
Bölüm-4  M Yıldızları 

Kuzey Scorpio bölgesi 

Antares 
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Rigel 

Betelgeuse 



Gökyüzünde yalnız iki takımyıldızın en parlak yıldızları M tayf türünden 
yıldızlardır. 
 
Betelgeuse ve Antares 
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En Soğuk Yıldız Tayfları 

Betelgeuse ve Mira’nın 
tayfları çok ufak 
soğurma çizgilerine 
bölünmüştür.  
 
Bir çoğu çok şiddetli ve 
derindir. Bir çoğu 
yüksek ayırma güçlü 
tayflarda görülebilir. 



Moleküller M tayflarında çok karakteristik bantlar gösterir. Çok düşü sıcaklıklarda 
oluşabilir. 
Bunlardan CN (siyanür), CH (metilidin) ve CO (karbon monoksit) Güneş tayfında  da  
görülür. 
 
M tayfında baskın olarak görülen TiO (titanyum oksit) molekülü, K5 tayf türünden 
itibaren görünmeye başlar.  
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TiO geri tayf 
türüne doğru 
şiddetleniyor. 
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K5 ile M4.5 arası anakol yıldızlarının tayfları 



M4.5 ile M9 tayf türü arası anakol yıldızlarının tayfları 



M türünden farklı sıcaklıklı dev yıldızlar için yıldız tayfları  



M2 tayf türünden yıldızlarda ışıtma etkisini gösteren yıldız tayfları 



Daha sönük olan  VO (vanadyum oksit), MgH, H2 bantları düşük sıcaklıklara doğru 
gittikçe güçlenir. 
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M8’in mavi-mor dalgaboyu aralığında neredeyse hiç çizgi görülmez. Kara cisim enerji 
dağılımına uyum sağlamaz. Bu karmaşıklığın üstüne binmiş demir, krom, manganez ve 
benzeri yaygın atomik metal çizgilerinden oldukça fazla vardır. 





M0-M8 tayfları, değişik bantların şiddetlerine göre kolayca sınıflandırılabilir. 
Örneğin, Ca I’in (nötr kalsiyum) g-çizgisi (4227Å)’nin şiddeti kullanılabilir.  
Bu çizginin şiddeti sıcaklıkla yavaş yavaş artar.  



Ancak, basınca çok duyarlıdır. Negatif ışınım gücü etkisi olarak adlandırılan etki görülür. 
Çizgi şiddeti ışınım gücü ile ters orantılı olarak değişir. Düşük yoğunluklu dev ve 
süperdevlerin tayflarında  çok zayıf olarak görülür. Erken tür M devlerinde ancak görülen 
hidrojen çizgileri tamamıyla zıt bir davranış içindedir. Pozitif ışınım gücü etkisi olarak 
adlandırılan bu etkide çizgi şiddeti ışınım gücüyle birlikte artar. 
 





Karbon Yıldızları 

Bu türlere ait yıldızların hepsi dev yıldızlardır ve kimyasal yapılarında bazı değişiklikler 
gösterirler. Basitçe, oksijence ve karbonca zengin olanlar diye iki grupta toplayabiliriz.  
 
Bu elementler diğerlerine göre tayfta daha baskın görünürler. Karbon oksijenle yakın 
bir ilişki içindedir.  
 
Eğer oksijenin bolluğu fazla ise CO yapımında kullanılacaktır. Fakat çoğu metalik oksit 
yapımında kullanılır. 
 
Eğer karbon daha baskın ise CO üretimi için tüm oksijeni kullanacaktır ve ondan 
sonra diğer karbon bileşiklerinin bir türünü geliştirir. 
 
Bu yüzden M türünün karakteristiği olan TiO, yerini  C2’ye bırakır. Böylece C ve N 
türleri oluşmaya başlar. C3, CH ve CN gibi diğer basit bileşikler daha iyi görünür. 
 
Sonuçta, tayf M yıldızlarınkinden daha karmaşık yapıya bürünür. Doğru sınıflama 
yapmak zorlaşır ama olanaksız değildir. 

Ödev…https://www.cfa.harvard.edu/~pberlind/atlas/htmls/cstars.html 





R-türü karbon yıldızlarının tayfları 



N-türü karbon yıldızlarının tayfları 



C-J türü karbon yıldızlarının tayfları 



C-H türü karbon yıldızlarının  
tayfları 



S türü yıldız tayfları 
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Karbon yıldızları hemen hemen C/O oranını baz alan sürekli bir kol üzerinde 
bulunurlar.  
 
Etraflarında da S yıldızları vardır. Bunlarda ZrO baskındır. Zirkonyum oksijenle, 
titanyuma göre daha kuvvetli ilişki içindedir. Fakat bolluğu az olduğundan normal 
bir M yıldızında ZrO çizgileri çok zayıftır veya hiç görünmez. 
 
Karbon bolluğunun oksijen bolluğuna yaklaşık eşit olduğu durumda TiO 
zayıflayarak ZrO daha baskın olur. Yttrium ve vanadyum (YO ve VO) gibi diğer ağır 
elementlerin oksitleri bu değişime eşlik eder. MS (M ve S arası) ve SC yıldızları 
gibi ara yıldız türleri kolayca belirlenebilir. 
 
C/O değişimleri (C6, 1) veya C(7, 9) gibi sınıflamalarla belirtilir. 
Burada ilk rakam sıcaklık alt sınıfını ve ikinci rakam ise karbon bandının şiddetini 
gösterir. 
 
Karbon yıldızlarının hepsi dev sınıfından olduğundan  ışınım gücü kriterine gerek 
yoktur. 
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The y-axis show the ratio of carbon to 
oxygen abundances, [C/O], as a function of 

oxygen content, [O/H], in the stars. Both 
[C/O] and [O/H] are on a logarithmic scale 

relative to the Sun, which means that when 
for example the ratio of carbon to oxygen is 

the same as the Sun then [C/O]=0, while 
[C/O]=-1 means a factor of ten smaller ratio 

than in the Sun. Similarly, [O/H]=0 for the 
Sun but [O/H]=-3 for stars with only 

1/1000th of the oxygen abundance as the 
Sun. Since the oxygen content in the Milky 

Way Galaxy has steadily increased with 
time, the x-axis can be seen as a time-axis: 
smaller [O/H] means older stars. The red 
triangles show the new observations with 
the Very Large Telescope while the blue 

circles denote solar-type stars in the 
Galactic disk analysed by Bensby & Feltzing 
(2006). The increasing [C/O] ratio towards 
lower [O/H] (older stars) is interpreted as a 
signature of nucleosynthesis in the very first 
generation of stars (green solid line) while 
models without accounting for this predict 
much too small [C/O] (black dashed line).  
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Sıcaklık ve Renk 

M türü yıldızların sıcaklıkları M0 için 3900K ile M8 için 2600K arasında değişir. Verilen 
bir tayf türü için devler daha soğuk ve daha kırmızıdır.  
 
Düşük yoğunluk iyonlaşmayı arttırır ve moleküler yapıyı önler. Düşük yoğunluklu bir 
atmosfere sahip bir dev yıldız aynı sınıftan bir cüce gibi olabilmek için sıcaklığını 
düşürür! Bir M cücesinden aynı sınıflı bir deve ilişkin sıcaklık düşüşü yaklaşık 300K’dir. 

Devlerin ve özellikle süperdevlerin etkin sıcaklıkları genelde cücelerinki kadar iyi 
bilinmez. Çünkü, bu büyük yıldızların genişlemiş dış atmosferlerine ilişkin kuramlar 
çok zor yapılır.  
 
Aynı sorun karbon yıldızlarının özellikle N türü (C6-C9) için de vardır.  Karmaşık 
tayfları soğuk gazlar ve tozlardan oluşmuş bulutlar tarafından bozulur. 



M ve C yıldızlarının soluk kırmızı rengi 
ve 3000K civarındaki düşük sıcaklıkları 
başka sorunlar da yaratır. Işınımlarının 
yalnız küçük bir kısmı optik pencerenin 
7000-8000Å tayf aralığında görülebilir. 
 
M yıldızları kırmızı ötede göreli olarak 
daha parlaktır. Bu yıldızların gözlemleri 
için en uygun bölgedir. Yıldızları 
çevreleyen gaz ve tozlara ilişkin bulgular 
elde ederiz.  
 
Geri tür yıldızlar gereken ışınım 
gücünden daha sönük görünürler. 
Sorun moleküler karbon ve TiO 
bantlarıdır. 

https://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiy1dGv0c3WAhXna5oKHSuIBKAQjRwIBw&url=http://www.atnf.csiro.au/outreach/education/senior/astrophysics/photometry_colour.html&psig=AOvVaw1QbyNfQpZyNxYBxGfOvDUz&ust=1506885793640416


Kızılöte ışınım miktarı sıcaklık ve tayf türüne kuvvetle bağlıdır. Bu yüzden klasik görsel 
parlaklık toplam ışınım gücünün zayıf bir belirteci olarak kalır. Onun için bolometrik 
parlaklık (tüm dalgaboylarında salınan enerji) kullanılır.  
 
Görsel parlaklıklar bir bolometrik düzeltmenin (tayf türüne ve renge bağımlı) 
çıkarılmasıyla bulunur. 
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http://www.astro.princeton.edu/~gk/A403/constants.pdf 



Mira Yıldızları 

M devlerinin ve süperdevlerinin temel özelliği, ışıtması ve sıcaklıklarında görülen 
kararsızlıktır. Bu yıldızların çoğu «düzensiz» veya «yarı düzenli» olarak adlandırılan sınıfa 
düşerler. Örneğin Betelgeuse bir yıl içinde yaklaşık yarım kadirlik parlaklık değişimi 
gösterir.  



Diğer bir örnek de Mira ( Ceti) türü veya uzun dönemli değişenler (LPVs) yıldızlarıdır. İç 
enerjileri hidrojen ve helyumun nükleer yanmalarıyla elde edilir. Uzun, yavaş ve oldukça 
az düzenli dönemlerle salınırlar. Mira’nın parlaklığı 330 gün içinde 3 ile 10 kadir arasında 
değişir. Değişim biraz düzensizdir. 

Bütün Mira yıldızları devdir. Genellikle 
salma çizgileri gösterirler. 
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Keck-II optical spectrum of the Mira variable star 
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Bir Mira’nın tayfı hidrojen salma çizgileri içerir. Bu çizgiler değişim dönemi boyunca 
karmaşık değişimler gösterir. Çizgiler minimum ışıkta görülmezken maksimum ışıkta 
kuvvetlenir, bir sonraki minimumda tekrar görünmez. Sıcak yıldızı çevreleyen toz bulutları 
uyartılır. 
 
Balmer serisinin ilk çizgisi olan 𝐻𝛼 daima en kuvvetli olurken, 𝐻𝛿  (6 2’ye geçiş) daha 
baskındır. Bu olayın nedeni, TiO bantları tarafından ışığın soğurulmasıdır. Bu bantlar daha 
derin görünür katmanda üretilen salmayı gösterir. 
 

Bu arada, Doppler kayması katmanların dışa 
doğru hareketli olduğunu gösterir. Sonuçta şok 
dalgalarının etkisi ortaya çıkar. Bu dalgalar her 
bir salınım sırasında düşük yoğunluklu 
atmosferin üst tarafına doğru yayılır. Bu olaylar 
bu yıldızlarda görülen madde fırlatımı ile 
ilişkilidir.  



Mira türü değişen yıldızların tayfları 





Kütle Kaybı 

Bir dev yıldız için yaşamının birinci olayı onun değişkenliği ise, ikincisi de kütle kaybıdır. 
Yaşamlarının sonundaki kütleleri başlangıçtakilerden daha azdır. Daha büyük kütleli olan 
yıldızlar başlangıç kütlelerinin %80’nini yıldızlararası uzaya salarlar. Bu temel olay gökada 
evrimi içinde önemlidir. Yeni yıldızlar kendilerinden sonraki yıldızları da oluşturacak bir 
ortam içinde doğarlar. Kütle kaybı genellikle kırmızı dev ve süperdev evrelerinde görülür. 
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ÇOK DÜŞÜK KÜTLELİ 

YILDIZLAR 

L, T ve Y CÜCELERİ 

 



Kahverengi Cücelerin 

Tarihçesi 

 İlk kahverengi cüce 1990’ların ortasında 
keşfedildi. 

 GD 165 beyaz cücesine yoldaş olan bir cisim 
keşfedildi ve buna GD 165B adı verildi. 

 Bu cismin tayfında TiO soğurması görüldü, aynı 
zamanda CH4 soğurması oldukça azdı. Bu durum 
gezegen mi yoksa yıldız mı sorusunu neden oldu. 

 Daha sonra tayfında bu cisme benzer özellikler 
gösteren yeni bir cisim, M1 cücesi Gl 229A’ya 
yoldaşlık eden Gl 229B keşfedildi. 

 Bu cisimler gezegen değildi ancak her hangi bir 
tayf sınıfına da uymuyordu. 

 

 



M Cüceleri 

 Bu cisimlerin yıldız mı yoksa 

yıldızaltı bir cisim mi olup 

olmadığını ayırt etmenin 

yolu TiO bantları ve Na I 

soğurma çizgileridir. 

 VO bantları geri türler için 

şiddetlenmektedir. 

 

   



M/L Geçişleri 

 Na I ve K I soğurma çizgileri geri 

türlere doğru gittikçe şiddetlenmiş 

şekilde karşımıza çıkar. 

 En öne çıkan çizgiler nötr alkali 

çizgileri, TiO bantları ve hidrit 

bantlardır. 

 Erken L tayf türünden geri L tayf 

türüne doğru gidildikçe sıcaklığın 

azalmasından dolayı renk 

farklılıkları meydana gelir. 



L Cücelerinin Sınıflandırma 

Koşulları 

Sıcaklık Sınıflaması 

Çekim Sınıflaması 

Metallilik Sınıflaması 



Sıcaklık Sınıflaması  



Çekim Sınıflaması  

 L cüceleri uzun dalgaboylarında 

ışıma yaparlar. 

 M cücelerinde TiO bantları 

gözlenirken L cücelerinde VO 

bantları gözlenir. 

 M ve L düşük çekim etkisi altında 

toplanmış gök cisimleridir. Bundan 

dolayı bu cisimlere ‘yıldızaltı 

cisimler’ denir. 

 



Metallilik Sınıflaması 

 L cücelerinin soğuk olması 

düşük metallilikle 

açıklanır. 

 Optik bölgede TiO 

bantlarının 

görülmemesinin nedeni 

toz parçacıklarıdır.  

 



Fiziksel Özellikleri 

Kütle: Hidrojen yanmasını başlatabilecek kritik kütle 

0.084M©’tir. Yani bir kahverengi cücenin kütlesi bundan 

daha büyük olmamalıdır. En alt sınırın belirlenmesi güçtür, 

ancak kahverengi cücelerin genellikle 10-84 Mj arasında 

bir kütleye sahip oldukları düşünülür. 

Yarıçap: 0.75-1.05 Rj yarıçap aralıklarında gözlenmiştir. 



Yıldız/Kahverengi Cüce 

Lityum testi ile 

yıldız ve 

kahverengi cüce 

arasındaki farkı 

ayırt ederiz ! 

 



T Cücelerinin Tayfsal 

Karakterleri ve Sınıflandırma 

 Tanımlanan ilk T cüce ; 

Gliese 229B  

 Kızılöte tayfında  CH4 

(metan)  soğurması  

göstermesi bu kaynağın 

hızlı bir  şekilde  kahverengi 

cüce olarak kabul 

edilmesini sağladı. 

 

 



T Cücelerinin Tayfsal 

Karakterleri ve Sınıflandırma 

2 geri tür L cücesi ile 

Gliese 229 B’nin 

kızılötesi tayfları 

karşılaştırılması 



T Cücelerinin Yakın Kızılöte 

Tayfları 

J band 

H band 



Epsilon Indi (Ind Ba/Bb) ;  

T cüce çifti  

T cücelerinin orta 

kızılöte tayfındaki ilk 

amonyak tespiti 





L, T, Y Cüceleri için kaynaklar 

 

 

1) Gray,R ;Corbally,C  Stellar Spectral Classification  

2) http://www.stsci.edu/~inr/ldwarf2.html 

3) http://www.stsci.edu/~inr/ldwarf3.html  

4) https://arxiv.org/pdf/1310.6613v1.pdf 

5) Alibert,Y,Formation and composition of planets around 

very low mass stars 

6) Andrew J. Skemer, 1 , Caroline V. Morley,THE FIRST 

SPECTRUM OF THE COLDEST BROWN DWARF  

7) Eduardo L. Martin,The Birth and Evolution of Brown Dwarfs 

http://www.stsci.edu/~inr/ldwarf2.html
http://www.stsci.edu/~inr/ldwarf2.html
http://www.stsci.edu/~inr/ldwarf3.html
http://www.stsci.edu/~inr/ldwarf3.html
http://www.stsci.edu/~inr/ldwarf3.html
https://arxiv.org/pdf/1310.6613v1.pdf
https://arxiv.org/pdf/1310.6613v1.pdf
https://arxiv.org/pdf/1310.6613v1.pdf


Flare Yıldızları 

M yıldızlarının küçük bir yüzdesi flare veya UV Ceti Yıldızları olarak bilinen değişen 
yıldızlardır. Bu grup en yakın yıldız olan Proxima Centauri’yi de içine alır.  
 
Bu yıldızlar daha önceden tahmin edilemeyen ve birkaç dakikadan birkaç saate kadar 
sürebilen ani patlamalara sahiptir. Bu sürede parlaklıklar bir veya birkaç kadir artabilir. 
Bütün flare yıldız tayflarında salma çizgileri görünür (Proxima, dM5e). Patlamalar 
Güneş’de görülenlerden yaklaşık 100 kat daha güçlüdür. 

https://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_vPOP6NPWAhXIVhoKHfShBMAQjRwIBw&url=http://brucegary.net/AXA/wasp1_flarestar/x.htm&psig=AOvVaw0r4ITousgCygLlgy28Loxa&ust=1507098104552808


https://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4ubiH7dPWAhXG2xoKHbADA7oQjRwIBw&url=http://cdsarc.u-strasbg.fr/afoev/var/ezz.htx&psig=AOvVaw17t7kq3Kc42nQoGIwiAS2R&ust=1507098205974513


https://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwin__ew7dPWAhVKfxoKHRwwB6QQjRwIBw&url=http://brucegary.net/yygem/&psig=AOvVaw17t7kq3Kc42nQoGIwiAS2R&ust=1507098205974513


 
Superflares on solar-type stars 
Hiroyuki Maehara, Takuya Shibayama, Shota Notsu, Yuta Notsu, Takashi 
Nagao, Satoshi Kusaba, Satoshi Honda, Daisaku Nogami & Kazunari Shibata  

Nature 485, 478–481 (24 May 2012) 

Light curve of superflares on the G-type 
main-sequence star KIC 9459362. The 
individual points represent the difference 
between the observed brightness during 
each cadence and the average brightness 
during the observation period.  



An example of  1 day of Kepler data from the active M4 dwarf star, GJ 1243 

https://hackpad.com/ep/pad/static/tVnxrGG7Ipl 



A flare light curve sample for fast flares 
obtained from U band observation of EV Lac in 
10 August 2004 

 Dal, H.A. et al. Astron.J. 140 (2010) 483  

A flare light curve sample for more 
powerful flares obtained from U band 
observation of AD Leo in 6 February 2007. 

http://inspirehep.net/record/1119938/files/Figure2.png


A flare light curve sample for fast flares 
obtained from U band observation of 
V1054 Oph in 14 June 2004. 

A flare light curve sample for slow flares 
obtained from U band observation of 
EQ Peg in 16 September 2004. 



The distributions of the equivalent durations Log(Pu) in logarithmic scale versus flare 
rise times (Tr) for all 321 flares detected in observations of program stars. In the 
figure, open circles represent slow flares, while filled circles show the fast flares. 


