
Bölüm 5 - K Yıldızları 
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Arcturus’un tayfı 
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K yıldızlarının atmosferleri M yıldızlarına göre daha ılıktır. Ön K türlere doğru gittikçe, yaklaşık 
K5’de TiO bantları görünmez olur. K tayf türünün tüm ışıtma sınıflarında hidrojenin soğurma 
çizgileri görünmektedir.  
 

Sınıflama 
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İyonizasyon önemli oldukça:      
nötr kalsiyumun g çizgisi (4227Å) 
zayıflar, onun yerine CaII H 
(3968Å) ve K (3934Å) çizgileri 
görsel tayfın moröte kısmında 
görülmeye başlar. 
 
NaI’in çok kuvvetli olan D çizgisi 
(5890Å ve 5896Å) de nötr kalsiyum 
gibi davranır. 
 
Diğer metal çizgilerinin oranları da 
sınıflama için faydalıdır. 
 
Yüksek sıcaklıklara doğru 
moleküller parçalanır, G Tayf 
sınıfına doğru CH (metilidin)’in G 
bandı (4300Å) şiddeti artar.  
 
Devlerde, optik CN (siyanür) ve 
kızılöte CO bantları baskındır. 



Güneş’in Atmosferinde 
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Ca II H&K çizgileri 
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Na D çizgileri 
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Anakol  G0-K5 yıldızları için tayflar 



Anakol  G0-K5 yıldızları için 3.6Å’lük düşük ayırma güçlü tayflar 



K5 – M4.5 Anakol yıldızları için yıldız tayfları  



K devlerinde CN ve 
karbon molekülü 
şiddet değişimi 

K2 III için standart yıldız 



K5 türü yıldız taylarında ışıtma etkisi 



K yıldızlarının tayflarında hidrojen ve Ca I çizgileri M yıldızlarındaki gibi davranır. İyonize 
stronsiyum ve titanyum’un nötr demire oranları (pozitif etki gösterir) iyi bir belirteçtir. 
 
En önemli belirteç CN molekül bantlarıdır. CN, anakol yıldızlarından daha yüksek ışıtma 
sınıflarına doğru gittikçe şiddetlenir. Daha düşük atmosfer basıncı CN oluşumuna 
yardımcı olur. Tek bir tayfsal kriter kullanarak bir devin tayf türü saptamak yanılgılı olur. 
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K Çizgileri ve Kromosferler 

G, K ve M gibi geri-tür yıldızlar yüksek yoğunluklu fotosferlerinin üstünde, düşük 
yoğunluklu  gaz bölgelerinin yer aldığı kromosferlere sahiptirler. Bu terim, Güneş’in çarpıcı 
kırmızı renginden gelir. 



Fotosfer, tayfın sürekli zeminini ve soğurma çizgilerini oluştururlar. 



Kromosferler en kuvvetli çizgilerin ayrıntılı yüksek ayırma güçlü tayf çalışmaları ile 
saptanabilir. Ca II’nin H&K çizgileri en sık kullanılanlarıdır. K çizgisi esasında daha iyi bir 
çalışma çizgisidir. Çünkü, H çizgisi hidrojen çizgisi tarafından peçelenmektedir. 
 
Temel soğurma çizgisi K1 olarak adlandırılır. Soğurma çizgisi içindeki dar bir salma 
çizgisi K2’dir. Hatta kromosfer yeterince opaksa, kendi ışınımını bile soğurur ve 
salmanın merkezinde dar dar bir soğurma (K3) gözlenir. Bu olaya self soğurma denir 
ve B yıldızlarında da görülmektedir.  
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Moröte Mg II h&k (2796 ve 2802) çizgileri de benzer özellikleri gösterir. 
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Kromosferik K-çizgisi salması tayf sınıflamalarında iyi bir kriterdir. K2’nin genişliği G, K ve M 
yıldızlarının salt parlaklıkları ile iyi bir ilişki içindedir. 



Örten Cüceler, Devler ve Süperdevler 

K yıldızları bize yıldız atmosferlerinin (fotosfer, kromosfer ve korona) ayrıntılı 
çalışılabilmesini sağlar. Eğer bir çiftin yörünge geometrisi tam bakış doğrultumuzda ise 
yıldızlardan biri diğerinin önünden geçerken sistemin toplam ışığı zamanla düşecektir. 

Zeta Aurigae sisteminde 972 günde bir B8V bileşeni K4II devinin arkasına geçer. 
Sistemin tutulma süresi 38 gündür. Tam tutulmadan 2 hafta öncesinde ve sonrasında 
K yıldızının genişlemiş atmosferini görebiliriz. Bu bize gaz hareketleri ve yapısı 
hakkında bilgi kazandırır.   
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V471 Tauri 
K2V+WD 



Kimyasal yapı değişimleri 

S yıldızları, K tayf türünde de görünürler ve Baryum Yıldızları adını alırlar. Bu yıldızlar 
Ba II (4554) ve kuvvetli Sr II (4077 ve 4216) soğurma çizgileri gösterirler. 
 
CN Ayrıklığı 
 
CN değişimi ışınım gücüne çok duyarlıdır. Devlerde çok şiddetli iken cücelerde hemen 
hemen görülmez. Bir ara salt parlaklık saptamasında kullanılırdı. Fakat daha sonra tayf 
bilimciler, diğer tüm kriterler tarafından dev olarak sınıflandırılan bazı yıldızların, 
yalnız CN’yi kriter aldıklarında cüce olduklarını buldular. Yani 4215Å çizgisi ışıtma sınıfı 
için çok zayıf kalıyordu.   
 
Bu olaya neden olan şey, karbon ve azot bolluklarının Güneş’e ait değerlerden daha 
aşağıda olması idi. Bu da onların metalce zayıf Öbek II yıldızları olduğunu 
gösteriyordu. Gözlenen CN şiddeti ile verilen bir ışıtma için Güneş’e göre bolluklar 
arasındaki farka CN Ayrıklığı denir. 



Daha düşük ışıtmalara doğru: T Tauri yıldızları 

K devlerinden cücelerine doğru gittikçe , M yıldızları arasında olduğu gibi büyük bir boşluk 
yoktur. Burada IV numaralı alt devler bulunur. Güneş’ten 4-5 kat daha büyüktürler. 

Anakolun yukarısındaki bu bölgede T Tauri yıldızları bulunur. Salma çizgili tayflar ve 
düzensiz ışık değişimleri gösterirler.  
Bazen T Oymakları olarak gruplandırılırlar ve yıldızlararası gaz ile ilişkilidirler. Yeni oluşan 
yıldızlardır. Kütleleri genelde 0.5-0.7 güneş kütlesi kadardır. 
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