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Özet: Güneş üzerinde olduğu bilinen aktif boylamların geri tayf türünden bazı lekeli aktif yıldızlar 

üzerinde de olduğuna ilişkin gözlemsel deliller vardır. Bu tür yıldızların uzun dönemli fotometrik 

verilerinin incelenmesi sonucunda leke oluşumlarının birbirlerinden 180° farklı aktif boylamlar içinde 

oluştuğu ve çevrimsel davranışlar gösterdiği görülür. Aktif boylamların yeri ve sayısında farklı 

değerlere ulaşılırken aktivite çevrimleri de buna bağlı olarak biçim ve dönemsellik bakımından değişik 

desenler çizer. Özellikle yıldızların fotometrik dönemlerinin iyi belirlenmesi, Güneş-benzeri Kelebek 

Diyagramları‟nın ortaya çıkmasını da sağlar. Sonuçta, diferansiyel dönme katsayılarına göre 

farklılaşma, yıldızların dev veya cüce olmalarına göre farklı uzunlukta çevrimsel yapılar göstermesine 

neden olur.  

 
1. GiriĢ 
 

Güneş lekelerindeki çevrimsellik, 19. yy ortasında Alman amatör gökbilimci Heinrich 

Schwabe tarafından bulunmuştur. Güneş aktivitesinin 11 yıllık çevrimi, aktivitenin en iyi 

bilinen olayıdır. Bugüne kadar toplanan verinin tamamı incelendiğinde, lekelilik durumuna 

paralel olarak, aktivite değişimlerinin tüm karakteristik yapısı ortaya çıkartılmıştır. Lekeleri 

karakterize eden iki temel parametre “Wolf Sayısı” ve “Ortalama Leke Enlemi”dir. Aktivite 

değişimlerinin karakteristik özellikleri: kromosferik aktif bölgelerin sayısı ve boyutu, parlama 

frekansı ve yeğinliği, Güneş rüzgârının karakteristikleri, X-ışın salmalarının yeğinliği, 

koronanın yapısı, gezegenlerarası manyetik alan parametreleridir. Hatta Güneş aktivitesi-Yer 

iklimi ilişkisi ve çoğu fiziksel olaylar, Güneş‟in aktivite çevrimleriyle eşzamanlı değişir 

(Gershberg, 2005). 
 

Ortalama Güneş çevrimi 11,2 yıl olurken, tek tek çevrimlerin süresi 7 ile 17 yıl arasında 

değişir. Buna bağlı olarak, tüm aktivite karakteristiklerinin sayısal değerleri de çevrimden 

çevrime değişir. Bunlara bağlı olarak, manyetik alanın işaretindeki değişim Güneş‟in 

manyetik çevrimi olarak bilinir ve süresi 22 yıl‟dır. 
 

Güneş aktivitesine benzer olaylar dış konvektif katmanlı geri-tür yıldızlar üzerinde gözlenir. 

Güneş‟inkine benzer yıldız aktivitesi önce kırmızı cüceler üzerinde bulunmuştur. Kırmızı 

cüce bileşenli çift sistemlerin tutulmalar dışında dönemli parlaklık değişimleri görülmüştür. 

Bu değişimlerin yıldız yüzeyinde yeralan lekelerden kaynaklanabileceği ilk defa Kron (1947) 

tarafından düşünülmüştür. Daha sonra, yıldız lekelerinden kaynaklanan ışık eğrisi değişimleri 

ve diğer manyetik olaylar, diğer yıldız türlerinde de görülmüştür. 
 

Skumanich (1972) tarafından önerildiği gibi dönme, yıldız aktivitesi üretiminde önemli bir rol 

oynar. Dönme hızları ve dönemler ile manyetik aktivite belirteçleri arasında sıkı ilişki vardır. 

Hızlı dönen yıldızların daha yüksek aktivite düzeyi gösterdiği belirlenmiştir. 
 

Işınım yoluyla ısıtılmamış kromosfer, geçiş bölgesi ve korona gibi dış atmosfer katmanlarına 

sahip olan ve Güneş-benzeri yıldız aktivitesi gösteren yıldızların H-R diagramındaki yerleri 

Linsky (1985)‟nin çalışmasında gösterilmiştir (Şekil 1). Ayrıca, bu çalışmada hangi tür 

yıldızların Güneş-benzeri yıldız olarak adlandırılabileceği de ayrıntılı olarak tartışılmış ve bir 

sınıflama yapılmıştır. Güneş-benzeri aktivite belirteçlerinin delilleri araştırılırken ve sınıflama 
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yapılırken IUE (International Ultraviolet Explore) 

moröte uydusundan, Einstein X-ışın Gözlemevi‟nden, 

VLA (Very Large Array) radyo teleskoplarından ve 

birçok optik teleskoptan alınan yeni teknik tayf ve 

ışıkölçüm verilerinin analiz sonuçları kullanılmıştır. 

Linsky (1985) bu sonuçları kullanırken yıldızların tayf 

türü, çekim, yaş ve dönme hızını da dikkate almıştır. 

Güneş-benzeri yıldızları sınıflamaya ait en iyi belirteç, 

kuvvetli ve değişken manyetik alanın doğrudan 

ölçümüdür. Bunun yanında, yıldız yüzeyinde yeralan 

karanlık ve soğuk lekelerin yıldızın dönmesi 

sonucunda neden olduğu parlaklık değişimlerinin 

fotometrik ve tayfsal olarak saptanabilmesidir. 

Linsky‟e göre G-M tayf türünden cüceler, hızlı dönen 

alt devler, tayfsal çiftlerin F-K tayf türünden devleri 

kesinlikle Güneş-benzeri yıldızlardır. A7-F7 tayf 

türünden cüceler kısmen Güneş-benzeri olabilir; T 

Tauri ve anakol öncesi yıldızlar için ise Güneş-benzeri 

terimi belki kullanılabilir. F tayf türünden ön K‟ya 

kadar yavaş dönen, tek-dev yıldızlar da belki bu sınıfa 

dâhil edilebilir.  
 

İlerleyen yıllar içinde birçok yazar tarafından Güneş-benzeri yıldızlara ilişkin benzer tanımlar 

yapılmış olsa da, bunlar içinde Cayrel de Strobel (1996)‟in geniş derlemesi, içlerinde en 

iyilerinden biridir. Cayrel de Strobel, yaptığı derlemede bazı sorulara yanıt aramaktadır. 

Bunlar arasında bazıları çok temel sorulardır. Örneğin, “Fotometrik olarak Güneş‟e çok 

benzediği belirlenmiş olan yıldızların, acaba tayfsal analizleri ve içyapı hesapları da ona 

benzerlik gösteriyor mu?” veya “Fotometrik olarak Güneş‟e benzeyenler arasında kütlesi, 

yaşı, etkin sıcaklığı, çekim ve kimyasal yapısı Güneş‟inkilere çok benzeyen yıldızlar bulabilir 

miyiz?”. Cayrel de Strobel (1996) çalışmasında üç ayrı grup tanımı yapmış ve karakteristik 

özelliklerini belirlemiştir: 
 

1) Güneş-Benzeri Yıldızlar (Solar-Like Stars): Geri F‟den ön K‟ya kadar cüceler ve 

altdevlerin dahil olduğu geniş bir aralık; 
 

2) Güneş-Türü Yıldızlar (Solar Analogues): Güneş‟in etkin sıcaklığına yakın, evrimleşmemiş 

Öbek I yıldızları, ağır element bolluğu Güneş‟inkinden çok farklı olmayan yıldızlar, 

fotometrik olarak Güneş‟e benzer yıldızlar; 
 

3) Güneş‟in İkizleri (Solar Twins): Kütle, kimyasal yapı, etkin sıcaklık, yaş, ışıma, çekim, 

manyetik alan, eşlek dönme hızı vb. gibi temel fiziksel parametreleri Güneş‟inkilerle aynı 

olan yıldızlardır.  

 

2. GüneĢ-Benzeri Yıldızların Astrofizik Açısından Önemi 
 

Güneş‟e benzeyen yıldızların araştırılmasında Güneş çok önemlidir. Çünkü, Güneş hemen 

hemen tüm fiziksel parametreleri doğruya en yakın bilinen tek yıldızdır. Dolayısıyla 

Güneş‟inkine çok benzer fiziksel parametrelere sahip yıldızların gözlemsel (log Te, Mbol) 

diyagramının oluşturulması ve bu diyagramın kuramsal (log Te, Mbol) diyagramıyla 

karşılaştırılması sonucu, Güneş‟e benzeyen yıldızların evrim durumlarına, buradan da o 

yıldızların yaşlarına ait bilgilere ulaşılır. 
 

 
 

ġekil 1. Güneş-benzeri yıldız aktivitesi 

gösteren yıldızların H-R diagramındaki 

yeri (Linsky, 1985) 
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Güneş sismolojisindeki yeni gelişmeler Güneş‟in içyapı ve iç dönmesine ait bilgileri 

arttırmıştır. Güneş-benzeri yıldızların içyapılarının ve atmosferik katmanlarının çalışılmasın-

da, manyetik hız alanlarının ve yüzey yapılarının haritalanmasında, konveksiyonlarının 

araştırılmasında ve yüzeydeki element bolluklarının belirlenmesinde bu sismolojik 

çalışmalardan yararlanılır. 
 

Güneş ve Güneş-benzeri yıldızlar, gökadanın evrimsel tarihinde ilginç bir yerde 

bulunmaktadır. Güneş ile yaklaşık aynı kütleli yıldızlar için evrim, ilk yıldız öbeklerinde 

henüz tamamlanmamıştır. Güneş‟in benzerlerini çalışmak, hem bu gökadada hem de diğer 

gökadalarda yapılan yıldız evrimi çalışmaları için çok yararlıdır. 
 

Güneş çok yakındır ve yakınlığından dolayı çok daha sönük cisimlerden gelen ışıkla, onun 

ışığını doğrudan karşılaştırmak için çok parlak kalır. Bu da gece gökyüzünde Güneş‟in 

rollerini üstlenebilecek ve yerine geçebilecek bir yıldızın bulunması gerektiğini göstermekte-

dir. Bu açıdan da Güneş benzerlerini çalışmak önemlidir. 
 

Güneş benzerlerinin çalışılması Güneş‟in fotometrik rengiyle ilgili uzun süren problemin 

çözümünde yardımcı olabilir. Uzaklık gözlemleri, salt parlaklıkların belirlenmesini sağlayan 

güvenilir trigonometrik ıraksınımlara dayanmaktadır ve Güneş komşuluğundaki Güneş-

benzeri yıldızları bulmak için kullanılır. Güneş benzerlerinin salt parlaklıklarından belirlenen 

tüm ışınım parlaklığı (bolometrik) düzeltmeleri, Güneş‟inkine çok benzerdir ve kullanılan 

değeri -0,07‟dir.  
 

Güneş benzerlerinin çalışılması Güneş Sistemi dışındaki gezegen sistemlerinin araştırılmasın-

da çok önemlidir. 
 

Güneş‟inkiyle aynı fotometrik ve tayfsal karakteristiklere sahip yıldız modelleri fizik ve 

astronomideki araştırma alanlarının birçoğunda kullanılır. 

 

2.1. GüneĢ’in Ġkizi: 18 Sco 
 

1997 yılında uydu gözlemlerinin başlaması, Güneş-ikizi araştırmalarına yeni bir boyut 

kazandırmıştır. Daha önceden Güneş-ikizi olduğu düşünülen birçok yıldız bu süreçte 

elenmiştir. 18 Sco gibi yeni Güneş-ikizi adayları ortaya çıkmıştır. Bu yüzden Galeev ve ark. 

(2004), uydu gözlemlerinden yararlanarak, Güneş-ikizi yıldızlar için yeni bir sınıflama 

yapmıştır. Galeev sınıflaması diğer sınıflamalardan daha doğru ve açıklayıcı bir sınıflama 

olmuştur. Çünkü bu sınıflamada ikizlik ya da benzerlik her bir parametreye göre 

değerlendirilmiştir. Yani bir yıldız etkin sıcaklıkça benzer, kütlece ikiz olabilir. Bunun yanı 

sıra Cayrel de Strobel (1996) sınıflamasındaki yıldız parametre aralıkları bu sınıflamada 

değişmiştir. Örneğin, önceki sınıflamada etkin sıcaklık aralığı Güneş‟e göre 10K iken 

Galeev ve ark. (2004)‟nın sınıflamasında 50K olmuştur. Galeev ve ark. (2004), gözledikleri 

yıldızların Güneş-ikizi ya da Güneş-benzeri olmasını fiziksel parametrelerine göre belirlemiş 

ve en olası Güneş-ikizi olarak 18 Sco yıldızını bulmuştur. 

 

Güneş-ikizi araştırmaları, Hardorp (1978) ile başlamış Cayrel de Strobel (1996) ile ciddi bir 

temele oturtulmuş ve gelişerek günümüze kadar gelmiştir. Bütün bu süre zarfında belirlenen 4 

Güneş-ikizi yıldız vardır. Bunlar; HR 2290 (HD 44594), 16 Cyg A (HD 186408), 16 Cyg B 

(HD 186427) ve 18 Sco (HD 146233)‟ dur.  
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HIPPARCOS gözlemleri 18 Sco‟nun en olası Güneş-

ikizi olduğu yönünde güçlü kanıtlar sağlamıştır. Bunun 

üzerine Hall ve Lockwood (2000) 18 Sco‟nun aktivite 

çevrimine ilişkin bir çalışma yapmış ve yıldızın 1995–

2000 yılları arasında yapılan Ca  K gözlemlerini 

sunmuşlardır. Şekil 2, bu gözlemlerin sonuçlarını 

göstermektedir. Şekil‟de, 1997 gözlem sezonundan bu 

yana belirgin bir akı artışı görülmektedir. Bu durumda, 

önceki gözlem sezonundan elde edilen verilerin 

azlığından dolayı, kesin olmamakla birlikte 1996 yılının 

bir minimuma karşılık geldiği söylenebilir. Şekil‟de, 

hem Güneş‟in (elmas işaretli) hem de 18 Sco‟nun (yıldız 

işaretli) Ca  K akılarının yıllık ortalaması gösterilmiş-

tir. 1996 yılını minimum olarak alırsak 18 Sco, 1996 

yılından beri Ca  K akısını %14,1 kadar arttırmıştır. 

Güneş‟in Ca II K akısındaki artış ise, 1996 minimumun-

dan beri %9,7 kadardır. Buradan, 18 Sco‟nun Ca  K değişim genliğinin, en az Güneş‟in en 

güçlü aktivite çevrimi sırasında sergilediği Ca  K genliği kadar olduğu söylenebilir.  
 

18 Sco, Nisan-Temmuz 2004 (Tellioğlu, 2005) ve Nisan-Mayıs 2008 tarihleri arasında Ege 

Üniversitesi Gözlemevi‟nin 48cm‟lik Cassegrain türü teleskobuyla gözlenmiştir. Ancak, Şekil 

3a ve b‟den görüleceği gibi kayda değer bir parlaklık değişiminden fotometrik olarak söz 

etmek oldukça zordur.  
 

 

3. Uzun-Zamanlı Fotometrik Gözlemler ve Çevrimsel DavranıĢlar 
 

Güneş benzeri aktif yıldızlarda soğuk yıldız lekeleri bulunduğundan beri lekelerin doğasına, 

evrimine, yıldız yüzeyindeki konumlarına ve çevrimsel davranışlarına ilişkin tüm bulguları, 

bu yıldızların uzun dönemli fotometrik gözlemlerinin analiziyle elde edilir. Yıldız 

aktivitesinin doğasını anlamakta kullandığımız teknikler ve yöntemler sayesinde aktivite 

çevrimleri ve aktif bölgelerin evrimi anlaşılmaktadır. Uzun zaman aralığında yapılmış 

fotometrik gözlemler ve yüksek çözünürlüklü tayf gözlemleriyle aktif bölgelerin yapısı ve 

diferansiyel dönme hakkında bilgiye ulaşılabilmektedir (Vogt ve ark., 1987; Berdyugina, 

1998). 
 

Yıldızın dönmesi sonucunda yıldız lekelerinden kaynaklanan parlaklık değişiminin 

bulunuşundan beri, farklı tür yıldızlar için büyük miktarda veri toplanmıştır. Parlaklık ve renk 

 

 
ġekil 2. 18 Sco‟nun (yıldız) ve 

Güneş‟in (dörtgen) aynı aletlerle, aynı 

gözlem sezonunda, Ca II K akılarının 

eş zamanlı elde edilen yıllık 

ortalamaları (Hall ve Lockwood, 

2000). 

 
 

ġekil 3a. 18 Sco‟nun Ege Üniversitesi Gözlemevi‟nde          ġekil 3b. 3a ile aynı, fakat 2008 yılı için. 

2004 yılında yapılmış fotometrik gözlemleri. 
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ġekil 7. HD 208472‟nin V bandı fotometrik 

gözlemleri. Maksimumlar ve minimumlar karışık 

ve/veya zıt yönlü olarak değişiyor 
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değişimleri lekelerin sıcaklık ve göreli alanlarının belirlenmesine izin verir. Doppler 

görüntüleri leke dağılımlarının Güneş üzerinde gözlenenden farklı olabileceğini de açıklar. 
 

Zaman sıralı gözlemler sayesinde 11 yıllık Güneş lekesi çevrimlerine benzer çevrimler 

bulunmuştur. Öte yandan, kalıcı aktif boylamlar ve flip-flop çevrimi gibi yeni tür çevrimler 

ilk defa soğuk yıldızlar üzerinde daha sonra da Güneş üzerinde bulunmuştur (Berdyugina ve 

Tuominen, 1998; Berdyugina ve Usoskin, 2003). Çiftlerde görülen yörünge dönemi 

değişimleri, yıldız içindeki manyetik alanların dağılımının uzun-dönemli değişimlerinin 

belirtisi olarak kabul edilir (Hall, 1991; Rodonò ve ark., 1995; Lanza ve ark., 1998). 
 

Yıldız lekelerine ilişkin ilk belirteçlerin bulunuşundan bu yana; ışıkölçüm, yıldız aktivitesi 

çalışmaları için en tercih edilen teknik olarak kalmıştır. Lekeli yıldız gözlemleri 1970‟li 

yılların başından itibaren az ya da çok olarak başlamıştır. Soğuk yıldız lekeleriyle kaplı olan 

yüzeylerin dönmesi sonucunda oluşan parlaklık değişimleri, lekelerin boyutları ve 

konumlarına göre farklı genlikli olabilmektedir. 
 

Bugüne kadar gözlenen birçok aktif yıldızın uzun zamana yayılmış fotometrik gözlemleri 

değişik desenler göstermektedir. Bu desen zenginliği aslında yıldız yüzeyindeki lekelerin 

konumlarına, hareketlerine, aktiflik derecelerine ve yaşam sürelerine bağlı olarak değişimi 

belirtir. Bazı yıldızların yaklaşık 20 yıllık parlaklık değişimlerine bakılırsa, genelde üç değişik 

desenle karşılaşılır. Bunlardan ilki, genelde ışık değişimlerinin maksimumlarından ziyade 

minimum parlaklıklarında olan değişimlerdir. İkincisi, hem maksimumlar hem de 

minimumların aynı yönlü değişimleridir. Sonuncusu ise, maksimumlar ve minimumların 

karışık veya zıt yönlü değişimleridir. Bunların hepsinde sistemin ortalama parlaklığı azalıp-

artarken yıllık ışık değişim genlikleri farklı değerlere sahip olabilir. Şekil 4, 5, 6, 7 ve 8‟de 

sırasıyla IS Vir, FG UMa, IM Peg, HD 208472 ve II Peg yıldızlarının uzun zaman içinde elde 

edilmiş parlaklık değişimleri gösterilmektedir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ġekil 4. IS Vir‟in V bandı fotometrik gözlemleri. 

Maksimumlar ve minimumlarda eş yönlü değişim 

(Fekel ve ark., 2002; Ege Üniv. Gözlemleri). 
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ġekil 5. FG UMa‟nın V bandı fotometrikgözlemleri. 

Maksimumlar ve minimumlarda eş yönlü değişim 

(Fekel ve ark., 2002) 

 
 

ġekil 6. IM Peg‟in V bandı fotometrik gözlemleri 

(Zellem ve ark.,2010) 
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Ortalama parlaklığın en sönük olduğu zamanlarda 

ışık eğrilerinin genlikleri az veya çok olabilir. 

Buradan giderek, ışık eğrisi genliğinin doğrudan bir 

yüksek-aktivite belirteci olmadığı sonucu 

çıkartılmalıdır. Büyük genlik, daha ziyade lekelerin 

birbirlerine göre yüzeydeki konumlarını belirler. 

Bugüne kadar gözlenen en büyük genlikli ışık 

değişimleri bir T Tauri yıldızı olan V410 Tau için 

ΔV=0,65 mag olarak (Strassmeier ve ark., 1997), 

iki RS CVn türü yıldız HD12545 (Strassmeier, 

1999) ve II Peg (Taş ve Evren, 2000) için ΔV=0,63 

mag olarak rapor edilmiştir (Şekil 9). Parlaklık 

değişimlerindeki bu gibi büyük genlikler, evre 

bağımlı bir renk değişimi yaratır ve yıldız diskinin 

~%40‟ının lekelerle kaplı olduğunun habercisidir. 
 

Yıldız lekesi sıcaklıkları üzerine şu andaki bilgimiz 

parlaklık ve renk değişimlerinin eşzamanlı 

modellemesinden, Doppler görüntüleme sonuçların-

dan, molekül bantları ve atomik çizgi-derinliği 

oranlarının modellerinden elde edilen ölçümleri 

temel alır. Aktif cüceleri, devlerin ve altdevlerin 

leke sıcaklık örnekleri Şekil 10‟da grafiklenmiştir. 

Fotosfer ile leke sıcaklıkları arasındaki fark, sıcak 

yıldızlara doğru artar. Bu fark, G0 yıldızlarında 

2000K‟den M4 yıldızlarında 200K‟e kadar azalır. 

G-K yıldızları için aktif cücelerle devler arasında 

belirgin bir fark göze çarpmamaktadır. Lekelerin 

doğası tüm aktif yıldızların hepsi için aynı gibi 

görünür (Berdyugina, 2005).  

 

4. Aktif Boylamlar 
 

RS CVn türü yıldızların yıllarca fotometrik 

izlenmesi sonucunda, yüzeydeki büyük lekelerin 

daha ziyade iki aktif boylam üzerinde yerleştiğine 

dikkat çekilmektedir. Bu aktif boylamlar enerjik 

Güneş parlamaların dağılımına benzer aktif 

boylamlar olabilir (Olah ve ark., 1989; Henry ve 

ark., 1995; Jetsu, 1996). Hatta, bu gibi yapılar, bir 

çift yıldızda merkezleri birleştiren çizgiye göre 

yüzeyde konuşlanmış olabilir. Berdyugina ve 

Tuominen (1998) bazı RS CVn yıldızları üzerinde 

aktif boylamların kalıcı olduğunu, fakat yörünge evresine bağlı olarak göç ettiğini 

göstermiştir. Aktif boylamlar yaklaşık 180 derece farkla birbirlerinden ayrıdırlar ve aktivite 

düzeyleri de farklıdır. Baskın aktivite merkezinin bir aktif boylamdan diğerine dönemli olarak 

atlaması flip-flop çevrimi olarak adlandırılır (Berdyugina ve Tuominen, 1998). 
 

İki ayrı aktif boylam özelliği, RS CVn türü yıldızlar dışında FK Com türü yıldızlar üzerindeki 

leke dağılımlarında da bulunmuştur (Jetsu ve ark., 1993, 1999; Korhonen ve ark., 2002). Aktif 

boylamların göçü evreye bağlı olarak incelendiğinde eğer göç diferansiyel ise, gerçek ve 

 
ġekil 9. II Peg‟in bugüne kadar gözlenen en 

büyük genlikli ışık değişimi (Taş ve Evren, 

2001). 

 
ġekil 10. Aktif devler (kareler) ve cücelerin 

(noktalar) fotosfer sıcaklığına göre leke 

sıcaklığı kontrastı. Daireler içindeki noktalar 

Güneş‟in fotosfere göre umbra (ΔT=1.700K) 

ve penumbrasının sıcaklık farklarını 

(ΔT=750K)  temsil eder (Berdyugina, 2005). 

 
 

ġekil 8. II Peg‟in V bandı fotometrik gözlem-

leri. Maksimumlardan ziyade minimumlar 

değişiyor (Evren ve Taş, 2008). 



Güneş Benzeri Yıldızlarda Çevrimsel Davranışlar 

68 

varsayılan leke dönme dönemleri arasındaki sabit fark üst üste toplanan bir evre farkı olarak 

karşımıza çıkar. Bu durum daha ziyade RS CVn türü yıldızların çift bileşenleri için geçerlidir 

(Berdyugina ve Tuominen, 1998). Doğrusal olmayan göç diferansiyel dönmenin varlığını 

gösterir ve Güneş‟teki gibi enlem değişimini ifade eder. Bu gibi davranış; tek yıldızlar, genç 

Güneş-türü cüceler ve FK Com türü devlerde görülür. 
 

Şekil 11‟de gösterildiği gibi Güneş‟e ait aktif 

boylamlara benzerlik daha sonra Güneş 

lekelerinin boylamsal dağılımı tarafından 

desteklenmiştir (Berdyugina ve Usoskin, 2003). 

Kuzey ve güney yarıkürelerdeki büyük Güneş 

leke grupları tercihen birbirlerinden 180˚ ayrı iki 

aktif boylam civarında oluşurlar ve en az 120 

yıldır kalıcıdırlar (Berdyugina, 2005). Aktif 

boylamların göçü, Güneş lekelerin oluşum 

enlemlerinde ve diferansiyel dönmede 

değişimlere neden olur. Güneş lekeleri önce 

yüksek enlemlerde oluşur ve çevrim ilerledikçe 

eşleğe doğru yaklaşır. Göç, çevrim başlangıcın-

da daha hızlıdır ve sonuna doğru yavaşlar. Bu 

yüzden aktif boylamların göç deseni diferansiyel 

dönme ve ortalama leke enlemi hakkında bilgi 

taşır. Bu bilgi yıldızın diferansiyel dönmesinde 

ve yıldızlara ait Kelebek Diyagramları‟nın 

oluşturulmasında önemli rol oynar. Ege 

Üniversitesi Gözlemevi‟nde gözlemleri yapılan 

birçok aktif yıldız üzerinde de aktif boylamlara 

rastlanmış ve bunlardan MM Her, FG UMa ve II 

Peg‟in aktif boylamları sırasıyla Şekil 12, 13 ve 

14‟de gösterilmiştir. Aktif boylam araştırmala-

rında, genelde dalga benzeri bozulmuş ışık 

eğrilerinindalga minimumlarının evreleri, yıllara 

göre işaretlenir ve dalga göçü dolayısıyla kayan 

evrelerin çevrimsel değişimi aktif boylamların 

göçü olarak tanımlanır. Bozulmuş sinüs benzeri 

ışık eğrilerinin Fourier analizi sonucunda, bu 

değişimleri genelde iki aktif leke veya leke 

grubunun temsil ettiği görülmüştür. Aynı aktif 

boylam içinde yaşayan lekelerden kaynaklanan 

ışık eğrileri her yıl için üst üste bindirildiğinde, 

bant şeklinde bir ışık değişimiyle karşılaşılır. 

Çünkü lekelerin konumlarında ve kapladıkları 

alanda olan değişimler, ışık eğrilerinin 

biçimlerini, ortalama parlaklıklarını ve genliklerini bir miktar değiştirir. Ancak, bu lekeler 

aktif boylam değiştirdikleri zaman, ışık eğrilerinin, başta dalga minimumları olmak üzere, 

biçimleri ve ortalama parlaklık düzeyleri de değişir. Bu durum II Peg‟in aktif boylamlarının 

diğer bir kanıtı olarak Evren ve Taş (2008)‟ın çalışmasında gösterilmiştir (Şekil 14a ve b). 
 

 
 

ġekil 11. RS CVn yıldızı ζ Gem, genç Güneş-

türü yıldız AB Dor ve Güneş üzerindeki aktif 

boylamlar, flip-flop‟lar ve Güneş lekesi benzeri 

çevrimler. İçi dolu ve boş noktalar baskın leke 

yoğunlaşmasını gösterecek şekilde birinci ve 

ikinci lekeyi temsil eder. Aktif boylamların göç 

yolu sürekli çizgiyle belirlenmiştir. Flip-flop‟lar 

kesikli düşey çizgilerle ayrılmıştır. Bu çizgiler, 

birinci bölge diğer aktif boylama atladığında 

çizilmiştir (Berdyugina, 2005). 
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5. Diferansiyel Dönme 
 

Yıldızların diferansiyel dönmesi konvektif katmandaki manyetik alan üretiminde önemli rol 

oynar. Güneş üzerindeki diferansiyel dönme lekelerin göreli hareketlerinde gözlenir. Yıldızlar 

üzerindeki diferansiyel dönme değişik yöntemlerle saptanabilir. Bunların içinde uzun zaman 

aralığına düzgün yayılmış fotometrik verinin Fourier analizi en etkili yöntemlerden birisidir. 

Lekeli ışık eğrilerinin fotometrik analizi 

mevsimsel dönme dönemindeki değişimleri 

ortaya koyar. Bu da yıldız yüzeyindeki 

diferansiyel dönmenin ve leke enlemlerin-

deki değişimin varlığını gösterir (Hall, 1991; 

Henry ve ark., 1995; Messina ve Guinan, 

2003). Dolayısıyla yıldızlara ilişkin Kelebek 

Diagramları oluşturulabilir (Berdyugina, 

2005). Soğuk lekelerden kaynaklanan 

parlaklık değişimlerinden yola çıkarak 

aktivite çevrimleri saptanabilir. Leke 

çevriminin evresine bağlı olarak leke dönme 

dönemlerindeki dönemli değişimler bazı 

yıldızlarda görülür ve bu durum diferansiyel 

dönmenin ip uçlarını verir (Collier Cameron 

ve Donati, 2002; Donati ve ark., 2003; 

Henry ve ark., 1995).  

 
 

ġekil 12. MM Her‟in 6 yıllık aktivite 

çevrimi ve aktif boylamları (Taş ve 

ark., 2001). 

 
 

ġekil 13. FG UMa‟nın  aktivite  çevrim  uzunlukları, aktif 

boylamları ve flip-flop etkisi (Doğan ve ark., 2006). 

 
 

ġekil 15. II Peg‟in Ege Üniversitesi Gözlemevi‟nde 

elde edilen ışık değişiminin Fourier analizi sonucunda 

bulunan fotometrik dönem değişimi. P=6,72‟den geçen 

düz çizgi çiftin yörünge dönemini temsil eder (Evren ve 

Taş, 2008). 

2. Leke Grubu Göç Dönemi: 7.38 yıl

1. Leke Grubu Göç Dönemi: 6.60 yıl
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ġekil 14b. Şekil 14a ile aynı, fakat 1998-2001 yılları 

için. (İkinci aktif boylam içindeki lekelerden 

kaynaklanan) (Evren ve Taş, 2008). 
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ġekil 14a. II Peg‟in 1983-1997 ve 2002-2007 yılları 

arasında elde edilen ışık eğrilerinin tümü. (Birinci 

aktif boylam içindeki lekelerden kaynaklanan) 

(Evren ve Taş, 2008). 
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Şekil 15‟de II Peg‟in Ege Üniversitesi Gözlemevi‟nde 25 yıl boyunca elde edilen ışık 

değişiminin Fourier analizi sonucunda bulunan fotometrik dönem değişimi gösterilmektedir 

(Evren ve Taş, 2008) . Şekil‟den görüldüğü gibi fotometrik dönem 1989 yılından 2007 yılına 

kadar 19 yıl boyunca yaklaşık 6,77 günden 6,70 güne kadar azalmıştır. Dönemdeki %7‟lik bu 

azalma, Evren ve Taş (2008) tarafından, lekelerin eşleğe doğru enlemsel göçü ile 

açıklanmıştır. 1983-1988 yılları arasındaki fotometrik dönem değerlerinin ise 2002 yılından 

itibaren elde edilen değerlere benzediğine dikkat edilirse bu dönem değerleri bir önceki leke 

aktivite çevriminin son leke ve/veya leke gruplarıyla ilişkilendirilmiştir.  Benzer analiz 

yöntemi kullanılarak, Doğan ve ark. (2006) tarafından FG UMa yıldızı için fotometrik dönem 

değişimi saptanmış ve Şekil 16‟da gösterilmiştir. 

 

6. Aktif Boylam DeğiĢimi: Flip-Flop 
 

Aktif boylamlar zaman içinde varlıklarını korusalar da aktif bölgeler boyutlarını ve 

aktifliklerini büyütüp evrimleşirler. Bir aktif boylam, aktivite düzeyini azaltırken diğeri artar. 

Bu da zıt küreler arasındaki leke dağılımını yeniden düzenler. Aktif boylamlar aynı aktivite 

düzeyine sahip olurlarsa, bir boylamdan diğer boylama atlama olur. Bu gibi olay ilk defa FK 

Com üzerinde gözlenmiş (Jetsu ve ark., 1991, 1994; Korhonen ve ark., 2004) ve „flip-flop‟ 

olarak adlandırılmıştır. 

Leke çevrimiyle flip-flop çevrimi arasındaki 

sıklık oranı tek veya çift yıldız olma 

durumuna göre değişir. RS CVn yıldızlarında 

leke çevrimi boyunca bir kere flip-flop 

görülebileceği gibi çevrim uzadıkça flip-flop 

çevrimi de 2 kat artabilir. Genç cüce 

yıldızlarda leke çevrimi içinde 3-4 defa flip-

flop olabilir. 
 

Güneş üzerinde büyük leke aktivitesi ~1-3 

yılda bir aktif boylam değiştirirken, kuzey 

yarıkürede 3,8 yıllık flip-flop çevrimi, güney 

yarıkürede ise 3,65 yıllık flip-flop çevrimi saptanmıştır (Şekil 11) (Berdyugina ve Usoskin, 

2003). Bu değer 11 yıllık leke çevriminin ~1/3‟üdür. Bu değer, genç Güneş-benzeri yıldızlar 

için bulunan değere benzer. Kuzey-güney flip-flop çevrim uzunlukları arasındaki fark 

önemlidir ve 100 yıllık zaman ölçeğinde N-S asimetrisinde bir salınım etkisi doğurur. 

 

7. Sonuçlar 
 

Güneş-benzeri yıldızlar içinde farklı dönme hızlara ve çevrimlere sahip yıldızlar, yıldız 

dinamosu olaylarının evrimi hakkında bilgi sağlar. Çevrim uzunluğu ve dönme hızları 

arasında zayıf bir bağlantı görülse de çevrim uzunluğu belki diferansiyel dönmenin 

azalmasına veya yok olmasına neden olabilir. Ancak, bu analizler bize farklı çevrim türleriyle 

farklı dinamo modellerinin test edilmesini sağlar.  
 

Güneş-benzeri, türü veya ikizi gibi sınıflara dahil olan yıldızların uzun zaman aralığına 

yayılmış veri arşivine mutlaka sahip olunmalıdır. Bu tür yıldızların ışıkölçümü ve tayfsal 

çalışmaları devam ettirildiği sürece, fiziksel olaylar daha rahat açıklanabilir duruma 

gelecektir. Farklı yıldız sınıflarına ilişkin yanıtı henüz tam belli olamayan kavramlar 

gelecekteki çalışmalarla açığa çıkarılabilecek ve belki de daha yeni bulgulara ulaşılacaktır.  

 

 

 

 
 

ġekil 16.FG UMa‟nın fotometrik dönem değişimi 

(Doğan ve ark., 2006). 
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