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Fotometrické prejavy kataklizmatických hviezd
Typ Časová škála Amplitúda Perióda Fyzikálne vysvetlenie

Flickering sekundy - minúty desatiny 
magnitúdy

chaotické turbulencie vo vnútornej časti 
akréčneho disku, hot spot

Orbitálna vlna Porb = 75minút až 10 hod
Period gap 2.2 – 2.8 hod.

~ 0.1 mag pravidelná rôzna geometria pohľadu počas 
otáčania sústavy

Spinové variácie 5 až 30 minút desatiny 
magnitúdy

pravidelná, zmeny na 
škále niekoľko rokov

rôzna geometria pohľadu na 
akréčne stĺpy pri IPs

Outburst dni až desiatky dní 2 - 5 mag pravidelná s veľkými 
výkyvmi

prechod akréčneho disku do 
horúceho stavu

Superoutburst dni až stovky dní
tisícky u WZ Sge

o ~ 0.7 mag 
viac ako 
outburst

pravidelná s veľkými 
výkyvmi

horúci disk je excentrický a 
precesuje

Superhumpy Psh > Porb … pozitívne
1/Psh = 1/ Porb – 1/Ppr 
(Psh < Porb … negatívne)

~ 0.3 mag pravidelná s vývojom 
počas superoutburstu 

3:1 rezonancia medzi diskom a 
sekundárnou zložkou

Supercyklus dni až stovky dní
tisícky u WZ Sge

2 - 5 mag pravidelná s veľkými 
výkyvmi

striedanie normálnych a 
superoutburstov u typu SU UMa

aktívne – pokojné 
štádium

stovky dní, roky 2 - 4 mag nepravidelná rozdielna rýchlosť prenosu hmoty 
u magnetických sústav

Oscilácie QPOs
DNOs

48  -  640s; 1000 - 2000s
3 - 40s

desatiny 
magnitúdy

čiastočne periodické magneticky kontrolovaná akrécia 
na bieleho trpaslíka

Zatmenia podľa Porb 1 – 6 mag pravidelná geometrické zákryty

Výbuch novy desiatky rokov a viac 6 – 19 mag nepravidelné zapálenie termonukleárnych 
reakcií na povrchu bieleho 
trpaslíka



Typy CVs podľa svetelných kriviek

SS Cyg
Normálne outbursty
typ A - „inside – out“
typ B - „outside – in“

Z Cam
Normálne outbursty prerušované 
„standstillmi“

SU UMa
Normálne outbursty a 
superoutbursty so superhumpami

WZ Sge
podtrieda SU UMa s extrémne 
nízkym tempom prenosu hmoty
Najdlhší supercyklus
Rebrightenings

Novy
Termonukleárny výbuch na 
povrchu bieleho trpaslíka
Môžu byť rekurentné

NL
novám podobné
UX UMa, RW Tri, VY Scl, SW Sex
bez outburstov
všetky Porb > period gap
veľké tempo prenosu hmoty

AM Her
magnetické kataklizmatické 
sústavy

DQ Her
Intermediálne polary
magnetické s čiastočne 
rozrušeným akréčnym diskom
nesynchronizovaná rotácia



Rozhodujúce parametre určujúce 
správanie kataklizmatickej sústavy

Porb orbitálna perióda
q = m1/m2 pomer hmotností zložiek
dM/dt tempo prenosu hmoty



Evolúcia kataklizmatických premenných, 
periódová medzera

Porb > period gap – magnetické brzdenie
Porb < period gap – gravitačné vyžarovanie



Mechanizmus vzniku outburstov 
trpasličích nov

Thermal limit-cycle instability model

„S“ diagram ukazuje, že v istom rozsahu povrchovej 
hustoty má akréčny disk 2 rovnovážne stavy - horúci a 
chladný

Outburst typu A: horúca vlna ide zvonka dovnútra 
disku. Viskozita α závisí na r.  

Outburst typu B: horúca vlna ide zvnútra von. Viskozita 
α = const.



Superhumpy,  rezonancia 1:3

Plyn, ktorý obieha v excentrickom disku s frekvenciou ω sa vracia do tej 
istej pozície voči sekundárnej zložke ak 

k( ω -  ωpr) = j( ω- ωorb)
kde  ωpr je frekvencia precesie, ωorb je frekvencia orbitálneho pohybu,
j, k sú celé čísla

ak j=3, k=2 -> rezonancia (j – k):j = 1:3
Rezonančný polomer môžno určiť z Keplerových zákonov. Rjk závisí od q 
a  musí byť menší ako  polomer slapovej stability  Rd

Rjk/a = (1 + q)-1/3

Rd/a = 0.48 nezávisle od q
Rjk <  Rd

a … vzdialenosť zložiek
Záver: rezonancia môže nastať len pre q < 0.3 



Vývoj Superoutburstu v 
akréčnom disku

Typický profil superhumpov



Vývoj Psh počas superoutburstu
Predlžovanie Psh v štádiu B je výraznejšie 
pri menších  Psh

Štádium B trvá dlhšie pri menších Psh



Model termálno-slapovej instability TTI
dM/dt = const

1. Normálne outbursty – disk je menší ako radius 3:1 rezonancie
2. Disk sa zväčšuje
3. Po poslednom outburste je disk > radius 3:1 rezonancie
4. Slapová nestabilita – pomaly precesujúci excentrický akréčny disk
5. Slapové sily -> disk v horúcom stave, superoutburst
6. Odvod hmoty na bieleho trpaslíka -> Vonkajší okraj disku dosahuje 

kritickú hustotu
7. Chladná vlna sa šíry zvonka dovnútra
8. Pridanie hmoty s malým momentom hybnosti -> znova kruhový disk

Ak je vonkajší okraj disku < polomer 3:1 rezonancie – chladná vlna 
štartuje ihneď = krátky posledný outburst pred superoutburstom



Vývoj akréčneho disku počas supercyklu 
predpovedaný modelom TTI



Svetelné krivky a periodogramy z 
pozorovaní V1504 Cyg družicou Kepler



2 typy supercyklov
typ Interval medzi 

normálnymi 
outburstami

počet normálnych 
outburstov počas 
supercyklu

Interval medzi 
normálnymi 
outburstami

negatívne 
superhumpy

L väčší menej monotónne 
rastie

prítomné

S menší viac konštantný bez 

2 typy superoutburstov
typ dM/dt prekurzor objavenie sa 

superhumpov
veľkosť akréčneho disku

A veľké áno počas prekurzora Rjk < polomer disku < Rd

B malé nie 2 dni po maxime 
jasnosti

Rjk < Rd  < polomer disku



Detail začiatku superoutburstu – V1504 
Cyg – superoutburst typu A



Negatívne superhumpy

Potláčajú frekvenciu 
normálnych outburstov

Fyzikálne pozadie: 
retrográdne precesujúci 
naklonený akréčny disk. 
hmota dopadá do 
vnútorných častí disku. 
Menej do vonkajších častí. 
Outburst typu B outside-
in nastávajú menej často.


