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ÖNSÖZ  

Bu çalışma, anlaşılır bir dilde ve fazla ayrıntıya inmeden hazırlanmış olup istenilen 

ayrıntılar kaynaklardan bulunabilir.  

Özel konu çalışmamda yer alan konu başlıkları, çalışmanın içeriğine bağlı 

kalınarak hazırlanmış ve kaynaklar mümkün olduğunca yakın geçmişe ait kitaplardan ve 

gözlemlerden alınmıştır. 

Şahsımın seçmiş olduğu özel konu çalışmasını uygun bulan Ankara Üniversitesi 

Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölüm Başkanı aynı zamanda danışmanım olan 

Prof. Dr. Semanur Engin’e beni kaynak konusunda yönlendirdiği ve şahsına ait kitaplardan 

yararlanmamı sağladığı için sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca bölüm hocalarımdan 

olan Dr. Selim Selam’a kendisinin yapmış olduğu özel konu çalışmamın ana başlığını 

oluşturan “Algol Türü Etkileşen Çift Yıldızlar” adı altında yaptığı çeviriyi verdiği için, 

yazılımda bilgisayarını veren Ahmet Demirer’e ve Mine Atar’a ayrıca çizimde Anıl 

Aytekin’e, Süha Dinçer’e, en çokta beni destekleyen aileme sonsuz teşekkürlerimi sunarım. 
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1. GİRİŞ  

Her ne kadar gökyüzünde parlaklığı kısa veya uzun dönemde değişen binlerce 

yıldız varsa da parlaklığı çıplak gözle görülebilecek miktarda değişen yıldızların sayısı çok 

azdır. Arapça adı ghoul (şeytan) olan β–Persei bunların en önemlilerinden biridir. Orta 

çağlardan belki de ilk çağlardan bu yana bilinen Algol, hem çıplak gözle gökyüzünü 

gözleyen amatör astronomların hem parlaklık değişimlerinin kaynağını inceleyen 

profesyonellerin ilgisini çekmiş ve çekmektedir. 

Algol’ün değişen bir yıldız olduğu ilk kez 1667 yılında Geminiano Montanari 

tarafından bulundu. Ama Arapça’da şeytan yıldızı anlamına gelen adı Algol’ün çok daha 

eski çağlarda da bilindiğini gösteriyor. Algol, Perseus takım yıldızındaki ikinci parlak 

yıldız olduğundan β–Persei adını alır. Normalde 2m.2’ den bir yıldız olan Algol’ün 

parlaklığı her 2.87 günde bir 3m.5’ e düşer. Parlaklıktaki bu büyük değişim çıplak gözle bile 

kolayca gözlenebilir. Bu nedenle de parlaklıktaki minimumlar 200 yıldan beri amatör 

astronomlar tarafından izleniyor. 

Parlaklıktaki bu değişim, ilk olarak 1782 yılında John Goodricke adlı bir İngiliz 

amatör astronom tarafından açıklanmıştır. Bu tarihte 17 yaşında olan Goodricke, sağır ve 

dilsizdi! Goodricke’e göre Algol tek bir yıldız olmayıp, birbirinin çevresinde dönen 

yaklaşık aynı büyüklükte iki yıldızdan oluşmaktaydı. Gerçekten de Algol gökyüzünde pek 

çok benzerini görebileceğimiz bir örten çift yıldız sistemidir. Bu iki yıldızdan biri diğerine 

göre daha parlaktır. Birbirleri çevresindeki hareketleri sırasında sönük yıldız parlak olanla 

Yer arasına girdiğinde onun ışığının büyük bölümünü keser, böylece parlaklıktaki büyük 

düşüş ortaya çıkar. Parlak bileşenin kütlesi güneşin kütlesinin 5 katı, sönük bileşeninki ise 

güneş kütlesi kadardır. Her iki yıldızın çapının da güneş çapının 3.5 katı kadar olduğu ışık 

eğrilerinin incelenmesiyle bulunur. Kütlesi güneş kütlesine yakın, çapı güneş çapının 3.5 

katı olan yıldız bir dev yıldızdır. Yaşlanan ve nükleer yakıtı tükenmeye yüz tutan yıldızların 

çaplarının büyüyerek dev evresine geçtikleri biliniyor. Nasıl olup da küçük kütleli yıldızın 

nükleer yakıtını büyük kütleli yıldızdan daha önce bitirdiği bilinemiyor. Normalde 

evrimleri daha hızlı olduğundan büyük kütleli yıldızlar nükleer yakıtlarını daha önce 

tüketirler. Algol sisteminde gözlenen bu tersliğe Algol paradoksu deniyor. Bu paradoks 

kütle aktarım tezleriyle açıklanmaya çalışılıyor. 
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Özetle bu çalışmamda Algol yıldızının ışık eğrisindeki değişkenliği, çifti oluşturan 

bileşenler arasındaki madde transferi ve buna bağlı olarak geometrik şekillerinin nasıl 

değiştiğini ayrıca madde transferi sonucunda çifti oluşturan “başyıldız” ve “yoldaş” yıldızın 

evrim sürecinin nasıl farklılaştığını, kimyasal kompozisyondaki değişimi ayrıntıya 

girmeden açıklamaya çalıştım.           
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2. ÇİFT YILDIZLAR  

2.1. Çift Yıldız Ne Demektir ? 

Genel olarak yıldızlar arasındaki uzaklık çok büyük olduğundan, onların birbirleri 

üzerindeki etkileri yok denecek kadar azdır. Fakat bazı öyle gruplar vardır ki bunlar 

birbirlerine dinamik bakımdan bağlıdır. Böyle bir yapının en basiti çift yıldızlardır. Yani iki 

yıldızın birbirlerine yakın olmaları nedeniyle Kepler Kanunlarına göre kütle merkezi 

etrafında dolanırlar. Bu yıldızlar yıldız istatistiğine göre çok önemlidir; çünkü yapılan 

gözlemler bütün yıldızların yaklaşık yarısının iki veya daha fazla yıldızdan meydana gelmiş 

sistemler olduğunu göstermektedir. Çift yıldızlarla ilgili ilk bilimsel çalışma Mayer ve Sir 

William Herschel tarafından yapılmıştır. Bu çift yıldız Mizar (ζUMa) yıldızıdır. Daha sonra 

yapılan gözlemler bilinen çift yıldız sayısını arttırmıştır. Çift yıldızlar keşfedilme 

yöntemlerine göre üç grupta toplanmışlardır: görsel, tayfsal ve örten çift yıldızlar.  

2.1.1. Görsel Çift Yıldızlar  

Bunlar uygun teleskoplarla bakıldığında ayrı görülebilen iki bileşenden meydana 

gelmiştir. Daha parlak olan dolayısıyla büyük kütleli olan yıldıza “başyıldız” diğerine 

“yoldaş” denilmektedir. Bu çiftlerin gözlemleri odak uzaklığı büyük olan teleskoplarla 

yapılmaktadır. Yoldaşın başyıldıza nazaran göreli yörüngesi bulunur, buradan gerçek 

yörüngeye geçilir. Daha sonra çift yıldızın yörünge elemanları (ί, a, Ω, w, t0, e, p) tayin 

edilebilir. Görsel çift yıldızların dolanma periyodu 25–100 yıl arasında değişmektedir. İlk 

gözlemlenen görsel çift Mizar çift yıldızıdır.  

2.1.2. Tayfsal Çift Yıldızlar  

Bunlar birbirlerine çok yakın çiftlerdir. Onları dürbünle tek bir yıldız gibi görürüz. 

Çift olduklarını ancak tayflarının incelenmesi sonucunda anlarız. Yörünge düzlemi bakış 

doğrultusuna dik değilse yörünge hızlarının sıfırdan farklı bir radyal bileşeni vardır. Bu 

durumda radyal hız dönemli olarak değişim gösterir, dolayısıyla tayf çizgileri dönemli 

olarak yer değiştirir. İşte yıldızların tayfı olmadığından tayf çizgilerinin normal konumları 

etrafında dönemli olarak yer değiştirdiği gözlenmiyorsa bunların tayfsal çift olduğu 

anlaşılır. Bunlar birbirlerine çok yakın olduğu için periyodları genellikle görsel çiftlere göre 

çok küçüktür. Çoğunun dolanma periyodu 5–50 gün arasındadır. İlk tayfsal çalışma 

Pickersing (1889) tarafından yapılmış ve yine Mizar çift yıldızı gözlenmiştir.  
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2.1.3. Örten Çift Yıldızlar  

Bu çeşit çift yıldızlar 3 . bölümde ayrıntılarıyla anlatılacaktır . 
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3. ÖRTEN ÇİFT YILDIZLAR  

3.1. Genel Bilgi 

3.1.1. Örten Çift Yıldız Nedir? 

     Bu tür çiftlerde, yörünge düzlemi bakış doğrultumuz ile çakışık veya küçük bir 

açı yapmaktadır. Bu halde her dolanımda bir bileşen diğer bileşeni tamamen veya kısmen 

örtecek ve örtülme anında sistemin parlaklığında azalma olacaktır. Böyle çift yıldızlara 

“örten çift yıldızlar” denilmektedir. Dolanma dönemleri kabaca 12 saat ile 13 gün arasında 

değişmektedir. Bu tür bir çiftin ilk gözlemi 1667 yılında Montarori yapmıştır. Montarori 

değişimin neden olduğunu anlayamadığı için buna UmacıAlgol demiştir. Daha sonra 1783 

yılında Jhon Goodricke bu yıldızın çift olduğunu söylemiştir. Voger (1889) ise tayfsal 

çalışmalar sonucunda çift olduğunu ispatlamıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil.1 Bileşenleri birbirinden uzak olan çiftlerde örtülmenin yerden görülme 

olasılığı      

   

Örten çiftler genelde değişen yıldızlar içinde olağandışı bir durum olarak kabul 

edilir. Hatta çoğu yazar onları gerçek değişen yıldızlar sınıfında görmezler. Ayrı olarak 
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“optik değişenler” olarak sınıflandırılır. Böylece fiziksel olarak değişen yıldızlardan 

ayrılmış olurlar. 

Çoğu birbirine yakın çiftlerdeki fiziksel değişkenliğin sebebi bileşenlerin kendi 

aralarındaki karşılıklı etkileşimdir. Bu durum özellikle, patlayan çiftlerde görülür. Böyle 

durumlarda tutulmadaki değişimi fark etmek, fiziksel süreçler sonucunda toplam ışınımda 

meydana gelen büyük değişimlerin altında çok zordur. Ayrıca birçok patlayan çiftte 

gözlenen tutulma, bileşenlerden birinin diğerini kapatmasıyla değil, toz yada gaz diskinin 

örtmesinden kaynaklanır.  

Ayrıca çoğu “klasik” örten çiftler saf geometrik parlaklık değişimleri 

göstermezler. Hatta “ayrık” sistemlerde bile bileşenlerin kütle çekimi, manyetik alanları ve 

onlardan gelen elektromanyetik ışınım birbirlerini büyük ölçüde etkiler. Gelgit 

deformasyonu, yansıma etkileri, gaz ve toz halkaların (halelerinin) oluşması, sıradışı 

fotosferik ve kromosferik aktiviteler ve büyük kütle atılımları olabilir. Bu süreçler kısmen 

tayfsal olarak incelenebilirler ve ışık eğrisinde periyodik veya yarı-periyodik değişimler, 

periyod değişimleri ve toplam ışınımda büyük değişimler meydana getirirler.  

Sonuç olarak tartışılan örten çiftlerle patlayan çiftler arasında kesin bir ayrım 

yapmak oldukça zordur. Böylece “örten çift yıldızları” geometrik değişimlerin fiziksel 

kaynaklı değişimlerden daha baskın olduğu cisimler olarak tanımlıyoruz. 

Son olarak örten çiftler için kullanılan gözlemsel yöntemlerle, fiziksel değişenler 

için kullanılan yöntemler aynıdır.  

3.1.2. Geometrik Özellikleri  

Örten çiftler, kural olarak tayfsal çiftlerdir. Öyle ki her iki bileşen de tayfta 

görülebilir ve yörüngesel hareket de tayf çizgileri üzerindeki Doppler etkisinden tanınabilir. 

Doğal olarak örtülmeler (tutulmalar) bütün sistemlerde gözlenemez. Sadece gözlemcinin 

bakış doğrultusu yörünge düzlemine gereğinden fazla eğik olmayan sistemlerde tutulma 

görülebilir. Aynı eğimdeki ve benzer boyutlardaki sistemler içinde küçük ayrıklığa sahip 

olanların tutulma göstermeleri daha olasıdır. (Şekil.1’ e bak). Burada bakış doğrultusunun 

yörünge düzlemine eğimi 15˚ farz ediliyor ve basitlik olsun diye bileşenlerin aynı 

büyüklükte olduğu kabul edilmektedir. Üstteki örnekte parçalı tutulma, alttakinde ise, 

sadece bir teğet durumu vardır. Bir tutulma gözlenebilmesi için, yörünge düzlemi ile bakış 
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doğrultusu arasındaki açı; diğer her şey sabitken, bileşenler arası uzaklık arttıkça 

azalmalıdır. Uzun periyodlu sistemlerde nadiren tutulma gözlenir, halbuki hızlı değişim 

gösteren cisimlerde ve özellikle değen sistemler olarak bilinen çiftlerde tutulma görülür.  

Bileşenlerin göreli büyüklüğünün gözlemlenen olay üstünde büyük bir etkisi 

vardır. Şekil.2 bu tip etkiler nedeniyle sınırlanmış durumları gösteriyor. Burada bileşenler 

arası ayrılık ve kütle sabit olarak alınmıştır. Şekil.2 de gösterilen; değen sistemler, yarı-

ayrık sistemler ve ayrık sistemler tanımı bölüm 3.3.1. de  Roche lobu başlığı altında 

açıklanacaktır.                         
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Şekil.2 Tayfsal çiftlerin başlıca tipleri 

 

3.1.3. Işık Eğrilerinin Analizi 

Bir örten çift yıldız olan β Per’in ışık eğrisi birincil ve ikincil minimum 

göstermektedir. Ayrıca bu iki minimum arasında yaklaşık 0m.1 lik bir artış ve azalış vardır. 

(Şekil.3) Bu yansıma etkisidir. İkiner minimumda sönük yoldaş yıldız, başyıldız tarafından 

örtülür. Buradan şu çıkarılır: Sönük yoldaşın başyıldıza dönük tarafı, diğer taraftan daha 

parlaktır. Taranmış olan daire yoldaşın birinci minimumdaki parçalı tutulma sırasındaki 

konumunu göstermektedir. 
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Çok eksantrik (dış merkezliği büyük) yörüngelere sahip ve bileşenler arası 

uzaklığın minimum olduğu sistemlerde, parlaklıkta ek bir artış görülür. Böyle durumlarda 

yansıtma etkisi yanında muhtemelen morötesi ışınımı tarafından oluşturulan ek bir uyarılma 

(eksitasyon) da olur. Bu olay “Periastron Etkisi” olarak adlandırılır.  

Işık eğrilerindeki diğer bir bozulma; yıldız disklerinin her tarafında aynı parlaklığa 

sahip olmamasına bağlanabilir. Buna “Kenar Kararması Etkisi” denir. (Güneşimizde de 

olduğu için iyi bilinir). Çoğu durumda bu sonucu fazla etkilemez. Işık eğrisi kullanarak 

sistem sabitlerini yani bileşenlerin büyüklüğü ve sistem içindeki hareketlerini bulabiliriz.    

İyi bir ışık eğrisi bize önemli miktarda bilgi verir. Ayrıca fotoelektriksel fotometre 

bunları yüzde 1m lik bir hata ile vermektedir. Tayfsal gözlemler de yörüngesel hareketten 

doğan Doppler etkilerini de içerir . Sonuç olarak; bu cisimler astronomik araştırmalarda 

büyük bir öneme sahiptir. Yıldızların özellikleri hakkındaki bilgilerimizin büyük çoğunluğu 

örten sistemler üzerindeki araştırmalardan elde edilmiştir. Örten yıldızlar teorisi ve 

yörüngelerin belirlenme yöntemleri hakkında ayrıntılı bilgi Schiller (1923 p.288) de 

bulunabilir. Russell, 1912 de probleme ilk çözüm getirendir. Shapley ve Fetlaar de konu 

üzerinde çalışmışlardır. Daha sonra Schneller 1949 da, Russell ve Fetlaar’ın çalışmasını 

ilerletmiş hesaplamaları basitleştirmiştir. Ayrıca, Hetzer’in daha önce yaptığı gibi tablolar 

hazırlanmıştır. Yörüngelerin belirlenmesi yöntemine dair ayrıntılı bilgi Tesevich (1971)’in 

kitabında vardır. Işık eğrilerinin analizi üzerine ayrıntılı çalışmalar Kopal (1978, 1979) 

tarafından yayınlanmıştır.               
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Şekil.3 Çeşitli tiplerdeki örten çiftlerin ışık eğrileri. Sağ taraf, sönük yoldaş 

yıldızın başyıldızı örttüğü olguyu göstermektedir ve ilgili yörünge uygun şekilde 

ölçeklendirilmiştir. Struve (1962) katkılarından sonra. 
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3.2. Örten Çift Yıldız Tipleri  

Temel olarak üç çeşittir; Algol, β Lyr ve W UMa tipi 

3.2.1. Algol Tipi 

Tutulmanın dışındaki ışığı hemen hemen sabittir. Bu yargı sadece yüzeyi her 

noktada aynı parlaklığına sahip iki küresel bileşenli bir sistem için geçerli olduğundan 

yıldızların bu basit modele yaklaştığı düşünülür. Tutulmanın başlangıcı ve sonu oldukça iyi 

tanımlanmıştır. Kural olarak, birincil ve ikincil minimum derinlikleri eşit değildir. 

 3.2.2. β Lyr Tipi  

Bu türde ışık tutulma dışında da değişim gösterir. β Lyr’ ın Guthnick ve Prager 

(1917) tarafından yapılan fotoelektrik ölçümleri; bize çiftlerdeki periyodik olmayan 

değişimlerin varlığını ilk olarak göstermiştir. 
 
 

 

 

 

 

Şekil.4 β Lyr ’ın fotoelektrik ışık eğrisi . Üstteki eğri Guthnıck ( 1925 , 1926 ) ve 

alttaki eğri (1915, 1916).˙ 
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Birinci minimumdaki salma, başyıldızı çevreleyen ortak atmosferin bir kısmından 

gelmektedir. Bu sırada gözlemciye daha yakın olan sönük yıldızın atmosferi soğurma 

çizgilerine katkıda bulunur. β Lyr sistemi içindeki sönük bileşen, düşük parlaklıkta büyük 

kütleli bir yıldızdır. İkinci bileşen daha parlak olan fakat daha düşük kütleli yıldızdır 

(Büyük kütleli yıldız A7–B5 aralığında, küçük kütleli yıldız B8 tayf sınıfındandır). 

β Lyr’ ın bileşenlerinin kütleleri büyük, fakat belirsizdir. Bir kaynağa göre 2 ve 11 

güneş kütleli iken, bir diğerine göre 13 ve 23 güneş kütleli olarak verilmiştir. Şu anki görüş 

ise büyük kütleli bileşenin bir materyal diskiyle çevrelendiğidir. Bu materyal H ve C IV 

salma çizgilerinin kaynağıdır. Ayrıca 300 km/sn’ lik bir hızla dönmektedir. Madde B8 

bileşeninden diske doğru akmaktadır. Her iki bileşen de 170 km/sn’ lik bir hızla genişleyen, 

ortak bir gaz kabuğuyla çevrilmiştir. Bu kabuk diğer salma çizgilerinin kaynağıdır 

(Şekil.5). 
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Şekil.5 β Lyr’ ın modeli (Sahade ve Wood) 
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3.2.3. W UMa Tipi  

β Lyr sınıfı içinde bir alt grubu olarak kurulmuştur. Karakteristik özellikleri; daha 

kısa periyodlar (1 günden az) ve hemen hemen daima birincil ve ikincil minimumların eşit 

derinlikte olmasıdır. Tutulmalar periyodun önemli kesrini kaplar. Bununla birlikte 

tutulmaların devam süreleri ışık eğrisinden kolaylıkla çıkarılamaz. 

 

Prototipi Algol β Lyr W UMa 

Periyodu (Gün) > 0.4 > 0.4 0.2 – 0.1 

Tayf Sınıfı O6 - M1 B8 - G3 F0 - K4 

Toplam (< 12m) ≈ 1000 ≈ 200 ≈ 100 

 

Tablo.1 Örten çift değişenlerin fotometrik üç sınıfının genel özellikleri. 

 

3.3. Örten Çiftlerde Roche Lobu 

Bir önceki bölümde örten çift yıldızların; Algol, β Lyr ve W UMa olarak 

sınıflandırıldığını ve değişen yıldız kataloglarında yerlerini aldığını belirtmiştik. Ancak bu 

sınıflandırma da, bileşenlerin fiziksel özelliklerinin tam belirlenememesinden dolayı 

gruplar arasında kesin bir ayrım yapılamamaktadır. Eğer Algol yoldaşının sıcaklığı, 

başyıldızın sıcaklığı ile aynı alınır ve sistemin bütün parametreleri olduğu gibi bırakılırsa; 

Algol, Algol sınıfına ait olmak yerine klasik bir β Lyr yıldızının eğrisi haline gelirdi. Aynı 

şekilde β Lyr’ın daha iyi incelenmesi, onun standart bir sınıfı belirtmekten ziyade çok özel 

bir yıldız olduğunu ortaya koymaktadır. W UMa da ortalama bir W UMa türü sistemden 

çok daha karmaşık özellikler göstermektedir. Yani kaderin bir cilvesi olarak bu üç yıldız 

temsil ettikleri sınıfın tipik örnekleri değildir. 

Daha tatmin edici bir sınıflandırmanın esası, bir çift sistemi çevreleyen uzayda 

çekim potansiyellerinin nasıl değiştiğinin incelenmesiyle bulundu. Toplam kütlesi M, 

yörünge yarıçapı a, (yörüngenin dairesel olduğu farz ediliyor) kesirsel kütlesi f olan bir çift 

olsun. Kütle merkezini başlangıç kabul eden bir koordinat sistemi seçelim. Ayrıca x-ekseni 

daima iki kütleyi birleştirsin. (Yoldaşa doğru olan yön pozitif kabul edilsin) Buna göre 

koordinat düzlemi, Keppler’in üçüncü kanunu gereği şu açısal hızla döndürülmelidir: 
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W=(GM)½ a¯³/² 

Bileşen kütlelerden r1, r2 uzaklığındaki (x, y, z) noktasındaki Ω potansiyeli şöyle 

bulunur: 

Ω=-GM[(1–f )/r1+f/r2+(x²+y²)/2a³] 

Ω=sabit olan noktaların geometrik yeri Lagrangian yüzeyleri olarak adlandırılır ve 

Periyodik Çözümleme Teorisinden bilinmektedir. Problemi yörüngenin x, y düzlemiyle 

sınırlar ve a’ yı uzunluk birimi kabul edersek, eşpotansiyel arakesit eğrileri aşağıdaki 

formül vasıtasıyla kolayca hesaplanıp grafiği çizilebilir: 

x²+y²=(1–f)r1²+f r2²-f (1–f)         (z = 0 için)    

Şekil.6, f = ¼ için hesaplanmış bazı eğrileri göstermektedir. Şekil.6’in ikinci kısmı 

x-ekseni boyunca potansiyeldeki değişimi (boyutsuz formda η=Ωa/GM) göstermektedir. 

Ω’nın x–ekseni üstündeki maksimumu; Librasyon (Salıntı) noktaları ya da Lagrangian 

noktaları L1, L2, L3 olarak bilinir. İç yüzeyler neredeyse küresel ya da yumurta biçimli 

parçalar halindedir, bunlar bileşenleri ayrı ayrı çevirir. Ailenin dış üyeleri ise her iki kütleyi 

saran armut şeklinde yüzeylerdir. İç yüzeylerden dıştakilere geçiş yüzeyinde loblar en 

düşük maksimum nokta olan L1 de değer. Buna kritik eşpotansiyel yüzeyi ya da Roche 

yüzeyi denir. Ayrıca Lagrange ve Jacobi isimleriyle de anılır. Roche yüzeylerinin biçimleri 

üzerine sayısal veriler Plavec ve Kratochuil (1964) tarafından tablolar halinde verilmiştir.  

Yakın çiftler için Roche yüzeyinin ve loblarının önemli olduğunu Kuiper (1942), β 

Lyr sisteminin araştırılması sırasında fark etmiştir.  

Yakın çiftlerde, eşpotansiyel yüzeylerine göre parçacıkların hareketlerini açıklayan 

formülizasyonunu ilk Prendergast (1960) yapmıştır. Daha sonra Kopal, teoriyi özel bitişik 

kavisler diye adlandırılan Roche koordinatlarına uygulamıştır. Ayrıca Kitamure (1970), bu 

potansiyel koordinatlar sisteminin geometrisini, yıldızları çeviren maddenin veya kararsız 

salınımların problemine uygulamasıyla ilgili ayrıntılı çalışmalar yapmıştır.  
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Şekil.6 m1 ve m2 kütleleri etrafındaki, yörünge düzlemindeki eşpotansiyel eğrileri  

 

Yıldızların anakol evresinden sonraki evrimlerinde tek yıldızlar iç basınçları 

desteklediği sürece sınırsız olarak genişleyebilirler. Fakat yakın çiftlerde bu durum, kritik 

yüzey tarafından sınırlanmıştır. Bir bileşen Roche lobunu doldurduğunda, madde L1 

noktasını geçerek diğer kütlenin potansiyeline akmaya başlar. İçindeki kütlenin azalmasıyla 

Roche lobu da küçülür ve madde akışı ivmelenerek devam eder. Çift lobun içi dolduktan 

sonra ve bileşenler ortak bir zarf oluşturunca sistemden L2 noktasından kütle kaybı 

başlayabilir. Kütle transferi sonucu başlayan hızlı süreçler, çalışmayı son kütle kaybı 
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noktasına kadar sürdürmeyi engelleyecek derecede karmaşıktırlar. (Burada kütle kaybı 

terimi sadece toplam kütledeki azalmayı ifade eder. Kütle transferi ya da kütle değiştokuşu 

değildir.) Yıldızların merkezine doğru kütle yoğunlaşması öyle yüksektir ki, Roche 

yüzeyleri tarafından zorlanan en dış genişlemiş tabakalar üzerindeki bükülme belli bir 

zamanda kütlenin sadece küçük bir kesrini etkiler. 

Roche lobu tartışması yakın çiftlerin Kopal tarafından Şekil.7 de gösterildiği gibi 

sınıflandırılmasına yol açmıştır. 
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Şekil.7 (a) Ayrık, (b) Yarı-ayrık, (c) Değen Sistemler. (Roche lobunun 

doldurulması yoluyla elde edilen gruplandırma) 

 

Ayrık Sistemler: Her iki bileşen de kritik Roche lobuna göre küçüktür. 

Yarı-ayrık Sistemler: Bir bileşen tamamen veya hemen hemen kritik yüzeyin 

içindeki hacmi doldurmuştur. 

 Değen Sistemler: Her iki bileşen de tamamen veya hemen hemen kritik yüzeyin 

içindeki hacmi doldurmuştur.  

Bu grupların, gözlemsel sınıflandırma ile güçlü bir ilişkisi yoktur. Fakat ayrık 

sistemler, Algol tipi yıldızları içerirken; değen sistemlerin tamamına yakını W UMa 
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sistemleri tarafından temsil edilirler, fakat son çalışmalar bu sistemlerden bazılarının gerçek 

değen çiftler olmadığını en azından bir bileşenin lobunun doldurulmadığını göstermiştir. 

Kopal (1956), Ayrık ve Yarı-ayrık terimlerini soktuktan sonra, sınıflar içindeki 

farklılıkları daha da azaltmak için bazı alt grupların (bileşenlerin kütle-ışınım gücü ve tayf-

parlaklık diyagramlardaki yerine göre) altını çizmeye çalışmıştır. Sadece ikinci ilişkiyi yani 

Hertzsprung–Russell diyagramını göz önüne alarak, Sahade beş tane alt grup oluşturuyor ki 

bunlar, sistemlerin evrimleriyle ilgilidir.  

(a) Bileşenler hala büzülme aşamasında,  

(b) Her iki bileşen de, anakol yıldızı,  

(c) Bir bileşen anakolun üst tarafında diğeri anakol üzerinde, 

(d) Her iki bileşen de anakolun üst tarafının dışında, 

(e) Bir yada her iki bileşen anakolun altındadır. 

Roche yüzeyinin denklemi göstermektedir ki; tutulma olması için yörüngenin 

minimum eğimi 34˚,4 olmalıdır. Ayrıca mümkün olan en uzun tutulma süresi (ί=90˚ olan 

gerçek değen çift için), ilk değmeden son değme durumuna kadar, periyodun %32 si 

olmalıdır . Bir Roche lobunun yarıçapından bahsedildiği zaman, o lobun hacimce karşılığı 

olan bir kürenin yarıçapı anlaşılır. İyi bir tahminle r1 yarıçapı (M1 kütlesinin çevresinde) 

şöyle yazılabilir: 

r1=a(0.38+0.2logM1/M2) 

Burada a kütle merkezleri arasındaki uzaklıktır. Bu formül ve Şekil.6, yüzeyin 

biçiminin kütle oranına fazla duyarlı olmadığını göstermektedir. Böylece değen ve yarı-

ayrık sistemlerin ışık eğrilerinin geometrik özellikleri, kütle oranlarıyla yakından ilişkili 

değildir. 

 

 

3.4. Anakol Evresinden Sonra Kütle Transferi 

 Yarı-ayrık sistemlerin en önemli özelliği, uzun zamandan beri bilinir: Doğru 

genişlemiş bileşenin daima daha küçük kütleli olması. Bunu ilk defa Crawford (1955) ileri 

sürmüş ve inanılmaz miktarda kütle transferinin, yıldız evriminin iyi bilinen kurallarını yani 

başyıldız ve yoldaş yıldızın rollerini tersine çevirerek ihlal ettiğini söylemiştir. Norton, 
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1960 da yaptığı nicel çalışması ile bu gözlemsel sonucu doğrulamıştır. Süreç çok hızlıdır ve 

ilk evrede transferin büyük kısmı gerçekleşir, 105 yıllık bir zaman ölçeğinde tamamlanır. 

Anakol sonrası iki taraflı madde transferi yapan bir çift bilinmiyor. Evrimsel hızın farkı, 

hemen hemen eşit kütleli bileşenler için az olmasına rağmen, hızlı transferin sonlanması 

için yeterlidir. Kütle değişiminin maksimum teorik hızlarını, periyod değişimleri yoluyla 

gösteren hiçbir çift bilinmiyor. Bilinen ise, küçük kütleli bileşenin biraz daha geçe 

kaldığıdır. Tayfsal özellikler gözlenebildiği zaman, bunların bir alt devinkilere benzediği 

görülmektedir ve normal IV. sınıfındaki alt devlerle kütle kaybeden yıldızlar arasındaki 

büyük kütle farklılıkları, kütle kaybı olan çiftlerin düşük kütle fonksiyonları ile 

keşfedilmektedir. Kütle kazanan yoldaşların, tayftan tanınması çok zordur. 

Bir kere baş yıldız genişleyerek kritik yüzeye erişirse kütle akımı başlar, küçülen 

roche lobu, kütle akımını güçlendirir. Isısal denge, transferin yarısı gerçekleşip daha düşük 

hızla devam edene kadar tekrar kurulamaz. Ayrıntılı sonuçlar Paczynski ve Kippenhahn 

tarafından yapılan model hesaplamalarından elde edilmiştir. İlk önce büyük kütleli ve hızlı 

evrimleşen yıldız modelleri yapıldı, daha sonra düşük kütleliler için de yapıldı 

(Hesaplamaların bir açıklaması gerekli ise: Yıldız modelleri denge ve süreklilik 

eşitliklerinden yıldızların içindeki fiziksel koşulları verirler, bunun için kütle ve kimyasal 

bileşim verilmelidir. Evrimsel değişimler; yarıçap ve parlaklık kompozisyonun düzenli 

değişimini içeren bir modeller serisi olarak evrimin hesaplanan yolunu oluşturur. Çift yıldız 

modelleri için açısal momentum ve roche yüzeyleri de hesaba katılmalıdır.). Böylece ilk 

karşımıza çıkan sonuç, iki halde;  

Durum A: Çift o kadar yakındır ki büyük kütleli yıldız merkezinde hala hidrojen 

yakmasına rağmen, Roche limitine ulaşır. Hızlı transfer baş ve yoldaş yıldızların kütle 

bakımından rollerinin değişmesine sebep olur ve daha sonra transferin hızı yavaşlayarak 

devam eder. Bu durum da küçük kütleli yıldızı renk-parlaklık diyagramında, uzun bir süre  

anakoldan çok uzakta olmayan bir yarı-ayrık sistem oluşturur. Diğer taraftan artık daha 

büyük kütleli yıldız olan eski yoldaş yıldızın evrimi devam eder. Transferin miktarı 

muhtemelen sistemin başlangıç parametrelerine çok bağlı değildir, çünkü modeller bir telafi 

mekanizmasının olduğunu gösteriyor. Şöyle ki;  transfer ne kadar güçlü olursa bunu takip 

eden yavaş evre o derece zayıf olur. 
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Durum B: kütlenin küçük olduğu ya da bileşenler arasındaki mesafenin büyük 

olduğu durumlarda; merkezdeki hidrojen tükenmeden genişleme kritik yüzeye ulaşmaz 

(şekil 8). Yıldız hızlı genişleme evresine girer yani merkezin üzerindeki kabukta hidrojen 

yanar. Şimdi merkezdeki farklı kimyasal bileşim evrim yolunu değiştirir. Bu hızlı kütle 

transferinden sonra, yıldız bir kırmızı dev özelliği gösterir, fakat bu uzun sürmez. Bunu 

çekirdek üzerindeki ince zarfın çöküşü izler. Bu çeşit transfer durumunda dejenere cüceler 

ya da helyum yakan alt cüceler oluşur. Bu aşamaya oldukça hızlı erişilir ve böyle küçük 

yoldaşlı çiftleri gözlemek ve keşfetmek kolay değildir.   

İlk model çalışmaları Paczynski (1970) ve Plavec (1970) tarafından yapılmıştır. 

Modellerde, toplam kütle ve açısal momentumun korunması ilkesinden yararlanılmıştır. 

Yoldaş yıldız çok fazla evrimleşmemiş ve Roche lobu aşırı akımın üstündeyse, bu iyi bir 

tahmin olabilir. Eğer kütlelerin arasındaki fark, kütle transferinden sonra büyürse; Sabit A  

açısal momentumda  kütle oranı f' deki değişimden dolayı yörüngenin büyüklüğü ve 

periyod, bütün modellerde artacaktır. A şudur: A=2πM3/2a1/2(1-f)f. Hızlı transfer için 

hesaplanan zaman ölçeği 103 kez anakol yaşından daha kısadır. Maksimum transfer hızları 

10-5M Yıl-1 mertebesindedir. Daha büyük transfer sadece olağandışı kütleli yıldızlarda 

beklenir. 

Anakol evresinden sonra kütle transferi (Şekil.9) önceki çalışmalara göre ayrıntılı 

olacaktır. Geç kütle transferinin teorik C durumunun  önemli olmadığına inanılmaktadır. 

Sınır çizgisi durumu AB, iki aşamalı transfer içeren çok fazla sınırlandırılmış parametreler 

aralığı içerdiğinden gözardı edilmiştir. Durum A bile artık ön planda değildir. Bütün 

genişlemeler durum B’ ye uygun transferlere götüreceğinden hemen hemen bütün  yakın 

çiftlerin gelişimi bu duruma ait evrim yolu gibi olacaktır (Ziolkowski 1970). 

Birçok Algol tipi çift yoldaşlar, çok yavaş seyreden kütle transferine sahip yarı-

ayrık sistemlerden iki açıdan farklılaşır: Daha düşük kütleleri vardır ve dolayısıyla teorik 

olarak beklenen 1m veya 2m den daha yüksek aşırı parlaklık derecelerine sahiptirler. Durum, 

kütle–parlaklık diyagramından sapmaları (-4m veya nadiren daha fazla) açıklayan durum B 

ile çok daha iyi açıklanmaktadır (Refsdal ve Weigert, 1969). Kabuğun çökme zamanı 

genellikle kısadır öyle ki bu süre içinde eski yoldaş yıldız anakoldan ayrılmadan önce dev 

yıldız görünümünden dejenere yıldız görünümüne geçebilir. Kütle yığılması yoldaş yıldızın 
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evrimini geciktirir çünkü suni olarak gençleşmiştir (Yaşlı kümeler içindeki birkaç yıldızın 

bu türden geri evrim geçirmiş çift bileşenleri olduklarına inanılmaktadır. Böyle yıldızlar 

hala, ana kolun dönüm noktasının üst kısmında bulunmaktadırlar.). AS Eri’ de olduğu gibi 

gerçekten düşük kütleye sahip bileşenlerde farklı bir durum da söz konusu olabilir: Yıldız 

tüm hidrojen zarfını kaybettikten sonra büzülerek yarı çapını 10 kez küçültmesi 108 yıldan 

daha uzun zaman alır ve kütle transferi daha önce başlayabilir. 

Yaklaşık 3 güneş kütleli bir kütle için durum B’ nin sonuçları arasında bir ayrım 

yapılmalıdır. Düşük kütleler sadece çok uzun zamanda genişlemelerini tamamlamakla 

kalmayıp helyum da yakmazlar. Dolayısıyla kütle azalması %90’ lara kadar ulaşabilir. 

Ancak kabuğun kaybedilmesiyle birlikte durur ve sonuçta elde edilen bir beyaz cücedir 

(Gözlenmiş bazı sistemleri açıklamak için %80’leri bulan kütle azalmalarının ortaya atıldığı 

olmuştur ve 10-4–10-6 M Yıl-1 gibi transfer hızlarına sahip yarı-ayrık sistemlere 

rastlanmıştır). Daha büyük kütleler helyum veya azot yakar ve transfer biter bitmez bir 

helyum yıldızı olarak kalır. 15 veya daha fazla güneş kütlesine sahip  yıldızlarda %60 ile 70 

arasında bir kütle azalması görülecek ve bunun sonucunda muhtemelen Wolf-Rayet 

yıldızları oluşacaktır.  

Sistemden ikinci Lagrangren noktası üzerinden madde kaybını kabul etmeksizin, 

bazı büyük kütleli yarı-ayrık sistemlerin geçmişini anlamak zordur. Baş yıldızdan transfer 

edilen bu kütle tüm kütlenin yarısı olabilir (Fedorova, 1974), taşınan kütlenin açısal 

momentumu yoldaş yıldız tarafından yakalanamayacak kadar hızlıdır. Toplam 6 güneş 

kütlesine sahip U Sge ne durum A ne de durum B' nin konservatif modellerine uymaz 

(Plavec, 1973). Bu durum şunu gösteriyor: Hesaplar birçok açıklama da başarılı olsa da her 

zaman doğru değildir.  
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Şekil.8 Hertzsprung-Russell diyagramında şematik evrim. Düz çizgiler yavaş 

transferi, kesikli çizgilerde hızlı transferi gösterir. Çift yıldız modelleri 1 ve 2 (kütle 

transfer durumlarına göre) tek yıldız modellerinden (0 ile gösterilen) ayrılır. 2 eğrisi 

üzerindeki A ve E noktaları şekil.7'deki aşamalarla ilgilidir. 
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Şekil.9 Periyoda bağlı olarak  5M  kütleli bir yıldızın genişlemesi, durum A’ daki 

(P=1.5 güne kadar), durum B’ deki (90 güne kadar) veya durum C’ deki (12 yıla kadar) 

kütle transferine neden olur. Helyum ve karbon yanma düzeyleri gösterilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

4. ALGOL TÜRÜ ETKİLEŞEN ÇİFT YILDIZLAR  

4.1. Genel Bilgi  

Algol türü sistemlerin tanımı, temelde ışık eğrisinin doğasına göre yapılmaktadır. 

Buna göre tutulma dışı parlaklıkları kabaca sabit iken, tutulma giriş ve çıkış evreleri 

aralığında kalan bölümlerinde oldukça belirgin, derin tutulma minimumları gösterir. Bu 
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türden ışık eğrilerinin göreli olarak daha az karmaşık olduklarına inanılmaktadır ve hemen 

hemen küresel yapılı, “basit” yıldızlar tarafından oluşturulduğu düşünülmektedir. Bu türün 

protatipi β Per=Algol, modern terminolojiye göre bir “düşük aktiviteli sistem” dir ve bu 

terimin ölçütünü tam olarak sağlamaktadır. 

Kopal (1955), yakın çiftleri Roche modeline göre ayrık, yarı-ayrık ve değen 

sistemler olarak sınıflamıştır. Buna göre Algol türü sistemler terimi, yarı-ayrık çiftlerin ana 

alt grubu anlamına gelmektedir. Bu alt grup klasik Algol sistemleri olarak da anılır. Baş 

bileşenleri B veya erken A-türü bir anakol yıldızı, yoldaş bileşenleri ise kritik Roche 

şişimini doldurmuş G veya K-türü bir dev-altdev yıldızıdır. 

Son zamanlarda Algol-türü teriminin anlamı; dejenere olmamış, yaklaşık 10 güneş 

kütlesine kadar bir baş bileşen ve yine dejenere olmamış, yaklaşık 10 güneş kütlesini 

geçmeyen bir yoldaş bileşene sahip etkileşen çiftler biçiminde, belirsizlikler içerecek 

şekilde genişletilmiştir. Son on yıl içerisinde ‘yakın çift’ teriminin tamamen ‘etkileşen çift’ 

terimi ile yer değiştirdiği de gözden kaçırılmamalıdır.  

Önceleri yarı-ayrık ve değen sistemler, etkileşen çiftlerin yaklaşık olarak tamamını 

oluşturmaktaydı. Kritik Roche şişimine değme olayının, çift sistem üyesi yıldızlar ile tek 

yıldızların evrim farklılıklarını açıklamak için tek yol olmadığı zamanla görülmüştür. 

Yıldız rüzgarındaki artış, karşılıklı çekim kuvvetleri, ışımasal ısıtma ve diğer az bilinen 

etkiler, etkileşen çiftlerin bileşen yıldızlarının (özellikle evrimleşmiş  olanlarının) evrim 

tarihçesini önemli ölçüde farklı kılmaktadır. 

Algol-türü bir sistemin baş bileşeninin başlangıç kütlesi için fiziksel anlamı olan 

bir üst limit, Tip II süpernova olmasını engelleyebilecek limit kütle koşulu ile tarif 

edilebilir. Tek yıldızlarda bu koşulu sağlayan kütle üst limit değerinin 10-11 güneş kütlesi 

olduğuna inanılmaktadır. Etkileşen çiftlerde durum daha karmaşık olmakla birlikte 10-11 

güneş kütlesi kabul edilebilir üst sınır olabilmektedir. Algol türü çifte evrimleşebilen bir 

sistemin baş bileşeni için en düşük başlangıç kütle limiti belirsiz olmakla birlikte 1 güneş 

kütlesi civarında beklenmektedir. 

Algol türü sistemlerin, ancak çok büyük ölçekli kütle aktarımı ve kaybıyla 

oluşabileceklerini ilk kez Crawford (1955) ve Kopal (1955) söylemişlerdir. Klasik 

Algollerde baş bileşenin evrim açısından merkezi hidrojen yakma evresinde olduğu 
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düşünülmektedir. Yoldaş bileşenin ise kritik Roche şişimini doldurması sonucu büyük 

ölçüde kütle kaybına uğradığı sanılmaktadır. Genellikle bir güneş kütlesinden daha düşük 

kütleye sahip soğuk bileşen her zaman sıcak bileşene göre oldukça düşük kütlelidir. Bu 

kütle değeri, aynı tayf türüne sahip bir anakol yıldızı için normal bir değerdir. Soğuk yıldız 

kritik Roche şişimini doldurmuşken, sıcak bileşen bu şişimden ayrık durmaktadır. Soğuk 

bileşen yılda güneş kütlesi birimlerinde 10-5–10-7 (çok etkin sistemler) ile 10-9–10-10 (az 

etkin sistemler) aralığında değişen oranda kütle kaybetmeye devam etmektedir.  

Bu temel senaryo üzerinde bazı farklılıklar da olmaktadır. Bazı durumlarda her iki 

bileşen yıldız da sıcak (V356 Sgr, RZ Sct, 1 Tau gibi) veya her ikisi de soğuk (RX Cnc, KU 

Cyg, AR Mon) olabilmektedir.  

Algol türü çiftlerin oluşumları, evrimleri ve ölümlerini kavramak amacıyla 

yapılmakta olan son çalışmaların büyük bir kısmı, veri analizi ve modellemede bilgisayar 

kullanımının ve geliştirilmiş gözlem tekniklerinin sonuçlarıyla oluşmaktadır. Gözlemsel 

yöntemlerdeki gelişmeler, ışıkölçümü ve tayfölçümü gibi standart yöntemlerdeki 

ilerlemeleri; yüksek hızlı ışık ölçümü ve CCD (Charge coupled device) gibi yeni 

yöntemlerin uygulamasını; uzaydan gökbilim gibi elektomanyatik tayfın keşfedilmemiş 

veya çok az bilinen bölgelerinin açığa çıkarılmasını içermektedir. Novalar, X-ışın çiftleri, 

SS 433 ve çift atarcalar gibi egzotik etkileşen çiftlerin varlığının keşfedilmesi etkileşen 

çiftler konusundaki ilgiyi büyük ölçüde arttırmıştır. Kullanılan teknikler ve aletlerdeki 

yeniliklerin yanında gözlemcilerin sabırla devam ettirdikleri gözlemleri de çok büyük önem 

taşımaktadır. Algol türü sistemlerde kütle akımının fotometrik ve tayfsal belirteçlerinin tüm 

zaman ölçütlerinde oldukça değişken olması nedeni ile, bu konunun anlaşılmasında yoğun 

ve uzun zaman aralığına yayılmış gözlemlere ihtiyaç vardır.  

 

 

4.2. Algol Türü Sistemlerin Alt Grupları 

 Algol türü sistemleri üç alt gruba bölerek her alt grubun ilginç özelliklerini 

tartışmakta fayda vardır. 

4.2.1. Dinamik Algol Sistemleri 
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En fazla etkinlik gösteren Algollere dinamik Algol sistemleri denmektedir. Bu 

sistemlerde değen bileşen çok yüksek oranda kütle kaybetmekte ve sistemin tamamı veya 

en azından kütle biriktiren yıldız bir gaz zarf ile çevrilidir. Işık eğrileri ve radyal hız eğrileri 

önemli ölçüde bozulmalar ve değişimler gösterebilmektedir. Ayrıca bu ilginç sistemlerin 

temel fotometrik ve tayfsal elemanları dahi oldukça belirsiz olabilmektedir. Bunların 

sonucu olarak yıldızlardan birinin kritik Roche şişimine değip değmediğini anlamak 

oldukça güçleşmektedir. Hatta ayrık bileşenin kritik Roche şişimi gaz ile dolmuş olabilir ve 

sistem bize değen çift olarak görülebilir. Birkaç sistemde, kütle biriktiren yıldız çok hızlı 

dönmektedir ve bunun sonucu olarak küresel yapıdan çok disk biçimli yapıya sahip 

olabilmekte ve dönme kritik Roche şişimini doldurmuş olabilmektedir. Bu sistemlerin yarı-

ayrık olduklarına dair zayıf belirtiler vardır ve genellikle böyle kabul edilmektedir. Bu alt 

gruba örnek olarak β Lyr, SX Cas, V Cyg gösterilebilir. Şu andaki yoldaş bileşenin 

kütlesinin 10 güneş kütlesinden daha büyük olması nedeniyle β Lyr’ ın bu alt gruba ait 

olması kesinlik kazanmamıştır. β Lyr belki de bilinen en aktif etkileşen çifttir ve birçok 

açıdan tektir. Kütle kazanan şu andaki yoldaş bileşen henüz kesin olarak belirlenmiş 

değildir ve her iki bileşenin de kütleleri oldukça belirsizdir. Sonuçta β Lyr büyük olasılıkla 

“sıradan” bir Algol sistemine dönüşecektir. Sahade (1980) β Lyr konusunda bilinenleri 

derlemiştir. 

4.2.2. Aktif Algol Sistemleri  

Bu sistemlerin fotometrik ve tayfsal gözlemlerinde, kütle akımının etkileri açıkça 

görülmektedir. Ancak akımı oluşturan madde miktarı, her iki bileşenin görülmesini 

engelleyecek ve olduklarından farklı görülmelerine neden olacak kadar fazla değildir. Bu 

gruba en iyi örnekler U Cep, TT Hya ve SW Cyg’ dir.  

 

 

 

4.2.3. Düşük Aktiviteli Algol Sistemleri 

Son olarak düşük aktiviteli sistemlerde kütle akımı seyrek ve kesintilidir. Bu 

sistemler görsel tayflarında aktivite belirteçlerini göstermektedirler. Örnek olarak U Sge, δ 

Lib ve S Cnc gösterilebilir. 
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Alt grupları ve aktivite düzeylerini birbirinden ayıran belirgin sınıflar yoktur. Aktif 

ve düşük aktiviteli Algol sistemlerinin aktivite düzeyleri hızla değişebilmektedir. U Cep 

sisteminde bir patlama oluştuğunda dinamik Algol sistemi kimliğine bürünebilmektedir. 

TX Uma’ nın uzak moröte tayfı, bu sistemi aktif sistemler alt grubuna sokarken görsel tayfı 

genellikle sakindir. 

Aşağıda Algol türü sistemlerin görsel, kırmızıöte ve radyo bölgede yerden ve 

uzaydan yapılmış son gözlemleri üzerinde duracağız. Ayrıca kimyasal bolluk anormallikleri 

üzerinde de tartışacağız. 

Algoller konusunda son yayınlanan derlemeler McCluskey (1982), De Loore 

(1984), Kopal (1984), Budding (1986), De Greve (1986) ve McCluskey & Sahade (1987) 

dir. 

4.3. Algollerle İlgili Gözlemler  

4.3.1. Yer Gözlemleri 

80 li yıllar, etkileşen çiftleri ve özellikle Algollerin çok sayıda fotometrik ve 

tayfsal gözlemlerine sahne oldu. Algollerde kütle akımının dinamiği halen tam anlamıyla 

açık olmamakla birlikte bu gözlemlerle birçok belirsizlik ortadan kalkmıştır. 

4.3.1.1. Görsel Bölge Çalışmaları 

Dinamik Algol sistemlerinin yörünge dönemleri ay ve hafta mertebesindedir ve bu 

sistemlerin dikine hız ve ışık eğrileri hemen hemen ayrıntılı çalışmalar yapabilecek kadar 

gözlenmiştir. Daha sonraki bölümlerde ele alacağımız moröte bölge keşifleri 

iyileştirilmiştir. 

Young ve Snyder (1982), RX Cas, SX Cas, V367 Cyg, RW Per ve W Ser’ de         

(W Ser bu beşlide en aktif olanıdır) disk benzeri yapıların varlığı, hızlı değişim gösteren 

yığılma aktivitesi ve en az dört ısısal bölgenin varlığı üzerinde durmuşlardır. Andersen 

(1988), SX Cas sistemi üzerindeki çalışmalar sonucu ikincil tutulmanın ana tutulmaya 

oranla daha geniş olduğunu ve bu durumun baş bileşen etrafındaki parlak bir diskten 

kaynaklandığını söylemişlerdir. Andersen, Pavlovski ve Piirola (1989) RX Cas sisteminin 

baş bileşenin geometrik ve optik kalın bir diskle tamamen örtülü olduğunu ve ekvatoryal 

sıcaklığının 5500 ˚K civarında olduğunu söylemişlerdir. P/P≈6.3x10-7/çevrim mertebesinde 

dönem değişimleri meydana gelmektedir. Soğuk yıldızdan, yılda güneş kütlesi birimlerinde 
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10-6 ile 10-5 kadar kütle kaybı oluşmaktadır. SX Cas ve RX Cas sistemleri, yörünge 

dönemi, kütle ve yarıçap açısından oldukça benzerdir. Her iki sistemde de, disk ile optik 

olarak maskelenmiş, 5-6 güneş kütlesinde, B türü birer yıldız bulunmaktadır. Bu bileşen 

henüz anakoldadır. Yoldaş bileşenleri ise 1-2 güneş kütlesinde ve yaklaşık 20-25 güneş 

yarıçapında devlerdir. SX Cas’ ın yörünge döneminde bir azalma görülürken RX Cas’ ın 

yörünge dönemi artmaktadır. 

β Lyr, RX Cas ve SX Cas’ ın yanında yalnızca W Cru, V367 Cyg ve W Ser 

sistemleri dinamik Algoller sınıfına girebilmektedir. V367 Cyg ve W Ser sistemlerinin 

yörünge dönemlerinin aynı olmasına karşın W Ser daha aktif bir sistemdir ve aktivitenin 

değişimi açısından en durağan dinamik Algoldür. V367 Cyg sistemi büyük olasılıkla B8 III 

ve A1 III türden iki bileşenden oluşmaktadır ancak kütleler çok belirsizdir. Bu yıldızlar 

daha büyük kütleli olabilirler (Li & Leung 1987) ve bu nedenle V367 Cyg’ nin Algol çifti 

olmama ihtimali de vardır. Plavec (1989), W Ser siteminin, tayf türü aslında B7 V olan 

ancak çevresini saran disk nedeniyle F6 II gibi görülen bir baş bileşen ile F5 den daha geç 

bir yoldaş bileşenden oluştuğunu bulmuştur. Guinan (1989), W Ser için 14 sn/yıl kadar bir 

dönem artışı bulurken, ikincil tutulma ve tayf izine rastlamamıştır. RX Cas, SX Cas, V367 

Cyg, β Lyr ve W Ser sistemlerinin yörünge dönemleri 12 ile 37 gün arasında iken W Cru 

198 günlük bir döneme sahiptir. Görünen bileşen G türü süperdev iken yoldaş yıldızın tayfı 

görülememektedir.  

Dinamik Algollerin, kütle ve yarıçap gibi temel fiziksel parametrelerinin oldukça 

belirsiz, hatta bilinmediği akıldan çıkarılmamalıdır. 

SX Cas’ ın ayrıntılı polarizasyon gözlemleri Elias (1990a) tarafından yapılmıştır. 

Sıcak bileşenin yaklaşık 7 güneş yarıçaplı optik kalın bir disk ile çevrili olduğu ve optik 

ince metaryalin 24 güneş yarıçapına kadar uzandığı bulunmuştur. Diskin kalınlığı en 

azından 2 güneş yarıçapı ve kütlesi de 4x10-10 güneş kütlesi kadardır. Yığılma diskinde 

flareler oluşmaktadır ve soğuk yıldızdan gelen gaz akımı düzensizdir. Daha az ayrıntıya 

sahip V367 Cyg’ nin çalışmasında sıcak bileşeni saran diskin yarıçapı 25 güneş yarıçapı 

olarak bulunmuştur. Elias (1990), V367 Cyg ve W Ser sistemlerini cm dalgaboylarında 

görebilmiş ve bu ışımaları gyrosynchrotron ışınımına bağlamıştır. 
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RW Per sistemi, dinamik Algol grubuna ait olmamakla birlikte bazı tuhaflıkları 

vardır. Wilson ve Plavec (1988) disk varlığına ilişkin bir kanıt bulamazken baş bileşenin 

aşırı yüksek dönme hızı nedeni ile iyice basıklaşmış olabileceği üzerinde durmuşlardır. 

Olson (1989) bu yıldızın 325 km/sn hızla döndüğünü bulmuştur. Bu değer sistemin 

senkronize dönmesinin otuz katıdır. Olson, kesin olmamakla birlikte optik ince bir yığılma 

diskine ilişkin kanıtlar bulmuştur. Aktif Algollere en iyi örnek, üzerinde çok sayıda çalışma 

bulunan U Cepheidir. Batten (1974) bu sisteme ilişkin ilk çalışmaları özetlemiştir. U Cep’ 

in uzun seri gözlemleri E. C. Olson tarafından yapılmıştır. Olson (1978, 1980), 1974 

sonundan 1977 sonuna kadar değişik aktivitelerden yararlanarak aktivite patlamalarını ve 

sonrasını içeren verileri incelemiştir. Baş bileşenin, soğuk bileşenden gelen madde ile 

oluşan optik kalın bir disk ile çevrili olduğunu söylemiştir. Baş bileşenin sıcaklığı 13500 

°K iken, bu diskin sıcaklığı 12000°K dir. L1 noktasından soğuk bileşeni terk eden gaz akımı 

(≈10000°K) diske çarpmaktadır. Bu çarpma sonucu sıcak bir leke (≈20000°K) oluşur. 

Yüksek oranlarda kütle aktarımı sırasında, birkaç günlük zaman ölçeğinde, U bandında 

0m.7 gibi yüksek değerlerde sürekli ışınım kaybı gözlenmiştir. Diğer dalgaboylarında bu 

kayıp oranı daha düşüktür. Olson (1981), aktif patlamalar sırasında 4x10-6 M yıl-1 

mertebesinde kütle aktarım oranları bulmuştur. 

Olson (1985), U Cep ile ilişkili çalışmaları özetlemiştir. Baş bileşen üzerinde 

madde yığılması nedeni ile U Cep sisteminde boylamsal asimetrik bir ekvatoryal şişkinlik 

vardır. Sıcaklığı 12000 °K ve kütlesi 3x10-12 güneş kütlesi kadardır. Kütle aktarım şiddeti, 

birkaç gün ile 20 gün arasındaki zaman ölçekleri içinde çok fazla değişim göstermektedir. 

Ani fışkırma ile gerçekleşen kütle akımı sırasında, soğuk bileşenin dış yarı küresinde belli 

bir miktar parlama olurken sıcak bileşenin izdüşüm yarıküresinin % 70-80 lik bir bölümü, 

sıcaklığı 10000°K olan geçici bir fotosferle kaplanır ve bu olay tutulma dışı parlaklıkta 

önemli miktarda bir düşüşe neden olur. Soğuk bileşen zaman ölçeği yıl olan değişimlere 

sahiptir. 11 yıl içerisinde,  P/P=10-5 mertebesinde, işaret değiştiren, üç ani dönem değişimi 

olmuştur. Kahn ve Budding (1986), Olson (1976) tarafından belirlenen Hβ’ nın ana tutulma 

boyunca ‘W–biçimli’ değişiminin gösterdiği yüksek değişimi ve asimetriyi tartışmışlardır. 

Bu çalışmalarında Balmer ışınımı yapan gazın baş bileşen etrafında halka ve disk benzeri 

bir yapı ile yoğunlaştığına karar vermişlerdir. Bu madde yıldızın fotofosferinden, 
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yarıçapının 0.6 sı kadar uzaklığa, ekvator bölgesi üzerinde uzanmaktadır. Olson ve Stoehr 

(1986) RS Cep sisteminde bir takım anormallikler saptamışlardır. En alışılmamış olanı, 

tutulmadan tutulmaya ve ana minimumun parçalı evrelerinde görülen sabit olmayan renk 

değişimidir. Bu renk değişimlerine basit bir açıklama bulunamamıştır. Olson (1986), RS 

Cep sisteminde tüm görsel dalgaboylarında arasıra oluşan parlamalar tespit etmiştir ve bunu 

kesikli madde transferine bağlamıştır. RS Cep’ in sıcak bileşeni etrafındaki disk asimetrik 

yapılıdır ve maddenin büyük bir kısmı baş bileşenin takip eden yarıküresi üzerinde 

yoğunlaşmıştır. Disk sıcaklığı yaklaşık 6000˚K olarak tahmin edilmiştir. Kaitchuck, 

Honeycutt ve Faulkner (1989) üç ay içerisinde U Cep sisteminin altı tutulmasını 

gözlemişlerdir. Disk sistemin sürekliliğine ve salma çizgilerine katkıda bulunmaktadır. 

Diskin salma çizgilerini yaratan bölümü baş bileşenin yarıçapının 1.2 katı büyüklüğündedir. 

Bunun yanında sürekliliğe katkıda bulunan bölümü baş bileşen yarıçapının 1.6 katı kadar 

dışarı uzanmaktadır. Her iki boyut da sabit olmayıp sürekli değişim içindedir. Salma 

çizgileri dönmeden beklenenden daha fazla genişlemiştir ve diskteki hareketin Keplerian 

olmadığını göstermektedir. Bir tutulma sırasında üç set halinde çizgileri tespit edilmiştir ve 

sistemden kaçan gaz olarak yorumlanmıştır. 

Kısa dönemli Algoller arasında U Cep ve RW Tau bilinen en aktif sistemlerdir. 

Kaitchuck ve Honeycutt (1982) RW Tau’ nun baş bileşenini saran disk benzeri yapının çok 

değişken olduğunu bulmuşlardır. Diskin en büyük çapsal uzantısı yaklaşık olarak yıldızın 

yarıçapının bir buçuk katını bulmaktadır. Disk Keplerian dönmeden çok uzak bir harekete 

sahiptir ve dış kenarı en hızlı dönmeye sahiptir. Olson (1985) RW Tau’ nun baş bileşeninin 

ekvatoru civarında asimetrik yapılı bir şişkinliğin varlığını ortaya çıkarmıştır. Bu yapı, 

madde akımının çarpma noktasının bulunduğu yeri takip eden yarıküre üzerinde 

yoğunlaşmıştır. Soğuk yıldızın parlaklığında 0m.05-0m.10 yöresinde değişimler 

gözlenmiştir.  

Düşük aktiviteli Algol çiftleri belkide en iyi U Sge ile örneklenebilir. Kahn ve 

Budding (1986) U Sge sisteminde de U Cep’ tekine benzer ama daha zayıf yapılı ‘W 

biçimi’ değişimi gözlemişlerdir. Bu durumu, U Sge ile U Cep’ in (fazla aktif değil iken) 

disk boyutlarının aynı boyutlu olmasına karşın U Sge sisteminin daha büyük boyutlu 

yapıya sahip olmasına ve dolayısıyla disk yoğunluğunun daha düşük olmasına 
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bağlamışlardır. U Cep sisteminde baş bileşeni ve sistemi saran gaz miktarı daha fazladır. 

Olson (1987), U Sge’ nin soğuk bileşeninde parlaklık değişimleri ve çok sayıda, farklı 

işarete sahip ani dönem değişimleri tespit etmiş. 0.80 evresi yakınlarında tüm 

dalgaboylarında önemli ölçüde parlaklık azalması varken 0.95 evresi civarında bu durum 

kaybolmaktadır. Soğuk yıldızdan gelen gaz akımı sıcak yıldızın fotosferine yaklaşık 

500kmsn-1 hızla çarpmaktadır. Soğuk bileşenin, gün mertebesinden başlayıp yıla kadar 

uzanan zaman ölçeklerinde gerçekleşen parlaklık değişimi 0m.01 ile 0m.10 değişimleri 

doğurmaktadır. Bu bileşen üzerindeki soğuk ve/veya sıcak lekeler oluşabilmektedir. Olson 

ve Bell (1989) bu sistemde kütle aktarım hızını 3-4x10-8 M  yıl-1 ve gaz akımı sıcaklığını 

8000°K olarak bulmuşlardır. Bu kütle transferi hızı U Cep’ tekinden en az on kat daha 

düşüktür. Kaitchuck ve Park (1988) TZ Eri sisteminde geçici disk oluşumları tespit 

etmişlerdir. Salma çizgileri tutulmadan tutulmaya çok yüksek değişimler göstermektedir. 

Baş bileşeni saran diskin takip eden kenarı, yarıçapının 1.2-1.6 katı (hatta daha fazlası) 

kadar genişlemiş iken ön kenarı yarıçapın 1.0-1.6 katı kadar genişlemiş durumdadır. 

4.3.1.2. Kırmızıöte Çalışmaları 

Kırmızıöte gözlemler, Algollerin soğuk bileşenlerinin (özellikle tam tutulma 

gösterenlerinin) gözlemlenmesi için çok uygundur. Tomkin (1978, 1979, 1981, 1985) ve 

Popper & Tomkin (1984), δ Lib, U Sge, U Cep, R CMa ve S Cnc sistemlerinin kırmızıöte 

tayflarını elde etmişler ve göreli olarak doğru kütleleri hesaplamışlardır. R CMa ve S Cnc’ 

nin soğuk bileşenleri 0.17 güneş kütlesine sahiptir ve Algoller arasında bilinen en düşük 

kütleli yıldızlardır. Richards (1990) β Per’ in kırmızıöte ışık eğrilerini elde etmiştir. Bu ışık 

eğrilerinde, her iki tutulmanın evresinde ve derinliklerinde zamana bağlı değişimler, ikinci 

minimumda asimetrik yapı ve yoldaş bileşenin ortalama sıcaklığında çevrimsel yapılı 

değişimler mevcuttur. Bu değişimler bir bütün olarak, yıldız lekelerinin rol oynadığı RS 

CVn sistemlerinin görsel bölge ışık eğrileri ile büyük benzerlik göstermektedir. Kırmızıöte 

gözlem tekniklerinin Algol türü sistemlere uyarlanması henüz emekleme döneminde olsa 

da yakın gelecekte büyük umutlar vaad etmektedir. Özellikle uzun dönemde ve tozun 

önemli bir rol oynadığı sistemler için önemli bilgiler içermektedir. 

4.3.1.3. Radyo Bölge Çalışmaları 

 Bu teknolojinin Algollere uygulanması henüz başlangıç aşamasındadır. Slee 
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(1978) bazı Algolleri 5.8 ve 8.4 GHz de gözlemiştir. Bunların arasında altı sistem (≈%30’ 

u) bu dalgaboylarında görülebilmiştir. Bunlardan dört tanesi 13 gözlemden 7 sinde, bir 

tanesi 9 gözlemden 3’ ünde ve en parlak olan δ Lib ise 22 gözlemin 13’ ünde 

hissedilebilmiştir. Diğer sistemlerin görülmemesinin nedeni büyük olasılıkla göreli olarak 

daha uzak olmalarından kaynaklanmaktadır. Gözlenen ortalama güç 2.5x1010 Watt/Hz ve 

ortalama parlaklık sıcaklığı ise 1.1x1010 °K dir. Bu ışınım büyük olasılıkla optik kalın 

gyrosynchrotron ışınımı ile oluşmaktadır. Görülen yüksek parlaklık sıcaklığı, tutarlı 

mekanizmaların varlığına bir işarettir. Gyrosynchrotron ışınım kaynağının soğuk 

bileşenden daha büyük yapıda olma ihtimali vardır. Lestrade (1988) Çok Büyük Dizi 

(VLA.) kullanarak, β Per sistemini 2.3 ve 8.4 GHz’ de gözlemiştir. Radyo kaynağının 

parlaklık sıcaklığı 3-50x108 °K arasında değişmekte olup, birim optik derinlikte 30 Gauss 

gibi bir manyetik alana sahip aktif korona bölgelerindeki biraz relativistik elektronların 

gyrosynchrotron ışınımını işaret etmektedir. Radyo kaynağının boyutları, soğuk bileşen 

yarıçapının üç katı olarak tahmin edilmektedir. Bu gözlemlerde iki patlama kaydedilmiştir. 

Biri geniş band patlaması olup yüksek parlaklığa (≈1.5x1010 °K) sahipken, diğeri 1.66 GHz’ 

de,   3x1010 °K parlaklık sıcaklıklı, kısa süreli (≈15 dakika) ve yaklaşık 300 Gauss’ luk 

manyetik alana sahip bir patlamadır. Her ikisi de korona ilmekleri ile direkt ilişkilidir. 

Steward (1989) altı Algol sistemini 8.4 GHz’ de görmüştür. Bu sistemlerin tamamında 

ışınım oldukça değişkendir ve yıldızlar arasında 100 Gauss ile soğuk bileşen yüzeyin belli 

bir bölümünde 103-4 Gauss arasında manyetik alanların göstergesidir. Elias (1990) RZ Sct 

ve W Ser sistemlerini 3.6 cm, V367 Cyg sistemini ise hem 3.6 hem de 6 cm 

dalgaboylarında görmüştür. Bu ışınım kaynağı büyük olasılıkla ısısal gyrosynchrotron 

ışınımıdır. 

 

4.3.2. Uzaydan Gözlemler  

Algol sistemlerinin moröte bölgede (912–3000Å) çeşitli uydularla yapılmış 

fotometrik ve tayfsal gözlemleri çok miktarda bilgi içermektedir. Dejenere bir bileşen 

içeren çift sistemlerde bu durum elektromanyetik tayfın X–ışın bölgesi için geçerlidir, 

çünkü bu tür sistemler güçlü X–ışınları yayarlar. EINSTEIN ve EXOSAT X–ışın gözlem 

uydularının başarılı fırlatılışlarından sonra, çok sayıda Algolden X–ışınlarının yayınlandığı 
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görülmüştür. 

4.3.2.1. X–ışın Çalışmaları 

 White ve Marshall (1983) dokuz Algol sisteminden altısını <1–20x1030 ergsn-1 lik 

X–ışın ışınım gücü ile görmüşlerdir. RY Gem sistemi dört gözlemden sadece birinde tespit 

edilebilmiştir. Bu gözlem sırasında sistemden bir X–ışın flaresi gözlenmiş ve parlaklığı 

yaklaşık 20 kat artmıştır. McCluskey ve Kondo (1984), R Ara, RZ Cas, δ Lib ve U Sge’ 

den yayınlanan X–ışınlarını, White ve Marshall (1983)’ ın bulduğu enerjilerle yakın 

değerlerle tespit etmişlerdir. White (1986) EXOSAT ile Algol’ ü  ikinci tutulma boyunca 

35 saat gözlemişlerdir . 25x106 °K sıcaklığındaki sakin dönem ışınımı, X–ışın 

sürekliliğinin en az %80 nini oluşturmaktadır. X–ışınlarında tutulma tespit edilememiştir. 

Bu nedenle X–ışını yayan bölgenin boyutlarının en az soğuk bileşenin izdüşüm alanı kadar 

veya daha büyük olması gerekmektedir. X–ışınlarının soğuk bileşenin koronasından 

kaynaklandığına inanılmaktadır. Zaman zaman oluşan ve yaklaşık sekiz saat süren X–ışın 

flarelerinde, ışınım gücünün tepe değeri sakin dönemdekinin üç katına ulaşabilmektedir. 

Sıcaklığın tepe değeri 60x106 °K civarındadır ve demirin K salma çizgisi görülmektedir. 

Flareler, yıldız fotosferinden 0.1–0.2 yarıçap uzaklığındaki manyetik ilmeklerde 

oluşmaktadır.                                     

4.3.2.2. Moröte Çalışmaları 

Etkileşen çiftlerin moröte bölgede elde edilmiş oldukça fazla gözlemi 

bulunmaktadır ve büyük bir kısmı Uluslararası Moröte Kaşifi (IUE) ile gözlenmiştir. Bu 

konuda son derlemeler Kondo, Boggess ve Maran (1989) , Shore (1988), McCluskey ve 

Sahade (1987), Sahade (1986), Plavec (1985), Rahe (1984), Plavec (1983) ve McCluskey 

(1982)’ de yer almaktadır. Bu çalışmada 1985 den bu yana yapılan araştırmalar üzerinde 

duracağız. Algollerin IUE ile elde edilen yüksek ayırma güçlü gözlemlerinde, temel olarak 

tüm sistemlerde C IV ve Si IV yüksek sıcaklık iyonlarının rezonans soğurma çizgilerine 

rastlanmıştır. Daha sıcak ve/veya aktif sistemlerde, bazen veya belli evrelerde N V çizgisi 

bulunmuştur (Kondo 1979, Peters & Polidan 1984, McCluskey & Sahade 1987). C IV, Si 

IV ve N V’ in salma çizgileri ilk olarak β Lyr’ de bulunmuş (Hack 1975), daha sonra 

dinamik ve aktif Algollerde gözlenmiştir (Plavec 1982, Plavec 1983, Plavec 1989). Bu 

yüksek mertebeden iyonizasyon çizgileri, yıldızı ve çift sistemi saran yüksek sıcaklıklı 
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plazmanın varlığına bir işaret olup ısısal olmayan bir enerji kaynağı gerektirmektedir. 

Algollerde bu kaynak, madde yığılması etkileri ile özdeşleştirilmektedir. Çok sayıda 

yapılmış çalışmalar sonucunda Algollerdeki kütle akımının korunumlu olmadığı 

görülmüştür.  

Polidan (1988), V356 Sgr aktif Algol sistemini IUE ve VOYAGER ile 

gözlemiştir. Sistemde B3/4 V türü bir baş bileşen ve daha büyük boyutlu A2 II türü bir 

yoldaş bileşen bulunmaktadır. 912–1500 Å dalgaboyu aralığında tutulma göstermeyen bir 

moröte süreklilik mevcuttur. B yıldızının örtülmesi sırsında salma çizgilerinin şiddetinde 

bir değişiklik olmamaktadır. Görsel bölgede salma görülmektedir. Moröte salma çizgileri 

oldukça geniş, hemen hemen simetrik ve kısa dalgaboyu tarafına kaymış, zayıf bir soğurma 

bileşenine sahiptir. A yıldızından gelen gaz, B yıldızı etrafında bir disk oluşturmaktadır. B 

yıldızının manyetik alan tarafından sürülen rüzgarı bu gelen maddenin % 25 ini sistemin 

dışına (genelde yörünge düzlemi dışına) atarken geri kalan madde B yıldızına 

yığılmaktadır. Kütle aktarım oranı yıl başına  4x10-7 güneş kütlesidir. B yıldızını merkezkaç 

limitine çok yakın bir hızla döndüğü düşünülmektedir. 

Polidan (1989) β Lyr sistemini VOYAGER ile gözlemiş ve 912–1200 Å aralığında 

tutulma olmadığını bulmuştur. Çok kuvvetli moröte süreklilik mevcuttur. Bu tayfsal 

bölgede 40 saat %50 lere varan ani parlamalar oluşmuştur. Polidan, 912–1200 Å 

aralığındaki morötesi tayfın, kataklizmik değişenlerin disk tayfına benzediğini, β Lyr’ in de 

C V benzeri büyük boyutlu ve yüksek kütleli bir yığılma diskine sahip olduğunu 

söylemektedir. Eğer morötesi sürekliliğe temel kaynak yığılma ise β Lyr’ in görülemeyen 

bileşeninin yarıçapı bir güneş yarıçapından daha büyük olmamalıdır. 

McCluskey, Kondo ve Olson (1988), U Cep sisteminin 1986 Haziran’ ında 

göstermiş olduğu aktivite patlamasının (aktivite sırasında ve sonrasında) IUE morötesi 

tayflarını elde etmişlerdir. Aktivitenin en yüksek olduğu sırada morötesi süreklilik 1.2–3.0 

kat azalmaktadır. C, Si, Al, Fe, Zn ve Mg’ un çok sayıda dar yapılı soğurma çizgisi 

mevcuttur ve kısa dalgaboyu tarafına doğru 500 kmsn-1 lik kaymalar gösterirler. Mg II 

çizgisi düz-tabanlı ve en az 800 kmsn-1 yarı-genişlikli olup %69 luk bir ışınım kaybını 

işaret etmektedir. 

McCluskey, McCluskey ve Kondo (1988) düşük aktiviteli (görsel olarak) Algol 
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sistemi TX UMa’ nın IUE tayfları üzerinde çalışmışlar ve Si IV, C IV ve N V in soğurma 

çizgilerinin her zaman var olduğunu görmüşlerdir. Al II, Fe II, Mg II ve Si IV rezonans 

çizgileri, evreye çok bağımlı ve seküler yapılı değişimler göstermekte olup gaz akımlarının 

ve yıldızı/sistemi çevreleyen maddenin varlığını işaret etmektedir. 500–600 kmsn-1 kadar 

yüksek gaz hızları mevcuttur. TX UMa sistemi U Cep’in normal evresindeki durumu kadar 

aktiftir. 

McCluskey, McCluskey ve Kondo (1991) düşük aktiviteli (görsel olarak) Algol 

sistemi U Sge’ yi IUE ile gözlemişlerdir. Si IV ve C IV rezonans çizgileri soğurma olarak 

görülmektedir. 1983 de bir yörünge dönemi boyunca evreye az bir değişim gösterirken 

1980 de zayıflamış olarak görülmektedirler. Moröte soğurma tayfının büyük bir kısmının, 

baş bileşen yüzeyine yakın fotosferden kaynaklandığı görülmüştür. Dobias ve Plavec 

(1985) U Sge’ nin tam tutulma evresinde moröte salma çizgiler, tespit etmişlerdir. 

4.4. Kimyasal Bolluk Anormallikleri 

Algol sistemlerinin evrimi ve orijini ile ilgili teorilerimizi test etmek ve 

geliştirmek açısından her iki bileşenin de element bolluklarının hesaplanabilir olması çok 

önemlidir. 

Parthasarthy, Lambert ve Tomkin (1983) S Cnc, U Cep ve U Sge’ nin yoldaş 

bileşenleri için [C/Fe]≈-0.5 ve [N/Fe]≈+0.5 bulmuşlardır. Demir bolluğu güneşinki 

kadardır. Bu sistemlerin ve özellikle S Cnc’ nin yoldaş bileşeni büyük miktarda kütle 

kaybetmişlerdir. Polidan (1988) V356 Sgr’ de, hızlı dönen A2 II yoldaş bileşenin B türü 

baş bileşeni örttüğü tam tutulma sırasında, moröte tayfında karbon çizgilerine 

rastlanmamıştır. B yıldızı ise normal bir karbon bolluğuna sahiptir.  

Tomkin ve Lambert (1989) çok düşük kütleli yoldaş bileşene sahip R CMa’ nın 

baş bileşen bolluklarını belirlemişlerdir. S ve Fe hata sınırları içinde Güneş benzeri bolluk 

gösterirken, [C/H]≈-0.2, [N/H]≈0.4 ve [O/H]≈0.3 bulmuşlardır. Cuiger ve Hardorp (1988) 

sekiz algol sisteminin baş bileşenlerini incelemişlerdir. Bunlardan dördü, δ Lib, RS Vul, U 

Sge ve u Her karbon bolluğu açısından anormallik göstermezken, TX UMa, U CrB, β Per 

ve λ Tau’ da, karbon bolluğu 1.7 ile 2.5 oranlarında düşük çıkmıştır. Balachandran (1986) β 

Lyr’ in B8 bileşenin helyum, karbon, azot ve oksijen bolluklarında ciddi miktarda 

anormallikler bulmuştur. Güneş ile karşılaştırıldığında helyumun 2.4 kat, azotun 20 kat, 
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karbonun 25 kat ve oksijenin 16 kat daha fazla bolluğa sahip olduğu görülmektedir. 

Dinamik Algol’ lerin kimyasal bolluk analizleri çok büyük hatalara sahiptir. 
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5. TARTIŞMA 

β Lyr gibi çok aktif sistemlerden, U Sge gibi düşük aktiviteli sistemlere kadar çok 

farklı aktivite ölçekli Algol sistemi mevcuttur. Bununla beraber, bu karmaşık yapı boyunca 

ortak yönler çok fazladır. Ele alınan bir sistemde yıldız çevresi/sistem çevresi madde 

(CS/CB madde) miktarı, sistemin ne derece aktif olduğunun belirlenmesinde önemli bir 

faktördür. Bu CS/CB madde, ideal ışık ve dikine hız eğrileri üzerinde yarattıkları 

bozulmalarla kendini gösterir. Biz bu yapıların gerçek doğasını belirlemek amacı ile 

yığılma diski, ekvatoryal şişkinlik veya geçici fotosfer tanımlarını uygulamaktayız.  

CS/CB gazının varlığı ve miktarı, çift sistemin ve bileşenlerinin fiziksel yapısına 

ve evrim durumlarına bağlıdır. Sonuç olarak etkileşen çiftlerin şu anda gözlediğimiz 

durumlarını açıklayabilecek verim kuramlarına ihtiyaç duymaktayız. Bu konuda oldukça 

fazla çalışma yapılmış durumdadır. Şu ana kadar birbirleri ile birebir ilişkili gözükmeyen 

değişik evrim safhasında sistemler gözlenmiş durumdadır. Bu, gözlemsel programlarımızın 

en önemli ve acil amacıdır. 

Algol sistemlerinde CS/CB gazının oluşturduğu çeşitli salma ve soğurma çizgileri, 

çok farklı ısısal yapıların varlığına işarettir. Bazı Algol sistemlerinin soğuk bileşenlerinin 

X–ışın ve radyo salmalarından tespit edilen manyetik aktivitesinin, yangına yakıt ilave 

ettiği görülmektedir. Hall (1989) çoğu Algol kromosferlerinin aktif olması gerektiğini 

söylemiştir. U Cep, AR Mon ve S Vel’ in yoldaş bileşenleri, kromosferik aktivite gösteren 

yıldızlarla aynı özelliklere sahiptir.  

Daha önce de değindiğimiz gibi bu soğuk yıldızlar, RS CVn çiftlerinin bileşenleri 

ile benzer olabilirler. Açıkçası manyetik etkiler ihmal edildikçe etkileşen çiftlerde gaz 

dinamiğinin gerçek süreçlerini anlamak mümkün değildir. 

Kaitchuck, Honeycutt ve Schlegel (1985) ve Peters (1989)’ e göre yörünge dönemi 

4-5 günden kısa olan Algol’ lerde soğuk bileşenden gelen gaz akımı sıcak bileşene 

çarpmakta ve kararlı olmayan geçici disk benzeri yapılar bulunmaktadır. Yörünge dönemi 

6-7 günden daha büyük olan sistemlerde ise bu akım baş bileşeni sarmakta ve kalıcı disk 

oluşturmaktadır. Yörünge dönemi 5-6 gün olan sistemlerde ise gaz yapısı hızlı değişimler 

göstermektedir. Disk, oluştuktan sonra göreli olarak kritik Roche şişiminin büyük bir 

kısmını doldurur, maddenin optik kalın hale gelmesi durumunda baş bileşenin sürekliliğini 
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büyük ölçüde düşer veya tamamen örtülebilir. Madde akım oranının yeteri kadar yüksek 

olması halinde, bu durum kısa dönemli sistemlerde (U Cep gibi) de gözlenebilmektedir. β 

Lyr veya R Ara (McCluskey ve Kondo 1983) gibi dinamik sistemlerin çoğunda, sistem 

bütün olarak optik kalın bir zarfla  sarılabilmektedir. Uzun dönemli sistemlerde gerçek 

boyutlarda altdevler veya devler bulunmaktadır. Bu sistemlerde soğuk yıldızın aktivitesi ve 

kütle kaybı oranı daha yüksek olabilmekte ve büyük miktarlarda CS/CB gazı 

yığılabilmektedir. Genel olarak bu sistemler en karmaşık olanlarıdır. 

Üzerinde çalışılması gereke önemli diğer bir olgu da üzerine madde yığılması olan 

bileşenin fotosferi ile madde akımı arasındaki etkileşmelerdir. Koch (1989) madde akımı 

arasında oluşan “sıçratma (splash)” olayının modellenmesi gerektiğini söylemiştir. Bu 

etkileşme shear-dominated sınır bölgesinin oluşumu ile ilgilidir (Shore ve King 1986). Bu 

bölge genellikle asimetrik yapılı olup madde alan bileşenin ekvator bölgesi civarında yer 

almaktadır. Bu bölge önceden söz edilen ekvatoryal şişkinlik ile doğrudan ilişkilidir. 

Kimyasal bileşimle ilgili bu durumun anlaşılması daha güçtür. H’ den He üreten 

CNO Nükleosentez Kuramı gereği karbon ve azot bolluklarının 10 kat farklılık göstermesi 

gerekmektedir. Halbuki gözlemler 2 veya 3 katı olduğunu göstermektedir. Zarf ve çekirdek 

maddesinin karışımını seyrekleştirerek gözlenen bolluk oranlarına uyumu sağlamak amacı 

ile çok sayıda senaryolar geliştirilmiştir . Bu konuda daha çok çalışmaya ihtiyaç vardır. 

Guinan (1989)’ ın da belirttiği gibi, etkileşen çiftlerin anlaşılması sırasında 

karşımıza çıkan problemlerin çözümünde, çok çeşitli dalgaboyunda, eş-zamanlı ve 

koordineli yapılmış gözlemlerin önemi büyüktür. Algol sistemleri, astrofizik açısından 

önemi büyük olan, çok çeşitli problemi bize sunmaktadır.  
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