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Introduction - Definition of  binaries

Two or more stars held, by their mutual gravity 
attraction, in a long-term (usually lifelong) 
association are termed a double stars

 (Heintz W.D)
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Types of  binary stars

Astrometric binaries
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Types of  binary stars

Astrometric binaries

Spectroscopic binaries

Eclipsing binaries

Visual binaries 

Common proper motion double stars

Optical pairs
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Typical exposure of  a visual double star

WDS15210+2022

Primary (A) 9,6mag

Secondary (B) 10,0mag
AB

A

B
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Common Proper Motion Double Stars*
Introduction

Aim of  this work: 

Discover new CPM double stars

Study the nature of  such pairs

* Hereafter CPM
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Common Proper Motion Double Stars
Introduction

First Report:

S.W. Burnham, “General Catalogue of 1290 
double stars discovered from 1871 to 
1899” (1900). 

He notes that 360 double stars have common 
proper motion

He names them 61 Cygni 
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First report that the CPM double stars have 
physical connection: W.J. Lyuten

1927, Sixteen double stars with large 
proper motions

Common Proper Motion Double Stars
Introduction
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First report that the CPM double stars have 
physical connection: W.J. Lyuten

1927, Sixteen double stars with large 
proper motions

Common Proper Motion Double Stars
Introduction

1933, Faint double stars with common 
proper motion in the Southern sky
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!"

Common Proper Motion Double Stars
Introduction

J.L. Halbwachs (1986)                 326
W.J. Luyten (1997)                     6210
J. Greaves (2004)                          975

7511
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Common Proper Motion Double Stars
Introduction

In Vizier one may find dozens of  astrometric 
surveys e.g.:

UCAC3: 100.765.502 stars

PPMX: 18.088.919 stars

PM2000: 2.670.974 stars
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Common Proper Motion Double Stars
The PM2000 catalogue

Purpose: The creation of a catalogue with accurate 
measurements of positions and proper motions for stars up 
to VM=16,2

Contains  2.670.974 stars

In the Bordeaux Carte du Ciel zone (+11!<"<+18!)

For the calculations of the proper motions uses data from 5 
different catalogs
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Common Proper Motion Double Stars
The PM2000 catalogue

Purpose: The creation of a catalogue with accurate 
measurements of positions and proper motions for stars up 
to VM=16,2

Contains  2.670.974 stars

In the Bordeaux Carte du Ciel zone (+11!<"<+18!)

For the calculations of the proper motions uses data from 5 
different catalogs

AC2000.2 (~1900), CDC2000(~1900), USNO-A2.0
(~1950), YS3.0 (~1978), M2000 (~2000)
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Common Proper Motion Double Stars
The PM2000 catalogue

The astrometric accuracy of  PM2000 is comparable 
with this of  Hipparcos

BUT it contains data for fainter stars

Ducourant et al. (2006)

Monday, April 11, 2011



Common Proper Motion Double Stars
The PM2000 catalogue

The astrometric accuracy of  PM2000 is comparable 
with this of  Hipparcos

BUT it contains data for fainter stars

Ducourant et al. (2006)

Monday, April 11, 2011



Initial sample: 2.670.294 stars

We selected only the stars with: 

#>3$# and #   0  (%,")

more than 3 observations

Sample: 414.224 stars

Common Proper Motion Double Stars
Data Reduction

7. CPM διπλά αστέρια στη ζώνη του Bordeaux

αστέρα στον PM2000 συνήθως χρησι�οποιήθηκαν λιγότερες από 30 �ετρήσεις
των θέσεων, οπότε για την επίλυση του στατιστικού προβλή�ατος πρέπει να
χρησι�οποιήσου�ε την κατανο�ή Student. Για τους λίγους αστέρες για τους
οποίους έχουν χρησι�οποιηθεί περισσότερες από 30 �ετρήσεις θέσεων το πρό-
βλη�α πρέπει να λυθεί �ε τη χρήση της κανονικής κατανο�ής. �στόσο, η
κατανο�ή Student ισούται �ε την κανονική κατανο�ή, όταν έχου�ε πάνω από
30 βαθ�ούς ελευθερίας.
Το πρόβλη�α αυτό είναι �ια διπλή δοκι�ασία υποθέσεων. Οι �ηδενικές και

οι εναλλακτικές �ας υποθέσεις είναι οι ακόλουθες:

H0α : µ∗
1α = µ

∗
2α H0δ : µ1δ = µ2δ (7.1)

H1α : µ∗
1α �= µ

∗
2α H1δ : µ1δ �= µ2δ (7.2)

Η �εταβλητές Zα και Zδ θα δίνονται από τους τύπους:
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µ
∗
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∗
2α

σ
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+

1

n2α

και σα =
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(n1α − 1)S∗
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2

n1α + n2α − 2
(7.3)

Zδ =
µ1δ − µ2δ

σ

�
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n1δ
+

1

n2δ

και σδ =

�
(n1δ − 1)S1δ

2 + (n2δ − 1)S2δ
2

n1δ + n2δ − 2
(7.4)

Για να ισχύουν οι �ηδενικές υποθέσεις θα πρέπει να ισχύει:

|Zα| ≤ T και |Zδ| ≤ T (7.5)

΄Οπου Tα η τι�ή της κατανο�ής Student για 0,05 επίπεδο ση�αντικότητας και
n1α + n2α − 2 και n1δ + n2δ − 2 βαθ�ούς ελευθερίας σε α και δ αντίστοιχα.
Αν ισχύουν και οι δυο �ηδενικές υποθέσεις, τότε τα �έλη του διπλού αυτού
συστή�ατος θεωρείται ότι έχουν την κοινή ιδία κίνηση.
Για κάθε διπλό αστέρι το οποίο βρέθηκε συ�φώνα �ε το κριτήριο �ας είναι

CPM, υπολογίσα�ε και την πιθανότητα β να έχου�ε διαπράξει σφάλ�α τύπου ΙΙ.
΄Οπως ήδη έχει αναφερθεί το σφάλ�α τύπου ΙΙ αναλογεί στο ότι το ζευγάρι δεν
είναι πραγ�ατικό CPM διπλό αστέρι, αλλά ε�είς αδυνατού�ε να απορρίψου�ε
την εναλλακτική υπόθεση. Η πιθανότητα β θα αποτελείται από τις πιθανότητες
β για κάθε διεύθυνση, βδ και βδ αντίστοιχα. Για τον υπολογισ�ό των βδ και
βδ πρέπει να υπολογιστεί η κρίσι�η τι�ή της διαφοράς των ιδίων κινήσεων σε α
και δ. �ηλαδή

∆µ
∗
α = T · σα

�
1

n1α
+

1

n2α
και ∆µδ = T · σδ

�
1

n1δ
+

1

n2δ
(7.6)
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Common Proper Motion Double Stars
Data Reduction

We created candidate CPM pairs with 
“neighboring” stars of  our sample with &<2'

We checked for double entries

Final sample: 213.215 CPM candidates 
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Common Proper Motion Double Stars
Hypothesis testing

Primary star #1%cos" (hereafter #*1%), #1",S*1%, 
S1",n1%, n1"

Secondary star #2%cos" (hereafter #*2%), #2",S*2%, 
S2",n2%, n1"

Check whether the proper motions of  these two 
stars are equal at 0,05 level of  significance
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Null hypotheses Alternative hypotheses
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κατανο�ή Student ισούται �ε την κανονική κατανο�ή, όταν έχου�ε πάνω από
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Για να ισχύουν οι �ηδενικές υποθέσεις θα πρέπει να ισχύει:
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CPM, υπολογίσα�ε και την πιθανότητα β να έχου�ε διαπράξει σφάλ�α τύπου ΙΙ.
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β για κάθε διεύθυνση, βδ και βδ αντίστοιχα. Για τον υπολογισ�ό των βδ και
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7. CPM διπλά αστέρια στη ζώνη του Bordeaux

Για την επίλυση του προβλή�ατος θα ακολουθήσου�ε τη διαδικασία την ο-
ποία περιγράψα�ε στο κεφάλαιο 6 . Για τον υπολογισ�ό της ιδίας κίνησης κάθε
αστέρα στον PM2000 συνήθως χρησι�οποιήθηκαν λιγότερες από 30 �ετρήσεις
των θέσεων, οπότε για την επίλυση του στατιστικού προβλή�ατος πρέπει να
χρησι�οποιήσου�ε την κατανο�ή Student. Για τους λίγους αστέρες για τους
οποίους έχουν χρησι�οποιηθεί περισσότερες από 30 �ετρήσεις θέσεων το πρό-
βλη�α πρέπει να λυθεί �ε τη χρήση της κανονικής κατανο�ής. �στόσο, η
κατανο�ή Student ισούται �ε την κανονική κατανο�ή, όταν έχου�ε πάνω από
30 βαθ�ούς ελευθερίας.
Το πρόβλη�α αυτό είναι �ια διπλή δοκι�ασία υποθέσεων. Οι �ηδενικές και

οι εναλλακτικές �ας υποθέσεις είναι οι ακόλουθες:

H0α : µ∗
1α = µ

∗
2α H0δ : µ1δ = µ2δ (7.1)

H1α : µ∗
1α �= µ

∗
2α H1δ : µ1δ �= µ2δ (7.2)

Η �εταβλητές Zα και Zδ θα δίνονται από τους τύπους:

Zα =
µ
∗
1α − µ

∗
2α

σα

�
1

n1α
+

1

n2α

και σα =

�
(n1α − 1)S∗

1α
2 + (n2α − 1)S∗

2α
2

n1α + n2α − 2
(7.3)

Zδ =
µ1δ − µ2δ

σδ

�
1

n1δ
+

1

n2δ

και σδ =

�
(n1δ − 1)S1δ

2 + (n2δ − 1)S2δ
2

n1δ + n2δ − 2
(7.4)

Για να ισχύουν οι �ηδενικές υποθέσεις θα πρέπει να ισχύει:
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Για κάθε διπλό αστέρι το οποίο βρέθηκε συ�φώνα �ε το κριτήριο �ας είναι

CPM, υπολογίσα�ε και την πιθανότητα β να έχου�ε διαπράξει σφάλ�α τύπου ΙΙ.
΄Οπως ήδη έχει αναφερθεί το σφάλ�α τύπου ΙΙ αναλογεί στο ότι το ζευγάρι δεν
είναι πραγ�ατικό CPM διπλό αστέρι, αλλά ε�είς αδυνατού�ε να απορρίψου�ε
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7.6. Ο κατάλογος CPMDS

Τέλος, πρέπει να υπολογιστούν οι αντίστοιχες τυποποιη�ένες �εταβλητές:

Zβα =
µ1α − µ2α −∆µ∗
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1

n2α

και Zβδ =
µ1δ − µ2δ −∆µδ
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�
1

n1δ
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1

n2δ

(7.7)

Η πιθανότητα να προβού�ε σε σφάλ�α τύπου ΙΙ είναι το ε�βαδόν που περικλείεται
από την κατανο�ή t �έχρι και την τι�ή του Zβ.
Ο υπολογισ�ός των ιδίων κινήσεων, που περιέχονται στον κατάλογο PM2000,
σε κάθε διεύθυνση είναι ανεξάρτητος. ΄Ετσι η συνολική πιθανότητα β δίνεται
από τη σχέση:

β = βα + βδ − βα · βδ (7.8)

7.6 Ο κατάλογος CPMDS

Το αποτέλεσ�α της παραπάνω διαδικασίας ήταν η εύρεση 2572 διπλών και
πολλαπλών αστεριών �ε κοινή ίδια κίνηση και γωνιακές αποστάσεις �έχρι 2�.
�στόσο, υπάρχουν αστέρες οι οποιοι βρίσκονται σε κοντινές ως προς ε�άς απο-
στάσεις. Οι αστέρες αυτοί θα έχουνε �εγάλες ίδιες κινήσεις, ενώ τα διπλά συ-
στή�ατα τα οποία σχη�ατίζουν θα ε�φανίζουν �εγαλύτερη γωνιακή απόσταση.
Για να �ην αποκλείσου�ε αυτά τα διπλά αστέρια, επαναλάβα�ε την διαδικασία
η οποία παρουσιάστηκε παραπάνω, αλλά για διπλούς αστέρες �ε γωνιακή από-
σταση από 2� �έχρι 5� και �έτρο ιδίας �εγαλύτερο από 50 mas/yr. Με αυτό
τον τρόπο αποκτήσα�ε �ια επιπλέον λίστα �ε 259 CPM διπλούς αστέρες.
Τα συνολικά αποτελέσ�ατα �ας αποτελούνται από 2831 διπλούς και πολλα-

πλούς αστέρες �ε κοινή ίδια κίνηση. Ο κατάλογος αυτός είναι δη�οσιευ�ένος
και διαθέσι�ος στο διαδίκτυο από το Centre de Données astronomiques de
Strasburg (CDS) �ε το όνο�α CPMDS (Gavras et al, [2010]).
Στους πίνακες 7.3 & 7.4 παρουσιάζου�ε �έρος του καταλόγου CPMDS. Ο

πίνακας 7.3 περιέχει τα 2572 αστέρια �ε ρ ≤ 2� ενώ ο πίνακας 7.4 έχει τους
259 διπλούς αστέρες �ε 2�< ρ ≤ 5�. Στις δυο πρώτες στήλες έχου�ε τις συ-
ντεταγ�ένες του πρωτεύοντα σε J2000. Στην τρίτη παρουσιάζου�ε τα ονό�ατα
των �ελών του διπλού συστή�ατος από τον PM2000. Στην τέταρτη στήλη έ-
χου�ε τη γωνιακή απόσταση των �ελών του συστή�ατος �αζί �ε την ακρίβεια
υπολογισ�ού της. Στην πέ�πτη στήλη παρουσιάζου�ε τη γωνία θέσεως του
δευτερεύοντα και την ακρίβεια στη �έτρηση της. Η έκτη στήλη περιέχει τα
�εγέθη των �ελών του διπλού αστέρα, όπως αυτά δίνονται στον PM2000. Η
έβδο�η στήλη �ας δείχνει την ίδια κίνηση του πρωτεύοντα αστέρα σύ�φωνα �ε
τον κατάλογο PM2000. Σε αυτή την στήλη έχου�ε την τι�ή της ιδίας κίνησης
τόσο στο α όσο και στο δ, καθώς και την ακρίβεια της �έτρησης τους. Στη
στήλη οχτώ έχου�ε τον αριθ�ό των �ετρήσεων που χρησι�οποιήθηκαν για τον
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The CPMDS catalogue
Results

2572 CPM visual double stars with angular 
separation &< 2' 

+

259 CPM visual double stars with angular 
separation 2'< &< 5'and #>50 mas/yr
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The CPMDS catalogue
Results

53 triple systems

6 higher order of  multiplicity

64 pairs are members of  the open cluster -67

A
&
A
521,A

4
(2010)

Table 2. Extract of the CPMDS catalogue of common proper motion double stars with angular separations smaller than 2!.

!2000 "2000 Identification # $# % $% MagP MagS µ"!P µ"P $µ"!P $µ"P No µ"!S µ"S $µ"!S $µ"S No Epoch Class &
h m s # ! !! !! # mag. mas/yr mas/yr yr
0 2 20.009 +16 08 46.97 1692 1685 30.58 0.06 185.82 0.10 15.427 15.781 19.5 $12.5 4.8 3.8 7 8 21.6 $15.4 3.8 3.9 6 6 1994.94 I 0.35
0 2 46.393 +16 47 8.27 2010 1993 77.72 0.06 335.41 0.04 15.464 15.697 16.1 $25.5 4.4 3.6 9 8 13.9 $23.1 4.0 5.2 4 3 1994.94 II 0.19
0 3 44.683 +11 33 34.22 2710 2680 76.30 0.07 335.59 0.05 15.490 16.088 17.5 $11.6 4.7 3.6 6 7 14.3 $14.4 3.8 3.9 4 4 1992.78 I 0.44
0 5 24.297 +16 19 44.44 3857 3820 89.14 0.04 336.94 0.02 8.770 8.982 33.9 $31.3 2.1 2.1 9 9 34.9 $30.1 2.1 2.1 9 9 1996.57 I 0.01
0 12 34.144 +11 18 0.44 8713 8668 79.13 0.05 253.32 0.04 15.007 15.597 $10.7 $12.3 3.5 3.5 9 9 $13.6 $14.3 3.5 3.5 7 8 1995.18 I 0.60
0 13 41.298 +15 37 1.46 9457 9535 96.90 0.06 115.02 0.04 15.038 16.107 18.2 $20.5 3.5 3.6 9 9 19.7 $19.0 3.8 3.9 4 4 1993.95 II 0.03
0 14 23.006 +16 42 59.12 9941 9955 95.29 0.06 12.97 0.03 15.906 16.347 11.7 $15.3 3.6 3.7 4 4 14.2 $14.8 3.6 3.7 4 4 1995.72 I 0.05

Table 3. Extract of high proper motion CPM stars with angular separations greater than 2! and smaller than 5!.

!2000 "2000 Identification # $# % $% MagP MagS µ"!P µ"P $µ"!P $µ"P No µ"!S µ"S $µ"!S $µ"S No Epoch Class &
h m s # ! !! !! # mag. mas/yr mas/yr yr
1 32 31.117 +16 45 24.74 57224 57397 247.92 0.04 79.21 0.01 13.625 14.963 35.1 $51.2 5.5 5.5 7 7 34.2 $50.8 5.5 5.5 7 7 1998.81 I 0.12
1 47 39.162 +16 42 31.12 65958 65844 209.45 0.04 228.38 0.01 10.224 11.236 89.6 $54.6 2.0 2.0 7 7 89.3 $54.5 2.0 2.0 12 12 1997.53 I 0.12
2 55 52.221 +14 55 11.50 107836 107938 286.74 0.06 30.23 0.01 14.719 15.576 18.1 $48.3 5.0 5.1 11 11 20.5 $47.4 5.3 5.3 4 4 1996.92 I 0.04
3 5 52.711 +13 1 40.23 114294 114392 184.33 0.05 138.04 0.02 12.991 14.485 $39.2 $66.4 5.1 5.1 7 7 $41.6 $62.2 5.0 5.1 10 10 1998.14 I 0.22
3 16 12.555 +13 1 52.68 120872 120882 229.30 0.05 2.49 0.01 14.087 14.907 47.3 $31.5 5.0 5.0 8 8 51.7 $31.4 5.0 5.0 7 7 1998.48 I 0.05
3 30 5.302 +12 58 28.71 129571 129567 162.78 0.06 180.96 0.02 15.334 15.665 31.2 $50.5 5.0 5.0 9 9 33.5 $48.4 5.1 5.1 4 4 1998.20 IV 0.03
4 28 34.466 +15 57 44.13 171052 171309 268.36 0.06 74.97 0.01 5.906 11.975 111.9 $23.0 2.2 2.2 6 6 108.2 $25.1 5.8 5.9 6 6 1996.16 V 0.47

Table 4. Extract of our measurements of the 926 WDS double stars.

!2000 "2000 WDS # $# % $% MagP MagS Epoch No
h m s # ! !! !! # mag. year
0 00 13.8 +16 40 57 00003+1642 26.629 0.015 61.54 0.03 9.6 13.1 1999.1 10
0 01 13.1 +13 58 29 00012+1357 11.653 0.016 204.02 0.06 10.6 11.2 1999.0 8
0 05 24.2 +16 19 44 00054+1620 89.141 0.044 336.94 0.02 8.8 9.0 1998.6 8
0 09 37.4 +11 46 12 00096+1145 289.248 0.022 42.69 0.00 10.5 10.8 1997.7 9
0 09 51.8 +11 24 58 00099+1125 31.534 0.029 167.73 0.04 8.5 11.2 1998.8 7
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The CPMDS catalogue 
Examples

!("") #!("") $(o) #$(o) %poch

89.14 0.04 336.94 0.02 1996.57

A B
&agnitude 8.770 8.982

'*( (mas/yr) 33,9 + 2,1 34,9 + 2,1

') (mas/yr) -31,3 + 2,1 -30,1 + 2,1

* 18 18
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The CPMDS catalogue  
Examples

!("") #!("") $(o) #$(o) %poch

293.63 0.10 25.60 0.02 1994.36

A B
Magnitude 15.632 15.810

'*( (mas/yr) -159,9 + 6,1 -149,5 + 6,2

') (mas/yr) 66,1 + 6,1 62,6 + 6,2

* 6 6
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Properties of  CPMDS
Angular Separation accuracy

&<2'
$&=0,06''-
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Properties of  CPMDS
Angular Separation accuracy

2'<&<5'
#>50mas/yr
$&=0,07''-
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Properties of  CPMDS
Position Angle accuracy

&<2'

$.=0,06!-
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Properties of  CPMDS
Position Angle accuracy

2'<&<5'
#>50mas/yr
$.=0,02!-
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Properties of  CPMDS
The Probability )

&<2'

33%

7%

Monday, April 11, 2011



Properties of  CPMDS
The Probability )

2'<&<5'
#>50mas/yr

38%

8%
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External Check
Introduction

Comparison with LDS Catalogue: Doubles with 
common proper motion, Luyten (1997)

LDS:

contains 6210 CPM double stars allover the 
sky

 1'' < &

Monday, April 11, 2011



External Check
Data reduction

Using Vizier we selected the LDS double star 
found the Bordeaux CdC zone (+11!<"<+18!)

We rejected the doubles with faint components 

We rejected those with &<8''

64 LDS double stars found in PM2000
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External Check

Only 12 of  the 64 (19%) LDS double stars were 
accepted as CPM and included in CPMDS

The rest 42 pairs ????

Maybe our criterion is too strict

We followed the same procedure with 0.01 level of  
significance

We accepted 10 more pairs as CPM

The rest 32 ??????
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External Check

The origin of  this discrepancy cannot be the 
quality of  the proper motion measurements of  
PM2000

We checked the proper motions of  these 
discrepant pairs in other catalogues 
(PPMX,NOMAD,UCAC2) and they are fully 
compatible with those of  PM2000
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External Check

7. CPM διπλά αστέρια στη ζώνη του Bordeaux

διαδικασία αλλά αυτή τη φορά �ε επίπεδο ση�αντικότητας 0,01. Με αυτό τον
τρόπο αποδεχτήκα�ε ως CPM επιπλέον 10 διπλά αστέρια του LDS από τα 42.
�εν ήταν δυνατό να λάβου�ε σαν CPM αστέρες τους �ισούς από τους διπλούς
αστέρες του LDS, οι οποιοι είναι �έσα στις παρατηρησιακές δυνατότητες του
PM2000.
Η ασυ�φωνία για τα 32 υπόλοιπα ζεύγη δεν �πορεί να είναι η ποιότητα των

�ετρήσεων των ιδίων κινήσεων του PM2000, αν λάβου�ε ως δεδο�ένο ότι ο
υπολογισ�ός των ιδίων κινήσεων που περιέχει, πραγ�ατοποιήθηκε σε �ια βάση
100 περίπου ετών. Επιπλέον, ελέγξα�ε τις ίδιες κινήσεις των 32 αυτών συ-
στη�άτων και σε άλλους αστρο�ετρικούς καταλόγους. Χρησι�οποιήσα�ε τον
PPMX (Roeser et al. [2008]) τον Nomad (Zacharias et al. [2005]) και τον
UCAC2 (Zacharias et al. [2004]) και οι �ετρήσεις των ιδίων κινήσεων που
περιέχουν είναι απολύτως συ�βατές �ε αυτές του PM2000.
Στους πίνακες 7.5 και 7.6 παρουσιάζου�ε δυο παραδείγ�ατα αστέρων του

LDS, οι οποιοι απέτυχαν να περάσουν το στατιστικό �ας κριτήριο. Στον πίνα-
κα 7.5 έχου�ε τις �ετρήσεις της ιδίας κίνησης από τον PM2000 για τον διπλό
αστέρα LDS1066. Παρατηρού�ε ότι στην ορθή αναφορά η διαφορά των ιδίων
κινήσεων είναι πολύ �ικρή. �εν συ�βαίνει ό�ως το ίδιο και στην απόκλιση,
όπου η διαφορά είναι 13,9 mas/yr. Επιπλέον, η ακρίβεια είναι αρκετά υψηλή
φτάνοντας τα 0,7 mas/yr, για αυτό το λόγο δεν είναι δυνατόν να περάσει το
στατιστικό �ας τεστ στην απόκλιση και να το θεωρήσου�ε CPM σύστη�α.
Στον πίνακα 7.6 έχου�ε της αντίστοιχες �ετρήσεις για τον αστέρα LDS862.

PM2000 Id Magnitude µ∗
α µδ S∗

α Sδ Νο
mag mas/yr mas/yr mas/yr mas/yr

2632815 7,14 -120,7 -82,3 2,2 2,2 18
2632786 10,29 -123,4 -96,2 0,7 0,7 22

Πίνακας 7.5: Η ίδια κίνηση του LDS1066 �ε �ετρήσεις του PM2000

Παρατηρού�ε ότι στην ορθή αναφορά η διαφορά των ιδίων κινήσεων είναι 10,8
mas/yr, αλλά στην απόκλιση η διαφορά είναι 19 mas/yr και επιπλέον έχουν
διαφορετική κατεύθυνση.

PM2000 Id Magnitude µ∗
α µδ S∗

α Sδ Νο
mag mas/yr mas/yr mas/yr mas/yr

9431 11,119 104,9 10,7 2,3 2,3 8
9349 13,939 94,1 -9,7 5,1 5,1 8

Πίνακας 7.6: Η ίδια κίνηση του LDS862.

Για �ερικά αστέρια από τα 32 του LDS, τα οποία δεν βρεθήκαν στον CPMDS,
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Example 1: LDS1066

Example 2: LDS862

7. CPM διπλά αστέρια στη ζώνη του Bordeaux

διαδικασία αλλά αυτή τη φορά �ε επίπεδο ση�αντικότητας 0,01. Με αυτό τον
τρόπο αποδεχτήκα�ε ως CPM επιπλέον 10 διπλά αστέρια του LDS από τα 42.
�εν ήταν δυνατό να λάβου�ε σαν CPM αστέρες τους �ισούς από τους διπλούς
αστέρες του LDS, οι οποιοι είναι �έσα στις παρατηρησιακές δυνατότητες του
PM2000.
Η ασυ�φωνία για τα 32 υπόλοιπα ζεύγη δεν �πορεί να είναι η ποιότητα των

�ετρήσεων των ιδίων κινήσεων του PM2000, αν λάβου�ε ως δεδο�ένο ότι ο
υπολογισ�ός των ιδίων κινήσεων που περιέχει, πραγ�ατοποιήθηκε σε �ια βάση
100 περίπου ετών. Επιπλέον, ελέγξα�ε τις ίδιες κινήσεις των 32 αυτών συ-
στη�άτων και σε άλλους αστρο�ετρικούς καταλόγους. Χρησι�οποιήσα�ε τον
PPMX (Roeser et al. [2008]) τον Nomad (Zacharias et al. [2005]) και τον
UCAC2 (Zacharias et al. [2004]) και οι �ετρήσεις των ιδίων κινήσεων που
περιέχουν είναι απολύτως συ�βατές �ε αυτές του PM2000.
Στους πίνακες 7.5 και 7.6 παρουσιάζου�ε δυο παραδείγ�ατα αστέρων του

LDS, οι οποιοι απέτυχαν να περάσουν το στατιστικό �ας κριτήριο. Στον πίνα-
κα 7.5 έχου�ε τις �ετρήσεις της ιδίας κίνησης από τον PM2000 για τον διπλό
αστέρα LDS1066. Παρατηρού�ε ότι στην ορθή αναφορά η διαφορά των ιδίων
κινήσεων είναι πολύ �ικρή. �εν συ�βαίνει ό�ως το ίδιο και στην απόκλιση,
όπου η διαφορά είναι 13,9 mas/yr. Επιπλέον, η ακρίβεια είναι αρκετά υψηλή
φτάνοντας τα 0,7 mas/yr, για αυτό το λόγο δεν είναι δυνατόν να περάσει το
στατιστικό �ας τεστ στην απόκλιση και να το θεωρήσου�ε CPM σύστη�α.
Στον πίνακα 7.6 έχου�ε της αντίστοιχες �ετρήσεις για τον αστέρα LDS862.

PM2000 Id Magnitude µ∗
α µδ S∗

α Sδ Νο
mag mas/yr mas/yr mas/yr mas/yr

2632815 7,14 -120,7 -82,3 2,2 2,2 18
2632786 10,29 -123,4 -96,2 0,7 0,7 22

Πίνακας 7.5: Η ίδια κίνηση του LDS1066 �ε �ετρήσεις του PM2000

Παρατηρού�ε ότι στην ορθή αναφορά η διαφορά των ιδίων κινήσεων είναι 10,8
mas/yr, αλλά στην απόκλιση η διαφορά είναι 19 mas/yr και επιπλέον έχουν
διαφορετική κατεύθυνση.

PM2000 Id Magnitude µ∗
α µδ S∗

α Sδ Νο
mag mas/yr mas/yr mas/yr mas/yr

9431 11,119 104,9 10,7 2,3 2,3 8
9349 13,939 94,1 -9,7 5,1 5,1 8

Πίνακας 7.6: Η ίδια κίνηση του LDS862.

Για �ερικά αστέρια από τα 32 του LDS, τα οποία δεν βρεθήκαν στον CPMDS,
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Classification of  our CPM sample

Study of  the nature of  the pairs  CPMDS

We studied the position of  the components of  the CPM pairs in 
an empirical H-R diagram

H-R diagram : 2-+SS data for the open clusters -67 and 
Pleiades

Then, using Vizier  we identified the components of  the CPMDS 
members in 2MASS. 

We used only the 2MASS data with high photometric quality flag

We found data for 2603 CPMDS pairs at J(1,2#m), H(1,6#m), Ks
(2,2#m)
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Classification of  our CPM sample

Our idea is based on that double stars that their components 
have a physical connection will occupy specific “compatible” 
positions in an H-R diagram

5 classes 

I

II

III

IV

V

 Both components in the M.S.
 + giants branch while , is in M.S.
 Similar (J-K) /%0 J

 Incompatible positions in the H-R diagram
 , more evolved than +
 , brighter than +
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Classification of  our CPM sample
Examples
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Classification of  our CPM sample
Examples
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Classification of  our CPM sample
Examples
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Classification of  our CPM sample
Examples
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Classification of  our CPM sample
Results

36% 31%

30% 32%

8%
4%11% 3%
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Common Proper Motion Double Stars
Summary

We discovered 2831 new CPM double stars

We classified the according to their position in the 
H-R diagram

+30% total number of  the known CPM double 
stars

Our catalog (CPMDS) is available from Vizier

Included in W.D.S. (U.S.N.O)

+2,6% total number of  the double stars included 
in WDS
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Re-measurements of  WDS pairs in PM2000

Target: New astrometric measurements of  
angular separation and position angle for known 
WDS double stars.

Data: PM2000
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Re-measurements of  WDS pairs in PM2000
Data Reduction

We selected from WDS only those double stars 
that:

they are in Bordeaux CdC zone

have angular separation &> 8''

are brighter than V=16,2 mag

We created a list with 1500 WDS double stars
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Re-measurements of  WDS pairs in PM2000
Identification procedure

Criterion: The coordinates of  the stars in both catalogs 
MUST NOT differ more than 3''

1. We used the WDS coordinates of 
the A at PM2000

2. We searched in a 3'' radius to find 
+ at PM2000

3. We used WDS &,. to predict the 
coordinates of  ,

4. We searched again in a 3'' radius  
around the predicted position of , 
and we calculated &,. according to 
PM2000
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Re-measurements of  WDS pairs in PM2000
Data Reduction

We selected only the stars that they had more 
than 3 observations for each component

We also rejected 74 pairs due to low astrometric 
accuracy

Finally we compiled a catalog with 926 WDS 
double stars
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Re-measurements of  WDS pairs in PM2000
Results

8.3.
Α
ποτελέσ�ατα

α2000 δ2000 WDS ρ σρ θ σθ MagP MagS Epoch No
h m s o � �� �� o magnitudes
0 00 13.8 +16 40 57 00003+1642 26.629 0.015 61.54 0.03 9.6 13.1 1999.1 10
0 01 13.1 +13 58 29 00012+1357 11.653 0.016 204.02 0.06 10.6 11.2 1999.0 8
0 05 24.2 +16 19 44 00054+1620 89.141 0.044 336.94 0.02 8.8 9.0 1998.6 8
0 09 37.4 +11 46 12 00096+1145 289.248 0.022 42.69 0.00 10.5 10.8 1997.7 9
0 09 51.8 +11 24 58 00099+1125 31.534 0.029 167.73 0.04 8.5 11.2 1998.8 7

Πίνακας 8.1: Απόσπασ�α του καταλόγου �ε τα 926 διπλά αστέρια του WDS που βρέθηκαν στον PM2000.
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Re-measurements of  WDS pairs in PM2000
Properties of  our catalog

$&=0,026''
_
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Re-measurements of  WDS pairs in PM2000
Properties of  our catalog

$.=0,06!
_

Monday, April 11, 2011



Re-measurements of  WDS pairs in PM2000
comparison with WDS measurements

1&=0,013''+1,055''
__
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Re-measurements of  WDS pairs in PM2000
Comparison with WDS measurements

1.=0,094!+0,770!
__
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Merci 
234%&0$56
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