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Özet: Gezegenli yıldızlar metal bakımdan zengin yıldızlardır. Bu durumun barınak yıldızlara has 
bir özellik olduğu araştırılmaktadır. Bu çalışmada gezegene sahip olduğundan emin olduğumuz 
exoplanet.eu’da yer alan 40 pc’den yakın 29 tane yıldız incelenmiştir. Bu yıldızların kütle, yarıçap, 
ağır element bollukları ve yaş verileri modeller (Yıldız, 2011) yardımıyla saptanmıştır. Bunun için 
gözlemlerle elde edilen B-V, log g ve Teff değerleri kullanılmıştır (exoplanet.eu). Çalışmada 
barınak yıldızların ağır element bollukları, yıldızların tayfsal ve ışıkölçümsel verileriyle atmosfer 
(Zatm) ve iç yapı (Zmod) modellerinin kıyaslanmasından da elde edildi. Elde edilen sonuçlarla 
yıldızların gözlenen [Fe/H] bolluğundan türetilen toplam ağır element bolluğunun (ZFeH) uyumuna 
bakıldı.  
  

1. Giriş 
 
1995 yılında Güneş benzeri bir yıldız olan 51 Peg’in etrafında gezegen bulunmasıyla 

gökbilimde yeni bir gözlemsel ve kuramsal çalışma alanı doğmuştur. Bu tarihten 
günümüze kadar keşfedilen gezegen sayısı 700’leri geçmiştir. Gökbilimde  son 15 yıl 
içinde gözlenen öte gezegen sayısındaki hızlı artış bu alandaki çalışmaların ne derece 
önemsendiğini açıkça göstermektedir.  Özellikle meraktan gelen bu etkinlik, gezegenli 
sistemlerin oluşum ve dinamik tarihini anlamaya yöneliktir. Gezegenlerin gerek yapısal 
gerekse yörünge özelliklerinin oluşumu ve evrimini anlayabilmemiz, barınak yıldızların 
özelliklerinin keşfi ile mümkündür.  
  

1. Barınak(Hosting) Yıldızlar 
 
Yıldızlararası ortamın yıldızların gözlenen renk ve parlaklığını etkilediği bilinmektedir. 

En az etkilenen yıldızlar en yakın olanlardır. Bu nedenle exoplanet.eu’da verilen 509 
yıldızdan 40 parsekten daha yakın olanlar bu çalışmada incelenmiştir. İçyapı modelleri ile 
kıyaslayabilmek için seçilen yıldızların Z değerlerinin 0,05’den az olmasına dikkat 
edilmiştir. Bu iki kısıt sonucunda inceleme için gözlemsel verileri (Teff, log g, B-V, [Fe/H], 
uzaklık) eksiksiz yıldız sayısı 29’a indi. Tablo’da bu yıldızların HD numaraları, uzaklık (d, 
marcsec), B-V (kadir, Simbad), V-K (kadir, Simbad), etkin sıcaklıkları (Teff, K), çekim 
ivmesi ( log g), tayf türü, [Fe/H] ve karşılık gelen toplam metal bollukları sırasıyla 
listelenmiştir. Sondan bir önceki kolondaki Zatm atmosfer modelleriyle gözlemsel verilerin 
kıyaslanmasından elde edilmiştir. 

 
2. Renk, Etkin Sıcaklık ve Çekim İvmesinden Temel Parametrelerin 

Hesaplanması 
 
Yıldızların renkleri ışıkkürelerinin fiziksel koşulları tarafından belirlenir. Bu 

koşullardan başlıcaları, etkin sıcaklık (Teff), çekim ivmesi (log g) ve metal bolluğudur. 
Barınak yıldızların farklı yollarla metal bollukları (ağır element) elde edilmiştir. Bunlardan 
birincisi, tayfsal ve fotometrik gözlemlerdir (Zatm, Tablo). Bu metal bolluğu, atmosfer 
modellerinden elde edilen uygun renk-etkin sıcaklık tabloları kullanılarak elde edilmiştir.  
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Şekil-1: Barınak yıldızların atmosfer modelleriyle elde edilen ağır element bolluklarına ( Zatm) karşın 
[Fe/H] bolluğuyla elde edilen ağır element bolluğundaki (ZFeH) değişim 

 
Bu yöntemle yıldızların ancak yüzeylerindeki metal bolluğu saptanabilir. İkinci olarak 

yıldızların gözlenen [Fe/H] bolluğu ile belirlenebilir. Burada yıldızlardaki metal bolluğunu 
belirleyen en etkili element olarak demir kabul edilir. Dolayısıyla yıldızların [Fe/H ] 
bolluğu metal bolluğunu verir (ZFeH) (Edvardsson, 1993).  
 
       Şekil 1’de bu farklı yöntemle elde edilen metal bolluklarından Zatm karşın ZFeH 
çizilmiştir. Genel olarak fark <0,015’den daha azdır. Bu da uyumu göstermektedir. Ancak 
yıldızların çoğu y=x çizgisinin üstünde kalmaktadır. Bu demektir ki, Zatm  sistematik olarak 
ZFeH’den daha büyüktür. Bu bakımdan demir bolluğunun sınırlı olarak toplam ağır element 
bolluğu Z’yi temsil ettiği söylenebilir. 

 
3. Barınak Yıldızlarla İlgili Sonuçların Değerlendirilmesi 

 
Yıldızların farklı yöntemlerle elde edilen ağır element bollukları birbirileriyle 

karşılaştırılması aralarında nasıl bir ilişki olduğuna ışık tutmaktadır. Barınak yıldızların 
modellerle elde edilen ağır element bolluklarına karşılık (Zmod), Zatm ve ZFeH bollukları 
incelenmiştir.  
 

Bu yöntemlerle elde edilen ağır element bolluklarından en güvenilir olanı atmosfer 
gözlemleri ile elde edilen Zatm’dir, çünkü kullanılan modellerin ağır element bollukları 
birbirinden farklı olmasına rağmen hidrojen bollukları aynı alınmıştır. Şekil 2’de incelenen 
yıldızların atmosfer modelleri (Zatm) ile içyapı modelleriyle (Yıldız, 2011) belirlenen ağır 
element bollukları (Zmod) karşılaştırılmaktadır.  
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Şekil-2: Barınak yıldızların modellerle hesaplanan ağır element bolluklarının atmosfer 
modelleriyle elde edilen ağır element bolluğu ile karşılaştırılması 
 
Şekil 3, modellerle hesaplanan ağır element bolluğu, gözlenen demir bolluğundan elde 

edilene göre çizilmiştir. Buradan [Fe/H] elde edilen ZFeH’in modellerle hesaplanan metal 
bolluğu ile arasındaki ilişki incelenmiştir. Genel olarak Şekil 3’de Zmod değerleri ZFeH  

Şekil-3: Barınak yıldızların farklı yöntemlerle bulunan ağır element bolluklarından ZFeH ile Zmod’in 
karşılaştırılması. 
 


