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Özet: Bu çalışmada NGC 225 açık kümesinin, TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’nde bulunan T100 

teleskobu ile Bessell UBVRI filtreleri kullanılarak elde edilmiş çok bant CCD fotometrik 

gözlemlerinin ilk sonuçları sunulmuştur.  

 
1. Giriş 

Açık kümelerin sistematik olarak incelenmesi, kümelerdeki yıldızların yapısı ve evrimleri 

hakkında bilgi vermesinin yanı sıra Galaksimizin yapısının anlaşılmasına da dikkate değer 

katkı yapar. Açık kümelerde gözlenen yıldızların optik ve yakın kızılötesi renk-kadir 

diyagramları oluşturularak, kümelerin yaş, metal bolluğu ve uzaklık gibi temel parametreleri 

belirlenebilir.  

Galaktik diske gömülü (l = 122o.011, b = -1o.083) olan NGC 225, Güneş’ten 657pc uzaklıkta 

genç ve az yoğun bir küme olarak bilinir (Lynga, 1987). Kümenin detaylı tek çalışması 

Lattanzi ve diğ. (1991) tarafından fotoğraf plâkları ve düşük ayırma güçlü spektrumlar 

kullanılarak yapılmıştır. Lattanzi ve diğ. (1991), küme üyesi yıldızları öz hareketlerden 

itibaren belirlemiştir. Üyelik olasılıkları yüksek yıldızlardan küme için renk artığını E(B-V) = 

0.25  0.08 kadir, yaşı t = 1.2×108 yıl, uzaklığı ise d = 525  73pc tayin etmişlerdir.   

Bu çalışmada, fiziksel parametrelerinin belirlenmesi amacıyla NGC 225 açık yıldız kümesinin 

ilk yüksek kaliteli CCD Bessell UBVRI gözlemleri TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’nin (TUG) 

T100 teleskobuyla yapılmıştır. Çalışmada T100 CCD kamerasının I bandı girişim saçağı 

görüntüleri, atmosferik sönümleme katsayıları ve standart sisteme dönüşüm katsayıları 

verilmiştir. Bu poster, çalışmanın ilk sonuçlarını içermektedir. Parlak küme üyelerinin tayfları 

TUG’daki RTT150 teleskobuna bağlı TFOSC (TUG Faint Object Spectrograph and Camera) 

ile alınmış olup, halen indirgeme aşamasındadır.  

2. Gözlem Verileri ve İndirgemeleri 

NGC 225 açık kümesinin CCD Bessell UBVRI görüntüleri TUG’un T100 teleskobuyla 21 

Ağustos 2011 tarihinde alınmıştır. Gözlemlere ait filtre, poz süresi ve sayısı ile hava kütlesi 

bilgileri Tablo 1’de verilmiştir. CDD verilerinin bias, kara akım, düz-alan ve saçaklanma 

düzeltmelerini içeren ön indirgemeleri IRAF6 kullanılarak yapılmıştır. Gözlem gecesindeki 

ortalama görüş değeri 1.3 yay saniyesi civarındadır.  

T100 teleskobu için düz alan görüntüleri, sadece NGC 225 ile ilgili projeye ayrılan gözlem 

gecelerinde değil, proje araştırmacılarının farklı projelerinin gözlem gecelerinde elde edilen 

tan vakti düz alan görüntülerinin de birleştirilmesiyle elde edilmiştir. Örnek bir düz alan 

görüntüsü Şekil 1’de gösterilmektedir. 

                                                 
6 IRAF is distributed by the National Optical Astronomy Observatories, which are operated by the Association of Universities 
for Research in Astronomy, Inc., under cooperative agreement with the National Science Foundation. 
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Tablo 1. Her filtre için poz süresi (s), poz sayısı, gözlem tarihi ve hava kütlesi değerleri 

Filtre Poz Süresi × Adedi Gözlem Tarihi Hava Kütlesi 

U 
15 × 3 21.08.2011 1.44 

90 × 3 21.08.2011 1.41 

B 
5 × 3 21.08.2011 1.43 

60 × 3 21.08.2011 1.40 

V 

3 × 2 21.08.2011 1.43 

15 × 3 21.08.2011 1.38 

5 × 2 21.08.2011 1.28 

30 × 3 21.08.2011 1.27 

R 
3 × 3 21.08.2011 1.28 

30 × 3 21.08.2011 1.26 

I 
3 × 3 21.08.2011 1.27 

30 × 3 21.08.2011 1.25 

 
 

 

 

 

 

 

Şekil 1. T100’ün odak düzleminde bulunan SI CCD 

kamera için Bessell V bandındaki yaklaşık 40 düz alan 

görüntüsünden elde edilmiş birleşik düz alan görüntüsü.  

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Bessell I Bandında Oluşan Girişim Saçaklarının Modellenmesi 

CCD görüntülerinde girişim saçaklarının ortaya çıkması şaşırtıcı bir durum değildir ve 

özellikle uzun dalgaboylu filtrelerle yapılan gözlemlerde çok belirgindir. Üretim aşamasında 

CCD yongasının yüzeyinde ışığın dalgaboyu ile karşılaştırılabilir boyutta düzensizlikler 

meydana gelir. Bu düzensizlikler, örneğin I bandı ile alınmış görüntülerde çok belirginleşen 

girişim saçaklarının oluşmasına, dolayısı ile parlaklık ölçümlerinde ihmal edilemez düzeydeki 

hatalar meydana gelmesine yol açarlar. Bu hatalar, kullanılan kameranın yongası için bir 

saçaklanma modelinin oluşturulması ve bu modelin ön indirgeme aşamasında kullanılması ile 

en aza indirilebilir.  

Bessell I bandındaki girişim saçaklarının modellenmesi için, ESO the Danish 1.54m 

Telescope7 için seçilmiş nispeten az sayıda yıldız içeren alanların listesindeki SPKS09 kodlu 

(α2000.0 = 18h 02m 01s, δ2000.0 = -04° 32′ 36″) bölgenin I bandındaki görüntüleri; 23.08.2011 

gecesi yedi sefer, 24.08.2011 gecesi ise üç sefer 10’ar dakikalık poz süreleriyle alınmıştır. 

Toplam 10 adet görüntü, IRAF’ın konu ile ilgili programları kullanılarak işlenmiş, Bessell I 

bandı için bir girişim saçakları modeli elde edilmiş ve bu model Şekil 2’de gösterilmiştir. 

Kümenin I filtresiyle alınmış CCD görüntülerinin ön indirgenmesinde saçaklanma modeli de 

kullanılarak, I bandı aletsel kadirlerinde girişim saçaklarından kaynaklanan hatalar en aza 

indirilmiştir.  

                                                 
7 http://www.ls.eso.org/lasilla/Telescopes/2p2/D1p5M/misc/EmptyFields.html 
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Şekil 2. T100 teleskobunun odak düzleminde 

bulunan SI CCD kamera için bulunan Bessell I 

filtresindeki girişim saçakları modeli.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. NGC 225 kümesi doğrultusunda UBVRI fitrelerinde gözlenen tüm kaynakların istatistiksel hata 

değerlerinin aletsel parlaklıklara göre dağılımı. Parantez içindeki değerler poz sürelerini göstermektedir. 
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UBVRI filtrelerinde iki farklı poz süresi (Tablo 1) ile alınan görüntülerin astrometrik 

kalibrasyonları, ilgili IRAF programları ve USNO B1.0 Kataloğu8 kullanılarak yapılmıştır. 

Görüntülerin fotometrik analizi IRAF ve SExtractor programları ile gerçekleştirilmiş ve her 

görüntü için yıldız katalogları oluşturulmuştur. Bu kataloglar daha sonra IDL’de (Interactive 

Data Language) yazılmış özel programlar ve Aladin9 programları yardımıyla birleştirilerek 

küme alanına ait UBVRI yıldız kataloğu elde edilmiştir. Şekil 3’te NGC 225 doğrultusunda 

UBVRI fitrelerinde gözlenen tüm kaynakların istatistiksel hata değerlerinin aletsel 

parlaklıklara göre dağılımı verilmiştir. 

2.2. Aletsel Kadirlerin Standart Sisteme Dönüştürülmesi 

2.2.1. Fotometrik Sönümleme ve Standart Sisteme Dönüşüm Katsayıları 

Birinci mertebe fotometrik sönümleme katsayıları, NGC225’in gözlemlerinin yapıldığı 

gecelerde, seçilmiş Landolt (2009) standart alanlarından G93 48’in (α2000.0 = 21h 52m 15s, 

δ2000.0 = +02° 22′ 00) gece boyunca gözlenmesiyle elde edilmiştir. Bu alanda bulunan G93 48 

(B-V = -0.011) isimli yıldızın gözlemlerinden birinci mertebe sönümleme katsayıları, aynı 

yıldızla birlikte G93 48C (B-V=+1.320) isimli yıldız da gözlenerek ikinci mertebe sönümleme 

katsayıları hesaplanmıştır. 21.08.2011 gecesinde hesaplanan birinci mertebe ve ikinci mertebe 

fotometrik sönümleme katsayıları Tablo 2’de listelenmiştir.  

Tablo 2. 21 Ağustos 2011 tarihinde T100 

teleskobunda Bessell UBVRI filtreleri için 

hesaplanan birinci (k´) ve ikinci (k˝) mertebe 

fotometrik sönümleme katsayıları 

Tablo 3. T100 teleskobunda Bessell UBVRI filtreleri 

için 21 Ağustos 2011’deki gözlemlerden hesaplanan 

standart fotometrik sisteme dönüşüm katsayıları. 

 

Filtre k´ k˝ 

U +0.492 -0.005 

B +0.300 -0.017 

V +0.206 +0.008 

R +0.115 -0.004 

I +0.093 +0.001 
 

 

Katsayı Değer 

U +0.161 

B +0.010 

V   0.000 

R -0.070 

I +0.070 

 (U-B) +1.166 

 (B-V) +1.151 

 (V-R) +0.958 

 (R-I) +0.874 

 (V-I) +0.931 
 

21 Ağustos 2011 gecesi seçilmiş Landolt (2009) standart alanları da gözlenmiş ve standart 

fotometrik sisteme dönüşüm katsayıları hesaplanmış ve Tablo 3’te listelenmiştir. Yukarıda 

verilen katsayılar kullanılarak, UBVRI filtrelerinde gözlenen tüm yıldızların aletsel kadirleri 

ve renkleri standart sisteme dönüştürülmüştür.  

Bu işlemler sonucunda, kısa ve uzun poz süreleriyle elde edilen veriler kullanılarak, alan 

doğrultusunda 11 < V < 19.5 kadir aralığındaki kaynakların yüksek kaliteli astrometrik ve 

fotometrik verileri elde edilmiş, bunları içeren bir katalog hazırlanmıştır.  

                                                 
8 http://cdsarc.u-strasbg.fr/viz-bin/Cat?I/252 
9 http://aladin.u-strasbg.fr/aladin.gml 



Türkiye’deki Teleskoplarla Bilim Sempozyumu - İstanbul 

 

194 

 

3. Tartışma ve Sonuç 

NGC 225 açık kümesine ait renk-kadir ve iki renk diyagramları Şekil 4’te verilmiştir. 

Çalışmamızda bu kümenin CCD UBVRI gözlemleri ilk kez yapıldığı gibi, alan doğrultusunda 

böylesi sönük parlaklıklara da ilk defa inilmiştir.  

 

Şekil 4. NGC 225 açık kümesine ait renk-kadir (a) ve iki renk diyagramları (b-d). (U-B)-(B-V) iki renk 

diyagramındaki yeşil çizgi, Schmidt-Kaler’in (1982) sıfır yaş anakol eğrisidir. Kırmızı ve mavi çizgiler ise 

sırasıyla E(B-V) = 0.10 ve E(B-V) = 0.26'lık kızarmaya karşılık gelen sıfır yaş anakollarını göstermektedir. 

Elde edilen hassas U, B ve V bandı görüntüleri sayesinde, küme için verilen E(B-V) = 0.26'lık 

renk artığı değerinin kümenin yıldızlararası kızarmasını iyi temsil etmediği, E(B-V) = 0.10 

değerinin NGC 225 için daha uygun olduğu bulunmuştur. Diğer iki renk diyagramlarının 

analizi, kümeye üyelik testleri tamamlandıktan sonra yapılacaktır. 

Teşekkür: Bu çalışma TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. Proje numaraları: 11BT100-180-0 ve 11BT100-

184-2. 
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