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CAB Nedir? 

 
 Aktif kromosferli çift yıldızlar 

(CAB) kromosfer, geçiş bölgesi 

ve korona aktivitesi güçlü olan F 

veya daha geç türde ayrık çift 

yıldız sistemleridir. 

 CABlar bir veya iki bileşeni de 

dev, alt dev veya anakol yıldızı 

olabilen heterojen bir gruptur. 

 Ca’nın H ve K çizgi merkezinde 

ve bazen Hα’da belirgin olan 

emisyon kromosferik aktivitenin 

en temel belirtecidir. 

 Yıldız lekelerinden kaynaklanan 

fotometrik değişimler görülür. 

 



Kinematiğe Giriş 

Yıldızların tek tek incelenmesi zahmetli ve uzun 

 

 BU SEBEPLE 

 

Herhangi bir sınıflama için (ki bu çalışmada CABlar 

alındı) evrim senaryosu eş zamanlı incelenebilir 

  

NOT:  CABlar 

Farklı evrim aşamalarında 

Temel parametreleri iyi biliniyor 



!!! Veri !!! 
Soydugan ve ark. (2015) 
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 Koordinat ( & ; l & b) (Simbad veri tabanı) 

  & hatası (Hipparcos & diğer yazarlar) 

 ,  & hatası (Hipparcos & diğer yazarlar) 

 o & hatası (Soydugan ve ark. (2015)) 



CABlar’ın koordinat ve Güneşten uzaklıkları 



Yıldızların Galaktik uzay hız bileşenleri  
 Bir yıldızın galaktik uzay-hız bileşenleri U, V, W  ile gösterilir. 

 U; Galaktik merkez doğrultusundaki 

 V; Galaktik dönme doğrultusundaki 

 W; Kuzey Galaktik Kutup doğrultusundaki hız bileşenleridir.  



Kaynak 

Johnson & Soderblom 

1987AJ.93..864 

Gerekli Parametreler 

, , , , ,   

Uzay Hızı 

U, V, W 
Hipparcos 

         Uzay Hızlarının Tayini 



 Galaktik diferansiyel dönme nedeni ile gözlenen 
radyal hızlar ve ölçülen öz hareketler, yıldızın 
güneşe göre uzay hız bileşenlerinde hatalar 
oluşturur. 

 

 U ve V hızlarındaki düzeltmeler 

 dU  =  Vr cos   - Vt sin  
  

 dV   =  Vr sin  + Vt cos 

 

 Diferensiyel dönmenin radyal  hıza ve teğet hıza 
etkisi  

 Vr  =  A d  sin 2,   Vt =  d (A cos 2+ B ) 
  

 A, B=Oort sbt. (A=14.8, B= -2.4 km s-1) 

 d: Disk üstünde yıldızın izdüşüm uzaklığı (d = r cosb) 

 r : Yıldızın Güneş’e uzaklığı,  

 W hız bileşeni galaktik diferansiyel rotasyondan 
etkilenmez.                                                                             

U,V, W hızlarına Galaktik Diferansiyel Dönme düzeltmesi 

Galaksi merkezine  yakın  
hareket eden yıldızlar 
yörüngelerinde 
bizim ilerimize doğru çekilmiş gibi  
hareket ederler. Bizden uzakta 
olan  
yıldızlar ise arkamızda kalır gibi 
hareket eder. 



 Yerel Durağanlık Standardı (Local Standart of Rest-LSR) 

 Güneş civarında bulunan, Galaksinin çekimsel potansiyelinde dolanan bir 

yıldızın hızının tersi olarak tanımlanır. 

 

 İyi karışmış bir yıldız popülasyonunun ortalama hızının tayin edilip asimetrik 

sürüklenme düzeltilmesiyle hesaplanır  

 (asimetrik sürüklenme: bir yıldız popülasyonunun ortalama hızının LSR’nin ne kadar gerisinde 

kaldığının bir ölçütüdür) 

 

 Asimetrik sürüklenme:  

 

 Kinematik yanlılıktan etkilenir. 

 

 Çalışmada Çoşkunoğlu ve ark.  (2012) vermiş olduğu (8.5, 13.38, 6.49) km/s 

değerler kullanıldı 



CAB ların Popülasyon Dağılımı 
Yıldızların popülasyon türleri: ince disk, kalın disk ve halo 

 Galaktik yörünge yaklaşımı ile popülasyon tayini (z 825 pc) 

 Kinematik yaklaşım yöntemi kullanıldı (Bensby ve ark., 2005) 

 

 

 U, V, W hız dispersiyonları olup 
D(ince disk) için (35,20,16)km/s; TD (kalın disk) için (67,38,35) km/s ve H(halo) için (160,90,90)km/s 

Va (asimetrik sürüklenme) D, TD ve H için -15, -46, -220 km/s 

 

 Kalın Diskin ince disk ve haloya göre göreli olasılıkları 

XD=0,9385; XTD=0,06; XH=0,0015 (Robin ve ark. 1996) 

Çizelge 2.1 CABların, Bensby ve ark. (2005)’nın kinematik kriterlerine göre yüksek (TD/D 0,1) 
ve düşük olasılıklı (0,1 < TD/D  1) ince disk ile düşük ve yüksek olasılıklı (TD/D > 1) kalın disk 
yıldızlarının hız diyagramlarındaki dağılımları. 





MGs Testi ve Eggen Kriterleri 

 Süperküme: Galaksi içinde aynı kinematiği paylaşan, 
çekimsel olarak birbirine bağlı olmayan grup 
yıldızlarına denir (Eggen, 1994).  

 Hareketli grup (MG): Süperkümenin güneş civarına 
giren parçasıdır (Eggen, 1994). 

 Yıldız kinematik grupları, kinematik bakımdan 
birbirine benzeyen, aynı orijinden meydana gelen 
sistemlerdir.  

 Hareketli grup üyelerinin bulunmasında Eggen’in 
kriterleri kullanılmaktadır. Bu kriterlerin en iyi ayırımı 
U-V Bottlinger diyagramı üzerinden  yapılabilir. 

 



Genç yıldız kinematik grupları 

Kaynak 

Montes et al. 2001MNRAS.328..45 



 Öz hareket Kriteri: 

    Burada /  (yıldızın öz hareketinin ortagonal bileşenleri), yıldızın yönelim 

noktasından ne kadar uzaklaştığının bir ölçüsüdür.  ise yıldızla yönelim arasındaki 

açısal uzaklıktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 Dikine Hız Kriteri:  
     Kriter yıldızın öngörülen dikine hızı ile gözlemsel dikine hızının karşılaştırılmasına 

dayanır. Eggen’e göre ölçülen dikine hızın kalitesine bağlı olarak bu değer 4-8 km/s 

arasındadır. Çalışmada Hyades kümesi için bu değer 8 km/s diğer kümeler için ise 6 

km/s olarak alınmıştır. 

    Hyades Süperkümesi için bu değer 8 km s-1, diğer kümeler için 6 km s-1dir. 

 



Kriterler 

1: PV < 0.1 VT 

2: Dqc =  - VT cos 





Kinematik Yaş Tayini 

Wielen, 1977, A&A, 60, 263 

3
V,r = 10 km/s           (Yıldızın sıfır yaştadaki hız dispersiyonu) 

V     = 2.95                        (Rotasyon eğrisini açıklayan bir parametre) 

T = 5 x 109 yıl                                     (Zaman skalası) 

2 = 3.7 x 10-6 (km/s)3 yıl                               (Yayılma katsayısı) 

V(t) = [(U)2+ (V)2+ (W)2]1/2              (Bir grup yıldızın hız dispersiyonu) 

 



Dinamik Davranışlar 

 

 



Tartışma 
 Kinematik, bir grup yıldızın toplu olarak evrim senaryosunun 

incelenmesine olanak sağlar. 

 Kinematik yaklaşımlar da ÇOK duyarlı parametrelere ihtiyaç vardır. 

 Convektif Katmana sahip DB ve CAB sistemleri devleştikçe P ve J si 
önce artar sonra azalır??? 

 

Dönme-Yaş ? 
Kütle-Yaş ? 

Periyot-Yaş ? 
Tayf Türü-Yaş ? 

Açısal Momentum-Yaş ? 
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