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Gezegen Sistemleri
ve Oluşumu
Ders 4 : Geçiş Yöntemi – I
Yöntemin Temelleri

HD 209458 b

Charbonneau vd. 2000
2000 yılında David Charbonneau dikine hız yöntemiyle keşfedilmiş HD 209458 b’nin
bir geçişini gözledi. Bu ilk gezegen geçiş gözlemidir. Charbonneau, cismin yörünge
parametrelerini dikine hızdan bildiği için teleskobunu yapıyorsa geçişini gözlemek
üzere ne zaman cisme doğrultması gerektiğini biliyordu. Ancak, gezegenin
gözlemicyle arasından geçiş yapmak gibi bir zorunluluğu da yoktur.

Venüs Geçişi

Venüs örneğinde gördüğümüz gibi gezegen yıldızın önünden geçerken, yıldızın ışığı
gezegenin (varsa) atmosferinin içinden geçerek bize ulaşır. Bu da -ideal durumdagezegenin atmosferini çalışmamıza olanak sağlayabilir.

Sıcak Jüpiterler Gerçekten Var!
51 Peg b keşfinden sonra sıcak Jüpiterlerin (yıldızına 1/20 AB'den daha yakın dev gaz gezegenler)
yıldızlarına bu kadar yakın oluşup oluşamayacakları, sistemin başka bir yerinden göç etmiş olabilme
olasılıkları hatta var olup olmadıkları uzun süre tartışıldı. Ancak bu cisimlerin yarıçaplarının (R p) büyük
olması ve yıldızlarına yakınlıkları (a), daha büyük geçiş ışık değişim genliği ve daha kısa geçiş dönemi
nedeniyle onların geçiş yöntemiyle keşfedillme olasılıklarını da arttırdığından, bu yöntemle diğer
gezegenlere göre daha kolay keşfedilmelerini de sağladı. Dikine hız tekniğiyle keşfedilen HD 209458b,
geçiş de gösteriyordu ve dikine hız ölçümleriyle, geçiş gözlemleri birlikte değerlendirildiğinde bu sıcak
Jüpiter türü gezegenin gerçekten var olduğu kanıtlanmış oldu!

Charbonneau vd. 2000

Mazeh vd. 2000

Geçiş Olasılığı

Öncelikle gezegenin yörüngesinin çembersel (e = 0) olduğunu varsayalım. Bu durumda gezegenin gözlemcinin
bakış yönü doğrultusunda yıldızla arasından (sıyırarak da olsa) geçmesi için yörüngenin yarı-büyük eksen
uzunluğu a’nın cos i çarpanı kadar kısaltılmış kesitinin (a cos i) yıldızın yarıçapı ile gezegen yarıçapı toplamından
(R* + Rg) küçük olması gerekir (a cos i ≤ R* + Rg). Gezegen diskinin tamamının yıldız önünden geçmesi için
sağlanması gereken koşul ise a cos i ≤ R* - Rg olur. Bu iki durum yukarıdaki şekilde de görülebilir.
Bu geometrik durumu olasılık cinsiden ifade edebilmek için θ açsının kosinüsüne başvurulabilir. Zira bu açısı sıfır
olduğunda (θ = 0) gezegen yıldızın tam önünde olur ve geçiş olaslığı cos θ = 1 olur. Gezegenin geçişinin
gözlenebileceği θ değerleri 0 ≤ θ ≤ θ0 aralığına karşılık gelir. θ için olası değerler 0 ≤ θ ≤ π /2 olacağından;
θ0

∫ cos θ d θ

P=

0
π/2

∫ cos θ d θ
0

Rg << R* kabulü altında

sin θ0
R +R
=
=sin θ0 = * g
1
a

gezegen diskinin tamamının yıldızın
önünden geçmesi (ing. full transit) için
gezegen diskinin sıyırarak da olsa yıldızın
önünden geçmesi (ing. grazing transit) için

R*
a
R − Rg
P= *
a
P∼

P=

R* + Rg
a

Geçiş Olasılığı

Gezegen diskinin yıldız diski tarafından örtülme olasılığı da benzerdir. Ancak yörüngenin diğer tarafında
gerçekleşir. Yörüngenin dış-merkezliliğinin ihmal edilmemesi halinde geçişin yörüngenin hangi
noktasında gerçekleştiği önem kazanır. Zira bu durumda geometrik olasılık yörüngenin uzayda nasıl
konumlandığına da bağlı hale gelir. + işareti sıyırarak geçişleri de (grazing transit) içerecek ve – işareti
de gezegenin tamamının yıldızın önünde kaldığı tam geçişleri (full transit) ifade edecek şekilde geçiş (ve
örtme) olasılıkları aşağıdaki genel şekilde verilir.

R *±R g 1+e sin ω
p geçiş=(
)(
)
a
1−e 2
R *±R g 1−e sin ω
p örtme =(
)(
)
2
a
1−e

e = 0 ve Rg << R* için

R*
R*
a −1
p geçiş= p örtme ≈ ≈0.005(
)(
)
a
R Güneş 1 AB

Geçiş Yöntemiyle Gezegen Keşfi:
Gözlem Düzenekleri
Bir geçişin gözlenme olasılığı bu kadar küçük olduğu için araştırmacılar aynı anda çok sayıda yıldızı uzun
süre gözlemelerine olanak sağlayacak düzeneklere yönelmişlerdir. Bu noktada teleskobun görüş alanı
(Field of View, FoV) önem kazanır. Çok sayıda yıldızı ayna anda gözleyebilmek için teleskobun görüş
alanının büyük olması istenir. Bu amaçla odak oranı (F) küçük teleskoplar tercih ediir. Ancak bunun da
bir limiti vardır. Zira yıldızların birbirinden ayrılmasına olanak sağlayacak bir plak eşeline ve açısal
ayırma gücüne (θ = 1.22 λ / D) de ihtiyaç duyulur. Mümkün olduğunca sönük yıldızlar etrafında
araştırma yapabilmek için ışık toplama gücü de önemlidir ve teleskop çapının karesiyle orantılıdır.

α [ yaysn ]=206265

D 206265
=
f
F

Teleskobun Görüş Alanı

dθ 1
=
ds f
Teleskobun Plak Eşeli

Sonuç olarak tüm bu parametreleri bir denge dahilinde gözeterek optimum görüş alanını elde etmek üzere küçük odak
oranlı, küçük çaplı teleskoplardan oluşan bir teleskop dizgesinin kullanılması yoluna gidilmiştir. Görüş alanının
tamamının kullanılabilmesi ve hassas ışık ölçümü için birden fazla yüksek kalitede CCD kamera bir mozaik yapısında
kullanılır. Ancak amacın çok sayıda gezegen keşfinden giderek belirli tür nesnelerin (örn. M-tayf türünden yıldızlar)
etrafında küçük gezegenler keşfetme yönünde değiştiği günümüzde daha büyük teleskopların farklı stratejiler
çerçevesinde kullanılmasına yönelik araştırmalar da geliştirilmiştir.

Geçiş Yöntemiyle Ötegezegen Araştırma Projeleri

Wide Angle Surve for Planets (Super WASP): 11.1
cm'lik 8 teleskop → 61 □° / kamera. 14”/piksel, İki
düzenekle tüm gökyüzü! 2006 - ?, 196 gezegen!

Qatar Exoplanet Survey (QES): Super
WASP'a özdeş, Arizona'da kurulu 1 düzenek. 2009
- ?, 10 gezegen

Hunagrian Automated Telescope Network
(HAT-Net): 11 cm'lik teleskoplardan oluşan bir
düzenek → 64 □° / kamera. Mount Hopkins /
Arizona, Kitt Peak / Hawai, Avustralya, Namibya ve
Şili'de kurulu 5 düzenekle tüm gökyüzü! 2001 - ?,
75 gezegen!

Trans Atlantic Exoplanet Survey (TrES):
Palomar'da 10 cm'lik küçük bir teleskop, 20032007, 5 gezegen

XO: 20 cm'lik iki özdeş teleskop, 7 □°
25”.4 / piksel, Haleakala / Maui, 8
gezegen

Kilo-Degree Extremely Little Telescope
(KELT): 4.2 cm'lik küçük bir kamerayla 26x26
□° 'lik bir görüş alanı. Sutherland / Güney
Afrika ve Winer Gözlemevi'nde iki teleskop, 26
gezegen

Geçiş Yöntemiyle Ötegezegen Araştırma Projeleri

Next Generation Transit Sruvey (NGTS): 20 cm'lik 12 teleskop → 96 □°
, 5”/piksel,Şili Paranal 2016 - ?, 18 gezegen!

Stare:: 10 cm’lik bir teleskop, Arizona'da kurulu 1
düzenek. 10.8 “/piksel, 6.2 □°, 2015 - ?, Henüz keşfi yok

Multi-Site All Sky Camera, MASCARA: 2.4 cm'lik beş özdeş
Cannon kamera, 40° X 70° / kamera, Las Palmas, İspanya ve La
Silla, Şili’de 2 düzenek, 2014-?, 5 gezegen.

The MEarth Project: Mount Hopkins ve Cerro
Tololo’da özdeş 40 cm'lik 8 teleskoptan oluşan iki
düzenek, M-tayf türünden yııldızlara odaklanmış bir
proje, 2014-?, 3 gezegen (LHS-1140b, GJ-1132b, GJ1214b)

TRAPPIST & Speculoos Surveys: La Silla,
Şili’de 60 cm’lik bir teleskopla başlayan
araştırma, Cerro Paranal2de 1 m'lik 4
teleskopla devam edecek, 1 sistem 7 gezegen!

Uzay Teleskoplarıyla Ötegezegen Araştırma Projeleri

Convection, Rotation and planetary Transits (CoRoT):
27 cm'lik bir teleskop ve 4 CCD dedektörle uzaydan
yürütülen proje 2006 - 2013, 45 gezegen!

The Transiting Exoplanet Survey Satellite(TESS) :
4 küçük teleskopla tüm gökyüzünde Kepler’in gözlediği
yıldızlardan daha parlak toplamda 500 000 yıldız
etrafında gezegen arayacak. Fırlatılma tarihi: Mart 2018,
118 gezegen!

CHaracterising ExOPlanet Satellite (CHEOPS):
Bern Üniversitesi tarafından geliştirilen projede 32
cm’lik bir uzay teleskobu kullanılacak. Hedef parlak
yıldızların etrafında küçük (R > 1.6 RDünya) gezegen
keşfi. 2019 yazında fırlatılması planlandı.

PLAnetary Transits and Oscillations of stars (PLATO):
32 küçük teleskop taşıyacak uzay aracının 2024’te
fırlatılması planlanıyor. Uydu teleskop Yer-Güneş ikilisinin L2
noktasında gözlem yapacak ve 48.5 x 58.8 karederecelik bir
alan görecek.

Gaia: Gaia’nın gözlediği yıldızların yüksek duyarlılıklı
konum ölçümlerinin yapmasının yanı sıra ışık şiddetlerini
de (70 kez) ölçecek olması nedeniyle geçiş yöntemiyle
de gezegen keşfetmesi bekleniyor.

James Webb Uzay Teleskobu (JWST):
10 milyar $’lık proje kapsamında yapımı
tamamlanan 6.5 metrelik teleskobun 18
Aralık 2021’de uzaya gönderilmesi
planlanıyor.

KPS-1b: Bir Ötegezegen Keşfinin Hikayesi: http://ozgur.astrotux.org/tr/blog/

Geçiş Yöntemiyle Gezegen Keşfinin Dört Altın Kuralı
1. Geçişi Tespit Etmek
4. Duyarlı Gözlemlerle
Defalarca Aynı Şekli
Gözlemek

3. Dikine Hız ile Onaylamak

Geçiş sinyali ve dönemi
2. Görüntülerin Analizi

m2 sin i → Mgezegen

Parametreler!
Doğrulama!

HD 136352 (ν2 Lupi) Sistemi
Kane S., Yalçınkaya S., vd. (2020)

HD 136352 sistemi birden fazla gezegen barındıran en parlak 3 yıldızdan birinin
etrafındaki mini-Neptün ve süper-Dünya kütlesi limitleri dahilinde 3 gezegenden oluştuğu
için önemlidir!

Delrez vd. (2021)

HD 136352 sisteminin d gezegenin geçişi de CHEOPS uzay teleskobu tarafından 2021
yılında yakalandı ve böylece her üç gezegen de geçiş ve dikine hız yöntemiyle
gözlenerek karakterize edilmiş oldu.

Delrez vd. (2021)

Super-WASP Araştırması:
Gezegenli Yıldızlar Her Yerdeler!

Kepler Uzay Teleskobu
✔ 7 Mart 2009'da uzaya gönderildi. 2013'te hassas
yönlendirilmesini sağlayan iki tekerleğinin bozulması
nedeniyle aynı yıldızların uzun süreli hassas fotometrisini
yapamaz hale geldi.
✔ 115 karederecelik bir alanda yaklaşık 170000 yıldızın
hassas fotometrisini gerçekleştiirdi.
✔ 0.95 m'lik (efektif) birincil ayna çapına sahip teleskobu
taşıyan uzay aracının ağırlığı yaklaşık 1 ton.
✔ 2200x1024 piksellik 42 CCD kameranın sürekli olarak aynı
bölgeyi gözlemesi planlanmıştı.
✔ 29.4 dakika ve 58.89 saniyelik (bir sezonda sadece 524
yıldız için) iki ayrı poz süresiyle gözlem yaptı.
✔ Fotometrik olarak aynı duyarlılığsa sahip olmasa da Kasım
2018’e kadar K2 adıyla gezegen keşfine devam etti.
✔ Bugüne kadar onaylanmış toplam 2328 gezegen keşfinini
yanı sıra sayısı 2425'i geçen de gezegen adayı keşfetti.
K2’nin keşif sayısı ise 359 aday sayısı ise 473’tür.

Kepler Keşifleri - I

Toplam 885 gezegen içeren 361 Kepler keşfi çoklu gezegen sisteminin (sarı renk 2 gezegenli sistemlerde (242),
yeşil 3 gezegenli sistemlerde (85), açık mavi 4 gezegenli (25), koyu mavi 5 gezegenli (8), more 6 gezegenli (1:
Kepler-11) sistemlerdeki en dıştaki gezegeni göstermektedir) büyüklük, yörünge dönemi ve yörünge çapı
birbirine göre ölçeklendirilmiş animasyonu. © Dan Fabricky, Chicago University

Kepler Keşifleri - II

Fressin vd. (2013)

Petigura vd. (2013)

Keşfedilen gezegenlerin gözlemsel yanlılıklardan arındırılmış büyüklükleri

Keşfedilen gezegenlerin gözlemsel yanlılıklardan arındırılmış dönemleri

Bir geçişin parametreleri:
2-Cisim Problemi
Gezegenler için hareket denklemini hatırlayalım

Hareket denkleminden yola çıkarak gezegenin
hareketinin bir elips üzerinde olduğunu (Kepler 1.
Yasa) gösterdik. Gezegenle yıldız arasındaki uzaklık:

Denklemin çözümünde gelen sabitlerin
geometrik anlamı:
a: Elipsin yarı-büyük eksen uzunluğu
e: Elipsin dış merkezliliği
ν (ya da θ): Gezegenin yörüngenin
enberi noktasına açısal uzaklığı (gerçel
anomali)

r̈ +G

m1 +m2
r

3

⃗r =0

a(1−e 2 )
r=
1+e cos(θ)

Problemi 3-boyutta ele alırsak:
Kartezyen koordinat sisteminde:

X=r cos(ω+θ)cos(Ω)−sin (Ω)sin (ω +θ)cos(i)
Y =r cos(ω+θ)sin(Ω)+cos(Ω)sin (ω+θ)cos (i)
Z=r sin (ω+θ)sin (i)
Referans yön için düğümler doğrultusunun özel bir
durumunu (Ω = 180°) seçmemizde bir sakınca yoktur.) seçmemizde bir sakınca yoktur.

X =−r cos(ω+θ)
Y =−r sin (ω+θ) cos(i)
Z=r sin (ω+θ)sin (i)

Yörünge Parametreleri

Bir Geçişin Parametreleri
b : etki parametresi
Winn vd. (2010)

δ: Geçiş derinliği (depth) ya da kontrast
tI, II, III, IV: Geçiş zamanları
τing = tII – tI: Geçiş başlangıcı (ingress) zaman
ölçeği
τeg = tIV – tIII: Geçiş sonu (egress) zaman ölçeği
T14 , TT: Toplam geçiş süresi, T = Tt – τ (e = 0)
T23 , TF: Geçiş süresi, TF = TT – 2τ (e = 0)

2

R* << a için

X =±R * √ (1−b )
Y =b R *

Rg, Mg, R*, M*: Gezegen (g) ve yıldızın (*) yarıçap
ve kütleleri
k = √δδ = Rg / R*

Bir Gezegen Geçişi Ne Zaman Gerçekleşir?
rgök gökyüzünde gezegenin disk merkezi ile yıldızın disk merkezi arasındaki uzaklık olsun

r gök = √( X 2 +Y 2 )
Bir gezegen geçişinin gerçekleşmesi için bu uzaklığın yıldızın yarıçapından küçük olması gerekir.
2

2

r gök = √((−r cos(ω+θ)) +(−r sin (ω+θ) cos(i)) )

r gök = √(r 2 cos2 (ω+θ)+r 2 sin 2 (ω +θ) cos2 (i))

r’yi karekökten çıkarır cos2(ω + θ) yerine 1 – sin2(ω + θ) koyacak olursak

r gök =r √ (cos 2 (ω+θ)+sin 2 (ω+θ)cos 2 (i))
2

2

r gök =r √ (1−sin (ω+θ)(1−cos (i)))

2

2

2

r gök =r √ (1−sin (ω+θ)+sin (ω +θ)cos (i))
2

2

r gök =r √ (1−sin (ω+θ)sin (i))

Böylece rgök elde edilmiş olur. Yapılması gereken artık bu ifade için bir minimum bulup,
yıldızın yarıçapı ile karşılaştırmaktır. r yerine iki cisim probleminde hareket denkleminin
çözümü (bkz. Ders-3 Dikine Hız) konduğunda aşağıdaki ifade elde edilir. rgök ifadesinin
minimizasyonuna ilişkin geniş bir açıklamaya Kipping (2008)’de bulabilirsiniz.

a(1−e 2 )
2
2
r gök =
(1−sin (ω+θ)sin (i))⇒r gök , min≤R *
√
1+e cos(θ)

Etki Parametresi (Geçiş, bgeçiş)
Etki Parametresi (b), geçiş ortası için gezegenin disk merkezi ile yıldızın disk merkezi
arasındaki görünen uzaklıktır ve yıldız yarıçapı cinsinden ifade edilir.
Başlangıçta işimiz gerçek düğümler doğrultusunu bulmak olmadığından referans yön ile
arasındaki açıyı istediğimiz gibi belirleyebiliriz. Diyelim ki geçiş düğümler doğrultusu
üzerinde gerçekleşsin (X = 0).
Bu durumda geçiş iç kavuşum anına karşılık gelir (θ =
anında gerçekleşir (θ = -π / 2 – ω).

π / 2 – ω) örtme ise dış kavuşum

Gezegenle yıldız diski arasında herhangi bir zamanda gökyüzü düzlemi üzerindeki uzaklık
rgök , geçiş ortasında etki parametresini (b) tanımlamak için kullanılabilir.

r gök
a(1−e2 )
1
2
2
b=
=
(1−sin (ω+θ)sin (i))
√
R * 1+e cos(θ)
R*
Geçiş için (θ = π / 2 – ω) alınırsa;

r gök
a(1−e2 )
a(1−e2 )
1
1
2
2
b geçiş =
=
(1−sin (ω+π / 2−ω)sin (i)) =
(cos 2 (i))
√
√
R * 1+e cos(π/2−ω)
R * 1+e sin (ω)
R*

a cos(i) (1−e2 )
b geçiş =
R * 1+e sin(ω)

Haswell (2010)

Etki Parametresi (Örtme, börtme)
Benzer şekilde örtme anı için de etki parametresi (börtme) tanımlanabiir.
2
r gök
a(1−e )
1
2
2
b=
=
(1−sin (ω+θ)sin (i))
√
R * 1+e cos(θ)
R*

Örtme anı için gerçel anomali değeri dış kavuşum için girilirse (θ = - π / 2 – ω)
2
2
r gök
a (1−e )
a(1−e )
1
1
2
2
2
b örtme =
=
(1−sin (ω−π / 2−ω)sin (i)) =
(cos (i))
√
√
R * 1+e cos(−π/ 2−ω)
R * 1−e sin(ω)
R*

a cos(i) (1−e 2 )
b örtme =
R * 1−e sin(ω)

Geçiş Süresi (T14) ve Geçiş Uzunluğu (l)
Bir gezegenin yıldızının önünden ne sürede geçeceğini (ing. transit duration)
belirleyen temel parametre etki parametresidir.
Geçiş Uzunluğu (l):

l= √( R * + R g )2 −b2
Geçiş Süresi (T14):

l
sin ( α )=
2
a

Gezegen tarafından Pyör yörünge
döneminde 2π açı taranırsa α açısı T14
(geçiş süresi) içerisinde taranır.

T 14=P yör α
2π
P yör −1 l
T 14= π sin ( )
a
Haswell (2010)

P yör −1 √( R* + Rg )2 −b 2
T 14= π sin (
)
a

Geçiş Zamanları (T14, T23) ve Derinliği (δgeçiş)
Yandaki şekilde toplam geçiş zamanı tT = T14
ifadesinde b yerine konacak olursa;
Seager & Ornelas (2003)

P yör −1 √ (R * + R g )2−a2 cos2 i
t T = π sin (
)
a
2
P yör −1 R*
Rg 2
a
t T = π sin (
(1+ ) −( cos i) )
a
R*
R*

√

Benzer şekilde tam geçiş zamanı tF = T23
ifadesi de aşağıdaki şekilde elde edilebilir:
2

2
P yör −1 R*
Rg
a
t F = π sin (
(1− ) −( cos i) )
a
R*
R*

√

Işık Değişim Genliği (ΔF = δgeçiş)
Geçiş sırasındaki ışık kaybı gezegenin yıldız diski
üzerinde kapattığı alandan foton alınamadığı için
gerçekleşir. Bu nedenle oransal olarak;

Δ F=δ geçiş≈

π R 2g
πR

2
*

=

R 2g
2

R*

Geçiş
Derinliği

Farklı
büyüklüklerde
yıldızlar

Farklı
büyüklüklerde
gezegenler

Geçiş Süresi

Yıldız Yarıçapına Ölçekli Yörünge Büyüklüğü (a / R*)
tT = T14 ve tF = T23 ifadelerinin her iki tarafının sinüsü alınıp birbirine bölünecek olursa;
2
P yör −1 R*
Rg 2
a
t T = π sin (
(1+ ) −( cos i) )
a
R*
R*

√

2
Rg 2
tF π
a
(1− ) −( cos i)
sin (
)
R*
R*
P
=
2
t π
2
Rg
a
sin( T )
(1+ ) −( cosi)
P
R*
R*

√
√

a
b≡ cosi=
R*

Ayrıca

√

2
P yör −1 R*
Rg 2
a
t F = π sin (
(1− ) −( cos i) )
a
R*
R*

ifadesinden

√

a
cosi
R*

tFπ
t π
)/sin 2 ( T )](1+k)2
P
P
t π
t π
1−[sin 2 ( F )/ sin 2 ( T )]
P
P

(1−k )2 −[sin 2 (

çekilir ve

Rg
( )=k= √ δ
R*

konursa;

Eşitliğin sağ tarafındaki parametrelerin
tamamı gözlemseldir ve etki
parametresinin bulunmasını sağlar

2
2
2
P yör −1 R*
Rg 2
a
a √(1−k ) −b
t F = π sin (
(1− ) −( cos i) )⇒ =
a
R*
R*
R*
tF π
sin(
)
P

√

Bu da yörünge eğim açısının (i) bulundğu anlamına gelir.

bulunmuş olur!

b R*
i=cos (
)
a
−1

Ortalama Yıldız Yoğunluğu (ρ*)
Kepler’in 3. yasasının Newton formunda

M * +M g
a3
=G
(
)
2
2
P
4π

Mg << M* kabulü yapılırarak M* çekilir ve her iki taraf yıldızın hacmine bölünecek olursa;

M*

3

3π a
=ρ* =
)
2(
4
R*
3
G
P
π R*
3

bulunur ki bu da ortalama yıldız yoğunluğunun (ρ*) bulunmasını
sağlar.

Tüm bu ifadeler çembersel yörünge için elde edilmiş olmakla birlikte

a(1−e 2 )
a→
1+e sin(ω)

dönüşümüyle

Dışmerkezli (e > 0) yörüngeler için:
tFπ
TF, TT, P, δ geçiş ışık
2 tT π
2
(1−δ) −[sin (
)/ sin (
)](1+δ)
1+e sin(ω)
a
P
P
eğrisinden, e, ω ise dikine
b≡ cosi=
2
hız eğrisinden elde edilen
R*
(1−e )
2 tF π
2 tT π
1−[sin (
)/sin (
)]
gözlemsel parametrelerdir.
P
P
t π
(1+δ)2−b 2 [1−sin 2 ( T )]
2
2 3
M
1+e sin (ω) 3
1+e sin (ω)
3 π √(1−δ) −b
a
P
*
=ρ* =
(
)(
)
=
2
2
2
4
t
π
R*
t
π
3
G
P
(1−e
)
(1−e )
2
F
2
π R*
sin (
)
sin ( T )
3
P
P

√

2

2

Yörünge Dış Merkezliliği (e)
Enberinin Argümanı (ω)

Dış merkezlilik (e) ve enberinin argümanı (ω) dikine hız eğrisinin şeklinden elde edilebilir.

Yörünge Dış Merkezliliği (e)
Enberinin Argümanı (ω)

P
4
Δ t c =t örtme −t geçiş= [1+ π e cos ω]
2

Dış merkezlilik (e) ve enberinin argümanı (ω) gezegenin örtülme sinyalinin şekli ve
evresinden elde edilebilir. Yörüngenin çembersel olması durumunda (e = 0) örtmenin
yörünge evresi 0.5 olacak ve yörüngenin argümanının bir anlamı kalmayacaktır. Dış
merkezli yörüngeler için ise e cos ω parametresi belirlenebilir. Gezegenin örtülmesi
sırasındaki ışık kaybı çok küçük olacağı için bu tür gözlemler ancak uzaydan ve uzun
dalgaboylarında yapılabilmektedir. 2020 yazında “emekliye ayrılan” Spitzer Uzay
Teleskobu bu amaçla çok kez kullanılmıştır.

Yörünge Dış Merkezliliği (e)
Enberinin Argümanı (ω)

T örtme 1+e sin ω
=
T geçiş 1−e sin ω

van Eylen 2015

Dış merkezli bir yörüngede gezegenin hızı sürekli değişeceğinden geçiş süreleri doğrudan etkilenir.
Geçiş boyunca dahi gezegenin hızı değiştiğinden geçiş başlangıcı zaman ölçeği (ingress, τing) ve
geçiş çıkışı zaman ölçeği (egress, τeg) arasında fark olur. Bu fark dış merkezliliğin ve enberinin
argümanının (e cos ω aracılığıyla) belirlenmesine yardımcı olur. Yukarıdaki şekillerde aynı dış
merkezlilikte iki yörünge için farklı ω açılarıına denk gelen geçiş sinyalleri (renkli) ve çembersel
durum için geçiş sinyali (gri) verilmektedir. (van Eylen 2015)
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