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Referències. 71



1

æ



1

Introducció.

El concepte d’associació OB, definit com a regió en la qual la densitat d’estels de

tipus O i B és més gran que la densitat promig de camp, va ser introdüıt per primer

cop per Ambartsumian (1947). Es tracta de grups d’estels relativament dispersos

(t́ıpicament de l’ordre de les desenes de membres en regions amb dimensions lineals

d’un centenar de parsecs), amb un origen comú. Els estels membres de les asso-

ciacions OB no estan lligats gravitatòriament, encara que molt sovint mostren un

comportament cinemàtic de conjunt que els separa de la població de camp. Les

associacions OB observades són sempre grups extremadament joves, donat que ten-

deixen a “evaporar-se” en escales de temps curtes (en general tenen edats inferiors

a 50 × 106anys) degut a dos mecanismes: la mort dels membres més massius en

explosions de supernova, i la difusió dels membres menys massius en la població de

camp com a conseqüència de la manca de lligam gravitatori.

Amb freqüència, les associacions OB estan constitüıdes per subgrups en diferents

estadis evolutius (Blaauw, 1964) que es diferencien, a més, per la seva concentració

espacial, la seva cinemàtica i el grau d’interacció amb el medi interestel·lar cir-

cumdant. L’existència de subgrups i les propietats generals dels mateixos queden

explicades de manera satisfactòria pel mecanisme de formació estel·lar seqüencial

a partir de núvols moleculars gegants, formulat de manera teòrica per Elmegreen i

Lada (1977).

Hi ha diverses raons que fan interessant l’estudi de les associacions OB. Com

que contenen els estels més massius de la Galàxia, són una font d’informació sobre

la funció de massa cap a l’extrem dels astres brillants (Garmany, 1992). Les asso-

ciacions OB assenyalen les regions de formació estel·lar als braços espirals i són una

font important per al coneixement de la distribució espacial de la formació d’estels

de gran i petita massa durant l’evolució del núvol molecular gegant (Mathieu, 1986).

Tant per a determinar la funció inicial de massa com els mecanismes de formació

i les edats de les associacions i els seus subgrups, és important fixar amb precisió

el seu contingut estel·lar. La dificultat principal en aquest sentit és la dispersió

dels membres, que cap a les regions externes de les associacions es confonen amb la

població de camp, dificultant l’assignació de pertinença sobre tot pel que fa a mem-

bres poc lluents (Blaauw, 1991). La determinació de la pertinença es fa, sempre

que és possible, utilitzant dades fotomètriques, espectroscòpiques i cinemàtiques.

Molt sovint, però, la informació disponible sobre estels més tardans que tipus B

a la regió és incompleta, degut a que el nombre d’estels de camp normalment és

molt superior a la de membres. La separació de membres febles requereix, per tant,
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d’un esforç observacional notable. Per aquestes raons, normalment no s’ha fet la

recerca de membres més enllà de tipus B5, encara que la seva presència no es pot

descartar d’entrada i fins i tot ha estat confirmada fins tipus A0 (De Geus et al.,

1989) i suggerida fins els primers subtipus F (Garrison, 1967) per a l’associació

de Scorpius-Centaurus. La detecció de membres i la determinació de la història i

les edats cinemàtiques de les associacions OB milloraran considerablement quan es-

tiguin disponibles els moviments propis del projecte Hipparcos de l’Agència Espacial

Europea.

Entre les associacions OB conegudes, Cepheus OB3 es podria qualificar com a

t́ıpica, o fins i tot com a modesta. És de dimensions reals i aparents moderades,

no conté cúmuls oberts submergits, manca d’estels intŕınseca o aparentment molt

brillants, la seva cinemàtica és poc espectacular, no se’n coneixen estels fugitius...

No obstant això, el seu estudi és de gran interès per diverses raons. Cepheus OB3

constitueix un dels exemples més clars de formació estel·lar seqüencial, amb una

estructura separada en dos subgrups alineats quasi paral·lelament al pla galàctic.

L’associació es troba en interacció amb el medi interestel·lar, tant més intensament

com més ens endinsem en el subgrup més jove, la interrelació del qual amb els

núvols gasosos es fa molt evident cap a les zones més properes al pla galàctic. Aix́ı,

doncs, és molt adequada per a l’estudi de la influència de les associacions OB en el

medi interestel·lar que les envolta i per contrastar el model de formació seqüencial.

Cepheus OB3 és una de les agrupacions properes més joves i, de fet, hi ha indicis

molt forts que la formació estel·lar hi està tenint lloc en l’actualitat. Malgrat la seva

proximitat i haver estat objecte de nombrosos estudis, no existeix una estimació

fiable de l’edat de l’associació i els seus subgrups. Les observacions fetes fins ara no

han permès d’identificar membres poc massius i una eventual població preseqüència

principal: el punt d’incorporació a la seqüència principal i la funció inicial de massa

de l’agrupació resten indeterminats. A més, per la seva relativa concentració i proxi-

mitat, Cepheus OB3 és ideal per tal d’iniciar un programa de recerca de membres

febles.

L’eina natural per tal de dur a terme aquest tipus de recerca és la càmera CCD.

Només amb aquests dispositius és possible d’obtenir fotometria de grans quantitats

d’estels febles en un temps raonable. La fotometria amb CCD és d’una rendibili-

tat evident aplicada a cúmuls estel·lars. L’aplicació a associacions presenta, però,

dificultats afegides degudes a la gran dispersió t́ıpica d’aquestes agrupacions. Això

fa, com veurem, que la identificació de membres nous sigui una feina dif́ıcil, al con-

trari dels cas dels cúmuls, on molt sovint la densitat de membres és superior a la

d’objectes de camp.

Hem organitzat la present memòria en tres parts. A la primera exposem l’estat
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actual del coneixement de Cepheus OB3 fent un recull dels estudis previs realitzats

sobre aquesta associació, principalment en l’òptic. Dediquem la segona part a la

descripció de les primeres observacions fetes expressament per a la nostra recerca de

membres febles, parant atenció al procés d’obtenció de dades a partir de les imatges

CCD i a la seva reducció fotomètrica per procediments estàndard. A la darrera part

discutim els resultats de la fotometria i de la nostra recerca de nous candidats a

membre. Tanquem la memòria amb un resum de les conclusions més importants,

incloent-hi les perspectives de continuació de la feina.

La feina descrita a les pàgines següents ha estat possible en bona mida gràcies

a la col·laboració desinteressada de persones alienes al projecte. Agräım a Ulrich

Thiele, del Max Planck Institut für Astronomie, la seva amabilitat i bona disposició

per a resoldre en tot moment dubtes i proporcionar dades tècniques en el curs de les

observacions realitzades a l’observatori de Calar Alto. El nostre agräıment, també, al

personal d’assistència nocturna d’aquest observatori, i en especial a Alberto Aguirre

per iniciar-nos en l’ús del paquet informàtic midas. Peter B. Stetson, del Dominion

Astrophysical Observatory, no només ens ha proporcionat el codi dels seus pro-

grames per a l’obtenció i tractament de fotometria CCD, sinó que també ha estat

disposat permenentment a resoldre dubtes de funcionament, amb una diligència i

bon humor poc freqüents i dignes de reconeixement. Annie Robin, de l’Observatoire

de Besançon, ens va proporcionar prediccions de recomptes estel·lars en la direcció

de Cepheus OB3 realitzades a partir de la versió més recent del model de Galàxia

desenvolupat pel seu equip, i en tot moment ha mostrat interès pels resultats de

l’aplicació al nostre estudi.

El treball descrit en aquesta memòria ha estat en part dut a terme durant el

gaudi d’una beca del Programa Sectorial de Formación de Profesorado Universitario

y Personal Investigador del Ministerio de Educación y Ciencia (referència AP92

30526274).
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Cepheus OB3: estudis previs.

L’associació Cepheus OB3, a la regió del cel entre les ascensions rectes 22h44m <

α1950 < 23h8m i les declinacions +61o < δ1950 < +64o (l ≈ 110o, b ≈ 3o), és un dels

grups d’estels més joves a una distància del Sol més petita que 1kpc (figura 1.1).

La regió on es troba és rica en pols i gas interestel·lars i mostra inhomogenëıtats

notables d’enrogiment i absorció. La presència de dos subgrups en diferents estadis

evolutius (figura 1.2) va ser reconeguda per primer cop per Blaauw (1964). El mateix

autor (Blaauw, 1991) dóna una estimació de les edats dels subgrups: 107anys per al

subgrup vell (a) i 7×106anys per al jove (b). Aquesta estimació està feta a partir de

fotometria Strömgren (veieu secció 1.1), però no es donen més detalls sobre el procès

de càlcul i les dades disponibles no permeten de fer una determinació veritablement

acurada. L’associació ha estat objecte de diversos estudis a la regió espectral de

l’òptic des dels anys 50, i darrerament ha concentrat l’atenció dels radioastrònoms

degut als forts indicis de formació estel·lar dins dels núvols moleculars al sud-oest del

subgrup més jove. En el moment d’iniciar aquest treball, es disposava de fotometria

Johnson i Strömgren dels membres de l’associació fins magnitud V ≈ 12.5mag, aix́ı

com d’una bona part dels no membres presents a la regió fins la mateixa magnitud

ĺımit. Recentment s’han fet observacions de la zona en Hα i a l’infraroig proper.

S’han realitzat estudis espectroscòpics orientats a la classificació espectral, la deter-

minació de velocitats radials i la detecció d’estels binaris espectroscòpics. També

existeix un estudi de moviments propis de l’associació. Passem a comentar amb més

detall aquest conjunt de treballs previs i contemporanis al nostre.
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Figura 1.1: Associacions OB en un radi de 1.5kpc al voltant del Sol projectades sobre el

pla galàctic. El Sol és a l’origen del sistema d’eixos ortogonals ST . S és perpendicular

al braç espiral d’Orió. La grandària dels cercles correspon a les dimensions projectades

de les associacions. Els punts centrals assenyalen els llocs de formació estel·lar recent,

amb N igual al nombre d’estels de tipus O, més el d’estels amb Mv < 5mag. Pres de

Blaauw (1991).
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1.1 Fotometria.

Blaauw, Hiltner i Johnson (1959) van publicar el primer estudi fotomètric sistemàtic

de la regió de l’associació. Van realitzar fotometria fotoelèctrica Johnson UBV d’un

total de 91 estels en general més brillants que V≈12.5mag, triats a partir de la

llista d’estels OB de Hiltner (1956) i d’inspeccions del camp amb prisma objectiu

fetes per Münch (1954) i Brodskaia (1955). Aquest article ha esdevingut referència

obligada de tots els següents sobre Cepheus OB3. Per tal d’abreujar, a partir d’ara

ens referirem a ell com a bhj.

bhj van desenrogir la seva fotometria cap a magnitud i colors intŕınsecs Vo i

(B–V)o mitjançant el mètode Q, vàlid per als tipus O-B i que permet de classificar

espectralment de manera aproximada els estels primerencs. Van fer una tria de

membres basada en l’absorció al visual Av i en la distribució espacial dels estels,

la qual va donar com a resultat una llista de 40 membres. Les magnituds aparents

estan compreses entre V=7.42mag i V=13.95mag. El valor promig de l’absorció

visual obtingut per bhj és Av = 2.43 ± 0.41mag1. Ajustant a mà la seqüència

principal de Johnson (1957) al diagrama ((B–V)o, Vo) aix́ı obtingut, van deduir

un mòdul de distància global Vo–Mv=9.3mag. bhj no van identificar membres a

l’interval 9.0 < Vo < 9.5mag, i només tres de més febles. Això podria ser degut

al ĺımit en magnitud imposat per la selecció de la mostra, encara que no es podria

descartar la presència del punt d’incorporació a la seqüència principal al voltant

d’aquest valor. Vo ≈ 9.5mag correspon al tipus espectral B6. Els mateixos autors

van posar de manifest l’interès d’estendre la fotometria fins magnituds més febles.

Això, però, no s’ha fet fins ara degut al gran esforç observacional que requereix,

donada la dispersió espacial dels estels membres.

La llista de bhj continua essent acceptada com a relació “oficial” de membres,

tret de la inclusió d’un petit nombre d’estels.

El 1970, Särg i Wrandemark (1970) van publicar fotometria fotoelèctrica UBV

d’estels primerencs en la constel·lació de Cepheus incloent-hi 16 dels observats per

bhj, però sense fer cap anàlisi de les dades obtingudes.

1Promig fet sense comptar l’estel bhj11, l’absorció del qual és anormalment elevada.
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Figura 1.2 (Pàgina oposada.) La regió de Cepheus OB3.

Els membres de l’associació segons bhj estan assenyalats amb creus (subgrup a) i

aspes (subgrup b).

Al sud de l’associació hem marcat els nuclis moleculars més importants: A, B i C. A

l’interior del núvol A té lloc, segons tots els indicis, formació estel·lar en l’actualitat.

Comentaris als estels numerats a la figura:

• bhj09: proposat com a membre preseqüència principal per Garmany (1973).

• bhj11: absorció anormalment elevada. Pertinença posada en dubte per Sar-

gent (1979) i Jordi et al. (1992).

• bhj37: proposat com a membre preseqüència principal per Sargent (1979).

• bhj40 i 41: possible cúmul preseqüència principal d’estels poc massius detectat

per Moreno-Corral et al. (1993) entre aquests dos estels.

• bhj42: proposat com a membre preseqüència principal per Garmany (1973).

• bhj44: proposat com a membre preseqüència principal per Sargent (1979).

• bhj45: proposat com a membre preseqüència principal per Garmany (1973).

• bhj50: proposat com a membre preseqüència principal per Sargent (1979).

• bhj61: proposat com a membre del subgrup a per Jordi et al. (1992).

• bhj75: pertinença a Cepheus OB3 posada en dubte per Sargent (1979).

• BD+62o2114: proposat com a membre per Jordi et al. (1992).

• BD+64o1714 i BD+64o1717: proposats com a possibles membres per Jordi et

al. (1992). Implicarien una extensió més gran de l’associació.
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Figura 1.2: La regió de Cepheus OB3. Explicació a la pàgina oposada.
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Crawford i Barnes (1970) van publicar el primer estudi fotomètric en el sis-

tema Strömgren. Presenten fotometria fotoelèctrica ubvy-Hβ de 50 estels en la regió

de Cepheus OB3, dels quals 26 són membres i 24 no ho són, d’acord amb bhj.

Els autors deriven excessos de color i mòduls de distància individuals per procedi-

ments exclusivament fotomètrics, i discuteixen la raó entre absorció total i selectiva,

R(b− y) = Av

E(b−y)
. Els valors promig obtinguts2 són E(b− y) = 0.56 ± 0.10mag i

Vo −Mv = 9.32± 0.46mag.

Trullols (1990) i Jordi et al. (1992) van mesurar fotoelèctricament en ubvy-

Hβ 45 estels de la regió entre les magnituds visuals 6.3 i 10.7, només 5 dels quals

apareixen a la llista dels observats per bhj. Fotomètricament van calcular excessos

de color i mòduls de distància, i van decidir la pertinença o no a l’associació a partir

d’aquests paràmetres. Dos nous membres van ser identificats d’aquesta manera

(bhj61 i BD+62o2114), i la pertinença al grup de l’estel bhj11 (membre segons

bhj i segons Crawford i Barnes (1970)) va ser posada en dubte. Dos estels més

(BD+64o1714 i BD+64o1717) compleixen els requisits de distància i excés per tal

de ser membres, però la seva ubicació al nord-oest del cos de l’associació (figura 1.2)

implicaria l’extensió de Cepheus OB3 més enllà dels ĺımits usualment reconeguts.

Cercant més indicis en aquest sentit, Jordi et al. (1992) van aplicar el mètode Q a la

fotometria Johnson de Särg i Wrandemark (1970) i van trobar 28 estels amb excessos

de color i mòduls de distància compatibles amb els de l’associació i no reconeguts

com a membres, entre ells BD+62o2114 (proposat com a nou membre al mateix

article, a partir de la seva fotometria Strömgren). Una part d’aquests estels són a

l’oest i al sud dels ĺımits usuals de Cepheus OB3. Els autors conclouen que no es

pot descartar que l’associació cobreixi una àrea més extensa que la considerada fins

ara.

Moreno-Corral et al. (1993) han estudiat recentment la regió a l’infraroig proper

i enHα. La fotometria JHKL’M d’un total de 40 estels de la llista de bhj, combinada

amb la fotometria prèviament publicada en altres bandes, els ha permés de mesurar

la raó entre absorció total i selectiva R(B − V ) = Av

E(B−V )
de manera individual per

a cada estel. El valor d’aquest paràmetre havia estat objecte de discussió des que

Johnson (1965) va deduir-ne un valor anormalment alt (R(B − V ) = 5.4) per a

Cepheus OB3. Becker (1966), Garrison (1970) i Crawford i Barnes (1970) van posar

en dubte amb diferents arguments aquesta determinació, mostrant-se partidaris d’un

valor normal R(B − V ) = 3.0. Les mesures directes de Moreno-Corral et al. (1993)

tanquen la qüestió donant el resultat R(B − V ) = 2.96 ± 0.07. Els autors obtenen

valors de l’absorció visual Av de 2.05mag al subgrup a (vell) i 2.80 al subgrup b

(jove), amb un promig global de 2.46 ± 0.50mag, i troben un mòdul de distància

2Deixant fora de nou bhj11.
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promig de Vo −Mv = 9.7± 0.2mag. Bona part del treball està dedicat a l’anàlisi de

la relació del subgrup b amb els núvols moleculars i a l’estudi de les fonts infrarojes

presents a la regió. Els autors anuncien la detecció en Hα d’un possible cúmul

preseqüència principal entre els estels bhj40 i 41, a la vora de la regió Hii Sh2-155,

que marca el ĺımit occidental del núvol molecular Cepheus-B (veieu secció 1.4).

1.2 Espectroscòpia.

Garrison (1970) va obtenir espectrogrames de 72 estels dels 91 presents a la llista

de bhj, per tal de fer-ne una classificació espectral acurada. Anteriorment, els

tipus espectrals dels estels a la regió havien estat assignats a partir d’inspeccions

amb prisma objectiu o mitjançant el mètode Q. L’article de Garrison (1970) és

des d’aleshores la referència fonamental al respecte. Aquest estudi va posar de

manifest l’existència de 10 binaris espectroscòpics (confirmats o probables) entre els

40 membres de bhj. Garrison va estimar la proporció total de binaris espectroscòpics

a l’associació entre 1
3
i 1

4
, valors força més alts que els trobats a d’altres associacions

OB. Altres resultats d’aquest estudi són un valor del mòdul de distància de 9.5mag i

forts indicis en favor d’una raó entre absorció total i selectiva normal, R(B−V )=3.0.

Garmany (1972) va publicar els resultats de la seva recerca de binaris espec-

troscòpics a l’associació. L’autora va observar 37 estels de la llista de bhj, set dels

quals van resultar ésser binaris no descoberts prèviament. Encara aix́ı, considerant

només els binaris confirmats, Garmany (1972), al contrari que Garrison (1970), es-

tima que la proporció d’ells entre els membres no és anormalment elevada comparada

amb la que s’observa a d’altres associacions.

1.3 Moviments propis i velocitats radials.

Només un estudi de moviments propis ha estat publicat sobre Cepheus OB3. Gar-

many (1973), a partir de dos conjunts de plaques separats un interval de 47 anys, va

determinar la cinemàtica interna de l’associació. Els mateixos espectrogrames que

van conduir al descobriment de binaris (veieu secció 1.2) van permetre la mesura

de velocitats radials. Les velocitats espacials promig per als membres són, respecte

de l’estàndard local de repòs, de –30km/s segons l, +3km/s segons b i –4.6km/s

en direcció radial. No es va detectar una separació clara de membres i no membres

des del punt de vista cinemàtic, tret del fet que els estels de camp no mostren la
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tendència expansiva evident del conjunt de membres. Aquesta expansió, detectada

només a la component del moviment en longitud galàctica, permet de calcular una

edat cinemàtica de 7.2 × 105anys. Pel que fa a possibles diferències cinemàtiques

entre els dos subgrups, mentre que el subgrup a (vell) mostra una expansió interna

que dóna una edat cinemàtica de 4.8×105anys, els moviments dels membres del sub-

grup b (jove) presenten una tendència a allunyar-se dels núvols vëıns, assenyalant la

seva possible regió de formació. Hi ha una diferència de velocitats radials entre els

dos subgrups de 4km/s.

Basant-se en la seva ubicació als diagrames color-magnitud i en la compatibilitat

dels seus moviments propis i la seva absorció amb els dels membres del voltant, Gar-

many (1973) va proposar que els estels bhj09, 42 i 45 (classificats com a no membres

per bhj) podrien ser estels preseqüència principal pertanyents a l’associació.

1.4 Els estudis ràdio i la relació amb els núvols

moleculars.

Els estudis a l’òptic per si mateixos donen indicis suficients sobre la jovenesa de

Cepheus OB3 i la possibilitat de formació estel·lar en l’actualitat al núvol molecular

de Cepheus, directament al sud de l’associació. L’observació de la zona en ràdio

confirma la sospita.

Cepheus OB3 és, com va indicar Sargent (1979), un cas exemplar de formació

estel·lar seqüencial en subgrups que s’ajusta força bé a la modelització d’Elmegreen

i Lada (1977). Com s’aprecia a la figura 1.2, la component estel·lar observable de

l’associació es distribueix en dos subgrups alineats aproximadament en la direcció

del pla galàctic. Els moviments de conjunt dels subgrups tendeixen a separar-los.

El grup occidental b, més proper al pla galàctic, és també el més concentrat, els

seus estels mostren una absorció al visual més intensa i una cinemàtica que sug-

gereix el seu moviment conjunt cap en fora dels núvols propers. Segons el model

d’Elmegreen i Lada (1977), el grup a ha de ser més vell, per ser més dispers i tenir

menys absorció, i cas d’existir formació estel·lar en l’actualitat, hauria de buscar-se

a l’extrem sudoccidental de l’associació, més enllà d’on el grup b interactua amb els

núvols moleculars.

Sargent (1977, 1979) va fer un estudi general de l’emissió 12CO al núvol molecu-

lar de Cepheus, al sud de Cepheus OB3. El seu segon article inclou una anàlisi de

la relació dels estels amb els núvols d’origen. Tanmateix discuteix la importància
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d’una assignació de pertinença acurada per tal d’aconseguir estimacions fiables de

l’edat dels subgrups. Es proposa l’acceptació dels estels bhj09, 42, 37, 44 i 50

com a membres preseqüència (segons bhj, no membres els dos primers i membres

normals els tres darrers) i es posa en dubte la pertinença de bhj11 i 75. Les concen-

tracions moleculars més intenses prop de l’associació (assenyalades a la figura 1.2)

s’anomenen, en la nomenclatura de Sargent, Cepheus-A, B i C. Segons aquest estudi,

Cepheus-B és un núvol fosc amb emissió estimulada per, com a mı́nim, un estel molt

massiu però no detectat per estar extremadament obscurit. La massa d’aquest núvol

(∼ 100M⊙) no permet la formació estel·lar a gran escala al seu si. Cepheus-A, amb

una massa ∼ 500M⊙, presenta indicis de col·lapse i tot un conjunt de śımptomes

t́ıpics de les regions de formació estel·lar (Huges, 1988) que fan que aquest núvol es

pugui considerar l’embrió d’un futur tercer subgrup d’estels a Cepheus OB3.
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Observacions i reducció.

A continuació descrivim les observacions realitzades i el procés de tractament i

reducció que duu de les imatges CCD a la fotometria final.

2.1 Observacions.

Les observacions analitzades en aquest treball van ser realitzades durant les nits del

4 al 10 de novembre del 1991 i la nit del 7 d’octubre del 1993. A la taula 2.1 donem

el seeing1 promig de les nits útils.

L’instrument va ser el telescopi d’1.23m del Centro Astronómico Hispano-Alemán

a Calar Alto (Almeria), fent servir el xip GEC#10 a la càmera d’imatge directa

acoblada al focus Cassegrain (f = 9857mm). El GEC#10 és un xip amb reco-

briment per tal d’incrementar la seva eficiència quàntica a longituds d’ona curtes

(Janesick i Elliot, 1992). Malgrat això, com s’aprecia a la taula 2.2, on donem

l’eficiència quàntica del xip com a funció de la longitud d’ona, cap a la regió del blau

i l’ultraviolat la resposta del dispositiu és escassa. El rang dinàmic del GEC#10

és de 65536 nivells d’intensitat, encara que la resposta es manté estrictament lineal

només fins al voltant de 40000 comptes. Les dimensions f́ısiques del xip són de

8.5 × 12.7mm i consta de 385 files i 576 columnes de pixels. Degut a la presència

de dues regions de sobrelectura (veieu secció 2.2.1), la grandària de cada imatge

registrada és de 410 × 576pixels. Altres especificacions del xip apareixen a la taula

2.3.

1Entés com l’amplada a alçada meitat de les imatges estel·lars.



16 Caṕıtol 2. Observacions i reducció.

Taula 2.1: Seeing promig de les nits útils.

Nit 5-XI-1991 6-XI-1991 7-XI-1991 8-XI-1991 9-XI-1991 7-X-1993

Seeing (”) 1.90 1.29 1.57 1.18 1.33 3.79

Taula 2.2: Eficiència quàntica γ del GEC#10 com a funció de la longitud d’ona λ.

λ (nm) 350 400 500 600 700 800 900

γ (%) 17 18 20 42 55 43 15

Els filtres utilitzats van ser els Johnson-Cousins UBVRI. A la taula 2.4 mostrem

les seves caracteŕıstiques i també, com a comparació, les especificacions dels filtres

del sistema estàndard (Bessell, 1993). Degut als diferents gruixos i materials dels

filtres, el focus del telescopi és lleugerament diferent per a cadascun d’ells. La posició

final d’operació del focus es va fixar cada nit al promig dels focus idonis per a cada

filtre, determinats mitjançant les rutines implementades a l’ordinador de control del

telescopi.

Durant les nits útils es van obtenir imatges d’onze camps a la regió del subgrup

b de Cepheus OB3 i set a la regió del subgrup a, contenint cada camp com a mı́nim

un estel dels observats per bhj. Les durades de les exposicions van ser de 2000,

1000, 500, 100 i 200 segons per als filtres U , B, V , R i I respectivament, triades

cercant un equilibri entre el temps disponible i l’obtenció d’una relació senyal/soroll

que permetés mesures de qualitat fins magnitud V=16mag. Es van realitzar ex-

posicions més curtes quan els estels més brillants esdevenien saturats amb els temps

Taula 2.3: Especificacions del xip.

Tipus GEC#10 amb recobriment

Dimensions (pixels) 385× 576

Grandària del pixel 22µm

Camp 3.0’×4.4’

Sensibilitat 5.7e−/compte

Temperatura 154K

Soroll de lectura 2.3comptes
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Taula 2.4: Especificacions dels filtres utilitzats i dels filtres estàndard del sistema UBVRI

Johnson-Cousins (Bessel, 1993).

Utilitzats Standard

Filtre U B V R I U B V R I

λ central (nm) 366.0 448.5 535.9 641.3 900.0⋆ 367 436 545 638 797

Amplada (nm) 52.0 75.9 90.1 159.0 100.0⋆ 66 94 88 138 149

Gruix (mm) 2.9 8.0 4.0 4.0 3.0
⋆Incert degut a manca de calibració

esmentats. Totes les exposicions van ser guiades amb el sistema d’autoguiatge per

TV del telescopi.

Cada nit es van observar al voltant de 20 estels estàndard de Landolt (1983,

1992), cobrint un ventall ample de tipus espectrals, per tal de transformar el sistema

instrumental al sistema estàndard Johnson-Cousins. Dos d’aquests estels van ser

observats varis cops al llarg de cada nit per tal de determinar l’extinció atmosfèrica.

A més, per als processos de tractament preliminar de les imatges, es van rea-

litzar sèries d’exposicions fosques (dark fields2) amb diferents temps d’integració i

d’exposicions amb il·luminació uniforme (flat fields3).

2O, també, darks
3O, senzillament, flats.
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2.2 Reducció.

El procés de reducció que condueix a la fotometria estel·lar final a partir de les

imatges brutes no és pas trivial i pot estructurar-se en tres etapes: tractament pre-

liminar, obtenció de la fotometria instrumental i transformació al sistema estàndard.

El tractament preliminar consisteix essencialment en l’eliminació d’artificis inhe-

rents a les imatges digitals deguts a la natura dels dispositius de càrrega acoblada

(CCD) i de les càmeres que els incorporen. L’obtenció de la fotometria instru-

mental és la realització de la mesura sobre les imatges digitals netes, i dóna com a

resultat un nombre de comptes per a cada estel registrat, quelcom força semblant a

la sortida donada directament per un fotòmetre fotoelèctric. Finalment s’efectua la

transformació al sistema estàndard de forma similar al tractament aplicat en

fotometria fotoelèctrica.

2.2.1 Tractament preliminar de les imatges.

La mateixa natura del dispositiu de càrrega acoblada i de l’electrònica annexa,

i la mecànica de la càmera que els conté, introdueixen un seguit d’artificis a les

imatges digitals que cal eliminar abans de realitzar qualsevol mesura sobre elles

(veieu Guilliland, 1992; Gullixson, 1992, entre d’altres).

Una imatge bruta tal i com ve donada directament per la càmera CCD es pot

descriure com una funció bidimensional Z̃(x, y), el valor de la qual és resultat de

diverses contribucions:

Z̃(x, y) = B +Dtn(x, y) +G(x, y)I(x, y)[tn + δ(x, y)] + S(x, y)

En aquesta expressió, (x, y) són les coordenades que identifiquen cada pixel.

Passem a explicar detalladament el significat de la resta de śımbols.

I(x, y) és proporcional al flux de fotons rebuts sobre el xip i representa el patró

d’il·luminació veritable al pla focal del sistema òptic. L’anomenarem il·luminació.

Amb tn representem el temps nominal d’exposició de la imatge. Degut a la

presència d’un obturador que triga un temps finit en obrir-se i tancar-se, el temps

veritable d’exposició T (x, y) és diferent per a cada pixel i, en general, diferent de

tn. Representem amb la funció δ(x, y), anomenada mapa d’obturador, la diferència

T (x, y)− tn.
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La dependència de la imatge bruta Z̃(x, y) amb el producte de la il·luminació i

el temps veritable d’exposició, I(x, y)[tn+ δ(x, y)], és lineal mitjançant una constant

multiplicativa diferent per a cada pixel. Aquesta variació espacial de la resposta a la

llum sobre el xip es descriu per la funció G(x, y), anomenada flat normalitzat, que

representa la raó entre la resposta de cada pixel i la resposta promig del xip. Per

tant, pot prendre valors entre zero i infinit i el seu promig sobre tots els pixels és la

unitat.

Dtn(x, y) representa l’anomenat corrent fosc, un nivell de fons espuri degut a

la mateixa natura del detector i que en principi pot tenir estructura espacial i de-

pendència temporal. Amb bona aproximació es pot separar en una contribució

espacial constant en el temps i un increment temporal lineal: Dtn(x, y) = D(x, y) +

k(x, y)tn. En rigor, la dependència del corrent fosc no és amb el temps nominal

d’exposició, sinó amb el temps d’exposició veritable: DT (x,y)(x, y). Però la des-

composició d’aquesta funció com D(x, y) + k(x, y)T (x, y) = D(x, y) + k(x, y)tn +

k(x, y)δ(x, y) permet d’absorbir el terme k(x, y)δ(x, y) dins de la contribució espa-

cial D(x, y). Això justifica escriure el corrent fosc com a funció del temps nominal

d’exposició.

B és l’anomenat biaix4, un nivell de fons uniforme afegit de manera intencionada

per l’electrònica de la càmera durant el procés de lectura, per tal d’evitar que degut

al soroll de lectura hi hagi pixels amb nombre de comptes negatiu.

Finalment, amb el terme S(x, y) representem altres contribucions additives no

lineals. Hi ha un bon nombre de possibles contribucions d’aquest tipus, entre elles

el soroll de lectura, l’impacte de rajos còsmics, traces d’aeronaus i satèl·lits, de-

fectes del xip, zones saturades, l’anomenat preflash, el retard de càrrega, franges

d’interferència, etc. D’aquesta varietat de fonts de pertorbació, normalment no totes

són presents. Al nostre cas, només han resultat importants la presència de còsmics,

el soroll de lectura i la saturació ocasional. Detalls abundants sobre aquests i so-

bre la resta d’efectes poden trobar-se als articles de Gullixson (1992) (especialment

el tractament de les franges), Gilliland (1992) (en particular l’estudi del retard de

càrrega) i Massei i Jacoby (1992). A partir d’ara, només farem referència al terme

S(x, y) quan sigui rellevant.

El procés de tractament de la imatge bruta Z̃(x, y) duu a un resultat que anome-

narem imatge neta Z(x, y), la qual ha de ser proporcional a la il·luminació I(x, y)

i al temps nominal d’exposició tn. Com que la constant de proporcionalitat que

relaciona el flux de fotons incident amb la funció I(x, y) és irrellevant, podem es-

criure Z(x, y) = I(x, y)tn. Hem organitzat aquest tractament segons es representa

4En anglès, bias.



20 Caṕıtol 2. Observacions i reducció.

al diagrama de flux de la figura 2.1

Donat el nombre d’imatges que cal tractar (darks, flats, exposicions llargues i cur-

tes, camps d’estels estàndard), aproximadament 600, hem dissenyat un conjunt de

procediments a l’entorn midas de l’European Southern Observatory que a partir de

catàlegs d’imatges realitzen les diferents parts del procés de forma semiautomàtica.

Passem tot seguit a descriure els diferents passos del procés de tractament pre-

liminar de les imatges.

Biaix.

La primera operació que cal realitzar amb qualsevol imatge és la subtracció de la

constant additiva B, l’anomenat biaix. Els xips moderns tenen a com a mı́nim una

de les quatre vores un conjunt de pixels artificials, inexistents encara que llegits per

l’electrònica de la càmera, la lectura dels quals dóna com a únic resultat el nivell

de biaix (afectat pel soroll de lectura). Aquestes zones de pixels ficticis s’anomenen

regions de sobrelectura (overscan regions en anglès). El nostre xip té dues regions

de sobrelectura, corresponents als pixels lògics (1,1)-(12,576) i (398,1)-(410,576).

Els pixels f́ısicament existents ocupen la zona intermitja, (13,1)-(397,576). Hem

analitzat acuradament les dues regions de sobrelectura i hem acabat prenent la zona

(404,25)-(408-560) com a àrea més estable per a la valoració del biaix. El nivell

promig del biaix, estimat d’aquesta manera, estava t́ıpicament al voltant de 260

comptes, amb lleugeres variacions depenents de la temperatura i d’altres factors

(posició del telescopi, interferències, etc.; Mackay, 1986).

Dark.

Al llarg de cada peŕıode d’observació es va realitzar una sèrie d’exposicions fosques

(darks) per tal d’avaluar i corregir el corrent fosc i la seva possible dependència amb

el temps d’exposició.

Tret el biaix, als darks només queden els comptes deguts al corrent fosc, afectats

pel soroll de lectura i els impactes de rajos còsmics. Aquests últims es poden eliminar

eficaçment mitjançant les rutines espećıfiques implementades en midas. Per tal de

revelar més clarament l’estructura bidimensional, el soroll de lectura pot atenuar-

se promitjant posteriorment un cert nombre de darks obtinguts en les mateixes

condicions.
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Figura 2.1: Tractament preliminar de les imatges.
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Els darks del GEC#10 al telescopi 1.23m mostren un nivell de comptes ex-

tremadament baix, amb un promig de 0.57comptes. La seva estructura bidimen-

sional és molt poc important (σ=0.73comptes) i la dependència temporal, si n’hi

ha, és menyspreable, per sota de sis comptes cada 1000 segons. Aix́ı, podem aproxi-

mar el terme de corrent fosc per Dtn(x, y) = D(x, y) i en conseqüència, la correcció

de dark a tots els passos següents del tractament previ de les imatges va ser realitzada

mitjançant un únic dark net, obtingut promitjant la totalitat de darks individuals

un cop feta la neteja de còsmics.

El resultat de la subtracció del biaix i dark és la imatge intermitja:

Z(x, y) = Z̃(x, y)− B −D(x, y)

Efectes d’obturador.

L’obturador de tota càmera CCD triga un cert temps en obrir-se i tancar-se. Això

pot introduir una diferència entre el temps nominal d’exposició tn i el temps real

T (x, y) que cada pixel ha estat il·luminat. Aquesta diferència varia de pixel a pixel

segons un patró bidimensional δ(x, y) que anomenem mapa d’obturador, l’estructura

del qual depèn de les caracteŕıstiques del dispositiu. La influència de l’obturador

és un efecte que en el curs del tractament de les observacions ha demostrat no ser

menyspreable. Malgrat això, gairebé mai és considerat a la bibliografia espećıfica

sobre CCDs. Per aquesta raó el discutim aqúı amb detall.

L’efecte de l’obturador, si no és corregit, es propaga als resultats de la fotometria

final de dues maneres: directament, donat que el temps d’exposició nominal registrat

de les imatges no és pas el real, i indirectament via el procés d’aplanament del camp

(veieu la secció “Flats i aplanament del camp”), perquè el patró veritable del flat

està barrejat amb el mapa d’obturador. L’efecte directe pot ser poc important si els

temps d’exposició són prou llargs. L’efecte indirecte, en canvi, hi és sempre present

independentment del temps d’exposició de les imatges, si els flats emprats són presos

amb temps curts.

Generalitzant Stetson(1989), el mapa d’obturador pot ser calculat a partir d’un

conjunt d’imatges preses amb diferents temps nominals d’exposició però amb la

mateixa il·luminació. Prenem un conjunt amb n imatges ui(x, y) amb temps nomi-

nals d’exposició τi i una altra U(x, y) amb temps nominal T , totes elles obtingudes

amb la mateixa il·luminació I(x, y) i corregides de biaix i de dark. Definint la raó
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R(x, y) =

∑n
i=1 ui(x, y)

U(x, y)

podem calcular el mapa d’obturador com a

δ(x, y) =
R(x, y)T −

∑n
i=1 τi

n−R(x, y)

L’efecte de l’obturador por ser eliminat de qualsevol imatge corregida de biaix i

de dark Z(x, y) amb temps nominal d’exposició tn realitzant el càlcul

Ẑ(x, y) = Z(x, y)
tn

tn + δ(x, y)

que dóna la imatge corregida d’obturador Ẑ(x, y) = G(x, y)I(x, y)tn, a tots els

pixels de la qual correspon un mateix temps d’exposició que coincideix amb el temps

nominal tn.

Per tal de millorar la relació senyal/soroll en calcular el mapa d’obturador, és

recomanable combinar un conjunt gran d’imatges ui(x, y) amb temps tan curts com

sigui possible, amb només una U(x, y) de temps d’exposició llarg. Repetint el càlcul

a partir de diferents sèries d’imatges es poden obtenir diversos mapes d’obturador

que, promitjats, milloraran també aquesta relació. A més, degut a la continüıtat

del procés f́ısic que la provoca, la funció δ(x, y) normalment és prou suau com per a

admetre un filtrat posterior per tal d’eliminar el soroll residual sense alterar la seva

estructura veritable.

La figura 2.2(esquerra) mostra el mapa d’obturador del xip GEC#10 al telescopi

1.23m del CAHA durant el peŕıode d’observació d’octubre del 1993. S’observa que els

pixels situats aproximadament al llarg d’una diagonal són els més exposats, amb un

temps d’exposició veritable màxim al voltant de 0.4s més llarg que el temps nominal.

Els pixels menys exposats estan situats a dues cantonades i el seu temps d’exposició

és aproximadament 0.1s més curt que el màxim. Suposant que la velocitat és la

mateixa en obrir i en tancar, aquest resultat indica que l’obturador triga uns 50ms

en descobrir totalment el xip, i 50ms més en cobrir-lo al final de l’exposició.

Cal destacar que el valor mı́nim del mapa d’obturador és al voltant de 0.30s,

de manera que tots els pixels tenen un temps d’exposició sensiblement diferent del

temps nominal. L’explicació d’això és que l’àrea descoberta per l’obturador és més
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Figura 2.2: Mapa d’obturador (esquerra) i un mapa d’ε (dreta) per al xip GEC#10 al

peŕıode d’observació d’octubre del 1993. Les unitats de δ(x, y) són segons, i ε(x, y) és

adimensional.
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gran que el xip, i els fulls del dispositiu passen aquest temps movent-se sobre la regió

exterior al xip quan comencen a tancar-se.

Si definim la magnitud instrumental d’un estel com a m = A − 2.5 log10(N/t),

on A és un punt zero constant, N és el nombre total de comptes i t és el temps

d’exposició, l’efecte d’adoptar el temps nominal d’exposició t = tn en lloc del temps

veritable t = T afecta la mesura fotomètrica, tal com queda dit, de dues maneres:

directament i via el procés d’aplanament del camp.

L’efecte directe es pot avaluar com a

∆m = m̂−m = −2.5 log10

(

tn
tn + δ(x, y)

)

On m̂ representa la magnitud instrumental corregida i m la no corregida dels efectes

de l’obturador5.

Apliquem l’expressió anterior al mapa d’obturador δ(x, y) del GEC#10:

• Error diferencial: dos estels idèntics detectats a les zones del xip on el mapa

d’obturador pren els seus valor màxim i mı́nim, mostrarien una diferència

fict́ıcia de magnituds donada per:

∆md = −2.5 log10

(

tn + 0.30s

tn + 0.40s

)

• Error absolut: la sobreexposició promig d’aproximadament 0.35s implica una

diferència entre les magnituds instrumentals corregida i no corregida de:

∆m = m̂−m = −2.5 log10

(

tn
tn + 0.35s

)

Per a diferents temps d’exposició, els dos errors esmentats prenen els valors

següents:

5Per a valors petits de δ
tn
, ∆m es pot aproximar per δ

tn
.
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tn (s) ∆md (mag) ∆m (mag)

2 0.046 0.175

5 0.020 0.073

7 0.015 0.053

10 0.010 0.037

15 0.007 0.025

20 0.005 0.019

És important remarcar que mentre l’exposició diferencial dóna una diferència de

0.01mag a tn = 10s, la sobreexposició promig de 0.35s dóna la mateixa diferència a

tn = 38s. Aquest segon efecte constitueix una font d’error important si no és tingut

en compte i corregit quan es comparen imatges amb temps d’exposició diferents.

L’efecte directe es redueix clarament prenent temps d’exposició prou llargs.

L’efecte indirecte introdüıt al procés d’aplanament del camp6 està present amb in-

dependència del temps d’exposició. Aquest efecte es pot avaluar com

∆m = m̂−m = −2.5 log10

(

g(x, y)

g(x, y) + ε(x, y)

)

on g(x, y) és el flat normalitzat afectat per l’obturador i ε(x, y) = G(x, y)− g(x, y),

on G(x, y) és el flat normalitzat lliure d’efectes d’obturador7.

La figura 2.2(dreta) mostra un mapa d’ε per al GEC#10, mostrant les àrees on

els valors de la magnitud són sobreestimats (ε < 0) i on són subestimats (ε > 0).

Els efectes directes i indirectes sobre la magnitud instrumental com a funció del

temps nominal d’exposició es grafiquen a la figura 2.3 (per a un pixel, prenent valors

t́ıpics d’ε i δ).

Com explicarem a la secció següent, el mètode d’obtenció de flats de cúpula per-

met disposar d’imatges amb il·luminació uniforme I(x, y) = I ∀(x, y) (flat fields),

amb una intensitat d’il·luminació controlada, constant per a totes elles. Encara que

la uniformitat de la il·luminació no és un requisit necessari, els mateixos flats de

cúpula es poden fer servir amb avantatge per tal de calcular el mapa d’obturador.

6Abans de entrar en la discussió següent pot ser recomanable llegir la secció “Flats i aplanament

del camp”.
7Per a valors petits de ε

g
, ∆m es pot aproximar per ε

g
i això per ε.



2.2. Reducció. 27

Figura 2.3: Efecte de l’obturador sobre la magnitud instrumental per a un pixel, prenent

valors t́ıpics d’ε i δ.

El present mètode calcula el temps d’exposició real de cada pixel T (x, y) =

tn + δ(x, y), i per tant permet la correcció acurada d’imatges de tot tipus. A més,

d’altres tipus de consideracions com possibles retards o avançaments mecànics o

electrònics de l’obturador queden automàticament immersos en el mapa d’obturador.

Una aproximació diferent al problema dels efectes d’obturador va ser proposada per

Surma (1993), qui tenia en compte només les diferències relatives d’il·luminació entre

els pixels, però no el seu nivell de sobre o subexposició global.

Els resultats de l’estudi de l’obturador del GEC#10 al telescopi 1.23m i d’altres

a Calar Alto (Galad́ı-Enŕıquez et al., 1994) mostra que els efectes d’obturador no

són neglegibles. Suggerim la conveniència que cada observador, en cada peŕıode

d’observació amb CCD, testegi les caracteŕıstiques del seu instrument i apliqui les

correccions adients.

Flats i aplanament del camp.

Després de la subtracció del biaix i el dark, i de la correcció dels efectes d’obturador,

la imatge bruta original Z̃(x, y) s’ha transformat en la imatge intermitja Ẑ(x, y) =

G(x, y)I(x, y)tn. L’últim pas del tractament previ és la divisió entre el flat nor-
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malitzat G(x, y), i s’anomena aplanament del camp8. Òbviament, abans d’efectuar

l’aplanament del camp hem de disposar del flat normalitzat. Comencem per exposar

la manera de calcular-lo.

La funció G(x, y) descriu la resposta relativa dels pixels. Il·luminant el xip de

manera uniforme, l’estructura de la imatge obtinguda representa no canvis d’il·lu-

minació, sinó el patró de sensibilitat relativa buscat. Per això, per tal de determinar

G(x, y), al llarg del peŕıode d’observació s’obtenen sèries d’imatges amb il·luminació

uniforme I(x, y) = I ∀(x, y), comunament anomenades flats:

F̃ (x, y) = B +D(x, y) +G(x, y)I[tn + δ(x, y)]

Un cop restats biaix i dark i feta la correcció d’obturador, resulta el flat intermig

F̂ (x, y) = G(x, y)Itn. Aquesta imatge, dividida entre el seu promig sobre tots els

pixels (normalització), dóna justament G(x, y) en unitats del seu promig, que és la

forma usual del flat normalitzat.

El flat normalitzat calculat segons acabem de descriure està afectat pel soroll

de lectura i els còsmics (i, eventualment, per la resta de contribucions compreses

en el terme S(x, y)). No és pas recomanable la neteja de còsmics als flats, degut

a l’existència de pixels äıllats amb resposta molt superior a la normal de la resta

del xip, els quals tendeixen a ser confosos amb còsmics per les rutines de detecció

de rajos i, per tant, eliminats. La presència de pixels amb aquest comportament

al GEC#10 ha estat comprovada durant l’estudi dels nostres flats. El promitjat

d’un nombre raonable de flats té l’efecte d’atenuar tant el soroll de lectura com els

còsmics presents, deixant inalterada l’estructura del flat. Aquest promitjat és més

eficient si es fa abans de normalitzar.

L’estructura del flat canvia amb la longitud d’ona de la llum incident. Per tant,

cal obtenir flats separats per a cada filtre utilitzat a l’observació.

S’ha descrit l’existència de xips als quals l’estructura dels flats canvia amb el ni-

vell promig de comptes (Mackay, 1986). Per tal de diagnosticar la possible presència

d’aquest efecte, vam obtenir flats amb diverses intensitats i temps d’exposició.

L’anàlisi posterior va demostrar que el GEC#10 al telescopi 1.23m no presenta

aquesta tendència. Això justifica plenament l’ús d’un únic flat normalitzat per a

cada filtre, obtingut promitjant un cert nombre de flats diferents. Al nostre cas,

per a la reducció de les observacions del 1991, els flats normalitzats van ser calcu-

lats promitjant un total de 17, 11, 13, 15 i 12 flats per als filtres U , B, V , R i I

8Flat-fielding process en anglès.
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Figura 2.4: Flat normalitzat per al filtre V. Les ĺınies cont́ınues representen respostes

per sobre de la unitat i les discont́ınues per sota. L’interval entre contorns és de 0.002.
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Taula 2.5: Màxim, ḿınim i desviació t́ıpica dels flats normalitzats a cada filtre.

Filtre mı́n. màx. σ

U 0.71 1.50 0.012

B 0.73 1.31 0.019

V 0.76 1.08 0.017

R 0.77 1.09 0.017

I 0.80 1.11 0.027

respectivament.

Les dues maneres usuals d’obtenir flats (encara que no les úniques) són il·luminant

el xip amb llum del crepuscle (flats de crepuscle) o fent-ho amb llum artificial reflec-

tida a l’interior de la cúpula del telescopi (flats de cúpula). Gullixson (1992) fa una

discussió d’aquests i d’altres mètodes. Nosaltres hem triat la segona opció. Si els

filtres són de bona qualitat (absència de forats al roig i l’infraroig —red i infrared

leaks— a la corba de transmissió; Stetson, 1989) i la font de llum difosa se situa

amb la cura necessària, aquest procediment permet d’obtenir, a qualsevol hora del

dia, sèries prou nombroses de flats com per a, promitjant, esmorteir el soroll de

lectura i els còsmics sense alterar l’estructura bidimensional de les imatges. Els flats

normalitzats aix́ı obtinguts permeten arribar a una gran precisió en l’aplanament

del camp, al voltant del 0.3% (Tobin, 1993). A més, la possibilitat de controlar molt

acuradament i a voluntat la intensitat de la il·luminació permet l’ús dels mateixos

flats originals com a imatges de partida per tal de calcular el mapa d’obturador

(veieu secció “Efectes d’obturador”).

A tall d’exemple, a la figura 2.4 mostrem el flat normalitzat corresponent al filtre

V calculat per al GEC#10 a les observacions del 1993. Algunes caracteŕıstiques de

la resta de flats del mateix peŕıode s’indiquen a la taula 2.5. Aquests valors són

totalment compatibles amb els del peŕıode del 1991. Els flats obtinguts posen de

manifest la bona qualitat del GEC#10, amb una resposta molt uniforme i pocs

defectes. El tret més destacat és una zona allargada amb resposta més baixa al

voltant de la posició (252,327), tret que apareix a tots els filtres. També a tots els

filtres es detecta la presència d’uns quants pixels äıllats amb resposta alta, els més

significatius dels quals ocupen les posicions (285,337) i (304,279). S’ha comprovat

que el seu comportament, encara que excepcional, és perfectament lineal.

Calculat G(x, y), el darrer pas del tractament previ de les imatges, l’aplanament

del camp, es realitza de forma trivial, Z(x, y) = Ẑ(x,y)
G(x,y)

, i dóna com a resultat la
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imatge neta. L’eliminació de còsmics a la imatge resultant només és rellevant quan

afecten pixels ocupats o propers als estels registrats, però justament en aquests casos

resulta més dif́ıcil degut al fons altament variable. De tota manera, els camps de

Cepheus OB3 observats estan suficientment poc poblats com per a fer petita la

probabilitat de coincidència d’un còsmic amb una imatge estel·lar.

El resultat final de tot el procés descrit és el conjunt d’imatges d’estels estàndard

i de camps objecte, preparades per a realitzar les mesures fotomètriques a partir

d’elles.

2.2.2 Obtenció de la fotometria instrumental.

La fotometria instrumental sobre les imatges netes va ser realitzada amb l’ajut del

programa daophot (Stetson, 1987). Aquest programa inclou, entre d’altres, rutines

orientades a la detecció automàtica d’estels i als dos tipus de mesures fotomètriques

habituals a partir d’imatges digitals: fotometria d’ajust de perfil i fotometria de

śıntesi d’obertura.

Localització automàtica d’estels.

La rutina find de daophot efectua la detecció d’estels. Ho fa convolucionant les

imatges amb una gaussiana bidimensional d’amplada a alçada meitat ajustable per

l’usuari i analitzant el resultat. La sortida donada per find és, una llista per a cada

imatge analitzada amb les coordenades (x,y) del centre de cada estel detectat9, a

més d’una estimació aproximada de la seva magnitud instrumental i del seu nivell

de fons de cel, i els valors de dos paràmetres que descriuen la forma de la imatge

estel·lar: sharp i round. Sharp és una mesura de l’amplada de la imatge comparada

amb la gaussiana de convolució. Round analitza les dimensions vertical i horitzontal

de la imatge i mesura la seva rodonesa.

Els candidats a imatge estel·lar són separats dels còsmics, defectes del xip,

galàxies i soroll amb una eficiència depenent dels valors adoptats per a una sèrie

de paràmetres:

• El paràmetre threshold, o umbral, determina quants cops per sobre del soroll

ha d’estar el nivell d’un pixel per tal de poder ser considerat centre d’una

9Una exposició elemental de la teoria de determinació del centre de les imatges estel·lars pot

trobar-se a Da Costa (1992).
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imatge estel·lar. Fixar un umbral massa baix pot fer entrar pics de soroll com

a estels detectats, i un valor massa alt pot deixar estels febles sense detectar.

A les imatges analitzades en aquest treball, vam trobar un equilibri raonable

amb un valor de 4.5σ per a l’umbral.

• Els ĺımits de sharp (LS i HS) són paràmetres cŕıtics per tal de distingir estels

veritables de còsmics. Els seus valors idonis van resultar ser LS=0.20 i HS=0.9.

A la figura 2.5 mostrem la relació entre magnitud instrumental i els valors de

sharp dels candidats a imatge estel·lar en un camp introdüıt en la rutina find

amb uns ĺımits de sharp poc restrictius.

• Els ĺımits de round (LR i HR) permeten l’eliminació de galàxies i astres mòbils.

Aquests dos tipus d’objectes pràcticament no apareixen a les nostres imatges

de Cepheus OB3. Vam deixar els ĺımits de round als seus valors per defecte,

LR=–1.00 i HR=1.00.

Per tal d’optimitzar la detecció automàtica d’estels, és important introduir un

valor de l’amplada de la gaussiana de convolució semblant a la de les imatges

estel·lars presents al camp. Però aquesta amplada canvia notablement d’un camp a

un altre, degut a la lleugera diferència de focus entre els diferents filtres, als canvis

de seeing entre nits o durant una mateixa nit i als defectes ocasionals de seguiment

i focus. Cal determinar aquesta amplada individualment per a cada imatge, però

la gran quantitat d’imatges a tractar en aquest treball (≈500) faria una feina molt

tediosa la inspecció visual de cadascuna d’elles per tal de determinar-ne l’amplada.

En lloc d’això, vam optar per fer una detecció preliminar d’estels a totes les imatges

amb un valor comú aproximat de l’amplada. El resultat és poc fi, però inclou un

nombre d’estels a cada imatge suficient per tal d’obtenir-ne fotometria. Un dels

subproductes de les rutines de fotometria (veieu secció “Realització de la fotometria

de śıntesi d’obertura”) és la mesura acurada de l’amplada de les imatges estel·lars

a cada camp. Aquesta amplada va ser introdüıda de nou a la rutina find, i aix́ı

la detecció d’estels va quedar optimitzada. Les llistes d’estels resultants van ser

tornades a les rutines de fotometria, tancant aix́ı el procés d’obtenció de fotometria

instrumental.

Realització la fotometria de śıntesi d’obertura.

Hi ha dos procediments usuals per a obtenir fotometria instrumental a partir d’imat-

ges digitals: la śıntesi d’obertura i l’ajust de perfil. Da Costa (1992) fa un resum

entenedor dels elements de la teoria dels dos mètodes.
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Figura 2.5: Relació entre la magnitud instrumental i el valor de sharp per als objectes

detectats per find a una imatge obtinguda amb el filtre B i 500s d’exposició, processada

amb find amb uns valors de HS i LS poc restrictius. Un cert nombre de còsmics ha

estat detectat com a estels. La ĺınia de punts indica el valor de HS adoptat finalment.

El punt zero de la magnitud és arbitrari.
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La fotometria de śıntesi d’obertura és l’equivalent digital de la fotometria fo-

toelèctrica. Es tracta de sumar la intensitat total registrada dins de la imatge de

cada estel i subtreure-hi el valor de la intensitat del fons de cel, estimada a partir

dels pixels propers a l’estel.

La fotometria d’ajust de perfil està basada en la construcció d’un model de funció

de dispersió (PSF, de l’anglès point spread function) a partir de les imatges estel·lars

äıllades més brillants presents al camp. Un factor d’escala aplicat a aquesta funció

bidimensional permet d’ajustar-la als perfils dels estels. La integració de la funció

dóna la mesura de la intensitat total de l’estel.

L’ajust de perfil és menys sensible a la presència de defectes a la imatge (v.gr.

còsmics) i és l’únic procés capaç de donar fotometria en camps estel·lars conges-

tionats, on les mesures de śıntesi d’obertura resulten molt contaminades per la llum

provenint d’estels vëıns. En canvi, la seva precisió està limitada per la bondat del

model de PSF adoptat i, a més, els seus resultats han de ser escalats a un punt

zero comú per a totes les imatges mitjançant la realització de fotometria de śıntesi

d’obertura a uns quants estels (äıllats) de cada camp: la precisió de les mesures

d’ajust de perfil serà igual o pitjor que la del punt zero aix́ı fixat. Per tant, la śıntesi

d’obertura és el procediment preferible sempre que no hi hagi congestió a les imatges.

Els camps a Cepheus OB3 estàn prou poc poblats com per a permetre còmodament

la realització d’aquest tipus de mesures i, per això, la śıntesi d’obertura ha estat el

mètode triat.

La rutina phot de daophot efectua fotometria de śıntesi d’obertura. phot

pren les coordenades dels centres d’imatges estel·lars de la llista donada per find, i

fa la suma del nombre total de comptes present a l’interior de cadascun d’un total

de dotze cercles amb radis triats per l’usuari, centrats en aquestes posicions. El

nivell de fons de cel fc és estimat com la moda dels pixels presents a l’interior d’una

anella situada més enllà de la més gran de les obertures utilitzades, amb radi intern

i extern també fixats per l’usuari. Les magnituds instrumentals es calculen com a

m = 25 − 2.5 log10
∑

xy [Z(x, y)− fc], de manera que un estel amb un total d’un

compte (tret el cel) tindria una magnitud instrumental m = 25.

La possibilitat de pendre multitud de mesures sobre cada estel amb diferents radis

de l’obertura sintètica, permet d’analitzar la corba de creixement de la intensitat

integrada segons s’incrementa el radi de l’obertura. Aix́ı és possible extrapolar la

llum integrada de l’estel fins a obertura infinita. Hem realitzat aquesta anàlisi de

les corbes de creixement mitjançant el programa daogrow (Stetson, 1990). Aquest

programa calcula una famı́lia uniparamètrica de corbes de creixement per a totes

les imatges d’un mateix filtre del peŕıode d’observació, utilitzant com a paràmetre
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Figura 2.6: Corbes de creixement emṕırica (ĺınia de punts), modelitzada (ĺınia dis-

cont́ınua) i acceptada (cont́ınua) per a una imatge de les observacions del 1991 en

Cepheus OB3.
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Figura 2.7: Faḿılia de corbes de creixement per a les imatges del filtre R del peŕıode

d’observació de novembre del 1991. La corba superior correspon a la FWHM menor, i

la inferior a la major.

l’amplada a alçada meitat (FWHM) de les imatges estel·lars. A partir de les mesures

dels estels més brillants detectats a cada camp, daogrow calcula una corba de

creixement vàlida per a tota la imatge. Ho fa per un procediment mixt anaĺıtic-

sintètic, donant més pes a les corbes de creixement emṕıriques per a les obertures

més petites, i a un model de perfil estel·lar (King, 1971) cap a obertures grans. A

la figura 2.6 mostrem el promig de les corbes de creixement emṕıriques per a una

imatge, la corba ajustada pel model i la corba finalment acceptada per daogrow.

La figura 2.7 mostra les corbes de creixement finals per al filtre R corresponents a les

imatges de FWHM major i menor, i tres més amb FWHM intermitja en el peŕıode

d’observació de novembre del 1991.

Un dels productes de l’anàlisi de les corbes de creixement és la mesura de

l’amplada a alçada meitat de les imatges estel·lars de cada camp. Com hem men-

cionat a la secció “Localització automàtica d’estels”, això va permetre optimitzar la

detecció automàtica d’estels, introdüınt el resultat de daogrow a la rutina find i

repetint els processos de detecció, fotometria i extrapolació a obertura infinita.

Un cop obtinguda la fotometria instrumental extrapolada a obertura infinita

per als estels detectats a cada imatge, cal fer la identificació creuada dels estels
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presents a imatges del mateix camp corresponents a filtres i/o temps d’exposició

diferents. Els programes daomatch i daomaster (Stetson, 1993) ajuden en aques-

ta feina que, encara aix́ı, és força laboriosa. daomatch compara les posicions de

centres estel·lars donades per find i basant-se en la conservació dels angles i les

raons entre costats de triangles d’estels sota canvis d’escala, desplaçaments, rota-

cions i reflexions, calcula unes equacions de transformació preliminars entre imatges

corresponents a un mateix camp. Posteriorment, daomaster aplica i millora les

equacions preliminars i produeix una taula d’identificacions creuades i una relació

d’estels amb la seva fotometria instrumental, preparada per a efectuar la reducció

al sistema estàndard. Vam imposar que en aquesta relació apareguessin només els

estels detectats amb com a mı́nim tres filtres, per tal d’assegurar l’obtenció de dos

colors independents. Degut a la corba d’eficiència quàntica del CCD (taula 2.2) i

als temps d’exposició utilitzats, imposar la detecció amb tres filtres és equivalent a

exigir la presència de l’estel a les imatges V , R i I de cada camp.

2.2.3 Transformació al sistema estàndard.

L’últim pas de la reducció és la transformació de les magnituds instrumentals al

sistema estàndard, operació que en el cas de la fotometria fotoelèctrica constitueix

per si mateixa la totalitat del procés de reducció. Tota la feina feta fins ara ens

ha dut, a partir de les imatges CCD originals, a una situació semblant a la que

ens trobaŕıem el dia següent al final de les observacions si es tractés de fotometria

fotoelèctrica. Mentre que les dades brutes d’un parell de setmanes d’observació

fotoelèctrica poden ser totalment redüıdes, per una persona experta amb ordinadors

actuals tipus estació de treball en qüestió d’un dia, la reducció de les observacions

amb CCD pot requerir un esforç de l’ordre d’una setmana per cada nit d’ús del

telescopi. Les raons de la diferència són la natura bidimensional i l’immens volum

de les dades de sortida dels CCD. Pensem, per exemple, que la mesura fotoelèctrica

d’un únic estel estàndard s’expressa, a la sortida del telescopi, en menys de 100 bytes,

mentre que l’equivalent CCD són més de 200 × 103 nombres de 16 bytes cadascun

d’ells. La contrapartida a la feina i l’espai de magatzematge necessaris és l’estalvi

de temps d’observació que suposa la realització simultània de la mesura de multitud

d’estels i, alhora, el seu nivell de fons de cel. A més, l’ús dels CCD permet d’arribar

a ĺımits de magnitud força més elevats.
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Equacions de transformació i càlcul de coeficients.

La reducció al sistema estàndard de les nostres dades va ser realitzada seguint el

procediment descrit per Rosselló et al. (1985, 1988), ideat originàriament per a la

fotometria fotoelèctrica. Les equacions de transformació van ser:

v − V = a1 + a2χv + a3(B − V ) + a4χv(B − V ) + a5(B − V )2

b− v = b1 + b2χb−v + b3(B − V ) + b4χb−v(B − V ) + b5(B − V )2

u− b = c1 + c2χu−b + c3(U −B) + c4χu−b(U − B) + c5(B − V )

v − r = d1 + d2χv−r + d3(V − R) + d4χv−r(V − R) + d5(V −R)2

v − i = e1 + e2χv−i + e3(V − I) + e4χv−i(V − I) + e5(V − I)2

on u, b, v, r, i són les magnituds instrumentals, U , B, V , R, I són les magnituds al

sistema estàndard i χx és la massa d’aire associada a la mesura instrumental x.

Degut a la baixa eficiència quàntica del CCD a longituds d’ona curtes, molts

estels detectats amb V , R i I manquen de mesura instrumental en B o, sobre tot,

en U . El càlcul de V no es pot fer en aquests casos a partir de B–V (primera equació

de transformació). Per això hem inclòs una sisena equació, no present a la descripció

original del mètode, que permet d’expressar la dependència de V amb el color de

l’estel a partir de l’́ındex V–R:

V − r = f1 + f2χr + f3(V −R) + f4χr(V −R) + f5(V − R)2

Com que l’eficiència dels CCD té el seu màxim al voltant de la banda R, això

permet el càlcul de la magnitud visual per a tots els estels detectats amb el filtre

V . D’aquesta manera, una certa quantitat d’estels tenen dues determinacions de V

les quals, un cop comprovada la seva coherència, són promitjades per tal d’obtenir

el valor final de V .

Donats els temps d’exposició relativament llargs, l’assignació d’un valor de la

massa d’aire a les imatges s’hauria de fer integrant la massa d’aire instantània al

llarg de l’exposició i dividint entre l’interval temporal total. Seguint Stetson (1989),

hem optat per aproximar aquesta integral mitjançant la regla de Simpson amb tres

punts. Aix́ı, la massa d’aire acceptada per a una imatge es calcula:

χ =
χo + 4χ 1

2
+ χ1

6

on χo és la massa d’aire a l’instant inicial de l’exposició, χ1 és la massa d’aire a

l’instant final de l’exposició i χ 1
2
a l’instant mig (no pas el promig de χo i χ1).
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D’aquesta manera, evidentment, les imatges d’un mateix camp preses amb dife-

rents filtres tenen masses d’aire també diferents. Però, les masses d’aire que entren

al sistema d’equacions de transformació no són les corresponents a les magnituds

individuals, sinó als colors. No hi ha una manera rigorosa i senzilla d’assignar una

única massa d’aire a una combinació d’imatges. L’opció finalment acceptada ha estat

pendre el promig de les masses d’aire de les mesures de les magnituds originals.

Els coeficients presents a les equacions de transformació van ser calculats per

mı́nims quadrats, fent servir les mesures instrumentals dels estels estàndard i els

valors tabulats de les seves magnituds i colors al sistema Johnson-Cousins (Landolt,

1983, 1992).

Els coeficients amb sub́ındex 2 i 4 corresponen als termes de les equacions de

transformació on apareix com a factor la massa d’aire, χ, i s’anomenen per això

coeficients d’extinció. La resta s’anomenen coeficients instrumentals. Per tal de

fer una estimació adequada dels coeficients d’extinció, dos estels estàndard es van

mesurar varis cops al llarg de cada nit amb la intenció de garantir la representació

d’un interval ample de valors de la massa d’aire. Però, amb certa freqüència els

camps dels estels estàndard inclöıen més d’un estel de Landolt (1983, 1992), fins

i tot més de sis en certs casos. Això atribuiria massa pes al seu valor comú de

χ, i faria menys representativa la presència de les mesures repetides d’estels äıllats

orientades expressament a la determinació dels coeficients d’extinció. El resultat

seria una determinació imprecisa i poc satisfactòria d’aquests coeficients. Aquest

fet es pot defugir realitzant la transformació al sistema estàndard en dos passos. En

primer lloc, fem el càlcul dels coeficients d’extinció a partir d’un subconjunt d’estels

estàndard al qual només hi ha un estel per cada camp. A continuació, en un segon

pas, es fa una altra regressió fixant els termes d’extinció acabats de calcular, fent

servir ara el conjunt sencer d’estels estàndard.

Un procés com aquest va ser realitzat per a cada nit per separat. Mostrem els

coeficients resultants a la taula 2.6.

Errors interns.

L’error dels coeficients determinats per ajustos per mı́nims quadrats es fa normal-

ment a partir de la matriu de covariàncies. La propagació d’aquests errors i els de les

mesures instrumentals dóna l’error de les magnituds i colors al sistema estàndard.

Al nostre cas no és possible de fer el càlcul d’errors d’aquesta manera degut a la

separació del procés d’ajust en dues parts (coeficients d’extinció i coeficients instru-

mentals): no hi ha una matriu de covariàncies que descrigui la bondat de l’ajust



40 Caṕıtol 2. Observacions i reducció.

Taula 2.6: Coeficients de les equacions de transformació.

5-XI-1991 6-XI-1991

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

a 2.790 0.248 0.054 -0.009 -0.030 a 2.793 0.214 0.099 -0.078 -0.019

b 0.942 0.094 1.035 -0.104 -0.023 b 0.914 0.112 1.000 -0.090 -0.004

c 1.641 0.054 0.789 0.020 0.288 c 1.728 0.015 0.857 0.038 0.221

d 0.784 0.034 1.005 0.033 -0.024 d 0.684 0.119 1.072 -0.046 0.016

e -0.118 0.118 0.988 0.064 0.029 e -0.060 0.078 1.036 0.000 0.051

f 2.797 0.241 0.068 0.003 -0.093 f 2.796 0.212 0.137 -0.103 -0.075

7-XI-1991 8-XI-1991

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

a 2.733 0.273 0.058 -0.025 -0.031 a 2.827 0.199 -0.015 -0.033 0.029

b 0.994 0.043 0.981 -0.043 -0.054 b 0.856 0.123 1.132 -0.070 -0.131

c 1.556 0.141 0.778 0.050 0.281 c 1.530 0.160 0.763 0.048 0.306

d 0.768 0.060 0.948 0.031 0.060 d 0.774 0.053 1.002 -0.050 0.183

e -0.075 0.083 1.000 0.038 0.034 e -0.039 0.082 0.930 0.004 0.119

f 2.732 0.273 0.095 -0.040 -0.099 f 2.830 0.205 -0.066 -0.067 0.151

9-XI-1991 7-X-1993

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

a 2.778 0.257 0.080 -0.021 -0.049 a 3.290 0.128 0.035 -0.004 -0.029

b 0.915 0.104 0.999 -0.061 -0.033 b 0.873 0.187 1.081 -0.094 -0.071

c 1.636 0.095 0.843 0.033 0.217 c 1.771 0.012 0.868 0.057 0.165

d 0.750 0.075 1.014 -0.036 0.135 d 0.815 0.017 1.035 0.027 -0.094

e -0.082 0.109 0.919 0.044 0.088 e -0.008 0.050 1.024 0.025 0.015

f 2.778 0.254 0.132 -0.008 -0.210 f 3.288 0.128 0.068 -0.006 -0.096
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Taula 2.7: Residus quadràtics mitjos ρ dels estels estàndard. n: nombre de mesures

promitjades.

VB−V B − V U −B V −R V − I VV −R

Nit ρ(mag) n ρ(mag) n ρ(mag) n ρ(mag) n ρ(mag) n ρ(mag) n

5-XI-1991 0.020 22 0.014 23 0.029 23 0.015 22 0.025 23 0.020 22

6-XI-1991 0.026 21 0.017 20 0.028 20 0.016 21 0.027 19 0.025 21

7-XI-1991 0.033 20 0.027 20 0.033 19 0.017 20 0.016 19 0.032 20

8-XI-1991 0.018 20 0.007 21 0.020 20 0.026 16 0.035 17 0.019 22

9-XI-1991 0.014 21 0.012 21 0.034 20 0.022 19 0.022 19 0.014 21

7-X-1993 0.013 18 0.023 18 0.036 16 0.014 19 0.017 18 0.013 18

globalment. Cal trobar una manera d’assignar un marge d’error a les magnituds i

colors finals que tingui en compte tant la qualitat de l’ajust com la de les mesures

instrumentals de partida.

Pel que fa als errors de les mesures instrumentals, adoptem els estimats pels

programes daophot i daogrow (veieu Stetson, 1987, 1990). La seva contribució a

l’error de les magnituds i colors estàndard es troba mitjançant la seva propagació a

través de les equacions de transformació. Estimem la contribució de l’ajust als errors

finals a partir dels residus quadràtics mitjos dels estels estàndard (veieu taula 2.7).

Hem adoptat com a error final de cada mesura el promig quadràtic de les dues

contribucions. Com s’aprecia a la figura 2.8, per a estels brillants, amb imatges

estad́ısticament ben mostrejades, l’error és essencialment la contribució (constant)

de l’ajust, mentre que la contribució instrumental domina als estels febles.

L’error per al color B–V es calcula com a

∆(B − V ) =

√

√

√

√

∆b2 +∆v2

(b3 + b4χb−v)2 − 4b5[b1 + b2χb−v − (b− v)]
+ ρB−V 2

on ρB−V és el residu quadràtic mig dels estels estàndard al color B–V, ∆x representa

l’error en la quantitat x i la resta de śımbols tenen el mateix significat que a les

equacions de transformació. Resulten expressions equivalents per a ∆(V − R) i

∆(V − I).

Per a U–B tenim:
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Figura 2.8: Error de la magnitud visual i els diferents colors com a funció de V .
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∆(U − B) =

√

√

√

√

∆u2 +∆b2 + c52∆(B − V )2

(c3 + c4χu−b)2
+ ρU−B2

I per a la magnitud visual calculada a partir de B–V, VB−V (primera equació de

transformació):

∆V =
√

∆v2 + [a3 + a4χv + 2a5(B − V )]2∆(B − V )2 + ρVB−V

2

amb una expressió semblant per a VV−R.

Com queda dit a la secció 2.1, quan els estels més brillants d’un camp quedaven

saturats amb els temps d’exposició donats, es feia una segona exposició més curta.

A aquesta segona exposició els estels brillants no esdevenen saturats, i els més febles

no hi apareixen. Un cert nombre d’estels de brillantor intermitja són detectats tant a

l’exposició llarga com a la curta i, per tant, d’ells tindrem dues mesures amb el filtre

en qüestió. A tots els casos de mesura doble de magnituds o colors deguda a aquest

fet, hem adoptat com a valor final un promig pesat de les dues determinacions,

amb pesos inversament proporcionals al quadrat de l’error assignat a cada mesura.

L’error assignat al promig és el més petit dels errors de les dues mesures promitjades,

que normalment es correspon al de l’exposició més llarga.

Errors externs.

Cada camp inclòs al present estudi conté com a mı́nim un estel dels observats per

bhj. Això permet de comparar els nostres resultats amb la fotometria prèvia d’altres

autors. Encara que Särg i Wrandemark (1970) van publicar fotometria UBV d’estels

a la regió de Cepheus OB3, la seva mostra té pocs estels en comú amb la nostra per

fer una comparació de resultats estad́ısticament significativa. No hi ha fotometria

prèvia a la nostra en les bandes R i I.

La taula 2.8 mostra les diferències promig entre la nostra fotometria i els valors

donats per bhj. Els estels que se separaven significativament del comportament

general (bhj15ft, 33ft, 44ft) van ser omesos al càlcul dels promitjos. La nostra

fotometria d’aquests estels és incerta degut a la contaminació per llum provenint de

companys propers brillants. La diferència promig i la dispersió més grans s’aprecien

al color U–B. Les mesures amb CCDs són sempre dif́ıcils a les bandes U i B degut

a la baixa eficiència dels xips a longituds d’ona curtes. Versemblantment, el filtre

U efectiu resultat de la combinació de la corba de transmissió del filtre utilitzat
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Taula 2.8: Errors externs: fotometria bhj – nostra.

Promig (mag) σ (mag)

∆V 0.019 0.022

∆(B − V ) 0.011 0.013

∆(U −B) 0.043 0.079

i la corba d’eficiència quàntica del GEC#10, no s’ajusta exactament a un filtre

estàndard de Johnson. Ho confirma el fet que el coeficient c5 de la tercera equació de

transformació tingui sempre un valor considerable, al voltant de 0.3, i el coeficient c3
sigui sensiblement diferent de la unitat (veieu taula 2.6). Aquestes raons justifiquen

també que el residu quadràtic dels estels estàndard al color U–B sigui el més gran

(taula 2.7).

Completesa de la mostra.

La taula 2.9 resumeix la nostra fotometria CCD com a funció de la magnitud aparent.

Per a cada interval de la magnitud visual V i per a la magnitud i els colors V , B–V,

U–B, V–R i V–I donem:

• N : nombre total d’estels detectats.

• σ: error instrumental promig per a aquests estels.

• N<: nombre d’estels amb error instrumental més petit que 0.15mag.

Amb la intenció de determinar el ĺımit de completesa de la mostra, hem realitzat

proves d’injecció i recuperació automàtica d’estels artificials amb daophot. Vam

prendre un conjunt de sis imatges al filtre V representatives de la varietat de densi-

tats estel·lars trobades a les regions observades. Per a cada imatge vam deteminar

una PSF a partir dels estels més brillants, la qual vam fer servir per a eliminar els

estels detectats per find. També per a cada imatge vam generar un nombre d’estels

artificials igual al nombre d’estels detectats. Les magnituds d’aquests estels van ser

triades aleatòriament seguint una distribució fixada ajustant una exponencial cre-

ixent als primers intervals de la taula 2.9, per als quals la completesa de la mostra és

segura. Els estels artificials van ser injectats a les imatges resultants de la subtracció

dels estels veritables, amb la rutina addstar de daophot. L’aplicació posterior de

find produeix llistes de deteccions que comparades amb les llistes d’estels injectats
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Taula 2.9: Nombre d’estels detectats als 18 camps com a funció de la magnitud visual

aparent.

V interval V B − V U − B V − R V − I

N σ N< N σ N< N σ N< N σ N< N σ N<

08.0-09.0 3 .018 3 3 .020 3 3 .024 3 3 .019 3 3 .027 3

09.0-10.0 9 .029 9 9 .036 9 9 .033 9 9 .022 9 8 .030 8

10.0-11.0 6 .027 6 6 .034 6 6 .038 6 6 .024 6 6 .027 6

11.0-12.0 7 .026 7 7 .033 7 7 .039 7 7 .026 7 7 .031 7

12.0-13.0 10 .028 10 10 .038 10 10 .047 10 10 .035 10 10 .036 10

13.0-14.0 12 .028 12 12 .036 12 12 .045 12 12 .026 12 12 .032 12

14.0-15.0 25 .032 25 25 .041 25 23 .048 23 25 .028 25 25 .032 25

15.0-16.0 38 .030 38 37 .045 37 26 .073 26 38 .029 38 38 .031 38

16.0-17.0 75 .031 75 73 .050 73 24 .107 21 75 .031 75 75 .034 75

17.0-18.0 132 .037 132 110 .071 109 10 .133 9 130 .040 130 129 .039 129

18.0-19.0 280 .049 280 126 .107 116 278 .058 276 278 .053 278

19.0-20.0 329 .107 326 16 .145 11 329 .103 324 329 .075 326

20.0-21.0 129 .118 116 129 .116 117 129 .101 128

TOTAL : 1055 1039 434 418 130 126 1051 1032 1049 1045

permeten avaluar l’eficiència de la detecció en cada interval de magnitud instrumen-

tal. El procés de generació d’estels artificials, injecció i detecció va ser repetit més

de cent cops per a cada imatge, per tal d’assegurar la significància estad́ıstica del

resultat.

Transformant les magnituds instrumentals al sistema estàndard fent servir els

coeficients de la taula 2.6, la conclusió és que la detecció d’estels és 100% eficient

fins magnitud visual aparent 19. Aquesta eficiència cau molt bruscament fins nivells

menyspreables en un interval de només una magnitud.

La mostra d’estels és doncs 100% completa en V fins magnitud 19, encara que a

tots els colors només ho és fins V=16.5mag. La magnitud visual i tots quatre colors

han estat determinats per a un total de 130 estels.



46 Caṕıtol 2. Observacions i reducció.



Resultats.

Fem en aquest caṕıtol l’anàlisi de la fotometria, amb la intenció d’identificar els

possibles membres febles de Cepheus OB3 presents als camps observats.

Hem basat aquesta identificació en el càlcul de solucions individuals d’enrogiment

i distància. A partir dels colors aparents, hem desplaçat els punts representatius

dels estels al diagrama (B–V, U–B) al llarg de rectes d’enrogiment, fins els punts

de tall amb una calibració intŕınseca color-color. Trobem d’aquesta manera colors

intŕınsecs i valors de l’excés E(B–V). Coneguda la raó entre absorció total i selectiva

podem deduir la magnitud intŕınseca Vo lliure d’absorció interestel·lar i, aplicant una

calibració color-magnitud absoluta, una mesura de la distància.

Comparant les solucions individuals d’enrogiment-distància amb els valors promig

d’excés de color i mòdul de distància de l’associació, hem trobat 30 estels candidats

a membre amb magnituds que allargarien la seqüència principal de l’associació més

enllà de V=15mag. La llista de membres reconeguts fins la realització de la nostra

feina inclöıa només un estel amb V més gran que 12.5mag. Amb la intenció de con-

firmar o negar la pertinença d’una part dels candidats, hem realitzat fotometria en

el sistema Strömgren per a vuit d’ells. Han quedat confirmats com a nous membres

cinc estels, amb V al voltant de 12-13mag.

Finalment, hem comparat els resultats de la tria de candidats amb la predicció

donada per un model de Galàxia. Aquesta predicció és compatible amb l’existència

de membres fins V≈15mag.



48 Caṕıtol 3. Resultats.

3.1 Diagrames observacionals.

La nostra fotometria es representa als diagrames color-magnitud i color-color de

les figures 3.1 a 3.3. Assenyalem amb śımbols diferents els estels membres segons

bhj, els no membres segons els mateixos autors i els estels no observats per ells.

El nombre total d’estels en aquests diagrames és diferent, i ve determinat per la

sensibilitat del detector en cada banda (taula 2.2) i els temps d’exposició emprats

(secció 2.1). La brillantor dels estels de la llista de bhj observats per nosaltres

permet la seva detecció amb tots els filtres. El nombre d’estels als diagrames és de

13 membres segons bhj, 9 no membres segons bhj i 108 (figura 3.2) o 413 (figures

3.1 i 3.3) no observats per aquests autors.

A cada diagrama hem superposat una ĺınia cont́ınua que representa una cali-

bració emṕırica. A la figura 3.1, la calibració és la de Mermilliod (1981) per a la

ZAMS1, desplaçada horitzontalment segons l’excés de color promig de l’associació

E(B − V ) = 0.816mag, i verticalment segons l’absorció visual Av = 3.0E(B − V )

i el mòdul de distància promig, Vo −Mv = 9.32mag. A les figures 3.2 i 3.3, les

calibracions són la de Schmidt-Kaler (1982) per a la ZAMS i la de Bessel (1979)

per a classe V respectivament, desplaçades horitzontalment segons l’excés de color

E(B − V ) esmentat, i quantitats proporcionals en vertical: E(U−B)
E(B−V )

= 0.76 (veieu

secció 3.2); E(R−I)
E(B−V )

= 0.69 (Ardberg i Virdefons, 1982). Per a la justificació dels

promitjos i les calibracions utilitzades, veieu la secció 3.3.

Excepte l’estel bhj11, que mostra un enrogiment anormalment elevat ja observat

per bhj i per Crawford i Barnes (1970), tots els estels membres de bhj s’agrupen

al voltant de la part superior de les calibracions, com correspon a estels de tipus

primerencs.

3.2 Solucions individuals d’enrogiment i distància.

3.2.1 Mètode de les ĺınies d’enrogiment.

La matèria interposada entre nosaltres i els estels provoca una alteració dels seus co-

lors intŕınsecs. Aquest fenòmen, anomenat enrogiment interestel·lar, fa que els punts

representatius dels estels als diagrames color-color s’allunyin de les calibracions, que

relacionen colors intŕınsecs, seguint camins que en primera aproximació es poden

1De l’anglès zero age main sequence, seqüència principal d’edat zero.
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Figura 3.1: Diagrama observacional color-magnitud per als estels detectats als 18 camps

seleccionats en Cepheus OB3. La ĺınia representa la calibració de Mermilliod (1981)

per a la ZAMS, desplaçada un excés de color E(B–V)=0.816mag, una absorció visual

Av=3E(B–V) i un mòdul de distància Vo–Mv=9.32mag.
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Figura 3.2: Diagrama observacional color-color per als estels detectats als 18 camps se-

leccionats en Cepheus OB3. La ĺınia representa la calibració de Schmidt-Kaler (1982) per

a la ZAMS desplaçada un excés de color E(B–V)=0.816mag i adoptant E(U−B)
E(B−V )

=0.76.

Una fletxa representa la recta d’enrogiment promig.
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Figura 3.3: Diagrama observacional color-color per als estels detectats als 18 camps

seleccionats en Cepheus OB3. La ĺınia representa la calibració de Bessel (1979) per a

classe de luminositat V desplaçada un excés de color E(B–V)=0.816mag i adoptant
E(R−I)
E(B−V )

=0.69. Una fletxa representa la recta d’enrogiment promig.
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considerar rectes: les rectes d’enrogiment. Per tal de determinar colors intŕınsecs a

partir de la nostra fotometria, hem fet retrocedir els estels, en un diagrama observa-

cional color-color, al llarg de rectes d’enrogiment fins tallar la calibració adequada.

Aquesta idea, en principi senzilla, és dif́ıcil d’aplicar a la pràctica perquè als

plans (B–V, R–I) (veieu figura 3.3) i (V–I, B–V) les rectes d’enrogiment són quasi

paral·leles a les calibracions i duen a solucions d’enrogiment molt imprecises. En

canvi, al pla (B–V, U–B) la disposició de les rectes d’enrogiment i la calibració

permet d’obtenir colors intŕınsecs raonablement precisos (veieu figura 3.2). Aquest

ha estat, doncs, el pla observacional utilitzat per al càlcul de les nostres solucions

d’enrogiment, tot i que no permet de tractar tots els estels observats i la fotometria

té més imprecisió (veieu secció “Completesa de la mostra”, al final del caṕıtol 2).

Hem utilitzat la calibració ((B–V)o, (U–B)o) de Schmidt-Kaler (1982) per a la

ZAMS. Aquesta calibració, tal com s’aprecia a la figura 3.4, és gairebé coincident

amb la de Mermilliod (1981), però s’estén al llarg d’un interval de colors més ampli,

raó per la qual ha estat preferida. En el rang de colors d’interès, aquestes dues

calibracions pràcticament coincideixen amb la de Schmidt-Kaler (1982) per a classe

V, com pot conprovar-se a la mateixa figura 3.4, i per tant l’elecció no condiciona

els resultats.

El pendent de la recta d’enrogiment aplicada a cada estel, E(U−B)
E(B−V )

, s’ha triat

depenent de la ubicació del punt d’intersecció amb la calibració en el diagrama.

Per a estels més tardans que A0, els valors del pendent van ser presos de Crawford

i Mandwewala (1976) (taula 3.1). Per a estels més primerencs, el pendent va ser

determinat segons el mètode descrit per Garćıa et al. (1988):

E(U −B)

E(B − V )
= 0.72 + 0.05E(B − V )

Cada solució d’enrogiment dóna una mesura de l’excés de color E(B–V) de l’estel.

L’absorció interestel·lar Av va ser derivada a partir dels excessos de color adoptant

un valor per a la raó entre absorció total i selectiva R = Av

E(B−V )
= 3.0, d’acord

amb les mesures directes d’aquesta quantitat a la regió de Cepheus OB3 donades

per Moreno-Corral et al. (1993). La magnitud visual intŕınseca (lliure d’absorció)

es dedueix immediatament com a Vo = V − Av.

3.2.2 El mètode Q.

Per tal de calcular solucions d’enrogiment a partir de fotometria Johnson per a es-

tels primerencs, sovint es fa servir l’anomenat mètode Q. Es tracta d’una variant
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Figura 3.4: Comparació de les calibracions ((B–V)o,(U–B)o) per a la ZAMS de Schmidt-

Kaler (1982) i Mermilliod (1981), i per a classe V de Schmidt-Kaler (1982).

Taula 3.1: Pendents de les rectes d’enrogiment com a funció del tipus espectral. Pres

de Crawford i Mandwewala (1976).

Tipus (B–V)o
E(U−B)
E(B−V )

A0 –0.02-0.08 0.744

A5 0.08-0.25 0.775

F0 0.25-0.35 0.822

F5 0.35-0.52 0.848

G0 0.52-0.68 0.902

≥G5 ≥0.68 0.923
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del mètode de les rectes d’enrogiment que aprofita el fet que la calibració ((B–V)o,

(U–B)o) és una recta per a (B–V)o < 0.0mag i per tant pot ser aproximada mit-

jançant un ajust lineal:

(U − B)o = m(B − V )o + n

Definint el paràmetre Q com a

Q = (U −B)−
E(U −B)

E(B − V )
(B − V )

és senzill demostrar que

(B − V )o =
Q− n

m− E(U−B)
E(B−V )

Aix́ı doncs, Q és una mesura directa de (B–V)o i, per tant, del tipus espectral per a

estels O-B. De fet es demostra trivialment que Q és una quantitat independent de

l’enrogiment interestel·lar.

Fixada la recta de calibració (paràmetres m i n) i determinat el valor del pendent

de les rectes d’enrogiment (E(U−B)
E(B−V )

), el mètode Q és equivalent al procediment utilit-

zat per nosaltres, tenint sempre present que només és vàlid a l’interval de colors on la

calibració s’ajusta bé a una recta, per a estels més primerencs que el tipus espectral

A0. bhj van aplicar el mètode Q a la seva fotometria per tal de calcular excessos

de color. La seva aproximació lineal a la calibració va ser m=3.667, n=0.027mag,

semblant a l’ajust lineal de la secció inicial de la calibració de Schmidt-Kaler (1982):

m=3.791, n=0.062mag. El valor de E(U−B)
E(B−V )

adoptat per bhj va ser 0.71, prou

semblant al nostre valor promig per als estels de la llista de bhj observats per

nosaltres: 0.76. Els excessos de color calculats amb el conjunt de valors de bhj o

amb els d’aquest treball són concordants.

3.2.3 Limitacions del mètode.

El mètode de les rectes d’enrogiment té dues limitacions principals, les quals cal

tenir en compte.

En primer lloc, es tracta d’una aproximació. Com explica Luri (1991), entre

d’altres raons hi ha el fet que els pendents de les rectes d’enrogiment varien amb

la distribució espectral de la llum que travessa el medi interestel·lar. Però, aquesta

mateixa distribució es veu alterada per l’absorció, de manera que el procés és no

lineal i condueix no a rectes sinó a corbes d’enrogiment que depenen, en rigor, no

només del tipus espectral dels estels, sinó també de l’excés mateix. En aquest sentit
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Figura 3.5: La regió del diagrama (B–V, U–B) on les solucions d’enrogiment poden ser

múltiples. L’estel A només presenta una solució, mentre que n’hi ha tres de possibles

per a l’estel B.

suposa una petita millora el càlcul no lineal de pendents per a les rectes d’enrogiment

donat per Garćıa et al. (1988).

Una altra limitació del mètode és la seva ambigüitat inevitable per a estels de

tipus espectrals aproximadament entre O9 i G8. Com s’aprecia a la figura 3.5, és pos-

sible un nombre de solucions entre una i tres, depenent dels colors observats per a un

estel. La decisió de quina solució correspon a la realitat requereix fer ús d’informació

addicional. A la taula 3.3, on donem les solucions d’enrogiment trobades per als es-

tels triats com a candidats a membre, pot apreciar-se la multiplicitat de solucions

per a la majoria d’ells.

3.2.4 Càlcul de distàncies individuals.

Un cop determinat per a cada estel el valor (o els valors, quan hi ha múltiples

solucions d’enrogiment) de la magnitud visual i el color intŕınsecs Vo i (B–V)o,

el mòdul de distància individual Vo −Mv es pot trobar fent servir una calibració

color-magnitud absoluta ((B–V)o, Mv). Hi ha diverses calibracions d’aquest tipus

a la literatura. Donada l’extrema jovenesa de l’associació Cepheus OB3 i la nostra
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intenció d’identificar membres febles i, per tant, poc evolucionats, hem preferit fer

sevir una calibració per a la ZAMS més que una per a classe V. Hem considerat les

relacions de Mermilliod (1981) i Schmidt-Kaler (1982), i analitzem les diferències a

la secció següent.

3.3 Recerca de membres febles.

Hem aplicat el mètode de les rectes d’enrogiment als 130 estels presents al nostre dia-

grama observacional (B–V,U–B) (figura 3.2). Comparant les solucions d’enrogiment-

distància obtingudes amb els valors promig d’excés i mòdul de distància de Cepheus

OB3, hem fet una tria de candidats a membre.

La nostra mostra inclou un total de 13 estels classificats com a membres per

bhj. Dos d’aquests han quedat fora del rang de validesa de les calibracions em-

prades. Eliminant l’estel bhj11, que mostra una absorció anormalment elevada i

la pertinença del qual a Cepheus OB3 ha estat posada en dubte (veieu secció 1.1),

obtenim un excés promig per als membres observats per nosaltres de E(B − V ) =

0.754± 0.123mag. Aplicant el mateix procediment a la fotometria donada per bhj

per al mateix subconjunt de membres, s’obté el valor força coincident de E(B − V ) =

0.776 ± 0.139mag. Això justifica prendre com a valor promig d’excés a l’associació

el dedüıt aplicant el mètode de les rectes d’enrogiment al total de membres de

bhj (39 estels), el qual estarà estad́ısticament millor determinat: E(B − V ) =

0.816±0.138mag2. Establim un marge d’acceptació de ±2σ per a la tria de candidats

a membre.

Per tal de fixar un valor del mòdul de distància promig de l’associació, no podem

fer servir les distàncies individuals donades pel mètode de les rectes d’enrogiment per

als membres brillants: la calibració de magnituds absolutes utilitzada és vàlida per

a la ZAMS i infravaloraria la brillantor dels estels massius, cas que aquests hagessin

tingut temps d’evolucionar cap a la classe V3 (Garmany, 1992). L’estimació de

distància més precisa disponible és la de Crawford i Barnes (1970), feta amb una

mostra de 25 membres i a partir de fotometria Strömgren, sistema fotomètric en

el qual les calibracions permeten considerar efectes evolutius. Acceptarem el seu

valor com a promig vàlid per a l’associació en la nostra recerca de membres febles:

2Aquest valor no es diferencia significativament de la determinació de 0.809 ± 0.136mag feta

per bhj mitjançant el mètode Q descrit a la secció 3.2.2.
3No hi ha un problema semblant al cas del càlcul d’excessos perquè, com queda palès a la figura

3.4, les calibracions color-color per a la ZAMS i per a la classe V al pla utilitzat coincideixen al

llarg de tota la regió d’interès.
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Vo −Mv = 9.32± 0.46mag. Com al cas de l’excés, hem fixat un marge d’acceptació

de ±2σ.

Aquest procediment per a la tria de candidats a membre és lleugerament dife-

rent del seguit per Brown et al (1994), autors que, en el seu estudi d’Orion OB1

segueixen un criteri basat exclusivament en la comparació amb la distància promig,

acceptant com a membres els estels compresos dins d’un marge de 2σ, i com a

possibles membres dins d’un marge de 3σ.

Aplicant el mètode de les rectes d’enrogiment, hem calculat el diagrama intŕınsec

color-magnitud de la figura 3.6, on representem els estels membres de bhj a partir

de la fotometria d’aquests autors i els nous candidats a membre a partir de la nostra

fotometria4. Hi hem superposat, desplaçades verticalment un mòdul de distància

de 9.32mag, les calibracions per a la ZAMS de Mermilliod (1981) i Schmidt-Kaler

(1982) i la isòcrona d’edat zero del model de Schaller et al. (1992) per a una com-

posició (X, Y, Z) = 0.68, 0.30, 0.02. S’observa que amb aquest mòdul de distància

les calibracions prolonguen de manera coherent la seqüència dels membres de bhj.

Tots els resultats numèrics exposats a partir d’ara i que involucren calibracions color-

magnitud, s’han obtingut fent servir la calibració de Mermilliod (1981). Aquesta

calibració és preferible a la de Schaller et al. (1992) per tractar-se d’una determinació

emṕırica, mentre que la isòcrona d’edat zero és dependent del model d’evolució i, a

més, de les calibracions i correccions intermitges involucrades en el pas del pla teòric

a l’observacional (Meynet et al., 1993). Comparada amb la calibració emṕırica de

Schmidt-Kaler (1982), la de Mermilliod (1981) dóna un ajust millor cap a la regió

dels membres de bhj més febles i, per tant, menys evolucionats. De tota manera, la

diferència sistemàtica entre les tres calibracions en la regió dels candidats a membre

és petita (entre 0.1 i 0.2mag) comparada amb la dispersió dels punts i amb el marge

d’acceptació considerat.

Un total de 30 estels no presents a la llista original de bhj tenen, com a mı́nim,

una solució d’enrogiment-distància compresa dins dels intervals establerts. Aquests

estels, proposats com a candidats a membre, s’han assenyalat amb quadrats plens a

les figures 3.1 a 3.3.

La taula 3.2 conté la nostra fotometria CCD per als candidats. Anomenem els

candidats mitjançant el número bhj de l’estel més brillant present al camp, més un

segon número assignat en ordre de V creixent als candidats presents dins del mateix

camp. Les magnituds visuals aparents van de 11.1 a 16.3, i B–V comprèn l’interval

entre 0.61 i 1.42mag. Les solucions d’enrogiment donen (B–V)o de –0.18 a 0.63mag.

4Els candidats amb més d’una solució d’enrogiment dins dels marges d’acceptació s’han repre-

sentat mitjançant el seu promig.
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Figura 3.6: Diagrama intŕınsec color-magnitud per a tots els estels membres de bhj

i per als nostres nous candidats a membre. Vo i (B–V)o s’han calculat a partir de

la fotometria de bhj per als membres i a partir de la nostra fotometria CCD per als

candidats. Les ĺınies representen les calibracions de Mermilliod (1981) i Schmidt-Kaler

(1982) per a la ZAMS i la isòcrona d’edat zero de Schaller et al. (1992), desplaçades

un mòdul de distància de 9.32mag.



3.3. Recerca de membres febles. 59

Taula 3.2: Fotometria CCD Johnson dels candidats a membre. Al costat de la magnitud

visual i de cada color donem l’error de la mesura.

Estel V B − V U −B V −R V − I

23-1 11.104 .015 .671 .021 .152 .038 .321 .025 .696 .025

23-2 12.745 .015 .704 .020 .387 .039 .363 .025 .868 .024

23-3 16.072 .019 1.182 .027 .570 .073 .624 .029 1.328 .031

24-1 14.040 .028 .982 .034 .484 .036 .549 .019 1.196 .031

24-2 14.784 .029 1.017 .035 .485 .048 .586 .021 1.296 .032

25-1 15.072 .037 1.073 .048 .549 .050 .566 .021 1.278 .020

27-1 14.187 .037 .937 .048 .491 .044 .544 .021 1.170 .020

27-2 14.189 .037 .959 .048 .437 .043 .539 .022 1.148 .021

27-3 14.356 .040 .985 .056 .462 .055 .567 .029 1.138 .027

27-4 14.873 .036 1.069 .048 .518 .048 .547 .022 1.139 .020

27-5 16.214 .037 1.419 .053 .726 .092 .776 .023 1.557 .021

28-1 14.460 .016 .934 .021 .502 .041 .511 .026 1.168 .025

30-1 11.586 .021 .614 .027 .211 .037 .313 .030 .662 .040

30-2 14.666 .021 1.072 .024 .503 .033 .552 .032 1.153 .040

30-3 15.216 .030 1.200 .046 .558 .066 .581 .044 1.191 .044

30-4 16.305 .025 1.270 .039 .638 .093 .672 .035 1.493 .041

34-1 12.355 .027 .855 .031 .338 .035 .392 .030 1.069 .032

43-1 15.176 .008 1.151 .022 .582 .056 .714 .012 1.416 .011

44-1 15.263 .037 1.083 .050 .480 .049 .559 .026 1.154 .022

54-1 13.189 .022 .772 .027 .368 .034 .456 .018 1.018 .027

54-2 13.367 .022 .734 .027 .564 .034 .360 .018 .875 .028

54-3 15.915 .024 1.382 .034 .709 .097 .809 .022 1.671 .030

64-1 14.982 .037 1.246 .048 .736 .050 .748 .021 1.657 .020

64-2 15.772 .040 1.204 .051 .849 .060 .617 .026 1.266 .025

65-1 12.123 .015 .618 .020 .371 .038 .340 .025 .716 .025

65-2 14.272 .019 1.227 .023 .653 .044 .735 .027 1.603 .026

65-3 14.412 .016 1.118 .024 .625 .050 .642 .026 1.449 .025

70-1 11.369 .023 .643 .027 .023 .035 .336 .032 .794 .040

70-2 12.828 .023 .670 .027 .301 .036 .352 .032 .832 .039

80-1 13.535 .022 .766 .027 .389 .034 .528 .019 .930 .028
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Taula 3.3: Solucions d’enrogiment-distància per als estels candidats a membre.

Estel S (B − V )o E(B − V ) Vo Vo −Mv Estel S (B − V )o E(B − V ) Vo Vo −Mv

23-1 a .623 .048 10.96 6.09 30-4 b .653 .617 14.46 ⋆

.471 .200 10.50 6.53 .439 .831 13.81 10.07 ←

-.141 .812 8.67 8.52 ← .399 .871 13.69 10.20 ←

23-2 a .263 .441 11.42 8.66 -.145 1.415 12.06 11.98

-.076 .780 10.40 9.37 ← 34-1 b .683 .172 11.84 ⋆

23-3 a .654 .528 14.49 ⋆ .407 .448 11.01 7.47

.439 .743 13.84 10.10 ← .390 .465 10.96 7.52

-.143 1.325 12.10 11.98 -.130 .985 9.40 9.09 ←

24-1 b .721 .261 13.26 ⋆ 43-1 b .365 .786 12.82 9.51 ←

.340 .642 12.11 8.95 ← -.131 1.282 11.33 11.03

-.117 1.099 10.74 10.27 44-1 a .635 .448 13.92 8.99

24-2 b .362 .655 12.82 9.53 ← .458 .625 13.39 9.51 ←

-.126 1.143 11.36 10.99 -.145 1.228 11.58 11.49

25-1 b .711 .362 13.99 ⋆ 54-1 a .310 .462 11.80 8.80

.342 .731 12.88 9.70 ← -.099 .871 10.58 9.82 ←

-.120 1.193 11.49 11.06 54-2 a .077 .657 11.39 9.41 ←

27-1 b .761 .176 13.66 ⋆ -.001 .735 11.16 9.59 ←

.310 .627 12.30 9.31 ← 54-3 a .632 .750 13.66 8.76 ←

-.103 1.040 11.07 10.37 .462 .920 13.16 9.25 ←

27-2 b .367 .592 12.41 9.10 ← -.154 1.536 11.31 11.36

-.126 1.085 10.94 10.57 64-1 b .753 .493 13.50 ⋆

27-3 b .361 .624 12.48 9.20 ← .299 .947 12.14 9.20 ←

-.125 1.110 11.03 10.65 -.107 1.353 10.92 10.30

27-4 b .368 .701 12.77 9.45 ← 64-2 b .876 .328 14.79 ⋆

-.129 1.198 11.28 10.95 .227 .977 12.84 10.23 ←

27-5 b .616 .803 13.80 8.98 ← -.060 1.264 11.98 10.81

.480 .939 13.40 9.36 ← 65-1 a .232 .386 10.97 8.33

-.159 1.578 11.48 11.59 -.060 .678 10.09 8.92 ←

28-1 b .774 .160 13.98 ⋆ 65-2 a .350 .877 11.64 8.42 ←

.300 .634 12.56 9.61 ← -.129 1.356 10.20 9.88

-.099 1.033 11.36 10.59 65-3 a .748 .370 13.30 ⋆

30-1 b .339 .275 10.76 7.60 .310 .808 11.99 8.99 ←

-.109 .723 9.42 8.81 ← -.108 1.226 10.73 10.12

30-2 b .679 .393 13.49 ⋆ 70-1 a -.176 .819 8.91 9.27 ←

.412 .660 12.68 9.11 ← 70-2 a .303 .367 11.73 8.76

.386 .686 12.61 9.19 ← -.095 .765 10.53 9.72 ←

-.135 1.207 11.05 10.79 80-1 a .292 .474 12.11 9.20

30-3 b .618 .582 13.47 8.63 ← -.091 .857 10.96 10.10 ←

.477 .723 13.05 9.03 ← ←Solució dins dels marges d’acceptació.

-.152 1.352 11.16 11.18 ⋆Fora de l’interval de la calibració de magnituds absolutes.
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A la taula 3.3 mostrem les solucions d’enrogiment-distància trobades per a

aquests estels. Donem la identificació de l’estel, el subgrup de Cepheus OB3 on es

localitza espacialment (columna “S”; a: vell, b: jove), color (B–V)o, excés de color

E(B–V), magnitud Vo, i mòdul de distància Vo–Mv. Excepte l’estel 70-1, tots els

candidats tenen més d’una solució. Hem assenyalat amb el śımbol ‘←’ les solucions

incloses dins dels marges d’acceptació en excés i mòdul de distància. De vegades

dues d’aquestes solucions (molt semblants en general) estan compreses dins d’aquests

marges. Que una solució sigui compatible amb la pertinença a l’associació no vol

dir que sigui la real per a l’estel en qüestió: com queda dit a la secció 3.2.3, alguns

estels podrien ser de tipus espectrals més tardans situats a distàncies més properes,

o estels de fons més primerencs. Per aquesta raó, tots els candidats requereixen

observació més detallada per tal d’assegurar la seva relació amb l’associació.

Pel que fa a la distribució espacial dels candidats, 13 d’ells es localitzen al subgrup

a (vell) i 17 al b (jove). Aplicant el mètode de les rectes d’enrogiment a la fotometria

de bhj, el promig d’excés de color per als membres de cada subgrup per separat és

Ea = 0.746 ± 0.110mag i Eb = 0.903 ± 0.118mag. Veiem a la taula 3.3 que bona

part dels candidats ubicats espacialment a la regió del subgrup jove tenen solucions

d’enrogiment que donen un excés de color en aparença més baix que el promig del

seu subgrup.

En el diagrama (Vo, (B–V)o) (figura 3.6), els candidats se separen clarament en

dos grups. La regió del diagrama 0.0 < (B–V)o < 0.2mag està significativament

mancada d’estels. Aquesta regió correspon al mı́nim local del diagrama ((B–V)o,

(U–B)o) al voltant dels estels de tipus A. La calibració, en aquesta regió, presenta una

secció eficaç petita davant les ĺınies d’enrogiment. A la figura 3.7 hem representat

els diferents factors que poden afectar les solucions d’enrogiment en aquesta part

del diagrama color-color:

• En primer lloc hi ha l’existència dels errors observacionals, que poden fer que

un estel amb colors intŕınsecs A quedi representat al pla observacional no pel

punt A′, sinó per qualsevol altre dins de la caixa d’error corresponent. Als

casos extrems, el punt observacional podria ser el B′ o el C ′, i les solucions

d’enrogiment trobades les assenyalades amb ‘1’ i ‘2’ en el primer cas, o cap

en absolut en el segon. El nostre marge d’error observacional permet les dues

possibilitats.

• En segon lloc, no hem d’oblidar que les calibracions representen comporta-

ments promig, al voltant dels quals existeix una certa dispersió, l’anomenada

dispersió còsmica. Un estel amb colors intŕınsecs donats pel punt B, que els

seus colors observats situarien a B′ i sense errors observacionals, tindria les
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Figura 3.7: Possibles fonts d’error en la determinació de colors intŕınsecs en la regió del

diagrama ((B–V)o, (U–B)o) al voltant dels estels de tipus A.
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solucions d’enrogiment errònies ‘1’ i ‘2’, i un estel amb colors intŕınsecs C i

observacionals C ′ sense errors, no donaria cap solució.

• Finalment, recordem que les rectes d’enrogiment són només una primera aproxi-

mació a les trajectòries veritables d’enrogiment dels estels. L’aplicació d’una

recta lleugerament inadequada a l’estel A, àdhuc en absència d’errors obser-

vacionals i de dispersió còsmica, podria portar igualment als punts ‘1’, ‘2’, o

a la manca de solució.

L’efecte global dels factors esmentats és que una part dels estels amb (B–V)o
entre 0.0 i 0.2mag tindran solucions d’enrogiment múltiples esbiaixades cap al blau i

cap al vermell, i una altra part d’ells no en tindran. A d’altres regions del diagrama

((B–V)o, (U–B)o), estels O-B, les rectes d’enrogiment no són tan paral·leles a la

calibració i tots aquests efectes s’atenuen notablement.

Tornant als nostres candidats a membre, el grup amb (B–V)o < 0.1mag conté

deu estels i prolonga la seqüència principal de l’associació de manera coherent. Els

candidats amb (B–V)o > 0.3mag semblen massa tardans (> F0) per a ser membres,

però alguns podrien ser estels de tipus A, si considerem l’esmentada incertesa del

càlcul a la regió 0.0 < (B − V )o < 0.2mag. Tant en el cas d’un grup com en el

de l’altre, res no es pot afirmar de manera definitiva i és necessària més informació

per tal de confirmar o negar la pertinença de gairebé tots els candidats. En aquest

sentit podrien ser d’utilitat moviments propis, velocitats radials o fotometria de

banda intermitja o estreta (Strömgren, Vilnius, etc.). En el nostre cas hem tingut

l’oportunitat d’observar vuit candidats del grup amb (B–V)o < 0.1mag en el sistema

uvby-β de Strömgren. L’instrument va ser el JKT a El Roque de los Muchachos (La

Palma, Illes Canàries) equipat amb el People’s Photometer, el juny del 1994. A la

taula 3.4 mostrem els resultats. Per a cada estel donem l’excés de color E(b–y),

el mòdul de distància i el tipus espectral calculats a partir de la fotometria uvby-β

mitjançant l’algorisme de Masana (1994). A la taula apareixen les quantitats:

nσ(E) =

∣

∣

∣

∣

E(b−y)−E(b−y)
σ(E)

∣

∣

∣

∣

; nσ(DM) =

∣

∣

∣

∣

(Vo−Mv)−(Vo−Mv)
σ(DM)

∣

∣

∣

∣

on E(b− y) i Vo −Mv són l’excés de color i el mòdul de distància promig de

l’associació donats per Crawford i Barnes (1970), 0.56mag i 9.32mag respectiva-

ment. Amb σ(E) i σ(DM) representem la dispersió d’aquestes mesures, 0.10mag

i 0.46mag.

La fotometria Strömgren permet de classificar els estels i d’obtenir enrogiments

i distàncies més acurades. Tres estels es confirmen com a membres de Cepheus OB3

dins d’un marge d’acceptació de 2σ en excés de color i en mòdul de distància, i un
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Taula 3.4: Resultats de la fotometria fotoelèctrica uvby-β de vuit candidats a membre.

Estel E(b− y) nσ(E) Vo −Mv nσ(DM) SP Comentaris

23-1 0.034 5.3 5.48 8.3 F no membre

23-2 0.499 0.6 8.69 1.4 B membre

30-1 0.053 5.1 6.05 7.1 F no membre

54-1 0.585 0.3 10.79 3.1 B possible membre

54-2 0.557 0.0 10.22 1.9 B membre

65-1 0.285 2.8 6.59 5.9 A no membre

70-2 0.475 0.9 9.30 0.0 B membre

80-1 0.017 5.4 7.37 4.2 G no membre

quart compleix plenament el requisit d’excés en tant que se separa en 3σ del mòdul

de distància promig i el considerem possible membre. Quatre altres candidats han

de ser classificats com a no membres.

Recordem que un cinquè estel, el 70-1, presenta una única solució d’enrogiment

per fotometria Johnson, la qual, a més, és compatible amb la seva pertiença al sub-

grup a de l’associació. La manca d’ambigüitat en aquest cas ens permet classificar

aquest estel com a membre directament sense necessitat de dades addicionals.

Les magnituds visuals dels nous membres estan compreses entre 11.37 i 13.37.

La fotometria Strömgren i Johnson indica que els cinc nous membres són de tipus

espectral B. Les solucions d’enrogiment suggereixen que es tracta d’astres al voltant

de tipus B8-B9, excepte l’estel 70-1, que podria estar al voltant de B4-B5.

En la figura 3.8 mostrem el diagrama color-magnitud intŕınsec per als membres

de bhj i els identificats per nosaltres. Hi hem superposat cinc isòcrones diferents

segons els models de Schaller et al. (1992) amb (X, Y, Z) = 0.68, 0.30, 0.02. Són

les corresponents a edat 0.0 (ZAMS), 4.0 × 106, 6.3 × 106, 107 i 1.5 × 107anys. Les

edats donades per Blaauw (1991) per a Cepheus OB3 són 7 × 106 i 107anys per

als subgrups b i a respectivament, compatibles amb aquest diagrama encara que la

dispersió dels punts no permet de separar amb claredat els dos subgrups.
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Figura 3.8: Diagrama color-magnitud intŕınsec per als estels membres de bhj i els nous

membres identificats per nosaltres. Superposem isòcrones per a diferents edats segons

els models de Schaller et al. (1992).
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3.4 Comparació amb un model de Galàxia.

Ens hem proposat de comparar el nombre de candidats detectats amb el nombre de

candidats esperats per la comparació de les observacions amb la població predita

per un model de Galàxia en la direcció de Cepheus OB3. El model utilitzat va

ser una versió millorada del descrit per Robin i Crézé (1986) i Bienaymé et al.

(1987). Aquest model està en procés de revisió pels seus autors i, per tant, la

present comparació s’ha de considerar provisional i temptativa.

La predicció va ser realitzada per un dels autors del model (Robin, 1994) per

a un angle sòlid de 0.5 graus quadrats en la direcció donada per les coordenades

galàctiques l=110o, b=3o. Sobre el catàleg d’estels resultant, vam procedir a l’apli-

cació d’un model d’absorció interestel·lar i a la reducció a l’angle sòlid abarcat pels

nostres 18 camps CCD.

La llei d’absorció adoptada està basada en el model d’Arenou et al. (1992), al

qual hem afegit un increment local d’absorció a l’interior de l’associació, de manera

que darrere de la regió on s’han detectat membres el valor sigui Av=2.44mag, valor

promig de l’associació. La corba resultant es mostra a la figura 3.9, on, a més,

hem representat els estels observats per Crawford i Barnes (1970) amb fotometria

Strömgren en la direcció de Cepheus OB3. No s’aconsegueix un bon ajust amb les

observacions Strömgren en la direcció de Cepheus OB3 mitjançant altres models

d’absorció, com l’estimació estàndard d’una magnitud per kpc, la llei de Parenago

(1940, 1945) o l’estudi emṕıric estad́ıstic a partir de fotometria Johnson de Guarinos

(1991).

La predicció de nombre d’estels per interval de magnitud donada pel model de

Galàxia és sensible a la forma de la corba d’absorció adoptada. En el model d’Arenou

et al. (1992) l’absorció s’estabilitza a un valor constant Av(∞) a partir d’una certa

distància, degut a la presència del ĺımit final del material absorbent del disc. Aquest

ĺımit es troba a una distància de 1897pc del Sol per a la cel·la del model que inclou

l’associació. Cal tenir present, però, que tant aquesta distància com el valor Av(∞)

són insegurs per la manca d’observacions suficients: per exemple, Crawford i Barnes

(1970) no van mesurar cap estel reraposat a l’associació.

Com s’aprecia a la taula 3.4 la immensa majoria dels estels predits es troben

més enllà de r=1897pc i per això un canvi lleuger en Av(∞) o en l’absorció promig

assignada a l’associació afecta les magnituds i colors aparents d’un gran nombre

d’estels. Tots els estels més brillants que Vo=15mag es troben, però, a distàncies

més petites, i per tant la predicció és força estable dins de l’interval de magnituds

abarcat pels nostres candidats a membre (V < 17mag). Donem la comparació entre
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Figura 3.9: La llei d’absorció d’Arenou et al. (1992) en la direcció de Cepheus OB3 i la

modificació de la mateixa per tal d’incloure l’efecte dels núvols presents a l’associació.

S’hi inclouen les determinacions d’absorció i distància de Crawford i Barnes (1970) per

a estels en la direcció de Cepheus OB3, tant membres com no membres.

Taula 3.5: Distribució espacial dels estels presents a la predicció donada pel model de

Galàxia.
r (pc) Estels predits Estels amb Vo<15mag

0-200 0 0

200-400 17 5

400-600 23 7

600-800 41 3

800-1000 64 1

1000-1200 72 1

1200-1400 76 0

1400-1600 106 2

1600-1800 161 0

1800-2000 119 0

2000-2200 136 0

2200-2400 154 0

>2400 3516 0
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Taula 3.6: Predicció preliminar del model de Galàxia. Comparació amb les observacions.

Interval en V Np No No −Np Nc

09-10 0 1 1 0

10-11 0 0 0 0

11-12 0 4 4 3

12-13 2 8 6 4

13-14 7 12 5 3

14-15 10 25 15 11

15-16 20 38 18 6

16-17 68 75 7 3

la predicció del model i les nostres observacions per a aquestes magnituds a la taula

3.6. Per a cada interval de magnituds, donem:

• Np: nombre d’estels predit pel model;

• No: nombre d’estels observats (estels de bhj no inclosos);

• No −Np: contribució deguda a l’associació predita pel model, i

• Nc: nombre d’estels presents a la nostra llista de candidats.

El model prediu una contribució de l’associació gran, superior al nombre de can-

didats trobat per nosaltres. Canvis en la forma de la corba d’absorció a distàncies

petites podrien alterar el resultat, encara que el model d’absorció adoptat ajusta bé

les observacions (figura 3.9). Hi ha la possibilitat que el model de Galàxia estigui

predint una població de camp massa petita. Cal tenir present, també, que el model

descriu una Galàxia ideal, amb distribucions de bon comportament i sense irregu-

laritats locals. Per tant, són d’esperar desviacions notables en fer comparacions a

petita escala, com la present. Com a única conclusió segura de la comparació amb

les nostres observacions podem dir que el model, en el seu estat actual, és compatible

amb l’existència de membres fins V=15mag. Res no es pot afirmar per a magnituds

més febles. A curt termini, la utilització de la versió revisada del model permetrà

de fer prediccions més acurades.
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F., Torra J. (1988), Astron. Astrophys . Suppl. Ser., 75, 21.

• Särg K., Wrandemark S. (1970), Astron. Astrophys. Suppl. Ser., 2, 251.

• Sargent A.I. (1977), Astrophys. J., 218, 736.

• Sargent A.I. (1979), Astrophys. J., 233, 163.

• Schaller G., Schaerer D., Meynet G., Maeder A. (1992), Astron.

Astrophys., 96, 269.

• Schmidt-Kaler Th. (1982), Landolt-Börnstein New Series, Group VI,

Vol.2, Subvol.B. (Springer-Verlag).

• Stetson P.B. (1987), P.A.S.P., 99, 191.

• Stetson P.B. (1989), Highlights of Astronomy, 8, 635.

• Stetson P.B. (1990), P.A.S.P., 102, 932.

• Stetson P.B. (1993), Proceedings of IAU Colloquium 136 (Cambridge Uni-

versity Press), 291.

• Surma P. (1993), Astron. Astrophys., 278, 654.



74

• Tobin W. (1993), Proceedings of IAU Colloquium 136 (Cambridge University

Press), 304.

• Trullols E. (1990), tesi doctoral (Departament d’Astronomia i Meteorolo-

gia, Universitat de Barcelona).


