
u Her sisteminin CNO 

çevrimi ile işlenmiş 

katmanlarının izleri  

Ahmet Dervişoğlu 

Erciyes Universitesi 



İçerik 

 Çift yıldız evrim kanalları 

 CNO çevrimi ile işlenmiş yıldız maddesi 

 Tayfsal Ayırma 

 Örnek aday Algoller 

 u Her sistemi 

 Evrimsel Analiz 

 

2 



3 

Çift Yıldız Evrim Kanalları 

 Sayısız olasılık var. 

 Modellemeler sınırlı 
parametrelerle 

 Bilgi dejenerasyonu problemi! 
 Her bir kütle aktarımı yıldızların 

başlangıç parametrelerini 
karartıyor. 

 En iyi başlangıç noktalarından biri 
tek bir kütle aktarımı geçirdiği 
varsayılan yarı-ayrık Algoller.  
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CNO ile işlenmiş katmanlar!! 

 

Merkez 

Yüzey 

Yeni Yüzey 

7 M kütleli bir yıldızın merkezden yüzeye C/N profili. 
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Karbon Göreli Bolluğundaki Azalma 

 

İbanoğlu ve ark., 2012  >> 18 Algol baş bileşeni 
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SPD – Tayfsal Ayırma 

•Ardışık zaman aralıklarında alınmış çift 
yıldız tayflarının kullanılması ile yıldızların 
yörünge parametreleri dikine hız yöntemi 
ile uzun süredir elde edilmektedir. 

•Temeli yine dopler kaymasına dayanan 
tayfsal ayırma yöntemi yörünge 
parametrelerinin yanı sıra bir biri üzerine 
düğümlenmiş bileşen tayflarını 
ayırmaktadır. 

•Bu yöntem sayesinde elde edilen ayrılmış 
tayfların S/N oranları gözlenen her bir 
tayftan daha büyüktür. 

•İyi evre dağılımına sahip böylesi  bir 
gözlemden elde edilen sonuçlar tek 
yıldızların gözlemine kıyasla daha 
avantajlı hale gelmektedir. 

The S/N of extracted spectra  

are higher than the observed 

ones.  

 

(S/N)ext ~ (S/N)obsx√Nobs 
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u Her: Birleştirilmiş Çözüm 
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Bolluk Analizi 

 

  

 

NLTE (Buttler & Giddings, 1985) 



Evrimsel Analiz 

 Başlangıç 

parametreleri 

 Açısal momentum 

evrimi 

 Kaçan madde oranı 

 Kaçan açısal 

momentum varsayımı 
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Evrimsel analiz 
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Evrimsel Analiz 

 Sistemin muhtemel başlangıç 

parametreleri 

 

 Gözlenen C/N~0.9 oranı 

termohaline konveksiyonla karışmış 

yıldız maddesiye tam uyumlu!! 
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Tartışma 

 Çift yıldızların yaşam öyküleri henüz tam değil. 

 Algol sistemler bu öyküye iyi bir başlangıç olabilir. 

 Tayfsal ayırma sayesinde bütün nimetlerini 
kullandığımız çift yıldızları aynı zamanda kimyasal 
bolluk çalışmaları için avantaja dönüştürebiliriz. 

 u Her bir etüd çalışması 

 Çok sayıda yüksek çözünürlüklü tayflardan elde 
edilecek yoldaş bileşenin kimyasal komposizyon 
analizi bu türden çalışmalara ışık tutacaktır. 

 Aynı zamanda çift yıldız evrim modellerindeki 
belirsizliğe sınırlamalar getirecektir.  
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Teşekkürler 

Bu çalışma 113F067 nolu TÜBİTAK projesince desteklenmektedir. 



 Coughlan & Fowler, 

1962 
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Detacheds   /   Semi-Detacheds 

İbanoğlu et al., 2006 
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SPD – Algol Binaries 

  We have started initiation for 
observing well known Algols 
(Pavlovski, Dervisoglu, 
Kolbas, Southworth) 

 We have compiled ~60 
systems which error on their 
absolute parameters are less 
than %5! 

 The first victim is Algol itself 
(Beta Per) which SPD 
successfully disentangle the 
three component even the one 
with only contributes %1 of 
total light!! (Kolbas & 
Pavlovski, 2012) 
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