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Motivasyon 

 

Yıldızların kimyasal ve fiziksel özelliklerini   anlamanın önemli 

yollarından biri onların tayflarını incelemektir. 
 

Yıldızların atmosferine yönelik kimyasal bolluk hesabı, galaksimizin ve     

yıldızların evriminin anlaşılması için iyi bir yol  göstericidir.  
 

Galaksilerdeki yıldızların ayrıntılı kimyasal bolluk analizi galaktik disk, 

halo ve karın bölgelerine ilişkin element bollukları arasındaki farklılıkların 

ortaya çıkmasını sağlar. 

Bu çalışmalar hem galaktik kimyasal evrimde hem de  evrensel zenginlik 

bakımından önemli bir yere sahiptir.  



GÖZLEMLER 
HD 196821, HD 187983 ve 28 Peg yıldızlarının R~40000 çözünürlüğe sahip 3900 

ile 7500 Å dalgaboyu aralığındaki tayfları TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’nden Coude 

(eşel) odağına bağlı 1.50 metrelik RTT150 teleskobu ile elde edildi. İndirgemeler 

IRAF (Image Reduction and Analysis Facility) programı ile yapıldı. 

 



GÖZLEMSEL ÖZELLİKLERİ 



Atmosfer Parametreleri 

(Napiwotzki (1993) ) 



                            H Beta Profilleri 



Çizgi Tanısı ve Bulgular 

HD196821 yıldızı için çizgi tanısı 

http://wwwuser.oat.ts.astro.it/castelli/stars.html 

adresinden alınan HD 35548,HD 193452, HD 

175640 yıldızlarının tayfları örnek alındı ve NIST 

(National Instute of Standart and Technology) veri 

tabanı ile, 

 

 

 

 28 Peg için VALD (Vienna Atomic Line 

Database) veri tabanı ile  

HD 187983 süperdevi için NIST veri tabanına 

ek olarak, F. Schiller and N. Przybilla (2008), 

Przybilla et al.(2000), (2001a), (2001b) 

makaleleri referans alındı. 



Çizgi Tanısı ve Bulgular 

Atmosfer parametreleri ve model atmosferleri yerel termodinamik dengenin olduğu 

varsayımını kabul eden model atmosfer programı ATLAS9 ile (Kurucz, 1993b, 2005; Sbordone 

et al., 2004)  

Sentetik tayfları LINUX tabanlı SYNTHE ile üretildi. (Kurucz, 1993a, 2005) 



BULGULAR 

 HD 196821 yıldızı için 12, HD 187983 yıldızı için 15 ve 28 Peg 

yıldızı  için 11 elemente ilişkin bolluk değerleri hesaplandı.  

Yapılan bolluk çalışmasında HD 196821 yıldızının B9 tayf türü dev 

peküler bir civa-mangan (HgMn) yıldızı olduğu ilk kez tespit edildi. 
 



Bulgular 
28 Peg normal A tayf türü dev bir yıldız olduğu belirlendi. 

HD 187983 süperdev yıldızının tayfında Hidrojen Balmer çizgilerinden  

H α da P Cygni profili görüldü. 

                        HD 187983 Yıldızının H α Profili  



Bolluk Grafiği 

HD 196821 v e 28 Peg 
 Grafiklerde Toplam Standart Hata Değeri alındı 



HD 187983 Bolluk Grafiği  
 Grafiklerde Toplam Standart Hata Değeri alındı 

Süperdev yıldızların atmosferik  

değişimleri aşırı karmaşıktır. 

Bir anakol yıldızı gibi bir denge 

sözkonusu değil 

Kütle kaybıyla da bu değişimler 

ortaya çıkabilir. 

Değişen yapılar; Işınım gücü, çizgi 

şiddeti ve genişliği... 

Bu yüzden LTEden sapmalar 

gerçekleşir. 

  



H-R Diyagramları 

HD 196821 ve 28 Peg 

lHD 196821 

lM = 3.4 ± 0.10  M⊙ 

lYaş = 280 ± 25 Myr 

l28 Peg 

lM = 2.70 ± 0.10 M⊙ 

lYaş = 520 ± 35 Myr 

Salasnich et al. (2000) 

Bressan (2012)  



HD 187983 

lM = 9.20 ±  0.26 M⊙ 
 

lYaş = 30  ±  4  Myr 

Salasnich et al. (2000) 

Bressan (2012)  



SONUÇ 
 

      HD 196821 yıldızının daha önceden Si-Cr peküler bir yıldız olduğu                  

söylenmiş (HEACOX W.D  (1979) ) fakat bu çalışmada civa-mangan           

yıldızı olduğu  anlaşıldı. Birçoğu  yavaş dönen geç  B yıldızlarıdırlar.             

HD196821 yıldızının  dönme hızı 25 km/s dir. 

HgMn yıldızlarında mikrotürbülans hızı 0.0-1.2 km/s aralığındadır ve 

HD196821' in mikrotürbülans hızı 0.0 dır. 

 Hg, Mn, P, Y, Yb, S, Cr bollukları Güneş'e göre oldukça bol ; O, Mg, Si, Ti ve 

Fe çizgileri ise Güneş bolluğunda ya da Güneş'e göre az çıktı.  

HgMn yıldızları 2.5-5.0 M⊙ kütle aralığındadırlar ve ZAMS kolundan uzakta 

evrimleşmeye başlamışlardır. HD196821 yıldızının kütlesi 3.40 M⊙ olarak 

belirlendi ve HR diyagramında anakoldan ayrılmış olduğu görüldü. 

28 Peg yıldızı normal A tayf türü yıldız olduğu anlaşıldı.Si ve Sr bollukları 

sırasıyla 0.39 ve 0.38 dex ; O, Mg, Ca, Sc, Ti, Cr, Fe, Y, Ba elementlerinin bolluk 

değerleri Güneş'e yakın değerler tespit edildi. 

 HD 187983 süperdev yıldızına ait element bolluk değerleri diğer süperdev 

yıldızların bolluk değerleri ile uyum gösterdiği görüldü. 
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l              TEŞEKKÜRLER... 
 

 

 

 

lBu çalışma 112T119 nolu TÜBİTAK 1001 Projesi tarafından desteklenmektedir. 


