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Tarihçe (Özet)

• Özet olarak ilk değişen yıldız 1639 yılında Johannes Holwarda’nın
Omicron Ceti (Mira) yıldızının 11 ay’lık bir süre içerisinde 
parlaklığının değişim gösterdiğini bulması ile ortaya çıkmıştır. Mira, 
daha öncesinde David Fabricius tarafından 1596 yılında nova olarak 
tanımlanmıştır. 

• Bu keşif, 1572 ve 1604 yıllarında gözlenen süpernovalar ile birlikte 
dikkate alındığında Aristo tarafından ileri sürülen değişmez evren
düşüncesi ve daha önceki filozofların düşüncelerinin yıkılmasına yol 
açmıştır.

• Bu keşif ile değişen yıldızlar konusu 16. ve 17. yy’ın başlarında 
Astronomi açısından devrim niteliği taşıyan bir konu haline gelmiştir.



...devam
• Astronomi açısından ikinci dönem, G. Montanari tarafından 1669 yılında 

Algol’ün ışık değişimi gösterdiğini keşfetmesi ile ortaya çıkmıştır. Ve 1784 
yılında John Goodricke, Algol’deki parlaklık değişiminin nedenini doğru bir 
şekilde açıklayan ilk kişi olmuştur. 

• Keşif sırasına göre G. Kirch tarafından 1686 yılında Chi Cygni’yi, 1704 
yılında G.D. Maraldi tarafından R Hydrae’nin keşfi takip etmiştir. 1786’lı 
yıllarda bilinen değişen yıldız sayısı 10 kadardır. Bu dönemde John 
Goodricke’in kendisi Delta Cephei ve Beta Lyrae değişenlerini de 
keşfetmiştir. 1850’li yıllarda değişen yıldızların sayısında hızla artma 
görülmektedir ve 1890 yılından sonra ise değişen yıldızların keşfinde 
fotografik gözlemler kullanılmaya başlanmıştır.

• Değişen Yıldızların Genel Kataloğu (General Catalogue of Variable Stars, 
GCVS)’de 2008 yılı için kendi galaksimizde bilinen değişen yıldızların sayısı 
46000 iken, başka galaksilerdeki gözlenen değişen yıldızların sayısı 
10000’lere ulaşmıştır. Ve bir o kadar da değişen olduğundan şüphelenilen 
yıldız bulunmaktadır.

• 2013 yılında 47811 adet değişen.

• 2016 yılında 47970 adet değişen

• 2017 yılında 52011 adet değişen (2015 yılına kadar keşfedilmiş veriler). 

• 14811 adet NSV bulunmaktadır.



Geri Dön...

GCVS Variability Types 



GCVS Query (Sorgu) Formu



Örnek bir sorgulama: RR Lyr



Değişen yıldız gözlemleri

• Değişen yıldızlar genel olarak ışıkölçüm, spektro-
fotometrik ve tayfsal olarak incelenirler. Bununla birlikte 
günümüzde polarimetrik (polarizasyon) gözlemleri de 
yapılmaktadır.

– Yıldızların parlaklıkları zamana karşı grafike edilerek ışık 
eğrileri oluşturulur. Dönemli değişen olması durumunda 
evrelendirilerek grafike edilirler.

– Düzenli değişen yıldızlar için parlaklık değişimine ilişkin dönem 
ve genlik değerleri belirlenir. 

• Bazı değişen yıldızlar için bu parametrelerin de uzun zaman aralıklarında 
değişim gösterdiği veya bir dönemden diğerine kadar geçen sürede 
değiştiği bilinmektedir. 

– Işık eğrilerinde en parlak oldukları konuma maksimum, en 
sönük oldukları konuma ise minimum adı verilir.



Örnek Işık Eğrisi:
o Ceti (omicron Ceti: Mira)’nın ışık eğrisi



CY Aqr (d Scuti türü bir değişen)



V539 Ara’nın ışık eğrisi
(Zonklayan bileşene sahip örten değişen)



...devam

• Amatör astronomlar, değişen yıldızların bilimsel açıdan 
incelenebilmesini sağlayabildikleri için astronomi 
dünyasında önemli yer tutarlar. 
– AAVSO grubu bu türden gözlemler yapan ve dünya çapında 

üyesi bulunan bir topluluktur. 

• Değişen yıldızların ışık eğrilerinin incelenmesi ile 
aşağıdaki bilgilere ulaşmak mümkündür;

• Parlaklık değişiminin dönemli, yarı-dönemi, düzensiz veya sabit olup 
olmadığı,

• Parlaklık değişimi bulunuyorsa bu değişimin dönemi ve genliği

• Parlaklık değişiminin biçimi (ışık eğrisinde minimum veya 
maksimumların simetrik olup olmadığı, düzgün değişim gösterip 
göstermediği, her çevrimde sadece bir veya birden fazla minimum 
parlaklığa sahip olup olmadığı gibi)



http://www.aavso.org/



AAVSO

Dr. Janet Akyüz Mattei (1943-2004)
Bodrum’da doğmuş ve Brandis Üniversitesi (Lisans 1965), Virginia Üniversitesi (Master 

1972) ve Ege Üniversitesinde (Master 1970, Doktora 1982) yapmıştır. 1973 yılından 

ölümüne kadar yaklaşık 30 yıl boyunca American Association of Variable Star Observers’in

yöneticiliğinde bulunmuştur.



• Tayfsal gözlemlerden ulaşılabilen bilgiler:
– Ne tür yıldız olduklarını: sıcaklığı, ışınım sınıfı (cüce yıldız, dev yıldız, süperdev

yıldız vb.)

– Tek yıldız olup olmadıkları veya bir çift yıldız olup olmadığı (bir çift yıldız için 
alınan tayf iki bileşen yıldızın bileşke tayfından oluşur). Bu tür gözlemlerle 
üçüncü bileşene ait izleri de görmek mümkündür.

– Zamana bağlı olarak tayfta bir değişim olup olmadığı (örneğin yıldızın 
sıcaklığında değişim olup olmadığı, bu olayın dönemli olup olmaması gibi)

– Parlaklık değişimi ile birlikte dikkate alındığında tayfdaki bu değişim ile bağlantılı 
olup olmadığı (örneğin, görünür bölgede büyük bir parlaklık değişimi ortaya 
çıkmasına rağmen kırmızıöte bölgede böyle bir değişimin görülmemesi veya çok 
güç görülebilmesi)

– Eğer tayfta bulunan çizgiler belirli bir dalgaboyu etrafında hareket ediyorsa 
(örneğin, dönemli olarak yıldızın büzülmesi veya genişlemesine, veya dönmesine 
veya genişleyen gazın varlığına delil olabilir). Doppler olayı...

– Güçlü manyetik alanın olup olmadığına dair bulgu… Zeeman olayı…

– Normal olmayan salma veya soğurma çizgilerinin görülüyor olması, yıldız 
atmosferinin sıcak bir gaz ile sarılı olup olmadığını gösterebilmesi,

– Az sayıda örneği bulunmasına rağmen yıldız diskine ilişkin resmin ortaya 
çıkarılabilmesine (Doppler Tomografi Yöntemi ile) ve yıldız yüzeyinde 
karanlık/parlak lekelerin varlığı veya hangi konumlarda bulunduğuna dair bilgiler 
verebilmektedir.



Gözlemlerin açıklanması

• Işık eğrisi ile birlikte tayfsal gözlemlerin birlikte dikkate alınması 
durumunda bir değişen yıldızda neden parlaklık değişimi 
gerçekleştiğinin ipuçlarına ulaşılır. 
– Örnek; Zonklama yapan bir yıldızın tayfının incelenmesi sayesinde, 

parlaklık değişiminin nedeninin yıldız yüzeyinde meydana gelen 
genişleme ve/veya büzülme olup olmadığını ortaya çıkarmak 
mümkündür.

• Yaklaşık olarak değişen yıldızların 2/3’ünün zonklama yaptığı 
bilinmektedir. 

• Bir yıldızın zonklayabileceği düşüncesi 1930’lu yıllarda Arthur 
Stanley Eddington’un yıldızların iç yapılarına ilişkin matematiksel 
denklemleri dikkate alınarak teorik olarak ortaya konmuş bir bilgidir.

• Yıldızlarda kararsızlık durumunu yaratacak bir düşünce, yıldızın dış 
katmanları ile konvektif katmanlarında meydana gelebilecek sıcaklık 
değişimidir. Böylesine bir değişim atomlardaki iyonizasyon seviyeleri 
ile ilgilidir.



...devam
• Bir yıldız genişlerken dış katmanlarının sıcaklığı azalır. 

• Sıcaklığın azalması, bu katmandaki elementlerin iyonizasyon derecesini 
azaltır. Bu durum gazın daha fazla geçirgen davranmasına ve yıldızın 
daha kolay bir şekilde enerji salabilmesine neden olur.

• Yıldız tekrar büzülmeye başladığında gaz daha sıkışık bir duruma gelir. 
Gazın ısınması ile bu ortamdaki elementler için iyonizasyon derecesini 
tekrar artırır. Bu durumda gaz daha opak davranır ve iç katmanlardan 
gelen ışınım gaz tarafından daha fazla soğurulmaya başlar.

• Yıldız atmosferlerinde gerçekleşecek bu tür olaylar çevrimli bir şekilde 
yıldızın genişlemesine ve büzülmesine neden olur.

• Cephei türü değişen yıldızlarda zonklamanın temel nedeni olarak 
Helyum (He++ → He+ ve tekrar → He++ ya geçişi) elementi için ortaya 
çıkan iyonizasyon salınımları olduğu bilinmektedir.

Geri Dön...



Değişen Yıldızların Adlandırması

• 17. yüzyılda BAYER (1572 den 1625’e kadar) tüm parlak yıldızları 
kataloglarken, takımyıldız adlarının kısaltmaları önüne eski Yunan 
alfabesinin harflerini koyarak bir adlandırma yoluna gitmiştir (Örn. a
Lyr, a Cyg). Yunan alfabesinin harfleri yeterli olmayınca bu 
adlandırmaya Latin alfabesinin küçük harfleri ve daha sonra da 
büyük harfleri kullanılarak devam edilmiştir. 

• Fotoğraf filminin astronomide kullanılmaya başlaması ile gözlenen 
yıldız sayısındaki hızlı artış, HEVELIUS ve FLAMSTEED’in, harflerle 
yapılan adlandırmanın yeterli olmayacağını düşünmesine ve bir 
takımyıldızdaki yıldızları sağaçıklık sırasına dizmelerine neden 
olmuştur. 

• Bu isimlendirme, takımyıldız adının önüne (1 den başlayarak) sayılar 
koyarak gerçekleştirilmiştir. 



...devam

• ARGELANDER, 19. yüzyıl ortasında “Bonner Durchmusterung
(1855)” kataloğu ve haritalarını oluştururken, çok sayıda ışık 
değişimi gösteren yıldız olduğunu görmüş ve bunların düzenli bir 
şekilde adlandırılması gerektiğini düşünmüştür. 

• ARGELANDER değişen yıldızların adlandırılması için arayış içinde 
iken Latin alfabesinin küçük harfleri tükenmiş, büyük harflerin ise bir 
kısmı kullanılmış durumdaydı. Alfabenin sonuna yakın harfler hiç bir 
takımyıldız üyesi için kullanılmamıştı. ARGELANDER öncelikle, bir 
takımyıldızda 9 dan fazla değişen yıldız olamayacağı düşüncesi ile 
Latin alfabesinin R, S, T, U, V, W, X, Y, Z harflerini takımyıldızın kısa 
adının önüne koyarak adlandırmaya başlamış (Örn. R CMa), ancak 
yeterli olmadığını görünce aynı harflerin ikili kombinasyonlarını 
kullanmaya başlamıştır.



...devam

Değişen yıldızların isimlendirilmesinde dikkat edilmesi gereken kural, ikili 
kombinasyonların yani harflerinin yer değiştirmiş şekillerinin 
kullanılmamasıdır (tabloda gri olarak gölgelenmiş olanlar). 

Bu kombinasyonlar da yeterli olmayınca Latin alfabesinin ilk harfinden 
başlayarak kalanlar için yine ikili kombinasyonlardan oluşan yıldız isimleri 
türetilmiştir.



...devam
• Dikkat edilmesi gereken bir başka nokta ise J harfine ait kombinasyonların 

kullanılmıyor olmasıdır. Bu şekilde tek ve ikili harf kombinasyonlarından 
oluşan adlandırma sistemi ile her takımyıldız için 334 olası adlandırma 
yapılabilir. 

• Zaman geçtikçe Hollanda’lı astronom NIJLAND, harflerin tükenmekte 
olduğunu görmüş ve değişen yıldızların adlandırılmasında sayılara dayalı 
bir sisteme geçilmesinin uygun olacağını teklif etmiştir. Önerisine göre her 
takımyıldızdaki değişen yıldızlar;

V<değişen numarası>   <takımyıldızın kısa adı>

şeklindeki bir formata uygun olarak adlandırılacaktı. 

• Buna göre R Aquilae, V1 Aquilae olacaktı. Ancak NIJLAND’ın öneride 
bulunduğu zamana kadar birçok değişen yıldızın harflerden oluşma adları 
yaygın olarak kullanılmıştı, hatta bunlardan bazıları ortak özellikler gösteren 
değişenlerin sınıflandırılmasında prototip olarak dikkate alınmıştı (W UMa
yıldızları, d Scuti değişenleri gibi). 

• NIJLAND’ın önerisi de dikkate alınarak, her takımyıldız için 334 adet harf 
kombinasyonları tamamlandıktan sonra adlandırmaya V335, V336, .....
şeklinde sayı sistemi ile devam edilmiştir. Bu adlandırma şekli bugün de 
halen kullanılmaktadır. 



http://www.konkoly.hu/IBVS/IBVS.html





...devam

• Takımyıldız sınırları bu adlandırmalarda önemli rol oynamaktadır, 
dolayısıyla sınırların belirgin bir şekilde ortaya konulması 
gerekmektedir. Buna göre, mevcut adlandırmayı da bozmayacak 
şekilde, 1930 yılında, IAU’nun gözetiminde DELPORTE’nin yaptığı 
bir çalışma ile takımyıldızların sınırları, ekvatoryal koordinat 
sisteminde (a,d), 1875.0 epoğuna göre belirlenmiştir (Delimination

Scientifique des Constellation, Cambridge, 1930).

• Kabul edilen son hali ile adlandırma işlemi, IAU’nun 27. 
komisyonunun bir alt çalışma grubu (GCVS’yi hazırlayan Rus grup) 
tarafından sürdürülmektedir. Bu nedenle “GCVS adlandırması” 
olarak da bilinmektedir. 

• Aday değişenlerin, değişim türü belirlendikten sonra adları verilmekte 
ve listeler halinde IBVS’de ilan edilmektedir. Bu listelere CDS’den
elektronik olarak da ulaşabilmek mümkündür. 



...devam

• Bu arada çeşitli kuruluş ve organizasyonlar değişen yıldızlar için, 
yakın tarihe kadar kendi isimlendirme yöntemlerini kullanmışlardır. 

• II. Dünya Savaşı başına kadar “Astronomische Nachrichten” 
editörleri, olası değişenleri geçici olarak bir sıra numarası ve araya 
nokta koyarak keşif yılı ile adlandırmışlardır (173.1937, 46.1925 
gibi). 

• Bunun yanında sistematik gökyüzü tarama gözlemleri yapan çok 
sayıda gözlemevi de değişen yıldızlar için kendi isimlendirmelerini 
tercih etmişlerdir. Örnek olarak, en çok değişen yıldız keşfinin 
gerçekleştiği Harvard Üniversitesi Gözlemevi’nde, takımyıldız adı 
kullanılmaksızın sadece Harvard kelimesinin baş harfi ve sıra 
numarasından oluşan bir sistem tercih edilmiştir (H####). 



...devam

Nova ve Süpernovalar ise bu konuda bir ayrıcalığa sahip olup, verilmekte olan 
GCVS adlarına rağmen, klasikleşmiş bir adlandırma ile de adlandırılırlar. Buna 
göre;

- NOVALAR:

N <takımyıldız adının kısaltması>  <keşif yılı>

Nova kelimesinin baş harfi, görüldüğü takımyıldız isminin kısaltması ve bunları 
takip eden keşif yılından oluşma bir format kullanılır. Novalar için bu yöntem 
GCVS ismi verilene kadar geçici olarak halen kullanılmaktadır. 

Örnek:

N Cyg 1600

N Sgr 1900 = AT Sgr

N Sgr 1933 = V373 Sgr



Simbad Veritabanı
http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-fbasic





...devam

SÜPERNOVALAR:

SN <keşif yılı> < takımyıldız adının kısaltması>        veya

SN <keşif yılı> <küçük harfler>

Novalara benzer bir isimlendirme kullanılır ancak, keşif yılı ile takım-
yıldız isminin kısaltması yer değiştirmiştir. Ayrıca süpernova kelimesini 
simgeleyen SN harflerini takip eden keşif yılı ve hemen ardından o yıl 
içinde keşfedilenlerin sayısını simgelemek üzere sıralı harflerden 
oluşan bir adlandırma yaygın olarak kullanılır. 

Örnek:

SN 1572 Cas = B Cas (Tycho Süpernovası)

SN 1604 Oph = V843 Oph (Kepler Süpernovası)

SN 1987a

Geri Dön...



Değişen Yıldızların Sınıflandırılması

Değişen yıldızların gerçek anlamda sınıflaması ilk kez 1881 yılında Pickering 
tarafından yapılmıştır. 

Pickering değişen yıldızları 5 ayrı sınıfta toplamıştır. Bunlar;

a) Novalar (Yeni yıldızlar)

b) Uzun dönemli değişenler

c) Düzensiz değişenler

d) Kısa dönemli değişenler

e) Örten değişenler

bu sınıflama, her nekadar değişimlerin fiziksel mekanizmasına 
dayandırılmış olsa da, değişimler için önerilen fiziksel mekanizmaların 
yanlışlığı nedeni ile zaman içerisinde terk edilmiştir. 



...devam

• Bugün kabul gören sınıflamanın temeli, IAU tarafından sınıflandırma 
konusunda görevlendirdiği ve 1948’de GCVS’yi hazırlayan grup 
atmıştır. Bu grup tarafından önerilen sınıflama küçük değişikliklerle 
günümüzde halen kullanılmaktadır. 

• GCVS grubu değişen yıldızlar kataloğunu hazırlama görevleri 
boyunca her 10 yılda bir yeni bir baskı çıkarmışlar ve her baskıda 
sınıflama grupları için yeni eklemeler ve değişiklikler yapmışlardır. 
Kataloğun 1985-1990 yılları arasında çıkartılan 4. baskısında ise 
sınıflama son şeklini almıştır.



...devam

Tüm modern sınıflamaların temelinde halen gelenekselleşmiş iki ana 
grup bulunur. Bunlar:

a) BÜNYESEL DEĞİŞENLER (Intrinsic Variables): 

Yıldızların parlaklık değişimlerinin fiziksel parametrelerindeki 
değişimlerinden ortaya çıktığı yıldızlardır. Bu gruptaki değişenler;

– Zonklayan değişenler. Yıldızların yarıçapları dönemli olarak 
genişleyen ve büzülen yıldızlardır. Değişim yıldızların evrimsel 
durumu ile doğrudan ilgilidir.

– Püsküren değişenler. Yıldızların yüzeylerinde gerçekleşen flare 
veya kütle atımı nedeniyle ortaya çıkan parlaklık değişimi 
gösteren yıldızlardır.

– Kataklizmik veya Patlama Gösteren Değişenler. Yıldızların 
nova ve süpernova gibi yıkıcı patlamaların görülebildiği 
sistemlerdir. 



...devam

b) DIŞTAN DEĞİŞENLER (Extrinsic Variables):

Parlaklık değişimleri yıldızların dönmesi veya başka bir bileşen tarafından 
örtmesi nedeniyle görülen yıldızlardır. İki ana alt gruba ayrılırlar;

– Örten Değişen Yıldızlar; Çift yıldızlar, Yer’den bakıldığında yörünge 
düzlemlerinin uygun olması nedeniyle birbirlerinin ışınımlarını 
engelleyecek şekilde örtme olayının gerçekleştiği sistemlerdir.

– Dönen Değişenler; Parlaklık değişiminin yıldızların dönmeleri ile ilişkili 
olduğu değişenlerdir. Örnekler arasında son derece büyük boyutlu 
lekelere sahip yıldızlar verilebilir. Bu tür yıldızlar kendi eksenleri 
etrafında dönmeleri sırasında lekeli bölgelerin görülüp görülmemesine 
bağlı olarak parlaklık değişimleri ortaya çıkar. Onun dışında kendi 
eksenleri etrafında çok hızlı dönen yıldızlarda elipsoid biçime sahip 
olmaları bu tür değişimlere neden olabilmektedir.

Sınıflamalarda alt grupları oluştururken karışıklığa yol açan temel faktör, birden 
fazla değişimin aynı yıldızda olabilmesidir. Bazı zonklayan yıldızlarda ani 
patlamaların olması, yüzeyi karanlık (soğuk) lekelerle kaplı bir yıldızın, tutulma 
gösteren bir çift yıldız sisteminin üyesi olması, d Scuti türü zonklamaların, anakol 
öncesi bazı yıldızlarda da gözlenmesi gibi.



...devam

Son yıllarda kabul gören sınıflamanın GCVS sınıflamasına 
dayalı olduğunu hatırlatarak, bu sınıflamaya ait 6 ana grup 
ve alt grupları aşağıdaki gibidir:

1. PÜSKÜREN DEĞİŞENLER (Eruptive Variables)

2. ZONKLAYAN DEĞİŞENLER (Pulsating Variables)

3. DÖNEN DEĞİŞENLER (Rotating Variables)

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

5. ÖRTEN DEĞİŞENLER (Eclipsing Variables)

6. X-IŞIN KAYNAKLARI (X-ray sources)



I. PÜSKÜREN DEĞİŞENLER 
• Kromosfer ve koronalarında çok şiddetli süreçlerle oluşan püskürmeler 

(flare) sonucu ışık değişimi gösteren yıldızlar.



II. ZONKLAYAN DEĞİŞENLER
• Yüzey tabakaları dönemli olarak genişleyen ve büzülen yıldızlar. 

Zonklamaların yönü çapsal doğrultuda olabilir veya olmayabilir.



...devam



III. DÖNEN DEĞİŞENLER 

• Yüzey parlaklık dağılımı tekdüze (homojen) olmayan veya elipsoidal 
şekilli ve eksenleri etrafında dönmeleri sonucu ışık değişimi 
gösteren yıldızlar. Tekdüze olmayan yüzey parlaklık dağılımı 
manyetik alan kökenli karanlık lekelerden veya bazı ısısal ve 
kimyasal heterojenliklerden kaynaklanmaktadır. Manyetik eksenler 
dönme ekseni ile çakışık olmayan yıldızlar. 



IV. KATAKLİZMİK 

DEĞİŞENLER 
• Yüzeylerinde (Novalar) ve iç kesimlerinde (Süpernovalar) oluşan 

termonükleer süreçler sonucu patlama gösteren yıldızlar. Tayfları, patlayan 

yıldızların sakin evrelerindeki tayfına benzeyen ve kökeni nükleer 

reaksiyonlar olmadığı halde, ani enerji salmaları ile nova benzeri patlama 

yapıları gösteren yıldızlar da bu grupta toplanmıştır. 



V. ÖRTEN DEĞİŞENLER 
• Işık değişimleri, çift sistem üyesi yıldızların birbirlerini örtmesi sonucu ortaya 

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

bileşenlerin evrimsel karakteristiklerine göre 3 farklı grup altında 

sınıflanmıştır. 



...devam

• Burada, son yıllarda ayrı bir grup olarak dikkate alınması gerektiği 
savunulan, ancak GCVS’de ayrı bir kategorisi olmayan W Serpentis
(WSER) türü değişenler de bulunmaktadır.

• Plavec (1980) tarafından önerilen bu gruba ait yıldızlar genel olarak 
“uzun dönemli Algoller” olarak bilinirler. Bileşenleri arasında kütle 
transferi olan ve büyük kütleli bileşeni etrafında büyük boyutlu bir 
yığılma diski oluşturmuş sistemlerdir. 

• GCVS’de genellikle EA/GS veya EB/GS olarak kodlanmışlardır. 
Gösterdikleri çok uzun zaman ölçekli dönem değişimleri ve belirgin 
optik bölge salma çizgileri ortak özelliklerindendir. 

• Örnek olarak grubun prototipi W Ser ile birlikte RX Cas, SX Cas ve 
W Cru gösterilebilir.



VI. X-IŞIN KAYNAKLARI 

• Çok kuvvetli x-ışını yayan ve yukarıda verilen gruplardan 

hiç birine ait olmayan yakın çift yıldız sistemleri. 



GCVS Vol V: Yeni Eklenen Sınıflar

• ZZO : ZZ Cet türü dO tayf türüne sahip ve tayflarında He II ve C IV 
soğurma çizgileri gözlenen değişen yıldızlardır.

• AM : AM Her türü değişenlerdir; bunlar yakın çift yıldız sistemleridir 
ve bileşen yıldızlardan biri dK-dM türünde cüce ve güçlü manyetik 
alana sahip sıkışık bir cisimden oluşan sistemlerdir. Manyetik alana 
sahip sıkışık bileşenin ışınımı doğrusal ve dairesel kutuplanma 
göstermesi ile karakterize edilir. Parlaklık değişimleri V bandında 4-5 
kadire kadar ulaşabilmektedir.

• R : Yakın çift yıldız sistemleridir ve sıcak bileşenin ışınımının soğuk 
bileşenin yüzeyi tarafından yansıtıldığı (tekrar salma) sistemlerdir. 
Işık eğrileri dolanma dönemine eşit bir dönemde sinüsel yapıya 
sahiptir. Maksimum parlaklığa sıcak bileşenin soğuk bileşenin önüne 
geldiği zaman gerçekleşir. Tutulma gerçekleşmeyebilir. Parlaklık 
değişimleri 0.5 ile 1.0 kadir arasında olabilmektedir. Örn. KV Vel.



...devam

• BE : Be türü yıldızların tümünün fotometrik olarak değişen olduğu 
ortaya çıkmasına rağmen, bunların tümü GCAS türü değişen yıldız 
sınıfına girmemektedir. Bu tür yıldızlardan bir kısmı kabuğa 
atfedilemeyen küçük parlaklık değişimleri göstermektedirler. Bazı 
hallerde ise bu değişimler yarı-dönemli olabilmektedir. Henüz bu 
türden bir sınıflandırması yapılmış yıldız bulunmamasına rağmen 
eğer GCAS sınıfına girmeyen değişim gösteren bir Be türü sistem 
bulunursa bu sınıflandırma altına alınması düşünülmektedir.

• LBV : Uzun dönemli zonklayan B türü yıldızlardır, dönemleri bir 
günden uzundur.

• BLBOO : “Düzensiz Cepheid” ler olarak isimlendirilen ve dönemleri 
RRab türü değişenlerden daha uzun olan fakat ışınım gücü 
bakımından çok daha parlak olan sistemler bu gruba toplanmıştır 
(Örnek. BL Boo = NGC 5466 V19)



Sınıflamada Kullanılan Özel Semboller

• BLLAC : Galaksi dışı BL Lacertae türü cisimlerdir. Bunlar sıkışık yarı-
yıldızımsı cisimlerdir ve çok zayıf salma ve soğurma çizgilerine sahip sürekli 
bir tayf gösterirler. Parlaklıkları görsel bölgede düzensizdir ve aniden 3 
kadire kadar ulaşan parlaklık değişimleri gösterebilmektedirler. Güçlü x-ışın 
ve radyo ışınımında bulunurlar. Görünür ve kırmızıöte bölgede güçlü 
değişken doğrusal kutuplanma görülmektedir. Bu türden sınıflandırılan bazı 
cisimlerin değişen yıldız olarak GCVS’de yanlış sınıflandırıldığı 
bilinmektedir.

• CST : Değişen olmayan yıldızlar. Önceleri değişen olduğundan şüphelenilen 
ve sınıflandırılan yıldızlardır. Yapılan sonraki gözlemler değişimin 
gerçekleştiğini göstermeyen sistemlerdir.

• GAL : Görsel olarak değişen yarı-yıldızımsı galaksi dışı cisimlerdir (aktif 
galaktik çekirdek [AGN]’ler). Hata ile değişen olarak sınıflandırılmış 
cisimlerdir

• L : Yavaş ışık değişimi gösteren fakat henüz incelenmesi yapılmamış 
değişen yıldızlardır.

• QSO : Görsel olarak değişen yarı-yıldızımsı galaksi dışı cisimlerdir 
(Quasarlar). Bunlar daha önce değişen olarak sınıflandırılmış cisimlerdir.



...devam

• S : Hızlı ışık değişimi görülen fakat henüz incelenmemiş 
sistemlerdir.

• * : GCVS’de değişen yıldızların sınıflandırmasında henüz 
tanımı yapılmamış olan değişen yıldızlardır. Muhtemelen 
bu tür değişenler evrimleri boyunca ışık değişimleri 
nedeniyle tür değiştiren yıldızlardır. Ya da henüz iyi 
incelenmesi yapılmamış olan sistemlerdir.

• + : Eğer bir değişen yıldız aynı zamanda birden fazla 
değişim gösteren bir yapıda ise bu durumda ilgili 
değişimler + sembolü ile birleştirilirler (Örn. E+UG, 
UV+BY).



Değişen Yıldızların İstatistiksel Dağılımları 
(Örnek sayısı en yüksek olanlar, GCVS)

• ACV : 312 adet DCEP: 442

• DSCT: 246 E: 484

• EA : 1064 EA/SD: 979

• EA/SD:  :397 EB: 273

• EW: 213 EW/KW: 355

• LB : 1825 LB:  : 951

• M : 5277 M:  :940

• RR : 1524 RRc: 438

• SR : 1204 SRb: 1175

• UV : 991



Değişen Yıldız Sınıflaması



Laurent Eyer and Nami Mowlavi Variable stars across the observational 

HR diagram,  Journal of Physics: Conference Series 118 (2008)



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/HR-vartype.svg




DEĞİŞEN YILDIZLARIN H-R DİYAGRAMI

Çeşitli değişen yıldız türlerinin H-R diyagramındaki konumları ve popülasyon türleri


