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Bir yıldızın evrim tarihi onun çekim kuvvetine karşı verdiği 
amansız savaşın hikayesi olarak düşünülebilir. 

Yıldız önce yıldızlararası ortamda büzülmeye başlar, tüm 
maddeyi daha küçük bir hacime sıkıştırır. Bağları kuvvetli bir gaz 
küresi olur. 

Güneş kütleli yıldızlar çekim ile daha bir uzlaşma içindedirler. Hiç 
olmazsa yaşamlarının sonunda yoğun bir cisim (beyaz cüce) 
olarak kalırlar.

Ama büyük kütleli yıldızlar çekime karşı savaşı sonunda 
kaybedeceklerdir. 



BÜYÜK KÜTLELİ YILDIZIN YAŞAMI



Russell-Vogt Kuramı

Bir yıldızın yaşamını belirleyen en önemli tek 
parametre onun kütlesidir. 

Bu ilke, Russell-Vogt Kuramı olarak 
adlandırılır. 

Yıldızların evrim tarihçelerini belirleyen 
önemli kütle aralıkları:



M* < 0.01 M Gezegen

Örneğin, Jüpiter yaklaşık 0.001 M kütleye sahiptir. Jüpiter‘in 
sıcaklığı, aldığı güneş enerjisi miktarına karşılık gelen değerden 
biraz daha fazladır. 

Bu durum, ilkel güneş bulutsusundan büzülerek oluşan Jüpiter’in 
depoladığı çekimsel potansiyel enerjiden dolayı oluşan fazla 
ısıdır. 

Fakat, Jüpiter ve diğer gezegenler için enerji dengesi büyük 
miktarda güneşten alınan enerji ile dengelenir ve merkez 
sıcaklıkları asla en basit nükleer tepkimeleri bile başlatabilecek 1 
milyon K dereceye kadar ulaşamaz. 



0.01 M < M* < 0.08 M Kahverengi Cüce

Kahverengi cüceler çekirdeklerinde p-p çevrimini tutuşturabilecek yeterince 
yüksek sıcaklığa asla ulaşamazlar. 

Serbest kalan çekimsel potansiyel enerji çekirdeğin 3 milyon K’e kadar 
ısınmasına neden olacaktır. Belki, nükleer tepkimelerin ilk evreleri için yeterli bir 
sıcaklık olabilir; ama, hidrojen yanmasını gerçekleştirebilecek kararlı yapıyı 
kuramaz. 

Atmosfer sıcaklığı Tyüzey < 2000K olan kahverengi cüceler çok sönüktür, 
enerjilerinin büyük kısmını kızılöte dalgaboylarında salarlar. Dolayısıyla zor 
saptanırlar.

2MASS olarak adlandırılan yakın kızılöte araştırması 
çok büyük miktarda soğuk yıldız belirlemiştir. 

Bu cisimler şimdi kahverengi cücelere karşılık gelen
“L-yıldızları” olarak sınıflandırılmışlardır. 

http://spider.ipac.caltech.edu/staff/tchester/2mass/science/ldwarf/announce/







0.08 M < M* < 0.4 M

Bu yıldızlar çok uzun ömürlü olacaklardır. 

Fakat, asla çekirdeklerinde üçlü alfa tepkimesini 
başlatabilecek sıcaklığa ulaşamayacaklardır. 

Bu yıldızlar ne bir helyum flaş evresi ne de bir helyum 
yakan anakol evresi geçirebileceklerdir. 



0.4 M < M* < 1.2 M

Güneş benzeri bu yıldızlar anakol 
yaşamlarında p-p çevrimi yardımıyla hidrojeni 
helyuma dönüştürürler.

Devler bölgesinde ise üçlü alpha tepkimesiyle 
helyumu karbona çevirirler. 



1.2 M < M* < 8 M

Bu yıldızlar çekirdeklerinde hidrojeni CNO 
çevrimi yoluyla yakabilecek sıcaklığa erişmiş 
yıldızlardır. 



M* > 8 M

Aslında kütle sınırı pek iyi belirlenememiş olsa da bu kütleden 
daha büyük olan yıldızlar çekirdeklerinde çok fazla sayıda 
nükleer tepkime geçirir. 

Çekirdekleri 1.4 M sınır kütleden daha büyük kütlelidir. 

Bu sınır değer beyaz cücelerde görülen elektron yozlaşması 
tarafından desteklenen en büyük kütle sınırıdır. Bu yüzden bu 
değerden daha büyük kütleli beyaz cüce yoktur. 

Bu yıldızların yaşamı “süpernova” olarak adlandırılan çok büyük 
bir patlama ile son bulur. 



CNO çevrimi
CNO çevrimi (carbon-nitrogen-oxygen) veya bazen Bethe-Weizsäcker çevrimi 
olarak adlandırılan bu çevrim, yıldızlarda hidrojeni helyuma dönüştüren iki 
nükleer tepkime türünden biridir. Bildiğiniz gibi diğeri p-p çevrimidir. 

Kuramsal modeller CNO çevriminin güneşten daha büyük kütleli yıldızlarda 
daha baskın enerji kaynağı olduğunu gösterir. P-P çevrimi ise güneş kütleli veya 
daha az kütleli yıldızlarda önem kazanır. 

Bu fark tepkimelerin sıcaklığa karşı bağımlılıklarıyla ilişkilidir; p-p çevrimi ~4×106

K yöresindeki sıcaklıklarda başlayabilir ve küçük kütleli yıldızlarda baskın olur. 
CNO çevrimi ise ~13×106 K de başlayabilir; ancak, dışarıya enerji salış hızı 
artan sıcaklık ile yükselir. ~17×106 K’de  CNO çevrimi baskın enerji kaynağıdır. 

Güneş ~15.7×106 K çekirdek sıcaklığına sahiptir ve He çekirdeğinin yalnız 
%1.7’sinin CNO çevriminden kaynaklandığı tahmin edilir. 

CNO çevriminde 4H, 1He çekirdeğine dönüşürken karbon, azot ve oksijen 
izotopları çekirdek içinde sayısız kere katalizör görevi görür. 



http://en.wikipedia.org/wiki/Image:CNO_Cycle.svg

CNO çevrimi

12C + 1H 13N + γ

13N 13C + e+ + ν

13C + 1H 14N + γ

14N + 1H 15O + γ

15O 15N + e+ + ν

15N + 1H 12C + 4He 



BÜYÜK KÜTLELİ YILDIZLAR
Büyük kütleli yıldızların, Güneş ve güneş türü yıldızların evrim yollarından 
kabaca ayırt edebilen farklılıkları:

Büyük kütleli yıldızların yaşamları güneş benzeri olanlardan çok daha 
hızlıdır. “Hızlı yaşar, genç ölürler”. 

Çekim, basınç ve sıcaklık arasındaki dengeden giderek bir yıldızın ışınım 
gücünün, kütlesinin yaklaşık 3.5’nci kuvvetiyle doğru orantılı olduğu 
belirlenmiş ve “kütle-ışınım gücü bağıntısı” olarak adlandırılmıştır. 

L ≅ M3.5

Yıldızın kullanılabilir yakıtı onun kütlesiyle ilişkili olduğundan, yaşamının 
yaklaşık 1/M2.5 ile orantılı olduğu bulunmuştur. 

10 güneş kütleli bir yıldızın güneşin evrim yollarından yaklaşık 300 kat daha 
hızlı olarak geçeceği tahmin edilir.  Bu durumda anakol yaşamı yaklaşık 30 
milyon sürer. En kütleli yıldızların anakol ömrü 1 milyon yıldan kısa 
sürerken, kütlesi 0.75 M güneş’ten daha az kütleli yıldızların yaşı evrenin yaşı 
kadar olmalıdır.  



Daha büyük kütleli yıldızların çekirdeklerindeki merkezi sıcaklık, çekimi 
dengeleyebilecek kadar çok büyük olmalıdır. 

Bunun anlamı büyük kütleli yıldızlar hidrojeni helyuma p-p çevrimi yerine CNO 
çevrimi yoluyla dönüştürür.

Yüksek merkezi sıcaklık ve basınçtan dolayı yıldızın çekirdeğinde elektron 
yozlaşması görülmez. Bu yüzden helyumun tutuşması flaş şeklinde olmaz.

Büyük kütleli yıldızın çekirdek sıcaklığı daha fazla olacağından daha ileri nükleer 
tepkime aralığına sahip olunacak ve demire kadar varan oluşumlar elde 
edilebilecek.

H He C O Si Fe

Daha önce sözedildiği gibi çekirdek kütleleri "Chandrasekhar limiti" olarak 
adlandırılan 1.4Mgüneş’lik beyaz cüce sınır kütle değerini aşarlar.

Yaşamlarının sonunda büyük bir patlama geçirerek tüm katmanlarını 
kaybederler. Geriye bıraktıkları kalıntı ölü yıldız  ya “nötron yıldızı” ya da “kara 
delik” olur. Kütlesi 8 güneş kütlesinden daha küçük olanlar ise gelişimlerinin son 
basamaklarında maruz kaldıkları şiddetli yıldız rüzgarlarından dolayı kütle 
kaybına uğrayarak yaşamlarını beyaz cüce olarak bitirirler. 



BÜYÜK KÜTLELİ YILDIZIN EVRİM YOLU



Farklı Büyük Kütleli Yıldızlar İçin Anakoldan Kırmızı 

Süperdevlere Kadar Evrim Yolları
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Evolutionary Time Scales for a 15 M Star15M lik yıldız için evrim süresi



Büyük Kütleli Bir Yıldızın Son Günlerinde 
Çekirdeğindeki Nükleer Tepkime Katmanları



Büyük kütleli evrimleşmiş bir yıldızın nükleer tepkime yapan katmanları



Hidrojenden demire kadar 

nükleer parçacık başına düşen 

ortalama kütle azalır ve sonra 

demirden daha büyük atomik 

kütleler için artar. 

Demir çekirdek bir nötron çekirdeği 
olarak yozlaşır (nötron yozlaşması). 

Elektronlar ve protonlar nötrino 

serbest bırakarak nötron oluşturmak 

için birleşir. 



Büyük kütleli evrimleşmiş bir yıldız çekirdeğinin çökme senaryosu

Demir çekirdek, dış katmanlarda
farklı element yanmaları

Chandrasekhar kütlesine ulaşım
ve çökmenin başlaması, çekirdeğin
iç kısmında nötron sıkışması

Çöken maddenin sıkışması

Dışa doğru yayılan bir şok cephesi 
Nötrino oluşumu yeniden canlanıyor,
çevredeki madde patlıyor Geriye kalan yozlaşmış madde



Elementlerin Kökeni – Gökadamızdaki Elementlerin 

Hidrojen Bolluğuna Göre Gözlenen Göreli Bollukları 





Süpernova 
Kalıntıları

Yaklaşık 1000 yıl önce 
patlamış bir yıldızın kalıntısı

Yengeç (Crab) Bulutsusu



Kepler Süpernova Kalıntısı


