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Küme Seçimi

• Dias (2002,2010)  kataloğunda 2095 Galaktik 
açık yıldız kümesi mevcut

• E(B-V)          1174

• Yaş                1148

• [Fe/H]           178



San Pedro Martir Ulusal Astronomi Gözlemevi

• CCD UBVRI fotometrik gözlemleri San Pedro Martir Ulusal 
Astronomi Gözlemevi’nden alınmış ve indirgenmiştir.

• Veriler Açıklık ve PSF tekniği ile IRAF (Image Reduction and 
Analysis Facility) da indirgenmiştir.

0.84 m’lik f/13 Ritchey-Chretien teleskobu



PPMXL ( A Proper Motion Catalog Combining USNO-B and 2MASS)
http://vizier.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR?-source=%20PPMXL

• JHK fotometrik verileri ise PPMXL vizier 
kataloğundan alınmıştır

http://vizier.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR?-source= PPMXL




Üye yıldızlar belirlenirken;

• RA ve DEC’e göre öz hareket verilerinden 
hatası ≥ 4 mas/yıl olan veriler çıkarıldı.

• 2MASS verileri için fotometrik limit  J ≥ 16.5 
kadir olan veriler ile hatası 0.20 ≥ kadir olan 
veriler çıkarıldı (Tadross,2011).



NGC 2323 NGC 2395

NGC 2539

Kümelerin öz hareket dağılımları. Burada Pm(αcosδ)
ve Pm(δ) sağ açıklık ve dik açıklığa göre öz
hareketleridir. Her bir histograma Gauss fonksiyonu
uygulandıktan sonra ±1σ standart sapma değeri
içerisinde kalan öz hareket verileri kümenin olası
üyeleri olarak kabul edilmiştir.

Küme pmRA+1ơ pmDEC+1ơ

NGC 2323 -0.33±10.61 -7.63±3.57

NGC 2395 -5.95±4.42 -9.13±1.28

NGC 2539 -0.72±5.49 -2.35±5.63



Kümelerin Radyal Yoğunluk Profilleri. Burada sürekli kırmızı çizgi King fitini temsil etmektedir.

• King profili ile limit yarıçap belirlendi. Limit yarıçapın içerisinde kalan yıldızlar küme 
üyesi olarak kabul edildi.
•King profili; 

σ(R) =σbg+ σok/(1+(R/Rcore)2)

Ardalan 
Yıldız sayı
yoğunluğu

Merkezi 
yıldız

yoğunluğu

Çekirdek
yarıçapı (Bonatto ve Bica, 2009)



Kümelerin renk-renk diyagramları. Burada yeşil kesikli çizgi Hyades anakolunu, mavi kesikli çizgi SK kolunu, kırmızı sürekli çizgi ise 
küme için elde ettiğimiz eş metal bolluğu çizgisini temsil etmektedir

• Yıldızlararası kızarma belirlenirken Schmidht-Kaler (1982) sıfır yaş anakolu kullanılmıştır.
• Metal bolluğu belirlenirken [Fe/H]=+0.12 ile +0.14 dex arasında Güneş’ten metalce
zengin ve 625±50 Myıl yaşındaki bir açık yıldız kümesi olan Hyades’e ait gözlemsel anakol
kullanılarak (Sandage, 1969) δ(U-B) morötesi tekniğinden faydalanılmıştır.
• Fotometrik metal bolluğu Z=Z


.10[Fe/H] ifadesinden ağır element bolluğu Z’ye

dönüştürülür.



Kümelerin beş faklı renk-kadir diyagramları

NGC 2323 NGC 2395 NGC 2539

• Uzaklık modülü, uzaklık ve yaşın belirlenmesinde Bressan ve diğ. (2012) ait Parsec 
eşyaş eğrileri kullanılmıştır.
• Güneş bolluğu Z


=0.015 olarak alınmıştır.



Sonuç

Kümelerin temel astrofiziksel parametreleri

• Üç küme de aynı teleskop ile gözlenmiş olup aynı indirgeme ve analiz yöntemleri 
uygulandığından uniform bir veri seti oluşturması bakımından önemlidir.

• Açık yıldız kümelerinin temel ve yapısal parametrelerin (kütle, yarıçap, metal bolluğu, 
renk artığı, uzaklık ve yaş) belirlenmesi, Galaksi’nin evrim sürecinin anlaşılmasında önemli 
rol oynayacaktır.
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