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 Özet: Novalar bir beyaz cüce (baş yıldız) ve bir anakol yıldızı ya da kırmızı devden 
 (yoldaş  yıldız) oluşan çift yıldız sistemleridir. Beyaz cücenin çekim etkisi ile Roche 
 Lobu’nu doldurmuş olan yoldaş yıldızdan beyaz cüce üzerine akan madde, beyaz cücenin 
 kütlesinin Chandrasekhar limitini aşması ile patlama yaşanmasına neden olur. Normal 
 şartlarda bu patlama novalarda 10.000 yıl mertebesinde tekrarlanırken, klasik nova 
 sınıfında incelenen V2362 Cyg ilk patlamasının ardından 243. günde gösterdiği ikinci bir 
 parlama ile nova grubu  dışında kalmıştır. Çalışmamızda bu ilginç novanın temel 
 özelliklerinden ve fotometrik ile doğrudan görüntüleme (Imaging) verilerinin 
 indirgemesi ile elde edilen sonuçlarından bahsedilmiştir.  

1. Giriş 

Gökyüzünde gördüğümüz yıldızların birçoğu oluşumları sırasında ikili ya da çoklu 
sistemler olarak oluşurlar. Güneş gibi tek başına oluşan yıldızlar dışında, ikili sistemler 
içinde bulunan yıldızlar evrimlerinin son safhalarında birbirleri ile etkileşerek 
parlaklıklarında ani artışlar gösterirler. 

Parlaklıklarında ani artışlar gösteren sistemlere "kataklismik değişenler" adı verilir. Bunlar 
bir beyaz cüce ve bir anakol yıldızından oluşan sistemlerdir. İki yıldızın aynı evrede 
olmamasının nedeni ise tamamen başlangıç kütleleri ile ilgilidir. Daha büyük kütleye sahip 
olan yıldız yakıtını daha hızlı harcayarak evrimini daha hızlı tamamlar. Kataklismik 
değişen sistemler içerisinde bulunan beyaz cüce de başlangıç kütlesi yoldaş yıldızına göre 
daha fazla olduğundan daha hızlı evrimleşip dış katmanlarını üzerinden atarak geriye 
sadece merkezindeki kor kısmını bırakmıştır. Beyaz cücelerin kütlesi için belli bir sınır 
vardır; buna Chandrasekhar limiti (1.44 M


) denir. Bu limitin üzerinde bir beyaz cüce 

olamaz. Bu nedenle yoldaş yıldızından beyaz cüce üzerine, beyaz cücenin güçlü çekim 
etkisi ile aktarılan madde, beyaz cücenin kütlesini 1.44 M


 üzerine çıkardığında beyaz 

cüce bir patlama geçirerek parlaklığını ani bir şekilde hızla artırır. Daha sonra yavaş yavaş 
sönükleşerek nihayet eski parlaklığına ulaşır. Bu ani parlaklık artışları gösteren sistemler 
parlaklığın şiddeti, tekrarlama süresi gibi çeşitli değişkenlere bağlı olarak kataklismik 
değişenlerin alt grupları olan  nova, tekrarlayan nova, cüce nova ve nova benzeri cisimler 
olarak sınıflandırılır1. 

 

2. V2362 Cyg'nin Temel Özellikleri 

Bu çalışmada bahsedilen V2362 Cyg adlı nova, 2 Nisan 2006'da 10.5 kadirlik bir 
parlaklıkta iken H. Nishimura tarafından keşfedilmiştir2. αj2000 = 21 11 32.33 (± 0''.12) ve 
δj2000 = +44 48 03,74 (± 0''.03) koordinatlarında3 bulunan novanın galaktik koordinatları ise 
l = 087°,372 ve b = - 02°,357 olarak belirlenmiştir4. Novanın bulunduğu bölgenin daha 
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önceden alınmış tarama görüntülerinden elde edilen bilgiler ışığında ata yıldızın r' = 20.3 
(± 0.05) ve i' = 19.76 (± 0.07) parlaklığına sahip olduğu bulunmuştur5,6. 6 Nisan 2006 
tarihinde maksimum parlaklığa (7.8 kadir)7 ulaşan novanın patlama genliği farklı 
çalışmalarda 12 ile 13.3 kadir gibi farklı değerlerde bulunmuştur3. Spektroskopi çalışmaları 
sonucunda "FeII Novası" olarak sınıflandırılmıştır8 ve novanın yörünge periyodu 0.2070 
gün olarak hesaplanmıştır9. Maksimum parlaklıkta sıcaklığı 8100 K olarak belirlenen10 
novanın baş yıldız kütlesi 1.2 MGüneş, ikincil yıldız kütlesi ise 0.75 MGüneş olarak 
hesaplanmıştır11. Maksimumdaki ortalama mutlak parlaklığı -9.0 kadir12 iken bolometrik 
parlaklığı ise -8.0 kadir olarak belirlenmiştir3. Ortalama uzaklık değeri farklı çalışmaların 
ortalaması olarak 7.2 kpc alınabilir (Uzaklık hesaplaması Mutlak Parlaklık - Uzaklık 
bağıntısına göre yapılmıştır)3. Galaksi merkezine uzaklığı 11 kpc ve galaksi düzlemine 
uzaklığı 310 pc olarak belirlenen novanın hız sınıfı, t₂ = 10.5 ± 0.5 gün ve t₃ = 29 ± 1 gün13 
olarak hesaplanan sönükleşme hızlarına dayanarak "Hızlı Nova"14 olarak belirlenmiştir. 
Novanın ortalama renk indeksi (B – V)₀ = + 0.23 ± 0.06, kızarması E(B-V) = 0.56 ve 

sönükleşmesi Av = 1.50 ± 0.38 olarak 
belirlenmiş olup3, Strope ve ark. (2010) 
yaptıkları ışık eğrisi sınıflandırmasına göre "C 
(Cups) Sınıfı" nova olarak belirlenmiştir15. 
Patlamasından yaklaşık 100 gün sonra ışık 
eğrisinde ilginç bir gidişat izleyen nova16, 
patlamadan sonraki 243. günde (1 Aralık 2006) 
ikinci bir parlama göstererek17 ışık eğrisinde 
ikinci bir maksimum oluşturmuştur. Bu ikinci 
parlamanın 9.95 kadir parlaklıkta olduğu 
hesaplanmıştır3. Bu parlamanın nedeni olarak, 
novanın ilk patlamasından sonra etrafında oluşan 
toz zarfın18 ani bir şekilde parlaklığını artırması 

olduğu düşünülmektedir. 

 Şekil-1: Strope ve ark. (2010) – ışık eğrisi sınıflandırması.  

Şekil-2: 19.05.2006, 06.09.2007, 23.082008 ve 09.05.2012 tarihlerinde alınan görüntülerde novanın ışığının 
değişimi görülebilmektedir. 

3. Veriler ve Yöntem 

Bu çalışmada kullanılan fotometrik veriler TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’nde bulunan RTT 
150 teleskobu (Russian – Turkish Telescope) ile alınmış olup, TFOSC (TÜBİTAK Faint 
Object Spectroscopic Camera) odak düzlemi aleti kullanılmıştır.  Fotometrik verilerin ön-
indirgeme ve indirgeme işlemleri ile doğrudan görüntüleme verileri üzerindeki görüntü 
analizi işlemleri IRAF (Image Reduction and Analysis Facility) paket programı 
kullanılarak yapılmıştır. V2362 Cyg’nin spektroskopik verileri indirgeme aşamasındadır. 
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Fotometrik verilerin ön-indirgeme aşamasında yıldız 
görüntüleri IRAF’ın CCDRED paketi kullanılarak bias 
ve flat görüntülerinden arındırılmıştır. Ardından bias 
ve flat etkisinden arındırılmış yıldız görüntüleri 
IMALIGN taskı ile hizalandırılmıştır. Novanın 
parlaklık değişimin karşılaştırmak için 9 tane yıldız 
seçilmiş olup seçilen yıldızlarla önce APPHOT taskı 
ile APARTURE fotometrisi yapıldı. Daha sonra 
DAOPHOT taskı kullanılarak PSF fotometrisi 
yapılarak novanın ışık değişimi belirlendi.  

Şekil-3: Bu görüntüde novanın ışığını karşılaştırmak üzere 
seçilmiş olan 9 yıldız ve nova görülmekte. 

 

Tablo-1: TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’nden 2006 – 2012 yılları arasında alınan fotometrik verilerin 
alındıkları tarih, poz süresi, kullanılan filtre, JD cinsinden gün, görüntü sayısı ve toplam görüntü süresi 
bilgileri verilmiştir. Toplam 11 gecede 1071 adet kullanılabilir fotometrik görüntü alınmıştır.  

4. Sonuçlar ve Tartışma 

V2362 Cyg'nin gösterdiği ikinci maksimumun sebebinin etrafındaki toz zarf oluşumu 
olduğu düşünülüyor. Bu çalışmanın amacı da V2362 Cyg’nin fotometrik değişkenliğini 
görmek ve “Görüntüleme” yöntemini de kullanarak novanın etrafında patlamadan sonra 
oluşan zarfın genişlemesini ölçmek idi. Hα verilerinin görüntü analizi sonucunda novanın 
etrafında henüz gözlenebilecek kadar genişlemiş bir zarf oluşmadığı sonucuna varılmıştır. 
Nova aynı zamanda spektroskopik olarak da incelenecektir. 
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