğu durumlarda ortaya çıkmaktadır (Şekil 2.6). Kritik değerin altındaki kütle aktarım 

oranlarında disk, çevrimsel yapısını korur ve patlama aktivitesi görülür. Duraksamaların 

görüldüğü critMM
••

>  durumunda sistem UX UMa (nova-benzeri) yıldızlarına 

benzerken; critMM
••

<  olduğunda U Gem yıldızlarına benzemektedir (Meyer ve Meyer-

Hofmeister, 1983). 

 

Disk kararsızlığı modelinde (Smak, 1983) kritik kütle aktarım oranı şöyle verilmektedir: 

 bcdeffcrit GMrTM /)3/8( 34σπ=
•

  (1.9) 

Meyer ve Meyer-Hofmeister (1983), bu ifadeyi Z Cam için şöyle vermişlerdir: 

 deff logr 3,3  logT 3 - 7,8-  M log ∆+∆=
•

crit   (1.10) 

 bu ifadelerde σ Stefan-Boltzmann sabitini, G evrensel çekim sabitini, Teff diskteki etkin 

sıcaklığını, rd diskin yarıçapını, Mbc ise beyaz cücenin kütlesini göstermektedir. 

 

Şekil 2.6 : Kütle aktarım oranına göre Z Cam yıldızlarının patlama ve duraksama evreleri 

arasındaki geçişleri (Meyer ve Meyer-Hofmeister, 1983). 
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Bu çalışmayla Meyer ve Meyer-Hofmeister duraksamaların temel yapısını 

açıklamışlardır ancak Osaki (1996)’ya göre; irradyasyon etkisi ile kütle aktarım 

oranında meydana gelecek değişimlerin zaman ölçeğinin doğru mertebede olup 

olmadığı açıklanmamıştır. Osaki, Z Cam’lardaki duraksama olayının, iki durum 

arasında geçişi gerekli kılacak bir mekanizma ortaya konduğu takdirde disk kararsızlığı 

modeli ile açıklanabileceği de belirtmiştir. 

 

Meyer ve Meyer-Hofmeister (1983)’dan sonra Lin, Papaloizou ve Faulkner (1985) da 

kütle aktarım oranında meydana gelecek artışlar ile Z Cam yıldızlarında görülen 

duraksamaları açıklamışlardır. 

 

Buat-Menard, Hameury ve Lasota (2001), Meyer ve Meyer-Hofmeister’ın Z Cam 

yıldızlarına temel oluşturan çalışmasında belirttiği irradyasyon etkisini gözardı 

etmişlerdir. Bunun nedeni olarak da; irradyasyonun kütle aktarım oranını arttırma 

çevrimlerinin sürelerinin duraksamaların gözlenen aralıklarından uzun olmasını 

göstermişlerdir (Gontikakis ve Hameury, 1993). Bunun yerine yoldaş yıldızdan gelen 

maddenin çarparak diski ısıtması ve gel-git kuvvetlerinin yayılmasını modellerine dahil 

etmişlerdir. Bunun sonucunda kütle aktarım oranında meydana gelecek %30 oranında 

bir değişimin patlama evresinden duraksama evresine geçişi yaratacağını 

göstermişlerdir. Elde ettikleri ışık eğrilerinde (Şekil 2.7), patlama maksimumu ile 

duraksamalar arasında yaklaşık 0,7 kadirlik bir parlaklık farkı bulunmaktadır ki; bu da 

gözlemlerle oldukça uyumludur. 
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Şekil 2.7 : Buat-Menard, Hameury ve Lasota (2001) tarafından verilen kütle aktarım oranı 
değişimi ve buna karşılık gelen parlaklık değişimi grafiği. 

 

Yoldaş yıldızdan aktarılan kütle oranındaki değişimler sadece Z Cam yıldızları ile 

sınırlandırılmamıştır. Yığılma diski bulunmayan AM Her’lerdeki büyük parlaklık 

değişimleri kütle aktarım oranındaki değişimlerin bir sonucudur. Ayrıca DQ Her ve VY 

Scl yıldızlarında da parlaklık değişimleri kütle aktarım oranı değişimleri ile 

ilişkilendirilmiştir (Garnavich ve Szkody, 1988). Schreiber ve ark. (2000), AM Her’de 

gözlenen kütle aktarım oranı değişimlerinin diğer cüce nova sistemlerinde de 

görülebileceğini önermiştir. Livio ve Pringle (1994) ile King ve Cannizzo (1998) bu 

değişimlere yoldaş yıldız üzerindeki lekelerin neden olabileceğini söylemişlerdir. 
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3. VERİLER VE YÖNTEM 

3.1. VERİLER 

Bu tez çalışmasında incelenen duraksama davranışının doğası gereği, kullanılacak 

veriler uzun dönemli ışık eğrileri olmak zorundadır. Bu çalışmada kullanılan veriler; şu 

anda kataklismik değişenlere ait böyle uzun dönemli gözlem verisi bulunan en önemli 

ve en eski merkez olan AAVSO’dan alınmıştır. AAVSO; Amerikan Değişen Yıldız 

Gözlemcileri Birliği’nin (American Association of Variable Star Observers) 

kısaltmasıdır. 45 ülkede 1000’den fazla üyesi bulunan, değişen yıldız araştırmalarına 

odaklanmış bilimsel bir kuruluş olan AAVSO, 1911 yılında Harvard Üniversitesi 

Gözlemevi bünyesinde kurulmuş ve 1945 yılında bağımsız bir kuruluş haline gelmiştir. 

Bilimsel araştırmalara destek yanında ortaöğretim ve üniversite düzeyinde eğitime de 

destek vermektedir. AAVSO üyelerinin büyük çoğunluğu amatör gökbilimcilerdir. Bu 

amatör gökbilimcilerin yanında onları yönlendiren ve bilimsel destek veren profesyonel 

gökbilimciler de bulunmaktadır. 

 

Çalışmamızda kullandığımız veriler, AAVSO üyelerinin düzenli olarak yaptıkları 

gözlemlerin ürünüdür. Dünya’nın dört bir yanındaki gözlemciler yaptıkları gözlemleri 

AAVSO’ya göndermektedir. Burada temel istatistik işlemlerden geçirilen gözlemler 

temizlenmekte ve hatalı gözlemler arındırılmaktadır. Daha sonra biraraya getirilen 

gözlemler (EK-A, EK-B, EK-C, EK-D), üzerinde çalışılmaya hazır bir veri yığını 

oluşturmaktadır. Gözlemler görsel dalgaboyunda ( V = visual ); fotoelektrik ışıkölçer, 

CCD kamera ve karşılaştırma yöntemi ile yapılmıştır. AAVSO gözlemleri ağırlıklı 

olarak göz ile karşılaştırma yöntemiyle yapılmışlardır. Burada gözlemcilerden, teknik 

olanaklardan ve gözlem yerinden kaynaklanabilecek hatalar standart istatistik yöntemler 

yardımıyla arındırılmaktadır. 

 

AAVSO’nun uluslararası veritabanında bulunan Z Cam türü cüce novalardan, ışık 

eğrilerinde duraksamalar açıkça görülen RX And, Z Cam, AT Cnc ve AH Her seçildi. 

Bu yıldızlara ait kullanılan gözlem sayısı, JD ve miladi takvim cinsinden gözlem aralığı, 

yaklaşık gözlem süresi bilgileri Tablo 3.1 ve Tablo 3.2’de verilmektedir. 
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Tablo 3.1 : RX AND ve Z CAM’a ait gözlemlerin gözlem sayısı, gözlem aralığı ve gözlem 
süresi bilgileri. 

 RX AND Z CAM 
Gözlem Sayısı 51960 53525 

Gözlem Aralığı (JD) 2438295-2452728 2438295-2452275 
Gözlem Aralığı 1963-2003 1963-2001 

Gözlem Süresi (yıl) 39,5 38,3 
 

Tablo 3.2 : AT CNC ve AH HER’e ait gözlemlerin gözlem sayısı, gözlem aralığı ve gözlem 
süresi bilgileri. 

 AT CNC AH HER 
Gözlem Sayısı 5650 29681 

Gözlem Aralığı (JD) 2442506 - 2452271 2438297 - 2452270 
Gözlem Aralığı 1975 - 2001 1963 - 2001 

Gözlem Süresi (yıl) 26,7 38,2 
 

 

Tablo 3.1 ve Tablo 3.2’de verilen sayıları toplarsak kullanılan gözlem süresi yaklaşık 

143 yıl ve kullanılan gözlem sayısı ise 140.816’dır.  

 

Szkody ve Mattei (1984), 21 cüce novanın uzun dönemli ışık eğrilerinin analizini 

yapmışlardır. Kullandıkları veri aralığı her sistem için 1000 gündür ki; bu değer 

yaklaşık 3 yıla karşılık gelmektedir. Oppenheimer, Kenyon ve Mattei (1998) ise sadece 

Z Cam’ın uzun dönemli gözlemlerinin analizini yapmışlardır. Kullandıkları veri aralığı 

yaklaşık 67 yıldır ve gözlem sayısı ise 51.086’dır. Z Cam için bu çalışmada kullanılan 

38,3 yıllık veriyle 67 yıl arasında önemli bir zaman farkı bulunmaktadır. Ancak bunun 

nedeni; Oppenheimer, Kenyon ve Mattei’nin (Janet Akyüz Mattei’nin AAVSO müdürü 

olması nedeniyle) Z Cam’a ait yayınlanmamış gözlemleri de kullanmış olmalarıdır. Son 

olarak bu tez çalışmasına temel aldığımız Honeycutt ve ark. (1998) ise AH Her için; 

2448700 - 2450030 aralığında 1330 gün, RX And için; 2447360 - 2450080 aralığında 

2720 gün ve Z Cam için; 2442748 - 2450084 aralığında 7336 günlük gözlem verisi 

kullanmışlardır. Yine aynı yazarlar bu belirtilen aralıklarda, AH Her için; 42 patlama ve 

3 duraksama, RX And için; 54 patlama ve 3 duraksama, Z Cam için; 163 patlama ve 13 

duraksama tespit etmişlerdir. Bu tez çalışmasında ise aynı yıldızlar için elde edilen 

değerler şöyledir: AH Her için; 595 patlama ve 8 duraksama, RX And için; 626 patlama 

ve 19 duraksama ve Z Cam için; 367 patlama ve 23 duraksama. Bu değerler dikkate 
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alındığında bu çalışma, kullanılan veri sayısı ve aralığı bakımından oldukça geniş 

ölçekli olmaktadır. 

3.2. YÖNTEM 

AAVSO’nun uluslararası veritabanından elde ettiğimiz uzun dönemli ışık eğrilerinin 

analizinde, AAVSO tarafından yazılmış TS11 adlı bilgisayar programı kullanılmıştır. 

Elimizdeki 140.816 noktanın içinde aynı günde alınmış gözlemler de bulunmaktadır. 

Bazı günlerde 5-10 gözlem noktası varken; bazı günlerde bu sayı 30-40’lara 

varabilmektedir. Bu farklılığın nedeni bu yıldızları gözlemleyen gözlemcilerin bazı 

günlerde gözlem yapamamış olmasıdır. Ancak en az gözlem olan günde bile bir yıldıza 

ait 5 gözlem noktası bulunmaktadır. Verilerdeki bu farklılığı ortadan kaldırmak ve ışık 

eğrisi üzerinde yapacağımız ölçümleri kolaylaştırmak için günlük ortalamalar alındı. 

Ortalamaların alınmasında ve bir veri dosyası oluşturulmasında TS11 programı 

kullanıldı. TS11 programının oluşturduğu ortalama dosyası Microsoft Excel programı 

ile okutulmuş ve veriler çizdirilmiştir. Daha sonra Excel üzerinde patlamalara ve 

duraksamalara ait ölçümler yapılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.1 : Patlamalara ait ölçüm noktaları örnek bir patlama üzerinde gösterilmektedir. Kırmızı 
kareler patlamanın başlangıç ve bitişini, kırmızı daire ise ölçülen ortalama patlama parlaklığını 

göstermektedir. 
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Patlama ölçümleri; patlamanın çıkış kolunun başladığı noktadan iniş kolunun bittiği 

noktaya kadar olan aralığı kapsamaktadır. Patlama ölçümlerinde her bir patlamanın 

başlangıç ve bitiş zamanları belirlenmiş ve bu iki zaman arasındaki süre yani patlama 

süresi de belirlenebilmiştir (Şekil 3.1). Patlama parlaklığı; başlangıç ve bitiş arasındaki 

noktaların parlaklık değerlerinin ortalamasından elde edilmiştir. 

 

143 yılı kapsayan toplam veriden, patlamaların saptanmasında oldukça hassas 

davranılmış ve çıkış ve iniş kolu belirgin olmayan yapılar patlama olarak kabul 

edilmemiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.2 : Duraksamalara ait ölçüm noktaları örnek bir duraksama üzerinde gösterilmiştir. 
Kırmızı kareler duraksamanın başlangıç ve bitişini, kırmızı daire ise ölçülen ortalama 

duraksama parlaklığını göstermektedir. 

 

Duraksamaların başlangıç ve bitiş zamanlarının tespiti ise patlamalara göre oldukça 

kolaydır. Duraksamaların başlangıcı olarak patlamadan inişte parlaklığın sabit kaldığı 

nokta alınmıştır. Bitişi için ise parlaklığın sakin hale dönmeye başladığı nokta alınmştır 

(Şekil 3.2). Bölüm 4.1’de verilen parlaklıklar duraksamanın başlangıç ve bitiş zamanları 

arasındaki parlaklıkların ortalamasıdır. 
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3.3. ÇALIŞILAN Z CAM SİSTEMLERİ 

3.3.1. RX AND 

Z Cam sistemleri içinde RX And, Z Cam’ın kendisinden sonra, en çok üzerinde durulan 

sistemdir. Bunun nedeni en parlak Z Cam sistemlerinden biri olmasının yanında, 

oldukça kısa süreli aralıklarla meydana gelen patlamalardır. Ortalama olarak 15 günlük 

sıklıkla meydana gelen bu patlamalar, cüce novalarda patlama mekanizmalarının 

araştırılmasında oldukça yararlı olmuştur. RX And’ın genel özellikleri Tablo 3.3’de 

listelenmiştir. 

 

Tablo 3.3 : RX Andromedae’nin genel bilgileri. Sakin evre ve duraksama parlaklıkları Ritter ve 
Kolb (1998)’den, diğer bilgiler Kube ve ark. (2003)’ten alınmıştır. 

Rektesansyon 01h 04m 35s.60 
Deklinasyon +41° 17′ 57″.9 

Galaktik boylam 125°.587 
Galaktik enlem -21°.504 

Yörünge dönemi (gün) 0.2098930 ± 0.0000001 
T0 zamanı (HJD) 2447041.932 ± 0.002 

Patlama evresi parlaklığı (m) 10.9 
Sakin evre parlaklığı (m) 14.9 

Duraksama parlaklığı (m) 11.8 
Yörünge eğimi (°) 51 ± 9 

Baş bileşenin kütlesi (M¤) 1.14 ± 0.33 
Yoldaş bileşenin kütlesi (M¤) 0.48 ± 0.03 

Kütle oranı (M1/M2) 2.4 ± 0.7 
Baş yıldızın sıcaklığı (K) 34000 ± 1000 

Uzaklık (pc) 200 
 

 

Szkody (1974), RX And’ın ışık değişimlerini incelemiş ve herhangi bir tutulmaya 

rastlamamıştır. Ayrıca, Robinson (1973c)’ün de söylediği gibi, saniyeler mertebesinde 

dönemli salınımlara da rastlanılamamıştır. Bunun yanında 0,1 kadirden 0,6 kadire varan 

ışık değişimleri gözlemiş ama bu değişimler kendilerini yörünge dönemine uygun bir 

sürede tekrarlamamışlardır. Szkody, sıcak lekenin serbest-serbest geçişlerle ışıma 

yaptığı varsayımıyla, meydana gelen bu değişimleri sıcaklıkta ve elektron 

yoğunluğunda meydana gelecek değişimlerle açıklamıştır. Gözlenen ışık değişimlerini 
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hesaba kattığında sıcaklıkta ve elektron yoğunluğunda %5 ile %50 oranında bir değişim 

öngörmüştür. 

 

Szkody (1976) 5 cüce novanın fotometrik ve tayfsal gözlemlerini yapmış ve sistemlerin 

akı dağılımlarını incelemiştir. SS Cyg, RX And, Z Cam, AH Her ve AB Dra üzerinde 

yaptığı çalışmada, kısa patlama dönemine sahip sistemlerde (özellikle RX And ve AB 

Dra’da) yığılma diskindeki parlak lekenin çok daha sıcak olduğunu ve ışınıma önemli 

miktarda katkı yaptığını bulmuştur. 

 

Clarke ve Bowyer (1984), RX And ve KT Per’in patlamadaki ve sakin evredeki 

tayflarını incelemişler ve bir patlama çevrimi boyunca meydana gelen değişimleri 

araştırmışlar. Patlama sırasında iki sistemin de emisyon çizgilerinde daralma ve Balmer 

düşmesinde dikleşme görülmüştür. Bu da, patlama sırasında diskin iç kısımlarındaki 

çizgi emiyonunda azalma olduğunu göstermiştir. Ayrıca soğurma çizgi profillerinin 

beyaz cüce tipinde bir atmosferdeki basınç genişlemesinden çok yığılma diski soğurma 

modelleriyle daha iyi uyuştuğunu bulmuşlar. İki sistemde de patlamada emisyon 

çizgilerinin genişliğinin sakin evrenin yarısı kadar olduğunu tespit etmişler. Çalışmaları 

gözlenen soğurma çizgilerinin yığılma diski kaynaklı olduğunu göstermiştir ve 

genişlemelerin basınçtan çok dönmeden kaynaklandığını iddia etmişlerdir. 

 

Szkody ve Mattei (1984) 21 cüce novanın uzun dönemli ışık eğrilerini incelemişlerdir. 

İnceledikleri ışık eğrileri içinde RX And’ın çok iyi elde edilmiş 2 duraksaması da 

bulunmaktadır. Açıkça görülmüş ki; duraksama sırasında sistemin parlaklığı sabit 

kalmayıp mini patlamalar yapmakta (Şekil 3.3). Bu da diskin her zaman durağan halde 

olmadığını göstermektedir. Tersine, modeller duraksamada yüksek madde aktarım 

oranından kaynaklanan bir durgunluk öngörür. 

 

Verbunt ve ark.’nın (1984) RX And hakkında yaptıkları tayfsal çalışma, eş zamanlı 

optik ve morötesi verileri içermektedir. Buna göre; RX And patlamaya önce optikte 

daha sonra morötede başlamaktadır. Ayrıca moröte bölgede görülen belirgin çizgiler 

1240 (N V), 1300 (Si III / O I), 1335 (C II), 1400 (Si IV), 1550 (C IV), 1640 (He II), 

1720 (N IV) ve 1850 (Al III)’tür. Bu çizgilerden C IV çizgisi patlama sırasında güçlü 

bir P Cyg profili göstermektedir. Bugün artık bu profilin sistemden atılan maddelerle 
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ilgili olduğu bilinmektedir. Yukarıda belirtilen çizgiler patlama sırasında soğurma 

profili verirken, (He II ve N IV hariç) sakin evrede emisyon profili verirler. Bununla 

bağlantılı olarak soğurma çizgi şiddetleri patlama maksimumuna doğru artarken, 

patlamadan sonra azalmaktadır. 

 

 

Şekil 3.3 : RX And’ın Szkody ve Mattei (1984)’te yeralan ışık eğrisi. Duraksama sırasındaki 
mini patlamaları göstermekte. 

 

Kaitchuck, Mansperger ve Hantzios (1988); RX And’ın sakin evreden patlamaya geçiş 

sürecinde tayflarını elde etmişler ve sistemde meydana gelen değişimleri 

belirlemişlerdir. Yaptıkları yüksek zamansal çözünürlüklü çalışma sonucunda RX 

And’ın radyal hız eğrilerini elde etmişlerdir. Sistemin tayflarında meydana gelen 

değişimler Verbunt ve ark. (1984) ile uyum içindedir. Kaitchuck, Mansperger ve 

Hantzios ayrıca RX And’ın yığılma diskinde, optik patlamanın en az 14 saat öncesinde 

değişimlerin meydana geleceğini söylemişlerdir. 

 

Kaitchuck (1989), RX And’ın tayfsal verileri üzerinde çalışarak yeni bir yörünge 

dönemi hesaplamıştır. Ona göre daha önce kullanılan yörünge dönemi belirgin hata 

içermekteydi. RX And’ın yörünge dönemine ilişkin ilk çalışma Kraft (1962) tarafından 
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yapılmış ve 0,21173 gün olarak bulunmuştur. Daha sonra Hutchings ve Thomas (1982) 

yeni bir yörünge dönemi vermişlerdir: 0,21154 gün. Ancak Kaitchuck’a göre bu 

değerler hata içermekteydi. O güne kadar elde edilmiş tüm tayfsal verileri kullanarak 

RX And’ın yörünge dönemini 0,209893 gün olarak bulmuştur. 

 

Eracleous, Halpern ve Patterson (1991), RX And’ın da içinde bulunduğu 32 kataklismik 

değişenin Einstein uydusuyla alınmış x-ışın verilerini analiz etmişler. Sistemlerin x-

ışınını nerede ürettiklerini tespit etmişlerdir. Buna göre manyetik olmayan KD’lerde x-

ışınlarının kaynağı disk ile beyaz cüce arasındaki sınır tabakadır. AM Her ve DQ Her 

sistemlerinde ise, x-ışınları yığılma sütunlarının tabanından yayınlanmaktadır. Ayrıca 

sistemlerden gelen x-ışınlarının genel özelliklerini ortaya koyan araştırmacılar bu 

ışımaların ısısal bremsstrahlung kaynaklı olduğunu söylemişlerdir. 

 

Sion ve ark. (2001), Hubble Uzay Teleskopu’nun yüksek çözünürlüklü tayfçekerini 

kullanarak, RX And’ın moröte tayflarını elde etmişler. Çalışmalarında RX And’ın 

beyaz cücesinin özelliklerini ortaya koymuşlardır. Buna göre beyaz cücenin sıcaklığı 

34000 K ve dönme hızı Vrot = 600 km/sn’dir. Bunun yanında beyaz cücenin kütlesinin 

0,8 M¤ olması durumunda soğuması için geçecek sürenin 4x106 yıl olduğunu 

göstermişlerdir. 

  

Sepinsky ve ark. (2002) ise yine Hubble Uzay Teleskopu’nu kullanarak, RX And’ın 

uzak moröte tayflarını elde etmişler. Sepinsky ve ark. ise beyaz cücenin sıcaklığını 

40000 K olarak verirlerken madde yığılma oranını da 2x10-10 M¤/yıl bulmuşlardır. Bu 

özellikleriyle beyaz cüce uzak moröte ışınımın %62’sini disk ise %38’ini 

yayınlamaktadır. Ancak patlama sırasında beyaz cücenin ~11000 K ısındığını ve 

ışınımın %81,4’ünü yayınladığını bulmuşlardır. Bu sıradaki madde yığılma oranı ise 

2,85x10-10 M¤/yıl bulunmuştur. 

 

Kato, Nogami ve Masuda (2002), RX And’ın 1996-1997 arasında ilginç bir 

sönükleşmesinden bahsetmişlerdir. Elde ettikleri fotometrik verilere dayanarak bu 

sönükleşme sırasında sistemde güçlü parıldama aktivitesi olduğunu söylemişler ancak 

herhangi bir yörüngesel değişim bulamamışlardır. Daha sonra, bu sönük durum sona 

erip sistem parlaklaşmaya başladığında bu klasik bir cüce nova patlamasından daha çok 
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VY Scl yıldızlarındaki parlaklaşmalara benzemiştir. Gözlenen minimum ve bu 

parlaklaşma aşamalarının bir VY Scl yıldızı olan MV Lyr’e çok benzediğini 

belirtmişlerdir. 

 

Livio ve Pringle (1994), kısa yörünge dönemlerine doğru evrimleşen cüce novaların, 

yoldaş yıldızda artan aktiviteden dolayı birer VY Scl sistemleri olacağını söylemiştir. 

VY Scl sistemleri madde aktarım oranının değişmesinden kaynaklanan ışık değişimleri 

gösterirler. Alçak ve yüksek durum diye tanımlanan evreler klasik bir cüce nova 

patlamasından farklıdır. Cüce nova patlamaları diskte meydana gelen kararsızlıklardan 

oluşurken, VY Scl sistemlerindeki alçak ve yüksek durumlara geçişler madde aktarım 

oranındaki azalış ve artışlarla olur. Livio ve Pringle (1994)’ün senaryosunda L1 

noktasında bulunan yıldız lekeleri, yoldaştan beyaz cüceye aktarılan madde miktarını 

azaltır ve sistem alçak duruma geçer. Madde aktarımı sistemin yörünge dönemi dönem 

boşluğunun üst sınırına geldiğinde durur. Bilinen bütün VY Scl sistemleri 3 < Porb < 4 

saat arasında yörünge dönemlerine sahiptir. King ve Kolb (1995) dönem boşluğu için en 

kabul edilebilir açıklamanın manyetik frenleme etkisinin kesilmesi olduğunu 

söylemişlerdir. Hellier ve Naylor (1998), VY Scl sistemlerinin KD evriminde bir 

basamak olduğu görüşüne katılmayarak, Z Cam sistemleri ile VY Scl sistemleri 

arasında bir ara sınıf olmadığını vurgulamışlardır. Bu araştırıcılar Warner (1995)’ten 

sonra, VY Scl ve Z Cam sistemlerinin tamamen farklı olduğunu iddia etmişlerdir. 

 

 

Şekil 3.4 : Schreiber, Gaensicke ve Mattei (2002)’nin, TT Ari, RX And ve AM Her’i 
karşılaştırdıkları ışık eğrileri. 

 

Schreiber, Gaensicke ve Mattei (2002), RX And’ın Z Cam sistemleri ile VY Scl 

sistemleri arasında bir geçiş sistemi olduğunu göstermişlerdir. Hatta 5.04 saatlik 

yörünge dönemiyle RX And’ın evriminin başlangıcında olduğunu belirtmişlerdir. VY 
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Scl yıldızı TT Ari, manyetik KD AM Her ve RX And’ı karşılaştırdıkları çalışmalarında 

uzun dönemli AAVSO ışık eğrilerini kullanmışlardır. RX And’da gözlenen alçak 

durumların VY Scl sistemlerinde görülen alçak durumlara benzerliğini (Şekil 3.4) 

ortaya koyan yazarlar, Hellier ve Naylor (1998)’e cevap vererek, RX And’ın Z Cam 

sistemleri ile VY Scl sistemleri arasında bir geçiş yıldızı olduğunu ortaya koymuşlardır. 

Çünkü RX And’da gözlenen alçak durumların, VY Scl sistemlerine benzer bir şekilde 

madde aktarım oranında meydana gelen azalmaların neden olduğunu söylemişlerdir. 

Kato, Nogami ve Masuda (2002)’nin çalışmaları da bu iddiaları desteklemektedir. 

3.3.2. Z CAM 

İçinde bulunduğu grubun prototipi olan Z Cam gösterdiği uzun süreli duraksamalarla 

ilgi odağı olmuştur. Z Cam’ın parlaklığı 12-30 günde bir 14.8 kadirden 10.5 kadire 

yükselir. Z Cam’ın genel özellikleri Tablo 3.4’te verilmektedir. 

 

Tablo 3.4 : Z Cam’ın genel özellikleri. Yörünge dönemi ve T0 zamanı Thorstensen ve Ringwald 
(1995)’den, parlaklık değerleri Ritter ve Kolb (1998)’den ve diğer bilgiler Kube ve ark. 

(2003)’ten alındı. 

Rektesansyon 08h 25m 13s.20 
Deklinasyon +73° 06′ 39″.4 

Galaktik boylam 141°.382 
Galaktik enlem 32°.629 

Yörünge dönemi (gün) 0.2898406 
T0 zamanı (HJD) 2448546.855 

Patlama evresi parlaklığı (m) 10.5 
Sakin evre parlaklığı (m) 14.8 

Duraksama parlaklığı (m) 11.7 
Yörünge eğimi (°) 57 ± 11 

Baş bileşenin kütlesi (M¤) 0.99 ± 0.15 
Yoldaş bileşenin kütlesi (M¤) 0.7 ± 0.03 

Kütle oranı (M1/M2) 1.41 ± 0.2 
Uzaklık (pc) 190 

 

 

Kraft, Krzeminski ve Mumford (1969), Z Cam’ı fotometrik ve tayfsal olarak 

incelemişler ve U Gem’de olduğu gibi bir tutulma görülmediğini belirtmişlerdir. Tayfsal 

gözlemlerden sistemin radyal hız eğrisini oluşturmuşlar ve buradan kütle değerleri için 

minimum değerler tespit etmişlerdir. Buna göre baş yıldız en az 0,86 yoldaş yıldız ise 
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0,64 Güneş kütlesindedir. Kraft, Krzeminski ve Mumford ayrıca Z Cam’a ait ilk 

yörünge dönemi değerini de 0,289840 gün olarak vermişlerdir. 

 

Robinson (1973a), Z Cam’ın yüksek hızlı ışıkölçümünü yapmış ve ışık değişimlerini 

incelemiştir. Robinson genel olarak Z Cam’ın ışık eğrisinin U Gem ve VV Pup’a 

benzediğini söylemiştir. Robinson da Kraft, Krzeminski ve Mumford (1969) gibi ışık 

eğrisinde tutulmalara rastlamamış ancak güçlü bir parıldama aktivitesi tespit etmiştir 

(Şekil 3.5). Bu aktivitenin dönemi 16-19 saniye olan düşük genlikli sinüs benzeri 

değişimler olduğunu belirtmiştir. Robinson ayrıca Z Cam’daki parlak lekenin sakin 

evrede toplam ışınımın %20’sini verdiğini ve parıldamaların kaynağı olduğunu 

saptamıştır. 

 

Robinson (1973d), Z Cam’ın radyal hız eğrisini ve yörünge dönemini iyileştirmek için 

Hα emisyon çizgisini incelemiştir. Bu çizginin gösterdiği 3 tepeli yapıyı, sistemi saran 

ve genişleyen bir kabuk olarak açıklamıştır. Kabuğun patlama sırasında atılan 

maddeden daha çok sürekli bir kütle kaybı ile ilişkili olduğunu söylemiştir. 

Hesaplamalardan 2,4x10-9 MÄ /yıl’lık bir kütle kayıp oranı bulmuştur ve bu değerin Z 

Cam’ın evrimini ciddi bir şekilde etkileyebileceğini söylemiştir. 

 

Kiplinger (1980), Z Cam’ın duraksamada ve patlama sırasındaki tayflarını incelemiştir. 

Z Cam’ın duraksama sırasındaki enerji dağılımını durağan yığılma diski modelleriyle 

ifade eden Kiplinger, kütle aktarım oranının 3x1017 g/s olduğunu tespit etmiştir. Ayrıca 

disk modellerinin patlamadan iniş sırasındaki gözlemlerine uymadığını söylemişlerdir. 
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Şekil 3.5 : Z Cam’ın Robinson (1973a)’da verilen yüksek hızlı ışıkölçümü. 

 

Szkody (1981) de Z Cam’ın tayfının yığılma diski modellerine uymadığını belirtmiştir. 

 

Szkody ve Wade (1981), Z Cam’ın duraksama Hα çizgisini incelemişler ve yörünge 

öğeleri ile çizgi profillerindeki ince yapının Robinson (1973d) ile tutarlı olduğunu 

bulmuşlardır. Duraksamaların yıldızın etrafında olduğu iddia edilen kabuğun hızını 

etkilemediği ve kütle kayıp oranının 6x10-10 MÄ /yıl olduğunu bulmuşlardır. 

 

Wu ve Panek (1983), Z Cam’ın da içinde bulunduğu 5 cüce novanın morötesi 

ışıkölçümünü yapmışlardır. Buna göre Z Cam’ın akı dağılımı α = -1,9 olan bir güç 

kanununa uymaktadır. Ayrıca Z Cam için kütle aktarım miktarını 3x1017 g/s 

bulmuşlardır. 

 

Berriman, Szkody ve Capps (1985), kataklismik değişenlerde kırmızıötesi ışınımın 

kaynağını incelemişlerdir. Aralarında Z Cam’ın da bulunduğu 28 kataklismik değişeni 

inceleyen Berriman, Szkody ve Capps yoldaş yıldızın kırmızıötesi ışınımdan sorumlu 

olduğunu söylemişlerdir. Yığılma diskinin karmaşık yapısının kırmızıötesi ışıkölçüm 

yapmayı engellediğini belirtmişlerdir. 
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Szkody ve Mateo (1986), Z Cam’ın CIV çizgisine ait ilk yörüngesel çalışmasını 

yapmışlardır. CIV çizgisinin gösterdiği P Cygni profillerini inceleyen Szkody ve Mateo, 

soğurma bileşeninin yörünge dönemi ile değiştiğini göstermişlerdir. 

 

Long ve ark. (1991), Z Cam’ı Astro-1 uydusundaki Hopkins Moröte Teleskopu ile 

gözlemişler ve sürekli spektrumun 1050 A civarında maksimum yaptığını saptamışlar. 

Ayrıca sürekli spektrumun optikçe kalın bir yığılma diskine işaret ettiğini 

söylemişlerdir. 

 

Thorstensen ve Ringwald (1995), Z Cam’ın yörünge dönemini iyileştirmişlerdir. 6400 – 

9000 A aralığında elde ettikleri tayflarda Hα çizgisini kullanmışlar ve yörünge 

dönemini 0,2898406 gün olarak bulmuşlardır. 

 

Wheatley ve ark. (1996), Z Cam’ın patlama sırasında alınmış ilk x-ışın gözlemlerini 

vermişlerdir. ROSAT uydusu ile yaptıkları gözlemlerin diğer cüce novalarda görülen x-

ışın karakterini gösterdiğini belirtmişlerdir. Buna göre; sakin evredeki sert x-ışınları 

patlamada yerlerini uzak morötesi ışınıma bırakmaktadır. 

 

Knigge ve ark. (1997), Astro-2 uydusunda yeralan Hopkins Moröte Teleskopu ile Z 

Cam’ın disk rüzgârlarını modellemişlerdir ve rüzgârlarla kaybolan madde miktarının 

3x1016 g/s olduğunu bulmuşlardır. 

 

Baskill, Wheatley ve Osborne (2001) Z Cam’ın ASCA uydusuyla alınmış x-ışın 

gözlemlerini analiz etmişlerdir. Patlamadan önce x-ışın akısının daha büyük olduğunu 

patlama ilerledikçe azaldığını saptamışlardır. Ayrıca gözlemlerin modellenmesiyle 

yıldızlararası ortamın değerinden daha büyük soğurma elde etmişler ve bu durumu 

patlamadan önce meydana gelen bir disk rüzgârı ile açıklamışlardır. 
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3.3.3. AT CNC 

AT Cnc, Romano ve Perissinotto tarafından 1968’de keşfedildi ve GR 151 adıyla 

adlandırıldı. AT Cnc’nin parlaklığı ortalama olarak 14 günde bir 16.2 kadirden 12.7 

kadire yükselir. AT Cnc’nin genel özellikleri Tablo 3.5’de verilmiştir. 

 

Tablo 3.5 : AT Cancri’nin genel özellikleri. Sakin evre ve patlama parlaklıkları Ritter ve Kolb 
(1998)’ten; yörünge dönemi, To zamanı, yörünge eğimi ve kütle değerleri Nogami ve ark. 

(1999)’dan; koordinat bilgileri Kube ve ark. (2003)’ten; duraksama parlaklığı bu tez 
çalışmasından alınmıştır. 

Rektesansyon 08h 28m 36s.92 
Deklinasyon +25° 20′ 02″.6 

Galaktik boylam 198°.548 
Galaktik enlem 31°.740 

Yörünge dönemi (gün) 0.2011 ± 0.0006 
T0 zamanı (HJD) 2450484.128 ± 0.002 

Patlama evresi parlaklığı (m) 12.7 
Sakin evre parlaklığı (m) 16.2 

Duraksama parlaklığı (m) 13.51 
Yörünge eğimi (°) 17 ±5 

Baş bileşenin kütlesi (M¤) 0.9 ± 0.5 
Yoldaş bileşenin kütlesi (M¤) 0.47 ± 0.05 

Kütle oranı (M1/M2) 0.511 
 

 

Gotz (1983, 1984, 1985, 1986) AT Cnc’yi sürekli fotometrik olarak gözlemiş ve elde 

ettiği tüm gözlemleri kullanarak ışık öğelerini vermiştir. Buna göre; AT Cnc’nin 

yörünge dönemi 0.2386913 gündür. 

 

Huruhata (1984), Kasım 1983 ve Mart 1984 arasında AT Cnc’yi fotoğrafik olarak 

gözlemiş. Elde ettiği ışık eğrisinin 12,5 günlük bir dönemle değiştiğini saptamış. Ayrıca 

AT Cnc’nin ışık eğrisinin; genlik, dönem ve biçim bakımından cüce nova HL CMa’ya 

benzediğini de belirtmiştir. 

 

Zwitter ve Munari (1994), AT Cnc’nin de içinde bulunduğu 31 kataklismik değişenin 

4600 – 9100 A° arasındaki tayflarını incelemişler ve görülen çizgilerin tanısını 

yapmışlardır. 
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Smith ve ark. (1997),  AT Cnc’nin de içinde bulunduğu 22 kataklismik değişende 

yoldaş yıldızın tayf sınıfını belirlemeye çalışmışlar. Bunun için 4.2 m’lik William 

Herschel Teleskopu’nu kullanan araştırmacılar, özellikle 5810 – 8910 A° aralığında 

aldıkları tayflarla (Şekil 3.6) birçok kataklismik değişen sistemindeki yoldaş yıldızın 

kırmızı cüce yıldız olduğunu bulmuşlardır. AT Cnc’nin yoldaş yıldızı için de K7 – M0 

tayf aralığında olduğunu ileri sürmüşlerdir. 

 

 

Şekil 3.6 : AT Cnc’nin Smith ve ark. (1997) tarafından alınan optik bölge tayfı. 

 

Nogami ve ark. (1999), AT Cnc’nin duraksamada ışıkölçümünü ve tayfölçümünü 

yapmışlar. Elde ettikleri ışık eğrilerinde 0.01 kadirlik küçük salınımlar bulmuşlar ancak 

bu değişimlerin yörünge hareketinden ileri gelmediği anlaşılmış. Yaptıkları tayfsal 

gözlemlerden ise duyarlı bir şekilde sistemin yörünge dönemini ve baş yıldızın kütlesini 

bulmuşlar. Buna göre yörünge dönemi P = 0.2011 gün ve baş yıldızın kütlesi 0.9 ± 0.5 

M¤ ‘dir. Nogami ve ark. fotometrik olarak buldukları değişimleri ise manyetik alanın 

orta şiddetli olduğu sistemlerde görülen; yoldaş yıldızın aydınlatma etkisi ile meydana 

gelen değişimlere bağlamışlar. 

 

Kozhevnikov (2004), AT Cnc’nin ışıkölçümünü yapmış ve 4.7 saatlik bir değişim 

bulmuştur. Bu değişimin genliği Nogami ve ark. (1999) ile uyum içindedir. Ancak 

Nogami ve ark. (1999)’un verdiği yörünge döneminden %3 daha kısadır. Fourier analizi 

sonucunda bulmuş oldukları bu değişim hafta zaman ölçeğinde değişim gösterince, 

Kozhevnikov bunun bir tür süperhörgüç olduğunu iddia etmiştir. Bu yorum doğruysa, 

AT Cnc süperhörgüç keşfedilen ilk Z Cam sistemi olacak. 
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3.3.4. AH HER 

AH Her’in değişkenliği ilk olarak Jacchia (1941) tarafından bulunmuştur. Ortalama 

olarak 20 günde bir patlama yapan AH Her bu sırada parlaklığını 14,7 kadirden 11,3 

kadire yükseltir (Şekil 3.7). AH Her’in genel bilgileri Tablo 3.6’de görülmektedir. 

 

 

Şekil 3.7 : AH Her’in AAVSO’dan alınmış ışık eğrisi. JD 2448000 – 2448200 aralığını 
kapsamaktadır. 

 

Tablo 3.6 : AH Herculis’in genel bilgileri. Parlaklık değerleri Ritter ve Kolb (1998)’den, 
yörünge dönemi ve To zamanı Horne, Wade, Szkody (1986)’dan, diğer bilgiler Kube ve ark. 

(2003)’ten alınmıştır. 

Rektesansyon 16h 44m 09s.99 
Deklinasyon +25° 15′ 02″.1 

Galaktik boylam 44°.850 
Galaktik enlem 38°.236 

Yörünge dönemi (gün) 0.258116 ± 0.000004 
T0 zamanı (HJD) 2444393.696± 0.003 

Patlama evresi parlaklığı (m) 11.3 
Sakin evre parlaklığı (m) 14.7 

Duraksama parlaklığı (m) 12.0 
Yörünge eğimi (°) 46 ± 3 

Baş bileşenin kütlesi (M¤) 0.95 ± 0.1 
Yoldaş bileşenin kütlesi (M¤) 0.76 ± 0.08 

Kütle oranı (M1/M2) 1.25 ± 0.08 
Baş yıldızın sıcaklığı (K) 27000 

Uzaklık (pc) 180 
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Robinson (1973b), AH Her’in dönemli ışık değişimlerini saptamak için yüksek hızlı 

ışıkölçümünü yapmış. Daha önce Warner ve Robinson (1972) ve Robinson (1973a) Z 

Cam, CN Ori ve AH Her’in yüksek hızlı ışıkölçümünü yapmışlar ve sinüs benzeri 

değişimler bulmuşlardır. Bu değişimlerin dönemleri Z Cam’da 16,01; AH Her’de ise 

31,55 saniyedir. Değişimlerin genliklerinin ise bir kadirin birkaç binde biri olduğunu 

saptamışlar. Z Cam ve CN Ori’de bu değişimlerin patlama maksimumuna yakın her 

zaman görüldüğünü kanıtlayacak kadar gözlem varken, AH Her’de yetersizdir. Bu 

amaçla, AH Her’in ışıkölçümünü yapan Robinson (1973b) herhangi bir dönemli 

değişime rastlamamıştır. Buradan hareketle Z Cam sistemlerinde dönemli ışık 

değişimlerinin patlama maksimumuna yakın zamanlarda görülebildiği sonucuna 

varmıştır. AH Her’de görülen 31,55 saniyelik değişimler beyaz cücenin zonklamasından 

ileri gelmektedir. 

 

Hildebrand, Spillar ve Stiening (1981), AH Her’deki hızlı salınımların rengini 

incelemişlerdir. Morötesi (355 ± 30 nm) ve kırmızıötesi (795 ± 80 nm) bantlarda 

yaptıkları gözlemlerde, meydana gelen hızlı ışık değişimlerinin kaynağını 

araştırmışlardır. Buna göre; bu değişimlerin kaynağı diskin iç kısımları ya da daha 

büyük bir ihtimalle beyaz cücedir. Salınımların dönemini 24-30 saniye arasında 

vermişlerdir. Bu sonuçlar Warner ve Robinson (1972) ile uyum içindedir. 

 

Wargau, Rahe ve Vogt (1983), AH Her’in UBV fotoelektrik ışıkölçümünü yapmışlar ve 

bu veriler yardımıyla sistem parametrelerini elde etmişler. AH Her’e ait AAVSO 

gözlemlerini kullanarak, patlamadan iniş hızını elde etmişler. Bailey (1975)’in verdiği 

ilişkiyi kullanarak da AH Her’in yörünge dönemini 5,9 saat bulmuşlardır. Yaptıkları 

fotoelektrik gözlemlerde dakika ya da saat mertebesinde herhangi bir dönemsel 

değişime rastlamadıkları için yörünge eğiminin 30° ≤ i ≤ 50° arasında olduğunu 

belirtmişlerdir. Kepler’in 3. kanununu ve bazı fotometrik ilişkileri kullanarak sistemin 

genel parametrelerini hesaplamışlardır. 

 

Verbunt ve ark. (1984), AH Her’in de içinde bulunduğu 3 cüce novanın eşzamanlı optik 

ve moröte gözlemlerini elde etmişler. Yaptıkları tayfsal gözlemler patlamaya denk gelen 

yazarlar; 1240 (N V), 1300 (Si III / O I), 1400 (Si IV), 1550 (C IV), 1640 (He II) ve         

1720 (N IV) çizgilerini absorbsiyon çizgisi olarak gözlemişler. Patlamadan sakin evreye 
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dönüldüğünde bu çizgiler emisyon çizgisi haline gelmektedir. Patlamadaki optik 

tayflarda ise Hβ ve diğer Balmer serisi çizgiler absorbsiyon olarak gözlenirken, 

patlamadan inişte tüm Balmer çizgilerinde emisyon yapıları gözlenmiştir. Verbunt ve 

ark. (1984), ayrıca AH Her için yıldızlararası kızarma miktarını da E(B-V) = 0,03 ± 

0,03 olarak hesaplamışlardır. 

 

Moffat ve Shara (1984), AH Her’i 11 gece fotometrik olarak gözlemişler ve Fourier 

tekniği ile yörünge dönemini bulmuşlardır. P = 0,247 ± 0,008 gün olarak verdikleri 

yörünge dönemini, patlamadan iniş zamanı-yörünge dönemi ve patlama süresi-yörünge 

dönemi ilişkileriyle test etmişler ve değerleri uyum içinde bulmuşlar. 

 

Lazaro ve Arevalo (1986), AH Her’in kırmızıötesi ışıkölçümünü yapmışlar ve 

patlamaya çıkışın optik bölgeye göre daha geç olduğunu saptamışlar. 

 

Horne, Wade ve Szkody (1986), AH Her’in çift yapısının modelini oluşturmuşlar. 

Mount Wilson’daki 2,5 m’lik Hooker teleskopuyla elde ettikleri yüksek çözünürlüklü 

tayflardaki emisyon ve absorbsiyon çizgilerini kullanmışlar. Bu gözlemler, çiftin 

yörünge dönemini ve bileşenlerin radyal hızlarını bulmalarına yardımcı olmuştur. 

Verdikleri                                P = 0,258116 ± 0,000004 gün değeri, Moffat ve Shara 

(1984)’nın verdiği P = 0,247 ± 0,008 değeri ile oldukça uyumludur. Horne, Wade ve 

Szkody sistemin dinamik bir modelini yapmışlardır. Hesapladıkları değerler Tablo 

3.7’de verilmiştir. 

 

Tablo 3.7 : Horne, Wade ve Szkody (1986)’nin, AH Her’e ait verdikleri parametreler. 

i = 46° ± 3° a = 2,04 ± 0,07 Rù 
M1 = 0,95 ± 0,10 Mù R1 = 0,008 ± 0,001 Rù 
M2 = 0,76 ± 0,08 Mù R2 = 0,74 ± 0,03 Rù 

 Rdisk = 1,01 ± 0,25 Rù 
 

Bruch (1987), AH Her’in sakin evrede 5300 – 7150 Å arasındaki tayfını elde etmiş ve 

yoldaş yıldızın K5’e yakın bir tayf sınıfında olduğunu belirtmiş. Çalışmasında en göze 

çarpan çizgi Hα bulunmuş ve eşdeğer genişliği 14,2 ± 6,7 Å ölçülmüş. Hem değer hem 

de çizgi profili açısından bu sonuçlar Horne, Wade ve Szkody (1986)’nin çalışması ile 
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uyum içindedir. Daha önce yapılan çalışmaları da kullanarak, Bruch AH Her’deki 

yoldaş yıldızın 0,73 Mù’lik bir kütleye sahip olduğunu söylemiş. Bu değer K2-K3 gibi 

bir tayf sınıfına karşılık gelmektedir ki gözlenen tayf da bu aralıktadır. 

 

Pezzuto, Bernacca, Stagni (1992); SY Cnc, YZ Cnc ve AH Her’in iki kanallı bir 

ışıkölçer ile hızlı ışıkölçümünü yapmışlar. Çalışmalarında cüce nova salınımları ve yarı-

dönemli salınımları araştıran yazarlar AH Her için 60 saniyelik dönemli değişimler 

saptamışlardır. Diğer sistemlerde de bu değere yakın değerli değişimler gözlenmesi, 

bunun aletsel bir etki olduğunu düşündürmüş. Ancak yapılan istatistikler bu 60 

saniyelik değişimin sistemin kendisine ait olduğunu belirtmişlerdir. 

 

Spogli ve ark. (2001), AH Her’i patlamada BVRI filtrelerinde gözlemiştir. Yaptıkları 

çalışmada AH Her’e ait patlama ve sakin evre için standart parlaklık değerlerini elde 

etmişler. Ayrıca sakin evreden patlamaya geçerken sistemin kırmızıdan daha mavi 

renklere geçiş yaptığını da bulmuşlardır. 

 

Lyons ve ark. (2001), AH Her’e ait Hubble Uzay Teleskopu ve IUE uydusu arşiv 

tayflarını analiz etmişler. Analizler sonucunda AH Her’de 27000 K sıcaklığında bir 

beyaz cüce olduğunu söylemişlerdir. Ayrıca Si IV çizgisini kullanarak kütle kayıp 

oranını da hesaplamışlar ve 
•

M = 10-9 Mù / yıl olarak vermişlerdir. 
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4. BULGULAR 

Bu tez çalışmasında elde ettiğimiz sonuçları üç başlık halinde vermek mümkündür. 

Bunlar sırasıyla; Duraksama Özellikleri, Duraksama ve Patlama Parlaklıklarının 

Karşılaştırılması ve Duraksama Öncesi Patlamaların Özellikleri’dir. 4.1’de 

duraksamalara ait genel özellikler verilmektedir. 4.2’de duraksama ve patlama 

parlaklıklarının karşılaştırılması yapılmakta ve değerler grafik üzerinde 

gösterilmektedir. 4.3’de ise duraksama öncesindeki patlamalar ile duraksamalar 

arasındaki ilişkiden sözedilmektedir. 

4.1. DURAKSAMA ÖZELLİKLERİ 

RX And’a ait ilk gözlem noktası 22 Eylül 1963’te son gözlem noktası ise 29 Mart 2003 

tarihindedir. Bu 39,5 yıllık döneme ait ışık eğrilerinde 19 duraksama saptanmıştır 

(Tablo 4.1). Duraksamaların süreleri 28 gün ile 467 gün arasında değişmektedir. RX 

And’ın duraksamadaki en düşük parlaklığı 11,9 en yüksek parlaklığı ise 11,5’dir. 

Ortalama duraksama parlaklığı ise 11,64 bulunmuştur. 

 

Tablo 4.1 : RX And’ın JD 2438295 – 2452728 arasındaki duraksamaları. 

Duraksama 
No 

Duraksamanın 
Başlangıç Tarihi 

(JD) 

Duraksamanın 
Bitiş Tarihi 

(JD) 

Süre 
(Gün) 

Ortalama 
Parlaklık 

(m) 
1 2443089,9950 2443118,1150 28 11,7 
2 2443144,0900 2443174,7060 31 11,6 
3 2443798,7888 2443904,6000 106 11,9 
4 2444756,8000 2445132,5400 376 11,5 
5 2445209,9988 2445271,5765 62 11,6 
6 2445505,5200 2445559,9278 54 11,8 
7 2445818,5900 2445882,0164 63 11,8 
8 2446287,9945 2446363,9335 76 11,7 
9 2446748,0515 2446781,1820 33 11,6 

10 2447889,3200 2448014,5000 125 11,6 
11 2448125,3992 2448300,8050 175 11,5 
12 2448396,7945 2448448,0154 51 11,5 
13 2449489,8830 2449517,6907 28 11,7 
14 2449841,8500 2450309,1700 467 11,5 
15 2450568,6100 2450687,9755 119 11,7 
16 2450828,0900 2450897,3181 69 11,5 
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17 2451016,7380 2451067,1003 50 11,6 
18 2451139,9221 2451186,0573 46 11,6 
19 2451383,9232 2451432,1611 48 11,8 

   ORTALAMA 11,64 
   STD. SAPMA 0,12 

 

Z Cam’a ait ilk gözlem noktası 22 Eyül 1963’te son gözlem noktası ise 31 Aralık 2001 

tarihindedir. Bu 38,3 yıllık döneme ait ışık eğrilerinde 23 duraksama saptanmıştır 

(Tablo 4.2). Duraksamaların süreleri 12 gün ile 1016 gün arasında değişmektedir. Z 

Cam’ın duraksamadaki en düşük parlaklığı 11,8 en yüksek parlaklığı ise 11,5’dir. 

Duraksamaların ortalama parlaklığı ise 11,62’dir. Bu değerle Z Cam kendi sınıfı içinde 

duraksama parlaklığı en yüksek olan sistem olmaktadır. 

Tablo 4.2 : Z Cam’ın JD 2438295 – 2452275 arasındaki duraksamaları. 

Duraksama 
No 

Duraksamanın 
Başlangıç Tarihi 

(JD) 

Duraksamanın 
Bitiş Tarihi 

(JD) 

Süre 
(Gün) 

Ortalama 
Parlaklık 

(m) 
1 2439196,6001 2439673,6001 477 11,6 
2 2440875,7000 2440994,3000 119 11,7 
3 2441423,6504 2441487,6123 64 11,6 
4 2441620,7754 2441858,6733 238 11,6 
5 2442387,6325 2442748,3800 361 11,6 
6 2442953,5667 2443969,6072 1016 11,6 
7 2444041,7881 2444663,8700 622 11,5 
8 2444778,6300 2444872,9520 94 11,5 
9 2444892,5400 2445138,8928 246 11,6 

10 2445813,0894 2445960,6240 148 11,6 
11 2446373,2678 2446554,8649 182 11,6 
12 2446602,4000 2446688,7413 86 11,5 
13 2446845,9723 2446901,0579 55 11,7 
14 2446952,6420 2447418,3800 466 11,6 
15 2447592,1476 2447611,2504 19 11,7 
16 2447717,8636 2447741,9467 24 11,6 
17 2448888,3500 2449352,4300 464 11,6 
18 2449864,1539 2449957,1130 93 11,6 
19 2450250,1568 2450274,2548 24 11,7 
20 2450347,0208 2450371,8771 25 11,7 
21 2450828,8192 2450867,9602 39 11,8 
22 2450992,0831 2451004,4365 12 11,6 
23 2452014,9699 2452119,1453 104 11,5 

   ORTALAMA 11,62 
   STD. SAPMA 0,06 
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AT Cnc’ye ait ilk gözlem noktası 3 Nisan 1975 son gözlem noktası 27 Aralık 2001 

tarihindedir. Bu 26,7 yıllık döneme ait ışık eğrilerinde 11 duraksama saptanmıştır 

(Tablo 4.3). Duraksamaların süreleri 36 gün ile 593 gün arasında değişmektedir. AT 

Cnc’nin duraksamadaki en düşük parlaklığı 13,81 ve en yüksek parlaklığı ise 13,33’tür. 

Duraksamaların ortalama parlaklığı ise 13,51’dir. 

 

Tablo 4.3 : AT Cnc’nin JD 2442506 – 2452271 arasındaki duraksamaları. 

Duraksam
a 

No 

Duraksamanın 
Başlangıç Tarihi 

(JD) 

Duraksamanın 
Bitiş Tarihi 

(JD) 

Süre 
(Gün) 

Ortalama 
Parlaklık 

(m) 
1 2447153,9399 2447189,7930 36 13,69 
2 2447583,5000 2447620,5601 37 13,49 
3 2447964,5249 2448317,2598 353 13,57 
4 2448332,6499 2448418,6880 86 13,33 
5 2448721,6802 2448990,6299 269 13,52 
6 2449033,0898 2449111,6934 79 13,50 
7 2449251,5000 2449355,9941 104 13,44 
8 2449517,6660 2450110,3154 593 13,47 
9 2450231,6563 2450764,5860 533 13,38 

10 2451237,6035 2451302,8722 65 13,41 
11 2451855,2278 2452059,6289 204 13,81 

   ORTALAMA 13,51 
   STD. SAPMA 0,14 

 
 
 

 

AH Her’e ait ilk gözlem noktası 24 Eylül 1963 son gözlem noktası 26 Aralık 2001 

tarihindedir. Bu 38,2 yıllık döneme ait ışık eğrilerinde 8 duraksama saptanmıştır (Tablo 

4.4). Duraksamaların süreleri 37 gün ile 156 gün arasında değişmektedir. AH Her’in 

duraksamadaki en düşük parlaklığı 12,41 ve en yüksek parlaklığı ise 12,01’dir. 

Duraksamaların ortalama parlaklığı ise 12,25’dir. 
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Tablo 4.4 : AH Her’in JD 2438297 – 2452270 arasındaki duraksamaları. 

Duraksama 
No 

Duraksamanın 
Başlangıç Tarihi 

(JD) 

Duraksamanın 
Bitiş Tarihi 

(JD) 

Süre 
(Gün) 

Ortalama 
Parlaklık 

(m) 
1 2439641,6299 2439797,6001 156 12,11 
2 2443910,7998 2443948,0000 37 12,01 
3 2447473,3600 2447517,9301 45 12,18 
4 2448683,6799 2448780,8000 97 12,15 
5 2449685,5000 2449777,0300 92 12,36 
6 2449818,0520 2449854,7479 37 12,35 
7 2450838,9764 2450945,1307 106 12,41 
8 2450978,4000 2451022,8114 44 12,41 
   ORTALAMA 12,25 
   STD. SAPMA 0,15 

 

 

RX And, Z Cam, AT Cnc ve AH Her’in incelediğimiz gözlem aralıklarında (Tablo 3.1 

ve Tablo 3.2) gösterdikleri duraksamaların toplam süreleri ve bu sürelerin toplam 

gözlem zamanına oranları şöyledir: 

 

RX And; toplam gözlem zamanı 14433 gün olup bu süre içinde gösterdiği duraksama 

etkinliklerinin toplamı ise 2007 gündür. Bu toplam gözlem zamanının % 14’ünü 

oluşturmaktadır. 

 

Z Cam; toplam gözlem zamanı 13980 gün olup bu süre içinde gösterdiği duraksama 

etkinliklerinin toplamı ise 4978 gündür. Bu toplam gözlem zamanının % 36’sını 

oluşturmaktadır. 

 

AT Cnc; toplam gözlem zamanı 9765 gün olup bu süre içinde gösterdiği duraksama 

etkinliklerinin toplamı ise 2359 gündür. Bu toplam gözlem zamanının % 24’ünü 

oluşturmaktadır. 

 

AH Her; toplam gözlem zamanı 13973 gün olup bu süre içinde gösterdiği duraksama 

etkinliklerinin toplamı ise 614 gündür. Bu toplam gözlem zamanının % 4’ünü 

oluşturmaktadır. 
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4.2. DURAKSAMA VE PATLAMA PARLAKLIKLARININ 

KARŞILAŞTIRILMASI 

RX And yıldızının incelenen ışık eğrisinde JD 2438295 – 2452728 aralığında 626 

patlama saptanmıştır. Aynı dönemde saptanan duraksama sayısı ise 19’dur. Patlamaların 

ortalama süresi 11 gün, duraksamaların ortalama süresi ise 106 gündür. Bir duraksama 

yaklaşık olarak 10 patlama süresine karşılık gelmektedir. Patlama ve duraksama 

parlaklıklarına bakıldığında arada 0,7 kadire yakın bir fark görülmektedir (Tablo 4.5). 

Patlamaların ortalama parlaklığı 12,37 kadir iken duraksamalar yaklaşık 0,7 kadir daha 

parlak ve 11,64 kadirdir. Şekil 4.1 RX And’ın duraksama ve patlama ortalama 

parlaklıklarının karşılaştırmasını göstermektedir. Kırmızı noktalar ve kırmızı düz çizgi 

sırasıyla; duraksama parlaklıklarını ve ortalama parlaklık seviyesini göstermektedir. 

Mavi noktalar ve mavi düz çizgi ise patlama parlaklıklarını ve ortalama parlaklık 

seviyesini göstermektedir. 

Tablo 4.5 : RX And’ın duraksama ve patlama sayı, ortalama gün, ortalama parlaklık ve standart 
sapma değerleri. 

 Sayı Ortalama 
Süre (Gün) 

Ortalama 
Parlaklık (m) Std. Sapma 

Patlamalar 626 11 12,37 0,41 
Duraksamalar 19 106 11,64 0,12 

Şekil 4.1 : RX And’ın duraksama ve patlama parlaklıklarının karşılaştırılması. 
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Z Cam yıldızının incelenen ışık eğrisinde JD 2438295 – 2452275 aralığında 367 

patlama saptanmıştır. Aynı dönemde saptanan duraksama sayısı ise 23’dür. Patlamaların 

ortalama süresi 16 gün, duraksamaların ortalama süresi ise 216 gündür. Bir duraksama 

yaklaşık olarak 14 patlama süresine karşılık gelmektedir. Patlama ve duraksama 

parlaklıklarına bakıldığında arada 0,3 kadirlik bir fark görülmektedir (Tablo 4.6). 

Patlamaların ortalama parlaklığı 11,90 kadir iken duraksamalar yaklaşık 0,3 kadir daha 

parlak ve 11,62 kadirdir. Şekil 4.2 Z Cam’ın duraksama ve patlama ortalama 

parlaklıklarının karşılaştırmasını göstermektedir. Kırmızı noktalar ve kırmızı düz çizgi 

sırasıyla; duraksama parlaklıklarını ve ortalama parlaklık seviyesini göstermektedir. 

Mavi noktalar ve mavi düz çizgi ise patlama parlaklıklarını ve ortalama parlaklık 

seviyesini göstermektedir. 

 

Tablo 4.6 : Z Cam’ın duraksama ve patlama sayı, ortalama gün, ortalama parlaklık ve standart 
sapma değerleri. 

 Sayı Ortalama 
Süre (Gün) 

Ortalama 
Parlaklık (m) Std. Sapma 

Patlamalar 367 16 11,90 0,31 
Duraksamalar 23 216 11,62 0,06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.2 : Z Cam’ın duraksama ve patlama parlaklıklarının karşılaştırılması. 
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AT Cnc yıldızının incelenen ışık eğrisinde JD 2442506 – 2452271 aralığında 227 

patlama saptanmıştır. Aynı dönemde saptanan duraksama sayısı ise 11’dir. Patlamaların 

ortalama süresi 13 gün, duraksamaların ortalama süresi ise 214 gündür. Bir duraksama 

yaklaşık olarak 16 patlama süresine karşılık gelmektedir. Patlama ve duraksama 

parlaklıklarına bakıldığında arada 0,2 kadirlik bir fark görülmektedir (Tablo 4.7). 

Patlamaların ortalama parlaklığı 13,72 kadir iken duraksamalar yaklaşık 0,2 kadir daha 

parlak ve 13,51 kadirdir. Şekil 4.3 AT Cnc’nin duraksama ve patlama ortalama 

parlaklıklarının karşılaştırmasını göstermektedir. Kırmızı noktalar ve kırmızı düz çizgi 

sırasıyla; duraksama parlaklıklarını ve ortalama parlaklık seviyesini göstermektedir. 

Mavi noktalar ve mavi düz çizgi ise patlama parlaklıklarını ve ortalama parlaklık 

seviyesini göstermektedir. 

 

Tablo 4.7 : AT Cnc’nin duraksama ve patlama sayı, ortalama gün, ortalama parlaklık ve standart 
sapma değerleri. 

 Sayı Ortalama 
Süre (Gün) 

Ortalama 
Parlaklık (m) Std. Sapma 

Patlamalar 227 13 13,72 0,31 
Duraksamalar 11 214 13,51 0,14 

Şekil 4.3 : AT Cnc’nin duraksama ve patlama parlaklıklarının karşılaştırılması. 
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AH Her yıldızının incelenen ışık eğrisinde JD 2438297 – 2452270 aralığında 595 

patlama saptanmıştır. Aynı dönemde saptanan duraksama sayısı ise 8’dir. Patlamaların 

ortalama süresi 17 gün, duraksamaların ortalama süresi ise 77 gündür. Bir duraksama 

yaklaşık olarak 5 patlama süresine karşılık gelmektedir. Patlama ve duraksama 

parlaklıklarına bakıldığında arada 0,5 kadirlik bir fark görülmektedir (Tablo 4.8). 

Patlamaların ortalama parlaklığı 12,71 kadir iken duraksamalar yaklaşık 0,5 kadir daha 

parlak ve 12,25 kadirdir. Şekil 4.4 AH Her’in duraksama ve patlama ortalama 

parlaklıklarının karşılaştırmasını göstermektedir. Kırmızı noktalar ve kırmızı düz çizgi 

sırasıyla; duraksama parlaklıklarını ve ortalama parlaklık seviyesini göstermektedir. 

Mavi noktalar ve mavi düz çizgi ise patlama parlaklıklarını ve ortalama parlaklık 

seviyesini göstermektedir. 

 

Tablo 4.8 : AH Her’in duraksama ve patlama sayı, ortalama gün, ortalama parlaklık ve standart 
sapma değerleri. 

 Sayı Ortalama 
Süre (Gün) 

Ortalama 
Parlaklık (m) Std. Sapma 

Patlamalar 595 17 12,71 0,35 
Duraksamalar 8 77 12,25 0,15 

 

Şekil 4.4 : AH Her’in duraksama ve patlama parlaklıklarının karşılaştırılması. 
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4.3. DURAKSAMA ÖNCESİ PATLAMALARIN ÖZELLİKLERİ 

Z Cam yıldızlarında duraksamalar patlama maksimumundan sakin evreye dönülürken 

ortaya çıkarlar. Temel olarak bir Z Cam türü cüce novanın ne zaman duraksamaya 

gireceği bilinemez. Ancak son yıllarda bu konuda yapılan çalışmalar, duraksamaların 

başlayacağının tahmin edilebileceğini gösterdi (Szkody ve Mattei, 1984; Lin, 

Papaloizou ve Faulkner, 1985; Honeycutt ve ark., 1998). Z Cam türü cüce novaların ışık 

eğrilerinin incelenmesinden, duraksamaya yaklaşırken patlamaların sürelerinin kısaldığı 

ve genliklerinin azaldığı saptandı. Dolayısıyla bir Z Cam türü cüce novanın 

patlamalarının sıklaştığı ve genliklerinin azaldığı belirlenebilirse duraksamanın 

meydana geleceği öngörülebilir. Warner (1995), duraksama öncesi patlamaların 

sürelerinin kısalmasını istisna bir durum olarak nitelerken, Honeycutt ve ark. (1998) bu 

durumun Z Cam yıldızlarında görülen karakteristik bir özellik olduğunu 

savunmuşlardır. Ancak belirtilmesi gereken bir konu; genellikle kataklismik 

değişenlerin her bir üyesinin kendine özgü bir karakteri olduğudur. Duraksamaların 

öncesinde görülen bu özellik her yıldızda görülemeyebileceği gibi bir yıldızın her 

duraksamasında da görülemeyebilir. Bununla birlikte, bir çok yıldızın duraksamalarında 

bu karakterin baskın olduğu görülmüştür.  

 
Bu özelliği ortaya çıkarmak için, duraksamaların öncesindeki 5 patlamanın sürelerini 

belirleyerek, duraksamaya en uzak patlamadan bir önceki patlamaya doğru olan değişim 

incelendi. Birbirine yakın duraksamalarda, bir duraksamanın öncesinde 5’den daha az 

patlama görülebilir. Bu duruma bir örnek olarak Şekil 4.8’de verilen AH Her’in 6 

numaralı duraksaması gösterilebilir. Şekil 4.5, 4.6, 4.7 ve 4.8’de X ekseninde 

duraksama öncesindeki patlamaların sırası yer almaktadır. Buna göre; 1 numaralı 

patlama duraksamadan bir önceki, 5 numaralı patlama ise duraksamadan 5 önceki 

patlamayı göstermektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 57

Şekil 4.5 : RX And’ın 18 numaralı duraksaması öncesindeki patlamaların sürelerinin değişimi. 
Yatay eksende duraksamadan önceki patlamaların sırası, düşey eksende ise patlama süresi yer 

almaktadır. 

 

Şekil 4.6 : Z Cam’ın 23 numaralı duraksaması öncesindeki patlamaların sürelerinin değişimi. 
Yatay eksende duraksamadan önceki patlamaların sırası, düşey eksende ise patlama süresi yer 

almaktadır. 
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Şekil 4.7 : AT Cnc’nin 10 numaralı duraksaması öncesindeki patlamaların sürelerinin değişimi. 
Yatay eksende duraksamadan önceki patlamaların sırası, düşey eksende ise patlama süresi yer 

almaktadır. 

 
Şekil 4.8 : AH Her’in 6 numaralı duraksaması öncesindeki patlamaların sürelerinin değişimi. 
Yatay eksende duraksamadan önceki patlamaların sırası, düşey eksende ise patlama süresi yer 

almaktadır. 
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Şekil 4.5, 4.6, 4.7 ve 4.8’de gösterilen duraksama öncesindeki patlamaların sürelerinin 

kısalması; RX And’ın 19 duraksamasından 13’ünde, Z Cam’ın 23 duraksamasından 

19’unda, AT Cnc’nin 11 duraksamasından 5’inde ve AH Her’in 8 duraksamasından 

2’sinde görülmüştür. Oran olarak belirtirsek; RX And’ın duraksamalarının %68’inde, Z 

Cam’ın duraksamalarının %83’ünde, AT Cnc’nin duraksamalarının %45’inde ve AH 

Her’in duraksamalarının %25’inde bu özellik görülmüştür. Honeycutt ve ark. (1998) da 

Z Cam için saptadıkları 13 duraksamadan 9’unda duraksama öncesindeki patlamaların 

sürelerinin kısaldığını tespit etmişlerdir. Bu %69’luk bir orana karşılık gelmektedir ve 

bu çalışmada elde edilen orana yakındır. 

 

Patlama sürelerinin belirgin bir şekilde kısalmasıyla sistemin duraksamaya gireceği 

öngörülebilmektedir ancak duraksamanın ne kadar süreceği hakkında bir bilgiye 

ulaşmak oldukça zor gözükmektedir. Bu amaçla duraksama sürelerinin sistemin diğer 

parametreleri ile olan ilişkisi incelendi. İlk olarak duraksama süresinin, öncesindeki 

patlamaların sürelerine olan bağlılığı araştırıldı. Burada duraksama öncesindeki 5 

patlamanın sürelerinin ortalaması ile o duraksamanın süresi alındı. Ancak Şekil 4.9, 

4.10, 4.11 ve 4.12’den görüldüğü gibi duraksama öncesindeki patlamaların süreleri ile 

duraksama süresi arasında açık bir ilişki bulunamamıştır. 
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Şekil 4.9 : RX And’a ait duraksama öncesi patlamaların sürelerinin duraksama sürelerine göre 

değişimi. 
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Şekil 4.10 : Z Cam’a ait duraksama öncesi patlamaların sürelerinin duraksama sürelerine göre 

değişimi. 
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Şekil 4.11: AT Cnc’ye ait duraksama öncesi patlamaların sürelerinin duraksama sürelerine göre 

değişimi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Şekil 4.12 : AH Her’e ait duraksama öncesi patlamaların sürelerinin duraksama sürelerine göre 
değişimi. 
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5. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu tez çalışmasında Z Cam türü cüce novalar olan RX And, Z Cam, AT Cnc ve AH 

Her’in uzun dönemli ışık eğrileri incelenmiştir. Tablo 3.1 ve Tablo 3.2’den 

görülebileceği gibi incelenen veriler oldukça geniş bir zaman dilimini kapsamaktadır. 

Bir yıldız için ortalama 35 yıllık gözlem kullanılmıştır. Toplam 1815 patlamanın ve 61 

duraksamanın incelendiği bu tez çalışması, Z Cam türü cüce novaların duraksamalarını 

inceleyen en kapsamlı çalışma olmaktadır. Elde edilen değerlerin literatürle 

uyumluluğunu göstermek için Tablo 5.1 oluşturulmuştur. Tabloda Z Cam yıldızının 

Honeycutt ve ark. (1998) tarafından saptanan duraksama süreleri ve aynı 

duraksamaların bu çalışmada ölçülen süreleri yer almaktadır. 

 

Tablo 5.1 : Z Cam yıldızının bu çalışmada ve Honeycutt ve ark. (1998)’de kullanılan 13 
duraksamasının elde edilen sürelerinin karşılaştırılması. Birinci sütunda parantez içinde verilen 

rakamlar duraksamların bu çalışmada verilen numaralarını göstermektedir (Bkz. Tablo 4.2). 

Bu çalışma Honeycutt ve 
ark. (1998) 

1016 ( 6 ) 1019 
622 ( 7 ) 619 
94 ( 8 ) 71 

246 ( 9 ) 243 
148 ( 10 ) 133 
182 ( 11 ) 187 
86 ( 12 ) 79 
55 ( 13 ) 59 

466 ( 14 ) 461 
19 ( 15 ) 20 
24 ( 16 ) 25 

464 ( 17 ) 465 
93 ( 18 ) 73 

 

 

Honeycutt ve ark. (1998) RX And’ın ortalama duraksama parlaklığını 11,49; Z Cam’ın 

ortalama duraksama parlaklığını 11,60 ve AH Her’in ortalama duraksama parlaklığını 

12,32 kadir bulmuşlardır. Bu çalışmada da yeralan bu üç yıldızın ortalama duraksama 

parlaklıkları şöyledir: RX And 11,64; Z Cam 11,62 ve AH Her 12,25. 
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Duraksamaların ve patlamaların ortalama parlaklıkları Bölüm 4.2’de verilmiştir. Bu 

çalışmada incelenen 4 yıldızın da ortalama duraksama parlaklıkları ortalama patlama 

parlaklıklarından daha yüksektir. Z Cam yıldızlarının duraksamaları Bölüm 2.4’de 

anlatıldığı gibi yoldaş yıldızdan aktarılan madde miktarının, kritik madde aktarım 

oranının üzerine çıkmasıyla meydana gelmektedir (Meyer ve Meyer-Hofmeister, 1983). 

Bu diske daha çok maddenin geleceği ve bu maddenin diske çarpmasıyla oluşan parlak 

lekenin ışınımının artacağı anlamına gelmektedir. Böylece duraksamalarda sistemin 

neden patlamalara göre daha parlak olduğu anlaşılabilmektedir. Honeycutt ve ark. 

(1998)’den sonra bu tez çalışması da bu kuramsal öngörüyü gözlemlerle 

desteklemektedir. 

 

Yoldaş yıldızdan aktarılan madde miktarı kritik değerin altına düştüğünde sistem 

normal diyebileceğimiz hale döner ve patlamalar gözlenmeye başlar. Madde aktarım 

oranı kritik değere yakın olan sistemlerde, meydana gelebilecek hafif bir artışla sistem 

duraksamaya girecektir (Meyer ve Meyer-Hofmeister, 1983; Lin, Papaloizou ve 

Faulkner, 1985; Buat-Menard, Hameury ve Lasota, 2001). Bu artışları yaratacak 

mekanizmalar için çeşitli açıklamalar yapılmaktadır (Meyer ve Meyer-Hofmeister, 

1983; Livio ve Pringle, 1994; Osaki, 1996; King ve Cannizzo, 1998; Buat-Menard, 

Hameury ve Lasota, 2001). Buradan hareketle, duraksama parlaklığının patlama 

parlaklığına yakın olması, kütle aktarım oranının kritik değere yakın olması olarak 

yorumlanabilir. Z Cam ve AT Cnc’nin duraksama ve patlama parlaklıkları birbirlerine 

RX And ve AH Her’e göre oldukça yakın değerlerdedir. Dolayısıyla Z Cam ve AT 

Cnc’deki yoldaş yıldızlardan aktarılan maddenin miktarında meydana gelecek küçük bir 

artış bu sistemlerde duraksamayı başlatacaktır. Bir başka deyişle bu sistemlerin 

duraksamaya girmeleri, RX And ve AH Her’e göre daha kolay olmaktadır. Gerçekten 

de bu Şekil 4.2 ve 4.3’den görülebilir. Z Cam ve AT Cnc’de daha sık duraksama 

görülmektedir.  

 

Burada RX And hakkında bir şeyler söylemek gerekir: RX And’ın duraksama ve 

patlama parlaklıkları arasındaki fark büyük olmasına rağmen duraksamaların sık 

görüldüğü zamanlar bulunmaktadır. Bunun nedeni; RX And’ın yoldaş yıldızından 

aktarılan madde miktarındaki artışların büyük olması olabilir. Bunu ortaya koyabilmek 

için kütle aktarım oranının hesaplanması gerekmektedir. Bu da özellikle patlamadan 
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duraksamaya geçişlerde elde edilecek tayflarla mümkün olabilir (Kiplinger, 1980; Wu 

ve Panek, 1983). Ayrıca, RX And’da kütle aktarım oranını arttıran süreçler ile Z Cam 

ve AT Cnc’de bu oranı arttıran süreçlerin birbirinden farklı olması da bu durumu 

yaratabilir.  

Şekil 5.1 : RX And, Z Cam, AT Cnc ve AH Her’de görülen duraksamaların oranının duraksama  
ve patlama parlaklıkları arasındaki farka göre değişimi. 

 

Z Cam ve AT Cnc’de kütle aktarım oranının kritik değere yakın olduğu düşüncesini 

duraksama süreleri ile de desteklemek mümkündür. Çünkü kritik değere yakın bir kütle 

aktarım oranına sahip olan bir sistemin daha uzun süreler duraksamada kalabileceği 

beklenebilir. Z Cam ve AT Cnc’de görülen duraksamalar, sistemlere ait toplam gözlem 

sürelerinin sırasıyla %36’sını ve %24’ünü oluşturmaktadır. Bu değerler RX And’da 

%14 AH Her’de ise %4’tür. Şekil 5.1’den de görülebileceği gibi, duraksama ve patlama 

parlaklıkları arasındaki farkın küçük olduğu sistemlerde duraksamaların oranı büyük 

olmaktadır. 

 

Z Cam sistemlerinde duraksamalardan önceki patlamaların sürelerinin kısaldığı ve 

duraksamaya doğru daha sık patlama görüldüğü saptanmıştır (Szkody ve Mattei, 1984; 

Lin, Papaloizou ve Faulkner, 1985; Honeycutt ve ark., 1998). Eğer çok düzenli ve 

güvenilir gözlemler bulunursa, bir Z Cam sisteminin duraksamaya gireceğini tahmin 

etmek mümkün olabilir. Warner (1995) tarafından bir istisna, Honeycutt ve ark. (1998) 

tarafından ise karakteristik bir özellik olarak nitelenen patlamaların sürelerinin 
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kısalmasını bu tez çalışmasında incelenen 4 yıldızda test edildi. Her yıldız için 

patlamaların sürelerinin kısalmasına örnek Şekil 4.5, 4.6, 4.7 ve 4.8’de verilmiştir. Bu 

özellik sistemlerin her duraksamasından önce görülmemekle beraber büyük 

çoğunluğunda tespit edilebilmiştir. RX And’ın duraksamalarının %68’inde, Z Cam’ın 

duraksamalarının %83’ünde, AT Cnc’nin duraksamalarının %45’inde ve AH Her’in 

duraksamalarının %25’inde duraksama öncesindeki patlamaların sürelerinin kısaldığı 

tespit edilmiştir. 

 

Bu gözlemsel bulgunun modellemesini kuramsal olarak Lin, Papaloizou ve Faulkner 

(1985) yapmışlardır. Kuramsal modellerinde kütle aktarım oranını arttırdıkça, 

patlamaların süresi kısalmış ve daha sık meydana gelmişlerdir. Duraksama öncesindeki 

patlamaların sürelerinin kısalmasının, kütle aktarım oranında meydana gelen artışlarla 

açıklanabilmesi oldukça uygun görünmektedir. Çünkü sistemlerin patlama 

aktivitesinden çıkıp duraksamaya başlamaları için Meyer ve Meyer-Hofmeister 

(1983)’ün belirttiği gibi kütle aktarım oranlarında artış olmalıdır. 
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Gözlemleri 

• Ege Üniversitesi Gözlemevi’nde Örten Çift Yıldızların ve Kromosferik Aktif 

Çift Yıldızların Fotometrik Gözlemleri 

• TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’nde Kataklismik Değişen Yıldızların ve Örten 

Çift Yıldızların Fotometrik Gözlemleri 

• Eyüboğlu İkiz Gözlemevi’nde Örten Çift Yıldızların ve Delta Scuti Yıldızlarının 

CCD Fotometrisi. 

 

Uluslararası Okullar: 

• Photometry and Spectroscopy with CCDs. A Summer School on  Charge 

Coupled Devices, 24 Haziran – 06 Temmuz 2001, TÜBİTAK Ulusal 

Gözlemevi, Antalya. 
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• High-Energy Astrophysics Summer School, 16 – 27 Temmuz 2001, TÜBİTAK 

Feza Gürsey Enstitüsü, İstanbul. 

 

Toplantılar: 

• Matematik ve Fen Bilimlerinin Uygulama Alanı : Astronomi Sempozyumu, 

1-2 Kasım 1997, Eyüboğlu Eğitim Kurumları, İstanbul. 

• Variable Stars as Essential Astrophysical Tools, NATO-ASI, 31 Ağustos – 

11 Eylül 1998, Çeşme, İzmir. 

• XI. Ulusal Astronomi Toplantısı, 7 – 10 Ağustos 1999, Fırat Üniversitesi, 

Elazığ. 

• The Last Total Solar Eclipse of The Millennium In Turkey, ASP Conf. 

Series, 13-15 Ağustos 1999, İTÜ, İstanbul. 

• XII. Ulusal Astronomi Toplantısı, 4 – 8 Eylül 2000, Ege Üniversitesi, İzmir. 

• Optik İnterferometreler, Sıvı Aynalı Teleskoplar ve Kütleçekimsel 

Mercekler Çalıştayı, 14 – 17 Mayıs 2002, Çanakkale Onsekiz Mart 

Üniversitesi, Çanakkale.  

• Yakın Çift Yıldız Çalışmalarında Yeni Gelişmeler : Yıldızlara Giden Altın 

Yol, 24 – 28 Haziran 2002, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 

Çanakkale. 

• XIII. Ulusal Astronomi Toplantısı, 2 – 6 Eylül 2002, TÜBİTAK Ulusal 

Gözlemevi, Antalya. 

 

Projeler: 

 

1) Proje Adı : Güneş Tutulmasında Kullanılan Deney Setleri  

    Proje Yürütücüsü : Sinan Aliş 

    Proje Danışmanı : Prof. Dr. M. Türker Özkan 

    Projeye Katılanlar : M. Mustafa Keskin 

    Projenin Verildiği Kurum : İ. Ü. Araştırma Fonu 

    Kodu : ÖR-42/240698 

Tarih : 1998-1999 
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2) Proje Adı : TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’nden Kataklismik Çift Yıldızların                 

Fotometrik Gözlemlerine Hazırlık Çalışması 

      Proje Yürütücüsü : M. Mustafa Keskin 

      Proje Danışmanı : Prof. Dr. M. Türker Özkan 

      Projeye Katılanlar : Sinan Aliş 

      Projenin Verildiği Kurum : İ. Ü. Araştırma Fonu 

      Kodu : ÖR-43/240698 

      Tarih : 1998-1999 

 

3) Proje Adı : 11 Ağustos 1999 Tam Güneş Tutulması Gözlemlerinde Kullanılacak 4    

Aletin Çalışma Prensipleri 

    Proje Yürütücüsü : Işıl Erdeve 

    Proje Danışmanı : Prof. Dr. M. Türker Özkan  

    Projeye Katılanlar : Asuman Gültekin, Sinan Aliş, M. Mustafa Keskin,  

    Projenin Verildiği Kurum : İ. Ü. Araştırma Fonu 

    Kodu : ÖR-83/280699 

    Tarih : 1999-2000 

 

4) Proje Adı : Yeni Keşfedilen ve Parametreleri Belirlenmemiş Örten Çift Yıldızların 

Fotometrik Gözlemleri ve Analizleri 

    Proje Yürütücüsü : M. Eray Atay 

    Proje Danışmanı : Yard. Doç. Dr. A. Talat Saygaç 

    Projeye Katılanlar : Sinan Aliş, M. Mustafa Keskin, Şule Köksal 

    Projenin Verildiği Kurum : İ. Ü. Araştırma Fonu 

    Kodu : ÖR-104/0703200 

    Tarih : 2000-2001 

 

Çalışmalar: 

1) 1990 Sonrası Tam Güneş Tutulmalarında Yapılan Korona Gözlemleri ve 

Sonuçları, S. Aliş, M. M. Keskin, M. T. Özkan, 1999, XI. Ulusal Astronomi 

Toplantısı, 7 – 10 Ağustos 1999, Elazığ. (Poster) 
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2) Kataklismik Değişen Yıldızların TUG'da Gözlemlerine Hazırlık Çalışması ve 

Deneme Gözlemleri, M. M. Keskin, S. Aliş, XI. Ulusal Astronomi Toplantısı, 7 

– 10 Ağustos 1999, Elazığ. (Poster) 

3) 11 Ağustos 1999 Tam Güneş Tutulması İstanbul Üniversitesi Gözlem Programı, 

A. T. Saygaç ve ark., XI. Ulusal Astronomi Toplantısı, 7 – 10 Ağustos 1999, 

Elazığ. (Poster) 

4) Kataklismik Değişenlerde Si IV Çizgi Profillerinin Analizi, M. T. Özkan, T. Ak, 

M. M. Keskin, S. Aliş, XII. Ulusal Astronomi Toplantısı, 4 – 8 Eylül 2000, 

İzmir. (Bildiri) 

5) Kataklismik Değişen SS CYG'nin TUG Gözlemleri, S. Aliş, M. M. Keskin, M. 

T. Özkan, XII. Ulusal Astronomi Toplantısı, 4 – 8 Eylül 2000, İzmir. (Poster) 

6) HIPPARCOS Kataloğunda Bulunan Örten Çift Yıldızların Özellikleri, M. E. 

Atay, Ş. Köksal, S. Aliş, M. M. Keskin, XII. Ulusal Astronomi Toplantısı, 4 – 8 

Eylül 2000, İzmir. (Bildiri) 

7) First Photoelectric Observations of GQ Draconis, 2000, M. E. Atay, S. Aliş, M. 

M. Keskin, Ş. Köksal, A. T. Saygaç, IBVS, No. 4988 (Makale) 

8) Erratum to IBVS No.4855 and Times of Minima of the Eclipsing Binary V357 

Pegasi. (Makale), 2000, S. Aliş, M. M. Keskin, M. E. Atay, IBVS, No. 5282. 

9) Observational Properties of Cataclysmic Variables, S. Aliş, High-Energy 

Astrophysics Summer School, 16 – 27 Temmuz 2001, TÜBİTAK Feza Gürsey 

Enstitüsü, İstanbul. (Bildiri) 

10) GQ Dra Örten Çiftinin İlk Işık Eğrisinin Fotometrik Çözümü, M. E. Atay, M. M. 

Keskin, S. Aliş, XIII. Ulusal Astronomi Toplantısı, 2 – 6 Eylül 2002, TÜBİTAK 

Ulusal Gözlemevi, Antalya.(Bildiri) 

11) V357 Peg Örten Çift Yıldızının Fotometrik Gözlemi ve Çözümlemesi, S. Aliş, 

M. M. Keskin, M. E. Atay, XIII. Ulusal Astronomi Toplantısı, 2 – 6 Eylül 2002, 

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi, Antalya.(Bildiri) 
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