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Özet: Güneş benzeri yıldızlar, yüzey konveksiyonları ile dönmenin ortak etkisi sayesinde tıpkı 

Güneş‟te olduğu gibi yüzey manyetik aktivite yapıları geliştirirler. Bu yüzey yapıları kendini 

atmosferlerde de gösterir; atmosferlerin ısıtılmasından ve yıldız rüzgârlarıyla kütle kaybından 

sorumludurlar. Dolayısıyla yüzey konveksiyon bölgelerine sahip olarak doğan ya da sonra evrimsel 

süreçler nedeniyle geliştiren tüm yıldızlar az ya da çok manyetik kökenli aktivitenin etkisinde kalırlar. 

Bu etki onların tüm evrimlerinde önemli rol oynar. Manyetik aktivitenin kamçılayıcı etmenlerindan 

olan yüksek dönme hızı, daha sonra kendi kendini tüketen sürecin bir parçası olarak azalır. Bu 

çalışmada bu süreçlere değinilecektir. 

 
1. GiriĢ 
 

Güneş‟in yüzeyinde karanlık lekelerin olduğu 11. yy‟dan beri biliniyor (Willis ve Stephenson, 

2001). 1843‟de S. H. Schwabe tarafından bu lekelerin ortalama 11 yıllık bir zaman aralığında 

artıp-azaldığı, bu süre içinde yıldız yüzeyi üzerinde alt enlemlere doğru hareket ettiği, 

görünmez olduktan bir süre sonra tekrar üst enlemlerde ortaya çıktıkları farkedildi. Hale 

(1908) bu yapıların manyetik kökenli olduğunu belirledi. Hem Güneş‟te hem de yıldızlarda 

yapılan Zeeman yarılması ve uçlaşma ölçümleri, manyetik alanların yıldızların yaygın bir 

özelliği olduğunu ortaya koydu. Anakolun üst kısımlarındaki yıldızlarda daha yüksek 

manyetik alan şiddet değerleri gözlenmişken, daha küçük kütleli Güneş benzeri yıldızlarda 

daha zayıf alanlar belirlendi. Özellikle baba-oğul Babcock‟lar tarafından hem Güneş hem de 

yıldızların manyetik alanları üzerine çok sayıda çalışma yapılmıştır (örn. Babcock ve 

Babcock, 1952). Bu çalışmalar oğul Babcock‟un Güneş dinamosu üzerine modeliyle (örn. 

Babcock, 1961) sonuçlandı.  
 

Aynı tarihlerde fotoelektrik fotometrinin gelişmesi ve yıldızların çok renk fotometrisinin 

yapılabilmesi yıldız astrofiziğinde yeni bir çığır açtı. Fotometri ile bazı geri tür yıldızların 

hem parlaklıklarının hem de renklerinin yıldızın bir dönme dönemi boyunca değiştiği görüldü. 

Oysa manyetik alanları olduğu uçlaşma gözlemleriyle belirlenmiş olan erken tür yıldızlar, 

daha farklı fotometrik değişim özellikleri sergiliyorlardı. Böylece, yüzey konveksiyonu olan 

yıldızlarla olmayanlar arasında manyetik alan şiddeti, üretim mekanizması ve konfigürasyonu 

açısından farklılıklar olduğu ortaya çıktı. Bu farklılıklardan yola çıkarak ve fotometrik 

sonuçlardan yararlanılarak, geri tür yıldızlarda Güneş‟te gözlenen lekelere benzer, fakat daha 

karmaşık yapıda ve daha büyük alanlar kaplayan karanlık aktivite yapılarının olabileceği dile 

getirildi ve bunlara, yıldız lekeleri adı verildi. Bu noktada bazı sorular ve dolayısıyla yeni 

çalışma alanları ortaya çıktı; 

a) Manyetik alanların kökeni nedir? 

b) Manyetik alanların yüzeyde görülmelerini sağlayan mekanizma nedir? 

c) Anakol boyunca farklı manyetik alan şiddetlerinin görülmesinin nedeni nedir?  

d) Güneş‟i kullanarak diğer yıldızları açıklayabilir miyiz? 

e) Alanların varlığı, oluşumu ve evrimi, yıldızların oluşumu, evrimi ve sonu üzerinde ne 

tür etkilere sahiptir? 

 



Güneş ve Güneş Benzeri Yıldızlar Sempozyumu - İstanbul 

73 

Böylece bu soruların yanıtı için; Güneş‟i, yıldız içyapısını, radyatif ve konvektif yüzeyli 

yıldızların manyetizmasını gözlemsel ve kuramsal çalışan ayrı gruplar oluştu ve günümüze 

kadar detaylanarak geldi. 
 

Bu noktada biz;  

 Güneş‟te kısa ve uzun zaman ölçeğinde gözlenen yüzey ve atmosfer özellikleri diğer 

yıldızlarda da görülür mü?  

 Güneş için yapılan açıklamalar geri tür yıldızlar için de geçerli olur mu?     

sorularına yanıt arayan çalışmaların izini sürerek konuya devam edeceğiz.  
 

Yirminci yüzyılın başında geniş bir tayf türü aralığına yayılan yıldızların pek çoğunun fiziksel 

ve yapısal özellikleri, tayfsal olarak belirlenmişti. Ancak, yıldızların atmosferlerindeki ısısal 

olmayan süreçlerden kaynaklanan özellikler, uzun soluklu tayfsal çalışmalar yapıldıktan sonra 

ortaya çıktı. Sıcak atmosferlerin kanıtı olan salma özelliğini gösteren H (6563Å), Ca II H 

(3968Å) ve K (3933Å) gibi optik bölge çizgileri için gökyüzü taramaları yapılmaya başlandı. 

1970‟lerin sonlarında uydu teknolojisinin geliştirilmesiyle birlikte tayfsal çalışmalar moröte 

ile X-ışın aralığını da içine alacak şekilde genişletildi. Yıldızların ve Güneş‟in üst atmosfer 

bölgelerinden alınan tayfların da, optik bölgede görülene benzer olarak, ısınmış atmosferlerin 

kanıtı olan salma çizgileri verdiği görüldü. Üstelik bir yıldızın farklı atmosfer bölgelerine 

ilişkin farklı dalgaboylarında gözlenen çizgi eşdeğer genişliklikleri farklı şiddetlere sahip 

olmasına rağmen, yıldız dönerken tüm salma çizgi şiddetleri artıp azalıyordu. 1970‟lerin 

ortalarından itibaren ivme kazanan geri tayf türünden tek ve çift, farklı evrim durumlarından 

yıldızların çok renk ışıkölçümü ve yıldızların manyetik aktiviteye duyarlı çizgilerinin gözlem 

sonuçları, 1966‟da başlayan, günümüzde hâlâ süren soğuk yıldızların Mt. Wilson gökyüzü 

taraması ve bu taramaya 1978‟de eklenen, astronomlar tarafından geliştirilmiş Ca II H, K 

fotometresinin sonuçlarıyla birleştirildiğinde astronomide yeni bir alt alan doğdu: “Güneş ve 

Yıldız Aktivitesi İlişkisi”. Bu alan, Güneş’i aktif bir yıldız örneği olarak gözönüne alır. 

Güneş’in gözlenen ve modellenen tüm aktivite karakterini, radyodan X-ışınlarına kadar geniş 

bir dalgaboyu aralığındatüm atmosferik katmanlara ilişkin yapılmış tayfsal ve fotometrik 

gözlemleri kullanarak, tek ve çift yıldızlar için tüm evrim basamaklarını içine alarak, inceler. 
 

Gözlenen tayfsal ve fotometrik değişimleri Güneş‟tekine benzer olarak açıklanmaya çalışılan, 

yüzey konveksiyon bölgesi olan, atmosferik ve yüzey aktivitesine sahip bu yıldızlar, ilk 

zamanlarda tek ya da çift olma ya da evrim durumlarına göre RS CVn türü, BY Dra türü, FK 

Com türü, UV Ceti türü yıldızlar gibi adlar almış olmalarına rağmen, çok çeşitli yıldız 

konfigürasyonlarını ve değişim türünü içine aldıklarının görülmesi üzerine, günümüzde, 

Kromosferik Aktif Yıldızlar ya da Güneş Benzeri Aktivite Gösteren Yıldızlar olarak adlandırı-

lan değişen yıldız sınıfının alt grupları olarak gözönüne alınırlar. 
 

Manyetohidrodinamik yardımıyla, bir plazma yapıya sarılmış manyetik alan çizgilerinin, 

konvektif hareketler ve dönmenin etkileşimi ile nasıl yüzeye çıkarıldığı açıklanmaya 

çalışılmaktadır. Günümüz bilgisayar teknolojisi sayesinde bu süreçler, simülasyonlar ve 

modellerle daha görsel ve kavranabilir hale getirilmektedir. Bilgisayar teknolojisinin 

ilerlemesi çok karmaşık süreçlerin daha kısa bilgisayar zamanlarında simüle edilmesine 

olanak sağlamaktadır. Diğer yandan, aktiviteye ve manyetik alanlara duyarlı tayf çizgilerinin 

modellenmesine yönelik Doppler Görüntüleme ve Doppler Zeeman Görüntüleme teknikleri 

gibi çalışma alanlarının yanı sıra fotometrik gözlemlerin modellenmesine yönelik Leke modeli 

alanı sürekli geliştirilen çalışma konularıdır.  
 

Geçen yaklaşık 45 yıllık süreçte aktif yıldızların fotometrik, tayfsal ve manyetik ölçümlerine 

dayalı arşivler oluşturulmuş ve çok yararlı istatistiki sonuçlar elde edilmiştir. Bunlar 

arasındaki en önemlilerden biri, aynı zamanda bu sunumun da konusu olan, dönmenin yıldız 
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aktivite düzeyini etkilemesi gibi aktivitenin de dönme evrimini etkilediğinin belirlenmesidir. 

Bu çalışmada, gözlemsel sonuçlar ve istatistikler üzerinden ilerleyerek anakol öncesi evreden 

itibaren geri tür bir yıldızın evrimi sırasında aktivite ve dönmenin ne tür ilişkilerle birbirlerine 

bağlı olduklarını tartışacağız. 

 

2. H-R Diyagramında Aktivitenin Etki Alanı ve Kanıtları  
 

Küçük kütleli soğuk yıldızlardan salma çizgilerinin alınması sıcak atmosferlerin kanıtı olarak 

kendini gösterdiği zaman, geniş bir dalgaboyu aralığında yapılan tayfsal gözlemler gösterdi 

ki, farklı sıcaklık bölgelerine (yani farklı atmosfer bölgelerine) karşılık gelen çizgiler aynı 

kökenli bir olayın devamı olduklarını kanıtlayacak şekilde ilişkilidirler. Buna akı-akı ilişkisi 

denir. Yıldızlar ve Güneş‟te fotosfer (H), kromosfer 

(Ca II H, K; Mg II h, k), geçiş bölgesi (C II, Si II, 

CIV, Si IV) ve koronaya (X-ışın, yüksek dereceden 

iyonlaşmış diğer salma çizgileri) ilişkin aktivitenin 

belirteci olarak belirlenmiş tüm salma çizgilerinin 

eşdeğer genişlikleri, biri artarken diğeri de artacak 

şekilde değişir. Şekil 1‟de koronal X-ışın salmasın-

dan hesaplanan bir ölçeğe
1
 karşı kromosferik aktivite-

nin belirteci olan H, K salmalarından hesaplanan bir 

başka aktivite ölçeği noktalanmıştır. İlişkiler her 

zaman şekilde görüldüğü gibi doğrusal değildir, 

çoğun üsteldir (örn. bkz. Schrijver ve Zwaan, 2000). 
 

Diğer yandan, tayfsal ya da fotometrik aktivite 

belirteçleri yıldızlar dönerken değişim gösterirken, 

dinamo ile etkilenen pek çok fiziksel parametreleri de 

salma akılarıyla benzer ilişkiler gösterirler.  
 

Yıldızın içinde ara katmanda başlayan dinamo 

kendini değişik belirteçlerle fotosferden koronaya 

kadar gösterirken, aktiviteyi doğuran mekanizmaya 

ipuçları sağlayacak şekilde dönme dönemi, dönme 

hızı, yaş, tayf türü ve renk gibi parametrelerle ilişkisi 

ortaya çıkar. Anakol öncesinden anakol sonrasına 

kadar alan ve küme yıldızları arasında tek ve çift 

sistemler üzerine yapılan istatistiki çalışmalar ve 

gökyüzü taramaları, yukarıda bahsedilen türden akı-

akı ve aktivite belirteci-yıldız parametresi ilişkilerinin 

olduğunu ortaya koymuştur. Yıldızların aktivite 

düzeylerinin Şekil 2‟de konveksiyon bölge derinliği 

ile Şekil 3‟de yaş ve dönem ile nasıl değiştiği 

gösterilmektedir. Şekil 2‟de Mt. Wilson Ca II H, K 

akısının H-R diyagramı boyunca konveksiyon bölge 

derinliği artarken arttığı görülmektedir. Bu, 

konveksiyon bölge derinliğinin dinamo üzerindeki 

etkisinin en önemli kanıtlarındandır. B-V=1,5 olduğu 

                                                 
1
RHK , H ve K bandlarında yıldız yüzeyindeki cm2  lik alan başına toplam akıdır. [ )( 4TeFR HKHK  ] ve RHK ise Ca II H, 

K çizgi çekirdeklerindeki kromosferik salmanın yıldızın toplam bolometrik akısına oranıdır. 
 

 
 

 
 

ġekil 1. Dönme dönemleri bilinen Güneş 

türü cüceler için kromosferik ve X-ışın 

aktivite düzeyleri log RX‟e karşı log RHK 

noktalanarak gösteriliyor (Mamajek ve 

Hillenbrand, 2008). 

 

 
 

ġekil 2. Yüzey konveksiyon bölgeleri 

geri tayf türlerine doğru derinleşirken 

aktivite ölçeği olarak kullanılan Ca II H, 

K akısının arttığı görülmektedir 

(Baliunas ve ark., 1983). 
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tamamen konvektif yıldız bölgesinin başlamasından itibaren ilişki bozulur. Tamamen 

konvektif yıldızlarda arakatman olmaması nedeniyle Güneş‟te görülenden farklı olarak, bir 

çalkantı dinamosunun çalıştığı düşünülmektedir. Dolayısıyla, aktivite belirteçleriyle yıldız 

parametreleri arasındaki ilişki bu yıldızlar için görülmez.  
 

 
 

ġekil 3. a) (Sol) Farklı yaşlardaki küme üyeleri ve Güneş‟in kızıllaşmadan arındırılmış B-V renkleri kromosferik 

aktivite ölçeği log RHK noktalandı (Mamajek ve Hillenbrand, 2008). Sco-Cen üyeleri ~5-17My yaşında (içi dolu 

üçgenler), Pleiades ~130My yaşında (içi boş kareler), Hyades ~625My yaşında (içi dolu daireler) ve M67 ise ~ 

4Gy yaşındaki (içi boş üçgenler) cüceleri örneklemek için grafiğe alındı. Alan cüceleri için ise log RHK‟nın 

medyan değerleri noktalanmıştır (Mamajek, 2009). b) (Sağ)130 ve 625My‟lık yaşlar için Pleiades (içi dolu 

üçgenler) ve Hyades (içi boş daireler)‟deki Güneş benzeri yıldızlar için dönme dönemi - (B-V) ilişkisi. Küçük 

yaşlarda daha yüksek dönme hızları olduğu net olarak görülüyor (Mamajek ve Hillenbrand, 2008). 

 

  

Diğer yandan, Şekil 2‟de geri tayf türlerine doğru aktivite düzeyi artarken yıldızların farklı 

kollarda toplandığı görülür. Bunun nedeni yaştır. Kollardaki saçılmanın nedeni ise dönme 

hızlarındaki farklardır. Gerçekten de farklı kümelerdeki aktif yıldızların gözlemleriyle 

görüldü ki, her yaş grubunda konveksiyon bölge derinliği ile artan aktivite düzeyi arasındaki 

ilişkinin biçimi aynıyken, daha genç yıldızlar aynı tayf türünden benzerlerine göre daha 

yüksek aktivite düzeyine sahiptir. Yaşlar azalırken ve aktivite düzeyi artarken, dönme 

hızlarının küçülmesi, konveksiyon derinliğinden sonra dinamo mekanizmasındaki diğer 

önemli parametre olan dönmenin etkisini net bir şekilde ortaya koyar. Bu ilişkiler Şekil 3a ve 

b‟de gösterilmiştir. 
 

 
 

ġekil 4. Yörünge dönemine göre soldan sağa; a) kromosferik akının, b) dönme hızının, c) yörünge basıklığının 

değişimi. 
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Dönme hızı, tek yıldızlarda tamamen kütlenin ve yaşın fonksiyonudur. Çift üyesi olan geri tür 

yıldızlar, özellikle dairesel yörüngeli ve eşzamanlı dönen sistemlerin üyeleriyse, aynı tayf 

türünden benzerlerine göre daha yüksek dönme hızına sahiptir. Dolayısıyla, genç ya da bir çift 

sistemin üyesi olan geri tür yıldızların aktivite düzeyleri yüksektir. Şekil 4‟te a‟dan c‟ye 

sırasıyla yörünge döneminin, dönme hızı, yörünge basıklığı ve aktivite ile nasıl değiştiği 

gösterilmektedir. Yörünge dönemi küçülürken, dönme hızının arttığı ve beraberinde aktivite 

düzeyinin yükseldiği görülüyor. Yaklaşık 100 gün civarında ilişki bozuluyor. Bu dönem, 

dairesel yörüngeden basık yörüngelere geçişin gözlendiği dönemle çakışır. 

 

3. Aktivite-Dönme ĠliĢkisinin Evrimi 
 

Dinamo kuramına göre yüzey konveksiyon bölgelerine sahip, dönen bir yıldız, bu iki 

parametrenin büyüklüğüne bağlı olarak az ya da çok yüzey aktivitesine sahip olur. Bu 

bağlamda anakol öncesinde yıldızların konvektif olduğu ve anakoldan devler bölgesine kadar 

bulgurlanma sınırının kırmızı tarafında kalan yüzey konveksiyon bölgelerine sahip yıldızların 

(anakolda ~A9‟dan devlerde G3‟e doğru) arakatman dinamosunu çalıştırması beklenir. 

Burada şunu da belirtmek gerekir ki, K3 III‟den itibaren koronal sınır dediğimiz, korona 

kaynaklı X-ışın salmalarının görülmemeye başladığı, aktiviteden ziyade soğuk yıldız 

rüzgârlarının baskın olmaya başladığı bölgeyi dışarıda tutmak gerekir. Bu sınırlar net olarak 

Şekil 5a‟da gösterilmiştir. Böylece, Güneş benzeri aktivite gösteren yıldızların, H-R 

diyagramında çok geniş bir evrim ve tayf türü aralığına yayıldığı farkedilir. 
 

 

ġekil 5. a) (Sol) Şekil‟de koronal sınır hata sınırlarıyla beraber gösterilmiştir. Ayrıca yüzey konveksiyon 

bölgelerinin başladığını gösteren bulgurlanma ve manyetik frenleme etkisinin belirgin olarak kendini 

farkettirdiği dönme sınırı da görülmektedir (Gray, 1990). b) (Sağ) H-R Diyagramında dönmeyle birlikte aktivite 

özelliklerinin değişimi (Strassmeier ve ark., 1998). 
 

Şekil 5b‟de dört farklı bölge görülmektedir. Büyük kütleli yıldızlar, bir konvektif zarf 

geliştirdikleri bulgurlanma sınırı boyunca evrimleştikleri zaman, dönme hızları, dinamonun 

sürmesi için gerekli olan düzeye yavaşlar. Bu yıldızlar, şekilde “Akustik 1” olarak işaretlenen 

yere inecektir.  
 

Daha az kütleli yıldızlar, örneğin sığ konveksiyon bölgelerine sahip olan 2M


‟in üstü henüz 

ne eylemsizlik momentlerinin artacağı evrim durumundadırlar ne de manyetik frenlemeye 

uğramışlardır. Bu yüzden, hâlâ bu anda dönme hızlarının çoğunu korurlar. Bu yıldızlar zayıf 

bir dinamoya sahiptir ve “Manyetik 1” olarak işaretlenmiş bölgede yerleşmişlerdir.  
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Bu yıldızlar, anakoldan evrimleştikten sonra, kuvvetli manyetik frenlemenin, açısal 

momentumlarının çoğunu alıp götürdüğü dönme sınırını geçerler. Yüzey dönme hızları 

yavaşlar ve bu nedenle, açısal momentumları azalır. Bununla beraber, tüm aktif yıldızların 

çoğu bu bölgede bulunur. Çekimsel olarak kilitli RS CVn çiftlerinin bileşenleri ve bazı çok 

yüksek dönme hızlarına sahip tek devler “Manyetik 2” bölgesinde bulunur. 
 

“Akustik 2” olarak işaretlenen bölge koronal sınır çizgisiyle diğerlerinden ayrılmıştır. Bu 

koronal çizginin yukarısında bulunan devler pek çok yeni ROSAT gözlemiyle incelenmiştir. 

Koronal ayırma çizgisinin ötesinde bulunan yıldızlar evrimleri sırasında atalet momentinin 

artmasından dolayı daha çok yavaşlar ve koronal X-ışın salması göstermezler. 
 

Yukarıdaki senaryoya paralel olarak H-R diyagramında Ca II H, K salmasının değişimini bir 

evrim senaryosu ile açıklayalım. Bunun için dönme hızının frenlenmesi, yıldız dinamosu ve 

dönme hızının rolünü birlikte gözönüne almalıyız. 
 

i) Tek Yıldızlar: 1,5M


‟den daha küçük kütleli yıldızlar, anakoldan alt dev evresine doğru 

ilerlerken kalın bir konvektif zarf geliştirirler. Anakol evresi boyunca açısal momentum 

kaybından dolayı dinamo etkinliği, dolayısıyla, Ca II H, K salması azalır. Bu yıldızlar, yavaş 

dönen G, K devleri olarak evrimleşirken, Ca II H, K salmaları azalır. 1,5M


 ve 4M


 

arasındaki kütlelere sahip olan yıldızların çoğu, anakol evresi boyunca hızlı dönerler. Çünkü 

böyle bir yıldız yeterince geniş bir konvektif zarfa sahip değildir, manyetik aktivite 

göstermez. Konvektif zarf geliştireceği dev koluna ilerleyene kadar açısal momentum kaybı 

olmaksızın evrimleşir. Dev koluna ilerlerken dinamo başlar, hızlı dönmeden dolayı aktivite 

düzeyi yüksektir. Bununla beraber, aynı zamanda yıldız açısal momentum kaybetmeye başlar, 

böylece Ca II H, K salması azalır. Sonunda dönme hızı azalır ve dinamo etkinliği de 

beraberinde azalır. 
 

G türü yıldızlar için hızlı dönme evresi, evrimin kısa bir aralığında olur ve açısal momentum 

kaybı çok etkilidir. Dönme hızı, kütleye bağlıdır. Bu senaryo, yavaş dönen manyetik Ap 

yıldızlarının, çok aktif olmayan G türü devlere evrimleştiğini öngörür. 
 

ii) Kısa Dönemli Çift Yıldızlar: Eğer yörünge dönemi, kritik dönemin altındaysa, bir 

bileşenin yörünge ve dönme hareketi eş zamanlı olacaktır. Eş zamanlı dönmeden sonra 

bileşen hızlı bir şekilde döner, dolayısıyla, sistemdeki aktif bileşenin aktivite düzeyi yüksek 

olur. Açısal momentum kaybı için yıldız, çift sistemdeki toplam açısal momentumu kaynak 

olarak kullanır. Eş zamanlı dönen bir çiftteki aktif bileşen, aktivitesini, aynı kütleli tek bir 

yıldızdan daha uzun süre korur. Yalnız, G (B-V < 0,95) tayf türünden tek devler kuvvetli 

aktivite gösterirler. 100 günden daha kısa dönemli çiftlerin baş bileşenleri B-V > 1,00'de bile 

kuvvetli aktivite gösterirler. Bu senaryo, tüm tek altdev ve devlerin bir miktar aktiviteye sahip 

olduğunu gösterir. Bununla beraber, eş zamanlı çiftlerdeki alt devler çok aktiftir. RS CVn 

çiftleri, kısa dönemli çok aktif çiftler, bu senaryoda uç durumlar olarak ortaya çıkarlar. 

 

4. Ultra-Hızlı ve Ultra-YavaĢ Dönücüler 
 

Yaşları 30My ve daha fazla olan açık kümelerde yapılan çalışmalar geri tür yıldızların dönme 

dönemlerinin 10 günden 10 saate kadar bir aralıkta değiştiğini göstermiştir. Üstelik daha yaşlı 

kümelerde daha dar bir dönme dönemi aralığı ve uzun dönemler varken, genç kümelerde daha 

geniş bir dönme aralığı içinde daha hızlı dönen yıldızların olduğu görülmüştür. Skumanich 

(1972) bu özellikleri açıklamak için kümelerde gözlenen ortalama dönme hızlarının yaşla 

ilişkisini veren ve daha sonra kendi adıyla anılan )(v 21
CaIIF t     yasasını önerdi. Burada, 

dönmenin başlıca yavaşlama nedeni manyetize olmuş yıldız rüzgârları olarak kabul edilir.  
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80‟li yılların başlarında yapılan çeşitli küme gözlemleri sırasında Ultra-Hızlı Dönücüler 

(UFR) keşfedildi. UFR‟ler geri tür tek yıldızlar olmalarına rağmen, çok yüksek dönme 

hızlarına sahiptirler; örneğin bu grupta en çok çalışılanlardan Speedy Mic (K3 V) 140km/s, 

AB Dor (K0 V) 53km/s, PZ Tel (G9 IV) 69km/s (Torres ve ark., 2006) ve LO Peg (K3-7V) 

~65km/s‟lik (Barnes ve ark., 2005) vsini değerlerine sahiptir. Bu yıldızların dönme 

hızlarındaki uç durumu göstermek üzere Şekil 6‟da yukarıda ismi anılan yıldızlar normal 

yıldızlarla birlikte bir renk-vsini diyagramında noktalandılar.  
 

 

Şekil‟den görüleceği üzere sahip oldukları tayf türüne göre çok yüksek dönme hızlarına 

sahiptirler. Onların bu kadar yüksek hızlarla anakola ulaşabilmeleri Skumanich Yasası‟na 

uymaz ve yalnız yıldız rüzgârları yaklaşımı ile hazırlanan modellerle dönme evrimleri 

açıklanamaz. H-R diyagramında T Tauri Yıldızları (TTS) için uygun olan bölgede ve 

UFR‟lerde gözlenen hızlarla bir yıldızın evrimi başlatılırsa, günümüzdeki standart modelleri 

kullanarak, anlamlı bir sonuca ulaşılamaz. Diğer bir deyişle, anakolda Skumanich yasasına 

uygun yavaşlama üreten açısal momentum kayıp mekanizması anakol öncesi yıldızlar için de 

geçerliyse, bu hızlı dönücüler üretilemez (Barnes ve Sofia, 1996). Bu yüzden, yıldızların 

dönme evrimleri ve doğumlarından itibaren açısal momentum kayıp mekanizmalarının ne 

olması gerektiği sorularının yeniden gözden geçirilmesi gerekti.  
 

Stauffer ve Hartmann (1987) en yavaş dönen anakol öncesi yıldızların bile açısal 

momentumlarının genç kümelerdeki yavaş dönücülerden çok daha yüksek olduğunu ifade etti. 

Açısal momentum kayıp hızının kuramsal düzlemde daha yavaş dönücüler için daha yavaş 

olması beklendiğinden, bu ciddi bir sorundur. Bu durumda önerilen modeller arasında en 

olabilir senaryo, yıldızın dönme evrimi üzerine genç yıldızla, onu çevreleyen diskin kilitli 

olması etkisini gözönüne alandır. Küçük kütleli TTS, diski olan Klasik T Tauri Yıldızları 

(CTTS) veya evrimi sırasında diskini kaybetmiş Zayıf çizgili ya da Çıplak T Tauri Yıldızları 

(WTTS) olarak görüldüğünden, bu senaryo oldukça çekicidir. Günümüzde bunun tüm 

yıldızlar için doğru olup olmadığı açık değildir. Herbst ve ark. (2000) TTS‟nin dönem 

dağılımının kütleye bağlı olduğuna işaret etti. Dolayısıyla, tüm bu etkilerin gözönüne alınması 

sonuca ulaşmayı karmaşıklaştıracak olmasına rağmen genç Güneş türü yıldızların disk 

kilitlenmesi senaryosuna sınırlamalar getirilmesi gerektiğini gösterir. Bu çizgide yapılan bazı 

çalışmalarda yıldız-disk etkileşmesi ile birlikte manyetik alanın (genellikle dipol), yıldızın 

dönme hızına etki ettiği ve birkaç yüz gauss ile 1kG arasında alan şiddetleri ile birlikte dönme 

 
 

ġekil 6. Normal anakol (siyah sürekli çizgi) ve dev (turuncu kesikli çizgi) yıldızlar için Gray (2005)‟den alınan 

vsini değerleri, bazı UFR yıldızlarının dönme hızlarıyla birlikte noktalanmıştır. 
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hızları ve disk kütleleri ele alındığında yıldızın tamamen diske kilitlenebileceği gösterildi. 

Katı cisim modelleri üzerine disk kilitlenmesinin etkisini gözönüne alan modeller, yavaş 

dönücüler üretmek için en azından 10-20My‟lık disk yaşam sürelerinin gerekli olduğunu 

gösterdi (örn. Bouvier, 1994). Bouvier ve ark. (1997) disk yaşam süresini 3My‟a azaltan bir 

model geliştirebilmelerine rağmen, en yavaş dönücüleri üretmek için hâlâ 10-20My‟lık disk 

kilitlenmelerine gereksinim vardır. Gözlemler ise daha kısa disk yaşam süreleri olması 

gerektiğini gösterir.  
 

Yapılan modellerin genel sorunu, gözlenen pek çok dönme hız dağılım özelliklerini üretmek 

için, sınırlı bir kütle aralığında ve dönmenin zamanla evrimine ilişkin evrim yollarını 

sağlamadan, belli sabit yaşlar için hazırlanmasıdır (örn. Keppens ve ark., 1995).  
 

Krishnamurthi ve ark. (1997) farklı iç açısal momentum taşınımını gözönüne alarak kabuller 

yaptı: hidrodinamik mekanizmalar vasıtasıyla iç açısal momentum taşıyan Katı Cisim (Solid 

Body - SB) modelleri ve Diferansiyel Dönme (Differential Rotation - DR) modelleri. Hem 

yüksek dönme hızlarında açısal momentum kaybının farklı doyma düzeylerini hem de 

başlangıç koşullarını üretecek bir disk yaşam süresi aralığı gözönüne alınarak yapılan 

modeller; yavaş dönücüler üretmek için DR yaklaşımıyla 3My‟lık disk yaşam süresine gerek 

olurken, SB yaklaşımı kullanıldığında 20My‟lık uzun disk yaşam sürelerinin gerekeceği ve 

SB yaklaşımı kullanılarak yapılan modellerle, yavaş dönücülerin anakoldaki ilk zamanlarında 

dönme hızlarında az bir değişim olurken, DR modelleri ile erken yaşlarda bile önemli 

miktarda yavaşladıkları bulundu.  
 

Dönmenin hızlı olması, açısal momentum kayıp hızının, hızlı dönücüler için çok yüksek 

olmasını gerektirmediğinden kuramsal bir sorun değildir. Gözlemsel veri göstermiştir ki, hızlı 

dönücü evresinin süresi kütleye kuvvetli olarak bağlıdır, yani daha büyük kütleli olan yıldızlar 

daha hızlı bir şekilde yavaşlarlar. DR ve SB modellerinin her ikisi için, hızlı dönücü olayının 

kütleye bağlılığını açıklamak için, kütleye bağlı bir doyma eşiği gerekir. Bu sonucu 

destekleyen gözlemsel kanıtlar da vardır. Bu yüzden, hızlı dönücüler açısal momentum kayıp 

yasası hakkında bilgi sağlar, fakat iç açısal momentum taşınımı için sağlamaz. 
 

Barnes ve ark. (2001) da UFR‟lerin kökenini açıklayan aynı çatı altında uygulanacak tek bir 

mekanizmayla genç açık kümelerdeki yavaş dönücüleri oluşturmanın mümkün olmadığını 

gösterdiler. UFR‟ler için manyetik alanın dolayısıyla açısal momentum kaybının bir eşik 

açısal hız değerinin ötesinde doyduğu kabul edilirse gözlemlere oldukça iyi çakışma sağlayan 

sonuçlar elde edilebildi. Yavaş dönücüler yavaş dönen TTS‟den üretilemez. Diski olmayan 

modeller açık küme verisini üretemez. Bu yüzden, disk yaşam süresi ve başlangıç dönme hız 

kombinasyonları gerekir. Böylece, genç açık kümelerdeki yıldızların dönme hızlarını 

açıklamak için iki şey yapılmalı: hızlı dönücüleri daha hızlı dönücü yapmak için açısal 

momentum kayıp hızını azaltmak ve yavaş dönücüleri üretmek için bir kaç My için yıldızın 

kuvvetli bir şekilde kendisini çevreleyen diskle eşleşmesi. Bir başka tercih uygun disk 

ömürleriyle dönme dağılımları üretmek ve farklı manyetik alan konfigürasyonları oluşturmak. 

DR modelleri yıldız-disk etkileşmesi ve ~3My‟lık disk ömrü ile yavaş dönücüleri 

açıklayabilir. Bununla beraber, 10-20My gibi oldukça uzun disk yaşam ya da diskle etkileşme 

süreleri gerektirmesine rağmen, katı cisim modellerini tamamen dışlamak da olmaz. Çünkü 

helyosismik veriler, Güneş‟in iç kısımlarının diferansiyel olarak hızla dönmekten çok, katı 

cisim dönmesine daha yakın bir dönmeye sahip olduğunu gösterdi (Barnes ve ark., 2001). 

Eğer açısal momentumun yeniden dağıtılması için zaman ölçeği 100My‟ı aşarsa ultra yavaş 

dönücüler oluşur (Bouvier ve ark., 1997). 
 

Özetleyecek olursak, anakol için gözlenen dönme hız aralığı, farklı zaman ölçekleri için belli 

bir dönme döneminde toplanma diskiyle kilitlenme gözönüne alınarak üretilebilir. Belli bir 
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dönme hız aralığı oluşturmak için gereksinim duyulan disk yaşam süresi aralığı, kabul edilen 

açısal momentum kayıp biçimine ve iç açısal momentum taşınımı davranışının [diferansiyel 

dönme (DR) ya da katı cisim (SB)] fonksiyonudur. İki özelliğin önemini belirlemenin en iyi 

yolu doğrudan anakol öncesi yıldızların dönme hızlarına bakmaktır. Anakol öncesi evreyi 

gözönüne alırken yeni açısal momentum kayıp mekanizmaları gerekir. Açısal momentum 

evrimine ilişkin kuramsal modellerin temel elemanlarını şöyle sıralayabiliriz;  

- Başlangıç koşulları (disk kilitlenmesi, başlangıç dönme hız aralığı ya da her ikisi birden) 

- Açısal momentum kayıp yasası (kütleye bağlı ve bir aktivite doyma düzeyi içeren) 

- İç açısal momentum taşınımına ilişkin yaklaşımlar (katı cisim ya da iç diferansiyel dönmeli) 

(Krishnamurthi ve ark., 1997). Yıldız içlerinde açısal momentum taşınımı konusu henüz 

çözülememiştir. 

 

5. TartıĢma ve Sonuç 
 

Anakol öncesinden anakol sonrasına kadar tüm evrim basamaklarında, geri tür yıldızların 

atmosferlerinde ortaya çıkan Güneş benzeri aktivitenin göstergelerini, tüm elektromanyetik 

tayf aralığında, hem tayfsal hem de fotometrik olarak belirleyebiliyoruz. Bunlar tayfsal 

olarak, bazı çizgilerin ısınmış atmosferlerin belirteci olarak salma biçiminde görülmesi ve 

fotometrik olarak ise yıldızın parlaklığında ve renginde ortaya çıkan dalga benzeri 

bozulmadır. Güneş yüzeyinde ve atmosferlerinde ortaya çıkan aktivite yapılarının radyatif 

çekirdekle konvektif bölge arasında bulunan bir arakatman da başlayan dinamoyla üretildiği 

yaygın olarak kabul edilir. Dinamo, Güneş plazmasına sarılmış manyetik alan çizgilerinin, 

diferansiyel dönme ve konvektif hücrelerin hareketinin etkisiyle yüzeye taşınması sürecini 

tanımlayan mekanizmadır. Güneş‟e benzerlikten yıldızlarda da aynı tür bir dinamonun 

çalıştığı ve benzer aktivite yapılarının etkilerini fotometrik ve tayfsal olarak gösterdikleri 

tahmin edilir, ama daha yüksek şiddette ve daha etkin olarak. Yıldızlar, yüzey konveksiyon 

bölgeleri geliştirdikleri ~A7-F0 tayf türünden (Reiners ve ark., 2009) tamamen konvektif 

oldukları ~M3.5 tayf türüne (~0,35M


) (Browning, 2008) kadar ara katman dinamosu ile 

büyük ölçekli manyetik alanlar üretirken, M3.5 tayf türünden itibaren çalkantı dinamosuyla 

daha küçük ölçekli alanlar üretir. Tamamen konvektif yıldızlar diğerlerinin tersine, aktivite 

kökenli düzenli, dönemli, kısa ve uzun ölçekte fotometrik ve tayfsal değişimler üretemezler. 

Onun yerine anlık ve düzensiz değişimler gösterirler.  
 

~M3.5 tayf türü civarında dönme hızında hızlı bir artma görülür, çünkü burada dönme 

frenlenmesi bazı nedenlerden dolayı azalır. Frenlenme azalmakla beraber L0 tayf türüne kadar 

yok olmaz. Ultra soğuk cücelerde dönme frenlenmesi hala çalışır. Tamamen konvektif olma 

sınırında frenlenme görülmez ama ~M7‟den itibaren kromosferik aktivite zayıflar. Bununla 

birlikte, M7-L4 tayf türü aralığında parlamalar gözlendi (Reiners ve ark., 2009). Ancak geri 

M tayf türünün ötesinde dönme - aktivite ilişkisi biter görünür. 
 

Daha erken tayf türlerine bakacak olursak; orta F‟den geri M‟e kadar olan tayf türü aralığında, 

kromosferik ve koronal aktivitenin, artan dönme hızıyla hızla arttığı, belli bir hız değerinin 

geçilmesiyle yani bir eşik hızda doyduğu görülür. Bu eşik hız, yıldızın kütlesi azalırken, azalır 

(Browning, 2008). Doymuş aktivite için gereksinim duyulan eşik dönme dönemi erken tür G 

yıldızlarında 1 günden erken tür M yıldızlarında 10 güne kadar değişir, yani kütlenin bir 

fonksiyonudur (Browning ve Basri, 2007). En hızlı dönücülerde aktivite düzeyinde bir miktar 

azalmaya neden olan süperdoyma durumlarıyla da karşılaşılabilir. Orta M - geri M arasında 

durum daha az açıktır. M4 - M9 arasındaki yıldızlarda ortak bir doyma türü - dönme - aktivite 

ilişkisi görülür. Bu ilişki, eşik değerin yukarısında dönme hızından bağımsız bir aktivite 

görüntüsü sergiler. En yavaş dönen yıldızların dönme hız ölçümü zordur. Bu yüzden, bu 
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yıldızlardaki manyetik aktivitenin Güneş benzeri yıldızlardaki gibi dönmeyle yavaş yavaş 

artıp artmadığı ya da aniden değişip değişmediği açık değildir (Browning, 2008).  
 

Tek ya da çift olma ve evrim durumunun aktivite üzerinde etkisi büyüktür. Anakol üzerinde 

sığ konveksiyon bölgeli olanlardan derin konvektif bölgeli olanlara doğru ilerledikçe aktivite 

düzeyinin yükseldiği görülür. Bir yıldız, evrimi sırasında anakoldan ayrılıp devler bölgesinde 

ilerlemeye başladığında yüzey konveksiyon bölgesi geliştirir ve sahip olduğu sığ yüzey 

konveksiyon bölgesi daha da derinleşir. Bundan dolayı, aynı tayf türünden bir anakol ve dev 

yıldız karşılaştırıldığında devler biraz daha aktiftir. Bir dev yıldızın daha düşük aktivite 

düzeyine sahip olması onun anakol evrimi boyunca geçirdiği dönme evrimiyle ilişkili olur. 

Hem alan hem de kümelerdeki geri tür yıldızların gözlemleri aktivite-dönme-yaş arasında sıkı 

bir ilişki olduğunu göstermiştir. 
 

 
 

ġekil 7. Yıldız örnekleri için aktivite - dönme ilişkileri (López-Santiago ve ark., 2005). 

 

Dönme tek yıldızlarda doğrudan kütlenin ve yaşın fonksiyonudur. Daha büyük kütleli yani 

daha erken tür yıldızlar ya da daha genç olanlar daha yüksek dönme hızına sahiptir. Geri tür 
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yıldızlar için çift olma dönme hızını arttırıcı bir etkiye sahiptir. Aynı tayf türünden tek bir 

yıldız ile çift üyesi karşılaştırıldığında çift üyesi olan yıldızın daha hızlı döndüğü görülür. 
 

Yüksek dönme hızına sahip yıldızlar daha aktiftirler. Dairesel yörüngeli olma ve eşzamanlı 

dönmeye sahip bir yakın çift üyesi geri tür yıldız, basık yörüngeli çift üyesine göre daha 

yüksek aktivite düzeyine sahip olur. 
 

Yüksek dönme hızı yüksek aktivite düzeyi anlamına gelir. Kuvvetli manyetik aktivite ve 

yıldız rüzgârları yıldızı yavaşlatır. Dolayısıyla, yüzey konveksiyonu olan genç yıldızlardan 

Güneşimiz gibi yaşlı yıldızlara ve devlere doğru uzanan evrim yolunda yüksek aktivite 

düzeyinden düşük aktivite düzeyine bir ilerleyiş ortaya çıkar. Kuvvetli manyetik aktivite 

kendini tayfsal ve fotometrik olarak belli ederken, zaman içinde yıldızların yavaşlamasına, 

dolayısıyla aktivite düzeylerinin alıcılarımızın farkedemeyecekleri kadar düşük olmasına 

neden olurlar. Bu noktada bizim için mükemmel mukayese yıldızlarıdırlar. 
 

Şekil 7‟de bu ilişkiler bir başka örnekle gösterilmiştir. 7a‟dan d‟ye logaritmik ölçekte foto-

metrik döneme
2
 karşı a ve b‟de Ca II K akısı, c ve d‟de H akısı noktalanmıştır. Her grafiğin 

sol üst köşesinde farklı sembol ve renklerle örnek yıldızların etkin sıcaklık aralığı 

gösterilmiştir. a ve c‟de tek ve çift yıldızlar, b ve d‟de farklı yaşlardaki küme yıldızları 

aktiviteleri açısından karşılaştırılırken, iki farklı aktivite belirtecinin ortaya koyduğu akı-akı 

ilişkisi de farkedilmektedir. Şekil 7a ve c‟den tayf türü ne olursa olsun çiftlerin daha üst 

aktivite düzeyine sahip olduğu, bu ilişkinin daha yüksek dönme hızına karşılık gelen erken 

türden tek yıldızlar durumunda bir miktar saçıldığı, belirsizleştiği görülür. Şekil 7b ve d‟de ise 

sağ alt kısımda Li çizgisinin eşdeğer genişliklerinin sıralaması aynı zamanda bir yaş 

sıralaması vermektedir. Şekli bu bağlamda incelediğimizde, özellikle H‟nın kullanıldığı 

7d‟de, genç yıldızların daha aktif olduğu belirgin olarak görülür. Her iki aktivite belirteci de 

(H salması fotosfere, Ca II H, K salmaları ise kromosfer tabanına ilişkin çizgilerdir) burada 

karşılaştırması yapılan fiziksel parametrelerle benzer eğilimlere sahiptir.  
 

Yıldızların anakoldaki, yukarıda söylenen türden aktivite - dönme - yaş ilişkileri aktivite 

kökenli yıldız rüzgârlarını gözönüne alan Skumanich türü frenlenme yasasıyla kolaylıkla 

açıklanabilmesine rağmen, ultra-hızlı ve ultra-yavaş yıldızların olması aynı yasayla 

açıklanamaz. Bu yıldızların ilki için öyle bir mekanizma olmalıdır ki normal anakol 

yıldızlarını yavaşlatan süreçte onları yavaşlatmayan aksine çok yüksek hızlara çıkmalarına 

olanak versin. İkinci grup için ise olması beklenenden çok daha yavaşlatacak bir 

mekanizmaya gereksinim vardır. Bunun için, bu yıldızların anakol öncesi evrimine gitmeli ve 

o noktadan başlayan süreçlerle, bugün TTS ve anakol yıldızlarında gözlenen dönme 

özelliklerini ve dönme - aktivite ilişkisini bir evrim senaryosu içinde açıklayabilmeliyiz. Bu 

bağlamda günümüzde ulaşılan noktayı şöyle açıklayabiliriz; 
 

- Modelleri uygun başlangıç koşulları ile başlatmak gereklidir. Bunun için gözlemlerden 

yararlanılır. Gözlenen dönme hız aralığı ve anakol öncesi yıldızların evrimlerinin ilk 

aşamalarında diski olan CTTS‟den diski olmayan WTTT‟ye ilerleyen görüntüsüne 

uygun olarak diske kilitlenerek diskle birlikte dönme hesaba katılır. 

- Yıldızların başlangıç kütlelerini gözönüne alan ve belli dönme hızlarında doyma 

gösteren aktivite özelliklerini içeren bir açısal momentum kayıp yasası kullanmak. 

Doyma etkisi, yıldız yüzeyinin manyetik akı tüpleriyle kaplı olduğu ve aktivitede bir 

artışın (ve dönme frenlenmesinin) artık mümkün olmadığı aktivite düzeyi olarak ifade 

                                                 
2 Fotometrik olarak, yıldızların fotosferlerindeki yıldız lekesi olarak adlandırılan, karanlık aktivite yapılarının yıldızın bir 

dönüşü sırasında yarattığı sönmenin bir görünüp bir kaybolması sırasında geçen süredir. Gerçek dönme dönemine çok 

benzer, ama lekelerin bulunduğu enleme ve yıldızın eğikliğine bağlı olarak biraz farklıdır. 
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edilir. Süperdoyma ise en hızlı dönücülerde dönme hızında aktivite düzeyinde artışın 

durmasının ötesinde bir miktarda azalması durumudur. Dolayısıyla Skumanich türü 

frenlenme nedeniyle açısal momentum kayıp yasası kullanılamaz (Scholz ve ark., 

2007). 

- Uygun dönme hızlarını üretmenin yolu disk kilitlenmesini kullanmaktır. Belli bir 

dönme hız aralığı için gereken disk ömürleri ise açısal momentum kayıp biçimine ve 

iç açısal momentum taşınımının davranışına bağlıdır. Günümüzde bu, iki şekilde 

yapılır: 1. Katı cisim dönmesi (SB), 2. Diferansiyel dönme (DR).  
 

Hızlı dönücü evresi kütleye kuvvetle bağlıdır, yani büyük kütleli olanlar daha hızlı yavaşlar. 

Bu bağlılığı açıklamak için SB ve DR modelleri kullanılırken kütleye bağlı bir doyma eşiği 

gerekir. Hızlı dönücüler böylece açısal momentum kayıp mekanizması için bilgi verirken, 

açısal momentum taşınımı için bilgi vermez. Kısa disk ömürlü (yani yüksek başlangıç açısal 

momentumlu) yıldızlar UFR olarak anakola yaklaşırlar. Yavaş dönücüler için DR modelleri 

3My‟lık bir disk ömrü gerektirir. SB modelleri ise 20My‟lık uzun disk ömürleri gerektirir. DR 

ile başlangıçta yalnız dış katmanlarda yavaşlama gerektiği için kısa disk ömründen sonra genç 

yavaş dönücüler oluşur. SB yaklaşımıyla yavaş dönücülerin anakoldaki ilk zamanlarında 

dönme hızında az bir değişim olurken, DR yaklaşımı kullanıldığında erken yaşlarda bile çok 

yavaşlarlar. En uzun disk ömürleri (100My‟ı aşan) ultra yavaş dönücü olurlar.  
 

Bir başka deyişle, disk kilitlenme zaman ölçeği uzunsa yani katı cisim dönme yaklaşımı, geri 

tür yıldızlar yavaş dönerler. Kısa disk ömrü ve açısal momentum kaybını birlikte ele alan 

modeller yani DR yaklaşımı yüksek dönme hızlı yıldızların oluşmasına olanak verir. Ultra-

hızlı dönen yıldızların dönme hızlarını ölçme konusunda sorun yokken, ultra-yavaş 

dönücülerin dönme hızlarını ölçmek sorunludur. Bu yüzden onların örneklenmesi ya da 

istatistikler oluşturulmasında zorluklar yaşanır. 
 

Bu noktaya kadar anakol öncesi evreden itibaren gözlenen her tür dönme hız aralığına ve 

dönme - aktivite ilişkisine yanıt olabilecek senaryoları anakol evresiyle ve yıldızların tek ya 

da çift olma durumuyla birlikte tartışmış olduk.  
 

Evrimleşmiş yıldızları dönme - aktivite özelliklerine göre incelemek için onları kütlelerine 

göre değerlendirmeye almak gerekir. Anakol yaşamı sırasında dönme sınırının mavi tarafında 

bulunan sığ konveksiyon bölgeli yıldızlar anakoldan ayrıldıklarında konveksiyon bölgelerini 

derinleştirirler ve anakolda olduklarından çok daha büyük aktivite düzeyine sahip olurlar. FK 

Com yıldızları gibi tek, geri G devleri çok yüksek dönme hızları ve çok yüksek aktivite 

düzeyleri ile devler bölgesinde uç bir durumu gösterirler. Bunların atalarının geri A türü 

yıldızlar oldukları, bu nedenle yüzey konveksiyonu olan yıldızlar gibi anakolda aktivite 

kökenli frenlemelere maruz kalmadıkları, dolayısıyla anakol sonrasında geliştirdikleri yüzey 

konveksiyon bölgelerine yüksek dönme hızlarının eşlik etmesiyle birlikte aktivite 

düzeylerinin ve dönme hızlarının evrimleştikleri noktada yüksek olma durumunu koruduğu 

düşünülür. Daha küçük kütleli, anakolda daha derin konveksiyon bölgelerine sahip olan 

yıldızlar, anakol yaşamları boyunca yüksek aktivite düzeyleri nedeniyle çok büyük miktarda 

frenlenmiş olacaklardır. Dolayısıyla K3 III‟den itibaren kuvvetli akivite özellikleri görülmez 

olur. Bu, koronal sınır ile ifade edilir. 
 

Manyetik kökenli aktivite, yıldızların evrimi üzerine etkisi nedeniyle günümüzdeki en önemli 

alanlardan biri olmayı sürdürmektedir. Varolan evrim modelleri artık aktivite - yaş - dönme 

ilişkilerini de gözönüne almaktadır (örn. bkz. Scholz ve ark., 2007; Pizzolato ve ark., 2003). 
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