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Ağır metal grubunun belirlenmesi



Bu çalışmanın başlangıcı “Oxford Group Fe “ olarak adlandırılan oyuk katot ağır metal 
ışınım tüpleri ışınımı kullanılarak Echelle spektrometresi ile alınan verilerden 
oluşmaktadır. Daha önceleri ışınım foton çoğaltıcı tüplerle alınan bu veriler, CCD’ler
görüntüleme yöntemlerinde kullanmasıyla foton çoğaltıcı tüplerin yerini almıştır. 
Echelle ile belirlenen spektrumlar, NASA tarafından yıldız ve gökadalarında süper nova 
kalıntılarından elde edilen spektrumlarla  karşılaştırılması yapılmaktadır. Echelle
spektrometresi UV, Görünür ve IR ışınım spektrumlarını ayırt edebilmektedir. Aynı 
zamanda bu atomların ince yapılarını da belirleyebilmektedir. Böylelikle NASA 
tarafından alınan verileri daha kesin ve doğru olarak belirlemekte ve bolluk hesabı 
yapılmaktadır.



















Yukarda şeması verilen Echelle spektrometresi ile alınan
CCD verileri Winview programı yardımıyla
görüntülenmektedir. Winview programı yardımı ile CCD
üzerindeki spektrum çizgilerinin X ve Y konumları,
spektrumun şiddeti, arka alan gürültü değerleri
belirlenmektedir. Bunu amacı araştırılması istenen
elementin referans spektrumu tanımlanmaktadır.
Böylece sonraki veri analiz programına gerekli X, Y
noktaları belirlenmiş olur.





CCD de ki spektrum çizgileri ASYST analiz programı
yardımıyla değerleri, sinyal gürültü oranları, belirlenmekte
ve analiz yapılmakta NASA verileri ile karşılaştırma için
temel teşkil etmektedir. Bu CCD üzerindeki veriler
A,B,C,D,E framelerine bölünerek alınmaktadır Her bir
farme için bu referans noktaları belirlenmekte ve analiz
programı için hazırlanmaktadır.















Echelle spektrometresiyle aldığımız UV, görünür ve IR  emisyon çizgilerinin CCD ve 
referans noktalarının belirlenmesi verilerinin analizi   tamamlandı NIST veri 
bankasından spektrum kontrolleri yapıldı. 







Bu belirleme bittikten sonra Chris Shenden ve ekibi
tarafında sağlanan NASA verileriyle karşılaştırma yapıldı
ve yıldız atmosferlerindeki Metal bolluğu belirlendi. Bu ise
bize şunu tanımlayacaktır; Süper nova kalıntısından olan
yıldızların atmosferlerinde bulunan metallerin
süpernovanın ürünlerinin ve bolluklarının tahmininde bir
sonuca ulaşmamızı sağlayacaktır.
Çalışma tamamlanmış ve yayın haline getirildi
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Diğer çalıştığım konu ise
Dünya atmosferinin üst katmanlarında    
Hidrojen bolluğu





Coupled Energetics of Atmospheric Regions (CEDAR) 
workshop.



















Teşekkürler

Teşekkürler


