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Ortak bir UBVRI fotometrik ölçeği kullanmak 

CC ve CM diyagramlarına ait bir atlas oluşturmak 

Kızarma, uzaklık ve yaşa ait homojen bir set 
oluşturmak 

Yaşlı ve uzak kümelerin gözlem sayısını 
artırmak 

İlginç küme adaylarını seçmek  

 

 

San Pedro Mártir Açık Yıldız Küme Projesi 
Projenin Amaçları: Yaklaşık 300’den fazla AYK’si için; 

 



SPM Açık Yıldız Küme Taraması: Fotometrik 
Gözlemler, Veriler ve İndirgeme Teknikleri 

• Kuzey  yarı küreden gözlenen açık yıldız kümelerinin 
fotometrik CCD UBV(RI)C gözlemlerine dayananan bir 
hızlı taramadır.  

• Gözlenen açık yıldız kümelerinin çoğunluğu Dias ve 
diğ. (2002, 2010) kataloğundan alınmıştır.  

• Gözlemler aynı teleskop, CCD ve filtreler ile alınmıştır. 

• Gözlemsel prosedürler, indirgeme yöntemleri ve 
Landolt (1983, 1992) standart  yıldızları 
kullanıldığından gözlemler ve indirgemeler homojendir.  

• Fotometrik gözlemler SPM’deki 84 cm’lik f/13 
Ritchey-Chretien teleskop  ile yapılmıştır. 

 



Gözlemler 
 

Kümeler için verilen ortalama poz süreleri 

Filtre U B V R I 

Süre (s) 3 x 240 3 x 180 3 x 100 3 x 100 3 x 120 

Standart alanlar için verilen ortalama poz süreleri 

Filtre U B V R I 

Poz Süresi (s) 1 x 240 1 x 120 1 x 60 1 x 60 1 x 60 

her gece  için;  
100 civarında “bias”  
4-15 saniye süre ile de en az 50 “dark”  
her filtre için “flat” ölçümü yapılmıştır. 
CCD ile alınan görüntüleri “IRAF” indirgeme programındaki CCDRED ve 
DAOPHOT 



Seçim kriterleri: 
 

300 küme içerisinden; 

 Literatürde çok fazla verisi olmayan 

 F-tipi yıldızlar içeren 

 Varsa kırmızı dev/kırmızı yığın yıldızları bulunan  
kümeler seçilmiş 

 (U-B)-(B-V) iki renk diyagramında kümeye üye F tayf 

türü yıldızların (U-B) morötesi artığı, fotometrik 

metal bolluğu [Fe/H] ve Z ağır element bolluğunun 

tayininde kullanılmıştır. 

Ki 05 AYK’nin iki-renk diyagramı 



 

20 Kümenin Analizi 
1) SAFE Programı ile Açık Yıldız Kümelerinde Küme Üyeliğinin 

Belirlenmesi 

2) Açık Yıldız Kümelerinin Temel Astrofiziksel Parametrelerinin Elde 

Edilmesi: Renk Artığı, Metal ve Ağır Element Bolluğu, Uzaklık Modülü, 

Uzaklık, Yaş 

3) Açık Yıldız Kümelerinin Temel Astrofiziksel Parametrelerine ait 

Belirsizlikler ve Ortalama Değerin  Hesaplanması 

4) Morfolojik Yaş İndeksleri V ve 1 Tekniği ile Yaş Tayini 

5)Açık Yıldız Kümelerinin Galaksi Merkezinden RGC Uzaklıkları ve 

Güneş ve Galaksi Merkezli X, Y, Z Kartezyen Koordinatlarının 

Hesaplanması 
 



MAKALELER 

Tapia ve diğ. (2010), MNRAS 

Akkaya ve diğ. (2010), RevMex 

Akkaya  Oralhan ve diğ., (2015), NewAst 

Yöntemler ve teknikler kabul edildi 

İNDİRGEME 

CCD UBVRI verileri 
IRAF 

ÇAKIŞTIRMA    

(U-B)-(B-V) 

SK82 ve HYADES anakolu 

ÇAKIŞTIRMA 

V-(B-V), V(R-I), V(V-R), V-(V-I), V(B-R) 

Marigo ve diğ. (2008) eşyaş eğrileri 

Paunzen ve Netopil (2006,2010) 

Moitinho (2010) tarafından vurgulanan kümelerin 
astrofiziksel paramaetrelerinin literatür ile 

karşılaştırıldı 

E(B-V), (V-Mv), d, yaş 

literatür ile karşılaştırıldı 

Farklılıkların nedenlerinin ortaya 
konulması 

E(B-V) 
değerlerinin 
Schlegel toz 
haritarıyla 

karşılaştırıldı 

KY, KD, 
MM 

yıldızları nın 
tespiti 

Tayf 
çalışmalarına 
aday olarak 

önerildi  

Eşyaş eğrilerinden 
elde edilen yaşlar ile 
morfolojik yaşların 

karşılaştırıldı 

Phelps  ve diğ. (1996) 

[Fe/H]-Rgc 

Yaş-[Fe/H] 

gözlemsel ilişkilerinin 
araştırıldı 

Galaktik 
diskin 

kimyasal  
evrim 

modellleriyle 
açıklandı 

Spiral kollara göre X,Y 
düzelminde merkez ve zıt 

doğrultudaki kümlerin 

doğası araştırıldı 

Anti merkezdeki genç metalce zengin 
kümelerin ve metalcefakir genç 

kümelerin cüce galaksi ve Canis Major 
ile ilişkisine bakıldı  

V-Mv, d (kpc), yaş (Gyıl)  

E(B-V)                    [Fe/H], Z 

Kızarma  doğrusu,     δ(U-B) tekniği 

SAFE JAVA Programı ile alan 
yıldızları ve saçılmış yıldızlar 

çıkarıldı 



Ki 05 kümesinin beş farklı renk-kadir diyagramı 



Ki 05 kümesinin temel astrofiziksel parametreleri  

20 Küme için elde edilmiş  temel astrofiziksel parametreler  



20 küme için elde edilmiş kızarma değerlerinin SFD 
ile karşılaştırılması 

20 küme için elde edilmiş ağır element bolluklarının 
literatürdekilerle karşılaştırılması 

 

Kümelerin analizinden elde edilen E(B-V) değerleri genelde SFD ile uyumlu.  
Fakat  |b|> 2.5° de açık ve küresel kümeler için SFD değerleri daha büyük değerler vermektedir (Chen et 
al. (1999)). 



Kümelerin Literatür ile Karşılaştırılması 

 



Dokuz kümenin metal bolluklarının literatür ile karşılaştırılması 



Kümelerin morfolojik yaşları 

12 küme için morfolojik yaş tayini yapılmıştır 
Elde edilen yaş değerleri eş-yaş çizgilerinden elde edilenlerle uyumludur. 



20 kümenin metal bolluğu-yaş ilişkisi 20 kümenin metal bolluğu-RGC   ilişkisi 

Galaktik diske göre örnek sayımız  az olmasına rağmen, 20 küme için  0.5 dex ‘lik aralıkta 
yaş-metal bolluğu ilişkisi bulunamamıştır.  Nedeni, diskteki AYK’lerin homojen olmayan 
kimyasal zenginleşmesi (Haywood, 2008; Jacobson et al., 2011),  radyal göçleri... (Schönrich 
and Binney, 2009).  Bu AYK’leri farklı Galakstik çaplarda ve/veya farklı yıldız oluşum 
bölgelerinde doğmuşlardır (Lepine et al., 2011). 
 
Benzer  şekilde bu 20 AYK için, herhangi bir [Fe/H]-RGC  ilişkisi bulunamamıştır.  
 



Kümelerin uzaysal dağılımları: İçi dolu ve boş daireler sırası ile  
[Fe/H] ≥-0.25 ve [Fe/H]<-0.25 olan kümeler 

İkinci ve üçüncü galaktik çeyreklerde 
metalce fakir  genç AYK’lerinin bulunması 
bunların  Canis Major (Martin et al., 2004; 
Bellazzini et al., 2004) veya Monoceros ring 
(Newberg et al., 2002) gibi yoğun 
bölgelerde oluşmuş olabileceğini 
göstermektedir  (Carraro et al. (2010)). 
 
 RGC > 8.3 kpc olan dış galaktik diskteki genç 
AYK’ler in olması da galaksimizle birleşen bir 
cüce galaksi ile ilişkilendirilebilir (Yong et al. 
(2005)).  



RGC > 11 kpc ve |z|>0.5 kpc olan altı kümenin konumları, Galaktik bükülmenin ve yerel 
kolların , Perseus ve Dış-kolun varlığından kaynaklanıyor olabilir  (Carraro et al. 
(2008)) 

 
 

20 kümenin |z|ve RGC ilişkisi. Baklava ve içi dolu yuvarlaklar sırası ile A≤ 0.5 Gyıl ve 
A>0.5Gyıl olan kümeleri temsil etmektedir 



HEDEFLER 

  Şu ana kadar Açık Yıldız Küme çalışma gurubumuz 
tarafından toplamda 30 kümenin temel astrofiziksel 
parametreleri literatüre kazandırılmıştır.  

  Şu anda 20 farklı kümenin hem UVBRI hem de 
2MASS’de detaylı analizleri yapılmaktadır. 

  Bundan sonraki aşamada O-B tayf türünden genç 
yıldızlar içeren kümelere yoğunlaşılacaktır.  

  Analizlerimizde küme üyesi olabilecek kırmızı dev veya 
mavi mücadeleci yıldız olarak tespit ettiğimiz yıldızların 
tayf gözlemlerinin yapılması planlanmaktadır.     
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