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Özet: 1992‟de ilk ötegezegenin bir atarca çevresinde keşfedilmesinden sonra 1995‟te bir anakol 

yıldızının çevresinde dolanmakta olan 51 Peg b gezegeni keşfedildi (Mayor ve Queloz, 1995). Böylece 

gökbilimde yeni bir alan açılmış oldu. O günden bugüne kadar (8 Haziran 2010) keşfedilmiş gezegen 

sayısı ise 455‟e ulaştı. Bunların 425 kadarı dikine hız yöntemi ile gözlenmiştir, 81 tane gezegenin ise 

geçiş gösterdiği bilinmektedir. Dikine hız verileri gezegen kütlelerinin, geçiş gözlemleri ise gezegen 

yarıçaplarının elde edilmesini sağlar. Tayfsal geçiş gözlemleri ile de gezegen atmosferleri modellenir, 

 oluşum ve evrimleri çalışılır. Geçiş fotometrisi gezegenlerin fiziksel ve yörüngesel parametrelerinin 

elde edilmesi için küçük teleskoplarla bile yapılabilecek bir çalışmadır. Ancak elde edilen ışık 

eğrilerinin genliği çok küçük olduğundan çok sayıda ışık eğrisi ile daha duyarlı sonuçlar elde etmeye 

yönelik analiz adımları gerektirir. İndirgeme ve analiz yöntemlerinin geliştirilmesi geçiş gözlemlerine 

başlamanın ilk adımlarından biridir. Bu çalışmada Ankara Üniversitesi Gözlemevi‟nde yapılmış bir 

ötegezegen geçiş gözlemi ve elde edilen bilgiler sunulacaktır. 

 
1. GiriĢ 
 

Son yıllarda gökbilimin en önemli başarılarından biri Güneş dışındaki diğer yıldızların 

çevresinde dolanan yeni gezegenlerin (ötegezegen) keşfedilmesi olmuştur (Mayor ve Queloz, 

1995). İlk ötegezegen (PSR1257+12) bir atarca çevresinde keşfedilmiştir (Wolszczon ve 

Frail, 1992). İlk kez bir anakol yıldızı çevresinde dolandığı keşfedilen gezegen ise 51 Peg‟dir 

(Mayor ve Queloz, 1995). Yeni gezegenlerin keşfedilmesiyle gökbilimde yeni bir alan 

açılmıştır. Ötegezegenlerin gözlenmesiyle bu gezegenlerin fiziksel özellikleri (kütle, yarıçap, 

yörünge dışmerkezliği, yörünge eğimi, vb.) ile birlikte atmosferleri incelenmeye başlanmıştır. 

Bu çalışmalar gezegen oluşum kuramları ve evrimleri ile ilgili çok değerli bilgiler edinmemizi 

sağlamaktadır. Bilim insanlarının olduğu kadar amatör astronomların da ilgisini çeken 

gökbilimin bu yeni çalışma alanında küçük teleskopların da (10-14") kullanılmaya 

başlanmasıyla keşfedilmekte olan ötegezegen sayısı hızla artmaktadır.   

 

2. Ötegezegen Gözlemleri 
 

Ötegezegenleri keşfetmenin çeşitli yolları vardır. Dikine hız, ışıkölçüm, doğrudan 

görüntüleme ve astrometri yöntemleri bunların başlıcalarıdır. Bunların dışında kütle çekimsel 

mercek etkisi, ışık-zaman etkisi gibi yöntemler de vardır. En çok keşif dikine hız yöntemi ile 

yapılmıştır. Bugüne kadar (8 Haziran 2010) keşfedilmiş ötegezegen sayısı 455‟tir (bkz. 

http://exoplanet.eu). Bunların 425 kadarı dikine hız ve astrometri yöntemi ile gözlenmiştir, 81 

tane gezegenin ise geçiş gösterdiği bilinmektedir.  
 

En çok ilgiyi geçiş yöntemi ile yapılan gözlemler almaktadır. Geçiş gösterdiği bilinen ilk 

ötegezegen HD 209458 1999‟da keşfedilmiştir. Bu gezegene ait geçiş ışık eğrisi Şekil 1‟de 

gösterilmektedir (Brown ve ark., 2001). Geçiş yöntemi ile gezegen gözlemlerine gösterilen 

ilgi son yıllarda oldukça artmıştır. Öyle ki 2007 yılına girildiğinde sadece 9 parlak yıldızın 

çevresinde geçiş gösteren gezegen olduğu bilinirken 6 ay sonrasında bu sayı 14‟e ve 3 yıl 

sonrasında 81‟e ulaşmıştır (Şekil 2). 

 



TrES-3 b Ötegezegeninin Geçiş Gözlemi 

224 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ġekil 1. HD 209458 b ötegezegeninin geçiş eğrisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ġekil 2. Ötegezegen keşif hızı (Geçiş yöntemiyle gözlenen ötegezegenler için çizilmiştir). 

 

3. Ötegezegen GeçiĢ Gözlemlerinin Getirileri 
 

Kasım 1999‟da Harvard Universitesi‟nden Prof. Tim Brown‟un doktora öğrencisi David 

Charbonneau‟nun sadece 10cm çaplı bir teleskop kullanarak geçiş gözlemesiyle “ötegezegen 

geçiş ışıkölçümü” adında yeni bir alan açılmış oldu. 
 

Geçiş olayı süresince gezegen, yıldız ışığının bir kısmını engellediğinden gelen akıda bir 

miktar düşüş olur. Geçişin sona ermesinin ardından gezegenin gündüz yüzü görüneceğinden 

akı tekrar yükselir. Gezegen yıldız tarafından örtüldüğünde ise akı tekrar düşer (Şekil 3).   
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ġekil 3. Geçiş (transit) ve örtülmelerin gösterimi. 

 

Geçiş olaylarının gözlenmesinin başlıca nedenlerinden biri gezegenin kütle ve yarıçapının 

belirlenmesidir. Ancak, sadece bir geçiş ile bu bilgiler elde edilememektedir. Işık eğrisi, 

gezegen ve yıldızın yarıçapları oranını (Rgezegen/Ryıldız) verecektir. Gezegen kütlesi için ise 

dikine hız gözlemleri gereklidir.  
 

Gezegenin boyutlarını ve kütlesini tam olarak elde edebilmek için ışıkölçüm ile dikine hız 

gözlemlerinin birlikte değerlendirilmesi gerekir. Böylece, kütlesi ve boyutları bilinen 

gezegenler modellenerek, oluşum ve evrimleri çalışılabilir. 
 

Tayfsal geçiş gözlemleri ise ötegezegenin gece ve gündüz sıcaklığını (Charbonneau ve ark., 

2005), atmosferinin kimyasal yapısını ve eğer varsa sistemdeki diğer gezegen ve uyduların 

varlığını  (Narita, 2009) ortaya çıkarabilir.  
 

Yıldızlarına çok yakın yörüngelerde dolanan ötegezegenlerin (Sıcak Jüpiterler) atmosferlerin-

de bulunan en bol moleküllerden birinin su buharı olduğu düşünülmektedir. Kırmızıöte 

bölgede yapılan tayfsal örtme ve örtülme gözlemleri ile HD 189733b ötegezegeninin 

atmosferinde su buharı olduğu tespit edilmiştir  (Tinetti ve ark., 2007).  

 

4. Ötegezegen GeçiĢ Yöntemi 
 

Geçiş gösteren bir gezegen sistemi, aslında örten çift yıldız sisteminin özel bir durumu olarak 

ele alınabilir. Örten çift yıldızların ışık eğrisi çözümlerinde en çok kullanılan yöntem Wilson-

Devinney yöntemidir.  Bu yöntem geçiş gösteren gezegenlerin ışık eğrilerini modellemek için 

de kullanılmaktadır (Poddany, 2008). Mandel ve Agol (2002) ile Gimenez (2006) tarafından 

önerilen analitik modeller de geliştirilmiştir. Bununla birlikte pek çok gözlemci geçiş ışık 

eğrilerini kendi kodlarını kullanarak analiz etmektedir. 
 

Geçiş ışıkölçümü yönteminde geçişin başlama ve bitiş zamanları, geometrisi ve örtülmenin 

derinliği hesaplanır. Analitik modeller ile geçiş gösteren sistemin bazı gezegen parametreleri 

elde edilir. Geçiş ışık eğrileri, gezegen-yıldız yarıçap oranı Rg/R*, yarı büyük eksen uzunluğu 

a/R*, yörünge eğimi i, geçiş zamanı (Tc), giriş ve çıkış evreleri, kenar kararması ve geçiş 
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süresi parametreleri kullanılarak modellenir (Narita, 2009). Geçiş ışık eğrisi ile elde edilen bu 

değerler, tayfsal ve astrometrik verilerle elde edilenlere göre daha doğru sonuçlar verir (Winn, 

2010). 

 

5. Ötegezegen GeçiĢ Veritabanı 
 

Amateur Exoplanet Archieve  (AXA)  sadece amatör astronomların ışık eğrilerini kabul eden, 

NASA Star and Exoplanet Database (NStED) ise sadece yayınlanmış ışık eğrilerini kabul 

eden bir veritabanıdır. Ötegezegenlerin geçiş gözlemlerinin hızla artması sonucu tüm bu 

verileri bir yerde toplayan bir veritabanı gereksinmesi doğmuş ve bu amaçla Exoplanet 

Transit Database (ETD) oluşturularak, 2008‟de internette açılmıştır (bkz. http://var2.astro.cz/ 

ETD/).  
 

Bu veritabanında geçiş gösteren gezegenlerin her gün yenilenen 365 günlük beklenen geçiş 

zamanları bulunmaktadır. Ayrıca sisteme ait bilgiler, ötegezegen geçişine ait başlangıç, bitiş 

ve geçiş zamanları, geçiş süresi ve derinliği bulunmaktadır. Kullanıcılar kendi verilerini 

sisteme ekleyebilirler ve diğer gözlemleri de içeren O-C grafiklerini inceleyebilirler. O-C 

grafiklerinde var olan diğer verileri de indirilebilir.  

 

6. Ankara Üniversitesi Gözlemevi’nde TrES-3 b Ötegezegeni Gözlemi 
 

TrES-3 yıldızının V bandı parlaklığı 12
m

,4, gezegeninin yörünge dönemi 1
g
,30619,  yarıçapı 

1,295 (±0,081) Rj ve yörünge eğikliği 82°,15 (±0,21)‟dir (O‟Donovan ve ark., 2007). TrES-3 

b ötegezegeninin geçiş gösterdiği Teja Fabjan, Matej Mihelcic, Primoz Kuk ve Nikolaj Stritof 

 
 

ġekil 4. TrES-3 b ötegezegeninin Ankara Üniversitesi Gözlemevi‟nde elde edilmiş geçiş ışık eğrisi. 
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tarafından Slovenya‟da Cmi Vrh Gözlemevi‟nde 21 Mayıs 2007‟de keşfedilmiştir.  
 

Bu çalışmada Ankara Üniversitesi Gözlemevi‟nde 16" Schmidt/Cassegrain teleskop ile alınan 

TrES-3 b ötegezegenine ait 5 Ağustos 2009 tarihli geçiş gözlemine ait veriler kullanılmıştır. 

Poz süresi 25s olmak üzere, geçişten 15 dk önce başlanarak, bitişten 25dk sonrasında kadar 2 

saat süreyle gözlem yapılmış ve R bandında 203 görüntü alınmıştır. Görüntülerde TrES-3 b 

yıldızı için FWHM ~3,5 pikseldir. Veriler IRAF‟ta indirgenmiştir. Farklı açıklıklarda ışık 

ölçümü DAOPHOT paketi kullanılarak yapılmış ve en iyi sonucu veren 10 piksellik aperture 

çapı ile en uygun mukayese yıldızı GSC 3089 995 belirlenerek ışık eğrisi elde edilmiştir. 

Sonuçlar Ötegezegen Geçiş Veritabanı‟nın (ETD) kullandığı koda göre elde edilmiştir 

 
 

ġekil 5. Işık eğrisi sınıflandırması. 

 
 

ġekil 6. Elde edilen ışık eğrisi genlik değerinin veritabanındaki diğer genliklerle karşılaştırması. 
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(Poddany ve ark., 2010).  Elde edilen geçiş ışık eğrisi Şekil 4‟te, veritabanının kullandığı koda 

göre elde edilen sonuçlar ise Çizelge 1‟de görülmektedir. ETD‟ye girilen ışık eğrileri, 

kalitesine göre sınıflandırılmaktadır. En iyi ışık eğrisi DQ=1 numarası ile, en kötüsü ise 

DQ=5 ile gösterilir. Işık eğrimiz Şekil 5‟te görüldüğü gibi DQ=2 ile sınıflandırılmıştır. Şekil 

6‟daki Evre-Genlik grafiği, veritabanında kayıtlı olan TrES-3 b geçiş gözlemlerini 

içermektedir. Elde ettiğimiz genlik değeri veritabanında mavi nokta ile belirtilmiştir.  
 

Çizelge 1. TrES-3 b ötegezegeninin geçiş gözlemi sonucu elde edilen parametreler. 
 

 Ölçülen  Katalog Değeri  

JD mid 2455049,29728±0,00052 - 

HJD mid 2455049,29923±0,00052 - 

GeçiĢ Zamanı (UT) 2009-08-05 19:08:04 - 

GeçiĢ Süresi (dk) 72,1± 2,4 77,4 

Genlik (mag) 0,024±0,0012 0,029 

Rgezegen 1,173±0,029Rjüpiter 1,295±0,081Rjüpiter 

i 81,36 -0,22|1,48
+0,24|1,47

 ° 82,15±0,21° 

 

7.  TartıĢma ve Sonuç 
 

Geçiş zamanları bilinen gezegenlerin çok sayıda ışık eğrisi elde edilerek, daha duyarlı 

sonuçlar elde edilebilmektedir (Hudgins ve Filipovic, 2002). Bunun yanında ışıkölçümlerinin 

indirgenmesinde çok sayıda mukayese yıldızı kullanılması ışık eğrilerinin hatasını olası 

ölçüde küçültmektedir. Bu gözlemler için analiz yöntemlerinin geliştirilmesi geçiş gözlemleri-

nin en önemli adımlarından biridir. TrES-3 b ötegezegenine ait yaptığımız ilk geçiş gözlemi 

sonuçlarına dayanarak, analiz yöntemlerimizi geliştirmeyi, bu doğrultuda çok mukayeseli 

indirgeme yaparak daha duyarlı sonuçlar elde etmeyi amaçlamaktayız. 
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