
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

 

 

 

 

 

 

 

YÜKSEK LİSANS TEZİ 

 

 

 

 

 

 

 

HAT-P-20b VE XO-3b ÖTEGEZEGENLERİNİN 

GEÇİŞ GÖZLEMLERİNİN ANALİZİ 

 

 

 

 

 

 

 

Burak KETEN 

 

 

 

 

 

 

 

ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ ANABİLİM DALI 

 

 

 

 

 

 

 

ANKARA 

2019 

 

Her hakkı saklıdır







 ii 

ÖZET 

Yüksek Lisans Tezi 

 

HAT-P-20b VE XO-3b ÖTEGEZEGENLERİNİN GEÇİŞ GÖZLEMLERİNİN 

ANALİZİ 

 

Burak KETEN 

 

Ankara Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Astronomi ve Uzay Bilimleri Anabilim Dalı 

 

Danışman: Doç.Dr. Özgür BAŞTÜRK 

 

 

Bu tez çalışmasında 2007 yılında keşfedilen XO-3b (Krull vd. 2008) ve 2011 yılında 

keşfedilen HAT-P-20b ötegezegenleri ile barınak yıldızlarının parametreleri yeni 

gözlem ve analizlerle tekrar elde edilmiştir. Bu amaçla söz konusu sistemlerin 

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’nde (TUG) bulunan T100 teleskobu ile bu tez çalışması 

kapsamında elde edilen geçiş ışık eğrileri ile Keck / HIRES ve SOPHIE tayçekerleriyle 

elde edilmiş yüksek çözünürlüklü tayfları; güncel program ve modeller kullanılarak 

analiz edilmiştir. Ayrıca cisimlerin literatürden toplanan geniş bant parlaklıkları ve Gaia 

paralaksına dayalı uzaklıkları kullanılarak barınak yıldızların tayfsal enerji dağılımları 

modellenmiş; tüm gözlemsel veriden hareketle, yıldız evrim modelleri de dikkate 

alınarak bütünleşik (global) modellere ulaşılmıştır. Sonuç olarak güncellenen 

ötegezegen ve barınak yıldız parametreleri sunulmuş ve geçiş ortası zamanlarındaki 

değişim irdelenmiştir. 
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In this thesis, the parameters of exoplanets XO-3b (Krull et al. 2008) discovered in 

2007, and HAT-P-20b discovered in 2011 have been  obtained as well as the parameters 

of their host stars based on new observations and analyses.  For this purpose, the light 

curves acquired by using T100 telescope in TÜBİTAK National Observatory of Turkey 

(TUG) have been used within this thesis study and the archive high-resolution spectra 

acquired by Keck / HIRES & SOPHIE spectrographs have been analyzed by making 

use of new computer programs and models in the literature. Moreover, the spectral 

distributions of the host stars have been modelled based on the broadband photometric 

brightnesses collected from the literature and the distances derived from the Gaia 

parallax measurements. A global model of all the data sets in hand has been achieved as 

a result for each of the systems with some help from the theory of stellar evolution. 

Eventually, fundamental parameters of the exoplanets and their host stars have been 

updated, and presented.  Finally, the variance in the timing of the mid-transits of these 

planets have been studied. 
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1. GİRİŞ 

Teknolojinin gelişmesi ve kullanılan yeni teknikler her alana olduğu gibi ötegezegen 

çalışmalarına da etki etmektedir ve keşfedilen ötegezegen sayısı hızla artmaktadır. Bu 

hızlı artış olumlu etkilerinin yanı sıra gezegen araştırma projeleri arasındaki rekabet 

nedeniyle keşdefilen ötegezegenlerin parametrelerinin duyarlılığı yüksek gözlemlerle 

doğru ve duyarlı olarak belirlenmeden duyurulmasına da yol açabilmektedir. Büyük 

teleskoplardan fotometrik ya da tayfsal gözlemler için zaman almadan önce tarama 

gözlemlerinde tespit edilen ötegezegen benzeri değişimlerin gerçekten gezegen kaynaklı 

olup olmadığı detaylı şekilde araştırılmalıdır. Bu amaçla fotometrik gözlemlerde tespit 

edilen değişimlerin gerçek bir gezegen geçişi olup olmadığını anlamak için ilk olarak 

düşük ve orta çözünürlüklü tayflarına bakılır. Bu tayflardan elde edilen barınak yıldızın 

etkin sıcaklık, yüzey çekim ivmesi ve dönme hızı için yaklaşık değerler elde edilerek 

geçiş parametreleri ile birleştirildiğinde gözlenen ışık kaybının gezegen büyüklüğünde 

bir cisimden kaynaklanıp kaynaklanmadığına ilişkin bir değerlendirme yapılır. Bu 

noktada gözlenen yıldızla gökyüzündeki konumu çok yakın bir çift yıldızdaki değişimin 

geçiş sinyali olarak algılanıyor olması ihtimalinin de adaptif optik sistemleri ve 

koronograflar kullanılarak yapılan yüksek çözünürlüklü görüntüleme (ing. high 

resolution imaging) gözlemleriyle elenmesi gerekir. Ayrıca, farklı fotometrik bantlarda 

yapılacak gözlemlerde geçiş eğrisinin derinlik değişimine bakılarak gözlenen sinyalin 

olası bir çift yıldızın örtme / örtülmelerinden kaynaklanıp kaynaklanmadığının da 

belirlenmesi gerekir. 

Barınak yıldıza, gezegene ve yörüngesine ilişkin parametrelerin daha hassas olarak 

belirlenebilmesi büyük teleskoplarla fotometrik ve yüksek çözünürlüklü tayfsal takip 

gözlemleri gerekmektedir. Yüksek çözünürlüklü tayflar ile dikine hız (ing. radial 

velocity, RV) değişimleri ve yıldız parametreleri doğru ve hassas bir şekilde ortaya 

konmuş olur. Ayrıca bazı koşullarda gezegen geçişinin neden olduğu değişim benzer 

ışık değişimlerine neden olan başka astrofiziksel olgular da olabilir ve bu olgular hem 

fotometrik hem de dikine hızdaki gezegen geçişi kaynaklı etkilerle karıştıralabilirler. Bu 

sebeple yüksek çözünürlüklü tayflarda çizgi ortayı (ing. bisector) ve S indekslerinin 

zamanla değişimleri ve dikine hızla korelasyonları incelenir. Tayfsal çizgi ortayı bir 
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tayfsal çizgisinin mavi ve kırmızı kanatlarını birleştiren yatay doğruların orta 

noktalarının geometrik yeri olarak tanımlanır. Eğer tayf çizgisi simetrik bir yapı 

gösterirse çizgi ortayı dik bir doğrudur. Tayf çizgisi asimetrik olursa çizgi ortayı da 

doğrusallıktan ayrılır. Gözlenen dikine hız değişimine; yıldızaltı cisim, radyal olmayan 

zonklama ve yıldız yüzeyindeki parlaklık  düzensizlikleri (leke ve plaj bölgeleri) neden 

olabilir.  Bu olgular aynı zamanda tayf çizgilerinde asimetrilere neden olurlar ve 

ayıklanması için çizgi ortayı analizleri yapılır. Eğer çizgi asimetrilerini sayısallaştıran 

ortay ölçütleri (Baştürk vd. 2011) dikine hız ile korelasyon gösteriyorsa söz konusu 

dikine hız değişimlerinin bir ötegezegen kaynaklı değil, astrofiziksel bir olgu kaynaklı 

olduğu düşünülür.  

Yıldız kaynaklı etkiler analizlerden tam olarak arındırılmadığı sürece sadece ötegezegen 

hakkında değil sistem hakkında da yanlış sonuçlara varılmasına neden olur. Örneğin 

barınak yıldızdaki bir değişim gezegenin geçiş zamanındaki değişim (ing Transit Time 

Variation) gibi yorumlanarak yörüngeyi tedirgin eden başka bir cismin bulunduğu 

değerlendirmesi yapılabilir. Bu nedenlerle barınak yıldız ve gezegen parametrelerinin 

hassas bir şekilde belirlenmesi sistemi daha iyi anlamada önem taşımaktadır. Ayrıca 

araştırmacıların bu yeni keşifleri hızla literatüre kazandırmak istemeleri de barınak 

yıldız ile ötegezegen parametrelerinin hassas bir şekilde irdelenememesine neden 

olmaktadır.  

Parametrelerinin hassas bir şekilde belirlenmesi sağladığı istatistiksel bilgi ile gezegen 

oluşum senaryolarının ve gezegen göçlerinin daha iyi bir şekilde anlaşılmasını da 

sağlamaktadır. Benzer şekilde parametrelerin hassas bir şekilde hesaplanması, bilimsel 

çalışmanın odaklarından olan gezegen ile barınak yıldız veya sistem hakkında 

oluşturulan korelasyonlara yönelik çalışmaların (Jones vd. 2016, Wolfgang vd. 2018, 

Hinkel vd. 2018) sınanmasını ve daha doğru ve hassas parametrelere dayalı olarak 

korelasyonların kurulmasını sağlamaktadır. 

Gezegen ve barınak yıldızlarının fiziksel parametreleri gelecekteki çalışmalar için de 

önem arz etmektedir. Yakın ve uzak gelecekte ötegezegen üzerine çeşitli konularda 

önemli projeler düşünülmektedir. Bunlardan bazıları, ötegezegenlerin atmosferleri 
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üzerine de çalışmalar yapmak üzere uzaya gönderilecek olan; James Webb Space 

Telescope (JWST) (2021), The Habitable Exoplanet Observatory (HabEx) (2035) gibi 

NASA projeleri, Atmospheric Remote-sensing Infrared Exoplanet Large-survey 

(ARIEL) Europen Space Agency (ESA) projesi ve daha ileri bir tarih için uzayda 

yaşamın izlerini aramak üzere planlanan  Origins Space Telescope projeleridir. Bu 

projeler için hedef cisim seçimleri ve günümüz verileri ile oluşturulan teorilerin 

sınanması ve karşılaştırılabilmesi açısından mevcut veriler ile oluşturulan hassas 

istatiksel sonuçlar önem taşımaktadır.        

Bu çalışmada 2007 yılında keşfedilen XO ötegezegen araştırma projesi kapsamında 

keşfedilen üçüncü gezegen olan XO-3b (Krull v.d 2008) ve 2010 yılında The 

Hungarian-made Automated Telescope Network (HATNet)1 gözlemleriyle keşfedilen 

HAT-P-20b (Bakos vd. 2011) ötegezegenlerinin ve barınak yıldızlarının parametreleri 

elde edilmeye çalışılmıştır.  

Seçilen bu iki ötegezegenin parametrelerini doğru ve duyarlı belirlemek amacıyla 

geçişleri TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG)’nin deniz seviyesinden 2500 metre 

yükseklikteki Bakırlıtepe / Antalya kampüsünde konuşlandırılmış 1 metre ayna çaplı 

T100 teleskobuyla yüksek fotometrik duyarlılıkta gözlenmiştir. Şekil 1’de HAT-P-20b 

geçiş zamanının değişiminin irdelendiği çalışmada (Sun vd. 2017) kullanılan ışık 

eğrileri ve saçılmaları görülmektedir. 19 Şubat 2014 tarihinde T100 teleskobuyla 

gözlemiyle elde edilmiş (Baştürk vd. 2014) ışık eğrisindeki hassasiyetin diğerlerine 

göre oldukça iyi olduğu görülmektedir. Işık eğrileri arasındaki bu duyarlılık farkı hem 

geçiş ortasının daha iyi hesaplanmasını hem de gezegene ait parametrelerin daha hassas 

hesaplanabilmesini sağlamaktadır. 

                                                           
1  https://hatnet.org/ 

https://hatnet.org/
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Şekil 1.1 Sun vd. (2017) çalışmasında kullanılan  12 farklı ışık eğrisi ve saçılmaları 

Tayfsal analizler için Keck teleskobuna bağlı High Resolution Echelle Spectrometer 

(HIRES) tayfçekeri, Observatoire de Haute-Provence Gözlemevi (OHP)’ndeki 1.93 m 

çaplı teleskobun odak düzleminde çalışan bağlı SOPHIE tayfçekerleri  ile elde edilmiş 

yüksek çözünürlüklü tayfsal gözlemler kullanılmıştır. Fotometrik önindirgeme ve ışık 

eğrisinin oluşturulması için Astroimagej programı (Collins vd. 2017), tayfsal analizle 

yıldız atmosfer parametrelerinin hesabı için iSpec (Cuaresma 2019) programı ve bütün 

verilerin bütünleşik analizi için EXOFAST v2 (Eastman vd. 2019) programından 

yararlanılmıştır. 
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Bu tez çalışmasında parametreleri belirlenmek istenen her iki sisteme ilişkin olarak 

T100 ile odak dışı fotometrik gözlem yöntemiyle elde edilen ve literatürdekilere göre 

daha hassas olan geçiş ışık eğrileri ve barınak yıldızlarının yüksek çözünürlüklü Keck / 

HIRES ve SOPHIE arşiv tayfları, güncel bilgisayar programları, fiziksel modeller ve 

istatistiksel yaklaşımlar kullanılarak analiz edilmiştir. Sonuç olarak söz konusu 

sistemlere ilişkin parametreler yüksek duyarlılık ve doğrulukla elde edilmiş ve bu tez 

çalışmasıyla sunulmuştur. 

1.1 HAT-P-20b Literatür Özeti 

HAT-P-20b ötegezegeni The Hungarian-made Automated Telescope Network 

(HATNet)2 gözlemleri ile 2010 yılında keşfedilmiş kısa yörünge dönemine sahip yoğun 

bir gezegendir (Bakos vd. 2011). Barınak yıldızı HAT-P-20 (GSC 1910-00239, Gaia 

DR2 869913435026514688, 2MASS J07273995+2420118) K7 tayf türünden bir 

yıldızdır. İlk geçiş gözlemleri HATNet e bağlı HAT-7 ve HAT-8 teleskopları ile 

yapılmıştır. 

Gezegen parametrelerini modellerden daha iyi bir şekilde belirlemek için daha hassas 

ışık eğrileri gereklidir. Bu sebeple HAT-P-20’nin hassas fotometrik takip gözlemleri 

için Fred Lawrence Whipple gözlemevindeki (FLWO) 1.2 m’lik teleskop kullanılmıştır 

(Şekil 1.2). 

                                                           
2  https://hatnet.org/ 

https://hatnet.org/
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Şekil 1.2 HAT-P-20’nin 11 Mart-21 Ekim 2009 tarihlerinde  FLWO 1.2 teleskobu 

kullanılarak elde edilmiş ışık eğrisi ve artıkları (Bakos vd. 2011) 

Bakos vd. (2011) HAT-P-20’nin barınak yıldıza ilişkin temel parametrelerinin yaklaşık 

değerlerini bulmak için düşük ve orta çözünürlüklü tayflarını, Harvard-Smithsonian 

Center for Astrophysics (CfA) Digital Speedometer (DS) ve Fiber-fed Echelle 

Spectrograph (FIES) tayfçekerleri kullanarak elde etmişlerdir.  

Bakos vd. (2011) yüksek çözünürlüklü tayflar için Hawai de bulunan Keck 1 

teleskobuna bağlı, çözünürlüğü 55000 olan High Resolution Echelle Spectrometer 

(HIRES) tayfçekerini kullanmışlardır. Daha hassas dikine hız analizleri için yıldız tayfı 

ile birlikte iyodin soğurma çizgileri kullanılmıştır. Elde edilen dikine hız grafiği ve 

artıkları Şekil 2’de gösterilmiştir. Yıldız parametreleri elde etmek için analizlerde 

iyodinsiz tayflar tercih edilmiştir. Bakos vd. (2011) çalışmasında Keck gözlemleri ile 

elde edilen tayflardan yıldız parametrelerini bulmak için Spectroscopy Made Easy 

(SME) programından yararlanmışlardır. HAT-P-20 yıldızının etkin sıcaklığı  Tetkin = 
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4626 ± 104 K, yüzey çekim ivmesi logg = 4.80 ± 0.1 (cgs) metal bolluğu [Fe/H] = 

+0.31 ± 0.08, yıldızın dönme hızının gözlemcinin bakış doğrultusundaki bileşeni vsini = 

3.1 ± 0.5 kms-1 olarak bulunmuştur. Bu elde edilen değerler verilerin bütünleşik analizi 

(ing. Global Modeling of the Data) için öncül parametreler olarak kullanılmıştır. Dikine 

hız verileri ve fotometrik verilere ortak model fiti için Markov Chain Monte Carlo 

(MCMC) yaklaşımı kullanılmıştır. MCMC analizinden elde edilen değerlerin nihai 

olasılık dağılımları, örneğin a/R* değeri için elde edilen olasılık dağılımı, yıldız evrimi 

modelleriyle birlikte kullanılarak daha tutarlı temel parametrelere ulaşılmıştır. Ayrıca 

barınak yıldız, dikine hız ve ışık eğrileri parametreleri kullanılarak gezegen ve yörünge 

parametreleri elde edilmiştir (Çizelge 1.1). 

Çizelge 1.1 HAT-P-20 yıldızının parametreleri (Bakos vd. 2011) 

PARAMETRELER HAT-P-20 

Taysal özellikleri 

Teff (K) 4595±80 

[Fe/H] (dex) +0.35±0.08 

V sini (kms-1) 2.1±0.5 

vmac (kms-1) 2.21 

vmic (kms-1) 0.85 

ϒRV (kms-1) -18.81±0.68 

Temel parametreler 

M* (M) 0.756±0.028 

R* (R) 0.694±0.021 

log g (cgs) 4.63±0.02 

L* (L) 0.19±0.02 

Mv (mag) 7.07±0.17 

Yaş (Myr) 6.7−3.8
+5.7 

Uzaklık (pc) 70±3 
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Şekil 1.3 Sırayla HAT-P-20’nin dikine hızı, dikine hız O-C grafiği, ortayın kapladığı 

hız alanının zamanla değişimi, S indeksinin zamanla değişimi (Bakos vd. 

2011). 

Granata vd. (2014) 1.82’mlik Asiago Copernico teleskobu ile aldıkları  yeni ışık 

eğrilerini (Şekil 1.4), Bakos vd. (2011) ve amatör gözlemcilerin Exoplanet Transit 

Database (ETD)3’de yayınladıları ışık eğrilerini kullanarak HAT-P-20b’nin geçiş ortası 

zaman değişimini (ing. Transit Time Variation, TTV)  irdelemişlerdir.  

                                                           
3  http://var2.astro.cz/ETD/predictions.php 

http://var2.astro.cz/ETD/predictions.php
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Şekil 1.4 HAT-P-20b’nin Asiago geçiş gözlemleri ile elde edilen ışık eğrileri (Granata 

vd. 2014). Gri ile gösterilen noktalar birleştirilmemiş Asiago gözlem verileri, 

kırmızı ile gösterilen 2 dakikalık aralıkla birleştirilmiş gözlem verileri 

(Granata vd. 2014). HT1, HT2, HT3 kısaltmaları Granata vd. (2014) 

çalışmasında ışık eğrilerinin anlatımı kolaylaştırmak için kullanılmıştır 

Şekil 1.4’ tekie ikinci ışık eğrisinde gözlenen değişimin nedenleri araştırılmıştır. Sonuç 

olarak HAT-P-20 yıldızına 7" uzaklıkta kırmızı cüce bir yıldızın  analizler için 

belirlenen açıklık içinde kalması dolayısıyla ışık eğrisine etki ettiği düşünülmüştür. Bu 

sebeple Asiago gözlemlerinin analizleri sırasında açıklık içerisine her iki yıldızdan 

gelen akıların oranını hesaplamış (fB/ fA = 0.1524±0.0011) ve bu düzeltmeyi ikinci ışık 

eğrisinin kullanıldığı veriye uygulamışlardır. Analizlerde JKTeBOP (Southworth vd. 

2012) kullanılmıştır. 
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Şekil 1.5 HAT-P-20b Geçiş ortası zamanlarının dağılımı (O-C diyagramı) ve frekans 

analizi (Granata vd. 2014). Üstteki grafik O-C diyagramı, alttaki grafik 

frekans analizine ilişkin The Generalized Lomb-Scargle Periodogramı (GLS) 

(Granata vd. 2014) 

Granata vd. (2014) elde ettikleri O-C diyagramının frekans analizinde tespit ettikleri iki 

zayıf dönemliliğin (Şekil 1.5) sisteme kütle çekimi ile bağlı üçüncü bir cisim ya da 

manyetik etkinlikten kaynaklanabileceğini önermiştir. 

Sun vd. (2017) Yunnan Gözlemevi’nde bulunan 1 m ve 2.4 m’lik (YO-1m, YO-2.4m) 

teleskopları, Ho Koon Nature Education cum Astronomical Centre (HKNEAC-0.5m)’ın 

0.5 m’lik teleskobu ve Observatori CaI’Ou (OCIO)’nin 0.3 m’lik teleskoplarını 

kullanarak yaptıkları geçiş gözlemleri (Şekil 1.6) ile geçiş parametrelerini ve geçiş 

ortası zamanlarını elde etmişlerdir (Çizelge 3). Elde ettikleri ışık eğrileri ile literatürden 

topladıkları ışık eğrilerinin geçiş ortası zamanlarından hareketle geçiş zamanları 

değişimi analizi yapmışlar ve gözlenen geçiş zamanları değişimini yıldızın manyetik 

etkinliğine atfetmişlerdir. Ayrıca HATNet ve WASP ışık eğrilerinde manyetik aktivite 

ya da zonklama kökenli uzun dönemli değişimlerin olup olmadığını denetlemişlerdir.  
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Sonuç olarak her iki veri setinde de görsel bölgede değişim gözlenmiştir. Bunun temel 

nedeni olarak uzunca bir süre HAT-P-20 yıldızının boylamına sabitlenmiş fotosferik 

lekeler gösterilmiştir. Bu durum kromosferik aktivite kaynaklı Call H&K salma 

bileşenleri ve X-ışını salma çizgilerinin şiddetlerinin değişimi ile tutarlı bir durum 

sergilemektedir (Bakos vd. 2011). Granata vd. (2014) de yıldızın kromosferik 

aktivitesini incelemek için Keck/HIRES tayflarındaki CallH&K çizgilerini çalışmışlar 

ve CaII H&K çizgilerinde güçlü salma profilleri görmüşlerdir.  

 

Şekil 1.6 Fotometrik gözlemler ve literatürden elde edilen ışık eğrileri, Spot And Transit 

Modeling Tool (STMT) uyumlaması ve artıkları (Sun vd. 2017) 

Sun vd. (2017) tarafından STMT ile yapılan TTV analizlerinde HAT-P-20b geçiş ortası 

zamanlarında başka bir cismin kütleçekimi kaynaklı dönemsel bir değişim 

bulunamamıştır (Şekil 1.7). 
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Şekil 1.7 STMT kullanılarak yapılan geçiş ortası zamanlarının dağılımı O-C diyagramı 

(Sun vd. 2017) 

Esposito vd. (2017) tarafından sistemin Rossiter-McLaughlin etkisini gözlemek üzere 

yapılan tayfsal gözlemler için 3.58m’lik Telescopio Nazionale Galileo (TNG) 

teleskobuna bağlı High Accuracy Radial Velocity Planet Searcher in North hemisphere 

(HARPS-North) tayfçekeri kullanılmıştır. Dikine hıza yapılan en iyi uyumlama sonucu 

vsin i* == 1.85 ± 0.27 kms-1 olarak bulunmuştur.  Barınak yıldızın dönme ve gezegenin 

dolanma yönü arasındaki açısı λ = -8.0 ± 6.9 derece olarak bulunmuştur (Şekil 1.8). 

Ayrıca Granata vd. (2014) tarafından bulunan yıldızın dönme periyodu (Prot = 14.48 ± 

0.02 gün) değeri kullanılarak Esposito vd. (2017) tarafından yıldızın dönme eksenin 

eğim açısı λ *  = 53 ± 12 derece, yıldızın dönme ekseni ile gezegenin yörüngesi 

arasındaki gerçek açı değeri olan ψ =36−12
+10  derece olarak bulunmuştur.  

 

 

Şekil 1.8 Geçiş boyunca elde edilen dikine hız (RM etkisi) 
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Esposito vd. (2017) tarafından 16 Ocak 2012’de IAC80 teleskobu ile R bandında ve 24 

Ekim Calar Alto gözlemevindeki Zeiss 1.23 m’lik teleskobu ile 2014’de I bandında 

olmak üzere iki gecelik fotometrik veri elde edilmiştir (Şekil 1.9). 

 

 

Şekil 1.9 HAT-P-20 fotometrik gözlemleri (Esposito vd. 2017). Şeffaf mavi bloklar: 

olası leke geçişleri  

Esposito vd. (2017)’nin iki gecelik fotometrik verilerinden elde ettikleri sonuçlarda 

yıldız lekesinin etkisi gözlenmiştir (Şekil 1.9).  

Espostito vd. (2017) tarafından yapılan her iki fotometrik gecenin analizlerinden elde 

edilen Rg/R* sonuçları Granata vd. (2014) bulananlara göre oldukça farklı çıkmıştır. 

Şekil 1.9’da görülen farklı gecelerde farklı leke gruplarının gözlenmesinden dolayı 

farklı derinlikler elde edilmiştir. Gezegenin kütle değeri 7.22 ± 0.36 Mj olarak 

bulunmuştur. Ölçülen yarıçap değerinin literatüre göre daha büyük çıkması, gezegen 

yoğunluğunun bulunan ρg = 8.31 ± 0.38 gcm-3  değerinin de literatüre göre  (ρg = 13.78 

± 0.38 gcm-3  Bakos vd. (2011)) daha düşük çıkmasına neden olmuştur.   
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Literatürde yapılan çalışmalardan elde edilen gezegen ve yörünge parametreleri 

karşılaştırmalı olarak Çizelge1.2’ de verilmiştir. 

Çizelge 1.2 Üç ayrı çalışmada gezegen ve yörünge parametreleri 

Parametre Bakos vd. (2011) Sun vd. (2017) Esposito vd. (2017) 

To(BJDTDB -2450000) 5080.92661±0.00021 5917.64431±0.00006 5942.681±0.016 

P (gün) 2.875317±0.000004 2.8753172±0.0000003 2.875316938±0.00000019 

T14 (gün) 0.0770±0.0008 0.0781±0.0004 0.07900±0.00052 

K (ms-1) 1246±8.1 1247±6.3 1249.5±1.2 

ϒ (kms-1) -18.81±0.68 -38±36 -18.087±0.7 

e 0.015±0.005 0.0136 0.0172±0.0016 

w (o) 317±130 330 342.7±7.3 

i (o) 86.8±0.2 86.3±0.1 86.88±0.31 

a (AB) 0.0361±0.0005 0.03671±0.00027 0.3593±0.00029 

M* (M) 
0.756±0.028 0.798±0.018 0.742±0.042 

R* (R) 
0.694±0.021 0.744±0.011 0.6796±0.0054 

ρ* (cgs) 
- 1.94±0.07 2.36±0.16 

Mg (Mj) 7.246±0.187 7.59±0.12 7.22±0.36 

Rg (Rj) 0.867±0.033 0.952±0.017 1.025±0.053 

ρg (cgs) 13.78±1.50 8.80 8.31±0.38 

Tdenge (K) 970±23 996±19 964±10 

 

1.2 XO-3b Literatür Özeti 

XO-3b ötegezegeni XO projesinin üçüncü keşfedilen cismidir ve 2007 yılında 

keşfedilmiştir (Krull v.d 2008). Kısa yörünge dönemine (P ~ 3.19 gün) ve yüksek dış 

merkezliğe (e ~ 0.26) sahiptir. XO-3 (GSC 03727-01064, TYC 3227-1064-1) F5 tayf 

türünden bir anakol yıldızıdır. İlk geçiş gözlemleri XO projesi kapsamında gözlenmiş 

olup, XO kameraları ile 2003 yılında 4, 2004 yılında 3 geçiş gözlemi yapılmıştır. Farklı 
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fotometrik bantlardaki 3 geçiş gözlemi kullanılarak yörünge dönemi 3.1915426 ± 

0.00014 gün bulunmuştur. Adams vd. (2013) tarafından CCD görüntüleri üzerinde 

yıldızın yakın komşuluğunda barınak yıldızdan gelen sinyali etkileyebilecek ötegezegen 

harici olası başka bir kaynağın varlığı araştırılmış ve bulunamamıştır. 

Yörünge parametrelerini, yıldızın kütle oranını ve barınak yıldızın temel özelliklerini 

belirlemek amacıyla tayfsal gözlemler de yapılmıştır. Gözlemler için 10 m’lik Hobby-

Eberly Teleskobu (HET) ve 2.7 m’lik Harlan J Smith (HJS) teleskopları kullanılmıştır. 

Her iki teleskobun tayfçeker çözünürlükleri 60000’ dir.  

Dikine hız (Şekil-1) ile ortay (bisektör) analizleri de yapılmış ve aralarında korelasyon 

olup olmadığı irdelenmiştir ve korelasyon gözlenmemiştir (Krull vd. 2008). Sonuçlar 

dikine hızdaki değişimin yıldızın manyetik aktivitesi kaynaklı olmadığı, gezegen 

kaynaklı olduğunu göstermiştir. Ayrıca yörünge ve gezegen parametrelerini belirlemek 

amacıyla barınak yıldızın parametreleri de hesaplanmıştır. Tayf analizleri için 

Spectroscopy Made Easy (SME) yazılımı (Valenti ve Piskunov 1996)  kullanılmıştır. İlk 

keşfedildiğinde XO-3 yıldızının uzaklığı bilinmediği için 3 farklı uzaklık değerine göre 

parametreleri bulunmuştur (Krull vd. 2008) (Çizelge 1.3).  
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Şekil 1.10 XO-3 dikine hız gözlemleri ve uygulanan en iyi uyumlama ile artıkları. ■ : 

HET ile alınmış gözlemler, ● : HJS ile alınmış dikine hız gözlemleri (Krull 

vd. 2008) 
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Çizelge 1.3 XO-3 ün 240, 260, 280 pc olarak alınan farklı üç uzaklık değerlerine bağlı 

hesaplanan yıldız parametre değerleri. Her parametre değeri için ortadaki 

değer en olası değeri, üst ve alttaki değerler, olasılık dağılımındaki daha 

düşük olasılıklı (3 sigma aralığında) değerleri (Krull vd. 2008)  

Parametreler 240 pc 260 pc 280 pc 

 

 1.33 1.36 1.39 

Kütle (M) 1.36 1.41 1.43 

 1.39 1.44 1.48 

 

 1.92 2.08 2.22 

Yarıçap (R) 1.95 2.13 2.27 

 1.99 2.17 2.34 

 

 3.98 3.93 3.87 

log g (cms-2) 4.00 3.95 3.89 

 4.02 3.97 3.91 

 

 2.66 2.53 2.41 

Yaş (Myr) 2.78 2.69 2.68 

 3.06 2.83 2.96 

 

 

Eş yaş eğrisi üzerinden en uygun uzaklık 260 parsek olarak belirlenmiştir. Bu durumda 

elde edilen barınak yıldız parametreleri 1.41 M, 2.13 R  ve yaşı 2.69 Myr (milyar yıl) 

olarak bulunmuş, bu değerlere en iyi uyumlama olarak  yüzey çekim ivmesi log g = 

3.95 cm/s2 olarak bulunmuştur. Işık eğrisi analizlerinde tayftan elde edilen parametreler 

kullanılmış, gezegen ve yörünge parametrelerini belirlemek için Mandel ve Agol (2002) 

geçiş modeli kullanılmıştır.   
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Şekil 1.11 Amatör astronomlar tarafından yapılan gözlemlerden elde edilmiş ışık eğrisi. 

Üstteki ışık eğrisi eş yaş eğrisi ve tayf analizlerinden elde edilen yıldız kütle 

ve yarıçap değerlerine sabitlenerek yapılan uyumlama. Alttaki en küçük ꭕ2 

olacak şekilde kütle ve yarıçap değerleri serbest bırakılmış ışık eğrisi 

uyumlaması. (Krull vd. 2008) 

Gezegen ve sistem parametrelerinin değerlerini daha hassas belirlemek amacıyla takip 

eden yıllarda başka çalışmalar da yapılmıştır. Winn vd. (2008) tarafından 0.4 m’lik ayna 

çaplı teleskoba sahip Vermillion Cliffs Gözlemevi (V.Cliffs), 0.5 m’lik teleskobuyla 

WISE, 0.6 m’lik teleskobu bulunan Esteve Duran Gözlemevi (E.Duran) ve 1.2 m’lik 

teleskobun konuşlandırıldığı Fred L.Wipple Gözlemevi (FLWO)’ndeki teleskoplar 

kullanılarak geçiş gözlemleri yapılmıştır (Şekil 1.12). Barınak yıldızın temel 

parametreleri (Tetkin, v sini, [Fe/H]) için Krull vd. (2008) tarafından verilen değerler 

kullanılmıştır. Diğer yıldız, yörünge ve gezegen parametreleri için Krull vd. (2008) 

tarafından yapılan tayfsal gözlemler ile Winn vd. (2008) yapılan fotometrik gözlemler 

kullanılmış; ayrıca kütle oranları, barınak yıldızın kütlesi, yıldız yarıçapı, yaş hesabı, 

uzaklık hesabı, gezegen kütle ve yarıçap değerleri, gezegen yoğunluğu hesapları için eş 

yaş eğrisi analizleri yapılmıştır. Sonuçlar Çizelge 1.4 ve Çizelge 1.5’te verilmiştir. Işık 

eğrisi analizleri için Mandel ve Agol (2002) geçiş modeli kullanılmış ve MCMC 

(Markov Chain Monte Carlo) algoritması ile rastgele oluşturulan parametre 
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örnekleminden en iyi çözümü veren parametreler elde edilene kadar analize devam 

edilmiştir (Çizelge-1.4).  

 

Şekil 1.12 FLWO Teleskobu kullanılarak elde edilen z bandı geçiş gözlemleri (Winn 

vd. 2008) 

Hebrard vd. (2008) tarafından dikine hız tayfsal analizleri için OHP’nin 1.93 m’lik 

teleskobuna bağlı SOPHIE tayfçekeri kullanılarak tayfsal gözlemler yapılmıştır. Takip 

fotometrisi için 30 cm Teide teleskobu ile bir gecelik geçiş gözlemi yapılmıştır (Şekil 

1.13).  

 



 20 

 

Şekil 1.13 Teibe teleskobu kullanılarak yapılmış XO-3b geçiş gözlemi (Herbard vd. 

2008) 

Yıldız yarıçapı için Bayesian istatistik yaklaşımı kullanılmış, yarıçap için olasılık 

dağılımı Krull vd. (2008) tarafından verilen tayfsal ve fotometrik veriler kullanılarak 

elde edilmiştir. Işık eğrisi analizi için fotometrik gözlem verisi keşif makalesinden 

alınmış ve dikine hız değerleri SOPHIE’den elde eldilenler ile güncellenerek tekrardan 

analiz yapılmıştır. Sonuçlar Çizelge 1.3’te diğer çalışmalarda elde edilenlerle birlikte 

karşılaştırmalı olarak verilmiştir. 
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Çizelge 1.4 Üç ayrı çalışmada verilen XO-3b gezegen ve yörünge parametreleri 

Parametreler 
Krull vd.  

(2008) 

Winn vd.  

(2008) 

Hebrard vd. 

(2008) 

P (gün) 
3.1915426 

±0.00014 

3.1915239 

±0.0000068 

3.19161 

±0.00014 

Tc (HJD) 
2454025.3967 

±0.0038 

24254449.86816 

±0.00023 

2454494.549 

±0.014 

e 0.260±0.017 0.260±0.017 0.287±0.005 

ω (O) -15.4±6.6 345.8±7.3 -11.3±1.5 

K ( ms-1) 1471±48 1463±53 1503±0.010 

Mgsini (Mj) 13.02±0.64  12.4±1.9 

Rg/R* 0.09396±0.00408 0.09057±0.00057 - 

i (o) 79.32±1.36 84.20±0.54 82.5±1.5 

a (AB) 0.0476±0.0005  0.045 - 

Mg (Mj) 13.25±0.64  11.79±0.59 12.5±1.9 

Rg (Rj) 1.95±0.16  1.217±0.073 1.5±0.2 

 

  

Tsantaki vd. (2014) tarafından yıldız parametrelerini tekrardan belirlemek için SOPHIE 

ile yapılan tayf gözlemleri kullanılmıştır. Tsantaki vd. (2014) tarafından yapılan bu 

çalışmada tayf analizi için SME programından yararlanılmış ve eşdeğer genişlik yerine 

sentetik tayf kullanılarak yıldız parametreleri elde edilmiştir (Çizelge-1.5). Ayrıca elde 

edilen yıldız parametreleri kullanılarak literatürdeki fotometrik veriler tekrar analiz 

edilmiştir. Işık eğrilerine uyumlama için Mandel ve Agol (2002) modeli ve Levemberg-

Marquardt (LM) algoritması ile en küçük kareler minimizasyonu tekniği kullanılmıştır. 

Işık eğrisinden geçiş süresi  0.1043−0.0008
+0.0010 gün , yıldız yoğunluğu (ρ*) 0.649±0.060 

g/cm3, Rg  0.0915−0.0007
+0.0006  Rj olarak bulunmuştur. 
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Çizelge 1.5 XO-3 yıldızının üç ayrı çalışma tarafından elde edilen atmosfer 

parametreleri  

Parametreler Krull vd. 

(2008) 

Winn vd.  

(2008) 

Tsantaki vd. 

(2014) 

Tetkin (K) 6429±50 - 6781±44 

log g (cgs) 3.95±0.062 4.244±0.041 4.23±0.15 

[Fe/H] (dex) -0.177±0.027 - -0.08±0.04 

v sini (km/s) 18.54±0.17 - 18.77±0.29 

Kütle (M ) 1.41±0.08 1.213±0.066 1.41±0.08 

Yarıçap (R ) 2.13±0.21 1.377±0.083 1.49±0.08 

 

 

XO-3b için Rossiter-McLauglin Etkisi de irdelenmiştir (Hebrard vd. 2008). Geçiş 

sırasında yüksek duyarlılıkla ölçülen dikine hızlar sayesinde bu etki belirlenerek; yönü 

genliği ve şeklinden yıldızın dönme ekseninin bakış doğrultusundaki izdüşümü ile 

yörünge ekseni arasındaki açı (λ) ölçülmüştür. Bu açının belirlenmesi, gezegen göçleri 

ve gezegen oluşum senaryolarının testi için önem arz etmektedir. Hebrard vd. (2008) 

tarafından SOPHIE gözlemleri kullanılmış ve Rossiter-McLauglin etkisini modellemek 

için Ohta (2005)’nın analitik formülünden yararlanılmıştır. λ = 70o ± 15o olarak 

bulunmuştur. Winn vd. (2009) tarafından tayf gözlemleri için Keck-HIRES gözlemleri 

kullanılmış ve λ = 37o.3 ± 3o.7 olarak bulunmuştur. Bir başka RME çalışmasında 

(Hirano vd. 2011) tayf gözlemlerini elde etmek üzere Subaru Teleskobu’ndan 

yararlanılmıştır. Analizler sonucu λ =37o.3 ± 3o.0 olarak bulunmuş ve sonuçlar bir 

önceki Winn vd. (2009) çalışması ile uyumluluk göstermiştir.  

Ayrıca örtme gözlemleri ile Winn (2008) tarafından elde edilen yörünge eğim açısı (i = 

84°.20 ± 0.54) ve yörüngenin enberi noktasının boylamı (ω = 345°.8 ± 7.3) kullanılarak 

yörüngenin dış merkezliği değeri tekrardan hesaplanmış ve e ~ 0.277 ± 0.009 olarak 

belirlenmiştir. Bulunan bu dış merkezlilik değeri gezegenin tedirginlik etkisine bağlı 

olarak ısınmasını da etkilemektedir. Hesaplanan dış merkezlilik değeri kullanılarak 

tedirginlik etkisine bağlı ısınma parametresinin değeri Qp<106 olarak bulunmuştur 

Machalek vd. (2010). Örtme gözlemlerini modellemek için Mandel ve Agol (2002) 

modeli kullanılmıştır. Yıldız ve gezegen parametreleri için Winn vd. (2008) tarafından 
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bulunan  R* = 1.38−0.08
+0.08 R ,Mp = 11.79−0.59

+0,59
 Mj ,  Rg = 1.22−0.07

+0.07  Rj  , i=84.20−0.54
+0,54

  ve 

a = 0.0454 ± 0.0008  (AB)  değerleri kullanılmış ve örtme derinliği, örtme zamanlarının 

ortası ve evresi hesabı için MCMC 105 iterasyon yapılmıştır (Şekil 1.14).  

 

Şekil 1.14 Örtme ışık eğrileri ve uyumlama sonucu elde edilen örtme derinlikleri. 

Sırasıyla 3.6 μm’de 0.101%±0.004%, 4.5 μm’de 0.143%±0.006%, 5.8  

μm’de 0.134%±0.049, 8.0 μm’de 0.150%±0.036% örtme zamanlarının 

ortası 

2454908.40094±0.01003,2454943.50512±0.00608,2454908.40213±0.0142

7, 2454943.50501±0.01904 (Machalek vd. 2010) 

Wong vd. (2014) tarafından XO-3b atmosferini çalışmak üzere Spitzer Teleskobu ile 

yapılan geçiş ve örtme gözlemleri kullanılmıştır. Birleştirilmiş geçiş ve örtme ışık 

eğrilerinin eş zamanlı çözümü ile elde edilen en iyi örtme derinliği 0.1580−0.0039
+0.0033 ve 

örtme merkezi evresi 0.67004−0.00010
+0.00015 olarak bulunmuştur. Ayrıca analizler sonucunda 
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yörünge parametreleri de tekrardan hesaplanmıştır. Yörünge eğim açısı i = 84°.11 ± 

0.16, gezegen yıldız yarıçap oranları Rg/R* = 0.08825 ± 0.00037 ve yarıbüyük eksen 

uzunluğunun yıldız yarıçapına oranı a/R* = 7.052−0.097
+0.076 olarak bulunmuştur. Wong vd. 

(2014) tarafından iki geçiş ve daha önce yayınlanmış değerler kullanılarak yörünge 

dönem daha hassas hesap edilmiş ve P = 3.19153285 ± 0.00000058 gün 

olarakbulunmuştur. Yapılan uyumlama sonucu örtme başlangıç ve bitişindeki artıklarda 

gürültü seviyesinin %0.05’in üzerinde herhangi bir sinyal gözlenmemiştir. Dolayısıyla 

ötegezegen diskinin yüzeyinde parlaklık farkı varsa bile bu farkın %0.05’ten küçük bir 

fark olduğu düşünülmelidir. 
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2. GÖZLEMLER ve VERİ İNDİRGEME 

2.1 Gözlem Başlangıcı ve Odak Dışı Gözlem 

Tez konusu olan XO-3b ve HAT-P-20b gezegenlerinin geçiş gözlemleri için TÜBİTAK 

Ulusal Gözlemevinde bulunan 100 cm çaplı T100 teleskobu kullanılmıştır. T1004 

teleskobunun optik sınıfı Ritchey-Chretien dır. Dedektör olarak bir  SI 1100 Cryo 

model bir CCD 5(Charge-Coupled Device)  kullanılmaktadır. SI 1100 Cryo 4096x4037 

piksel boyutundadır. Cryo-tiger sistemi kullanılarak CCD, -100° C kadar soğutulur.  

XO-3b ve HAT-P-20b ötegezegenlerinin geçiş gözlem zamanlarının planlanması  için 

Exoplanet Transit Database (ETD)6 sitesinden yararlanılmıştır. Gözlem programı 

belirlenirken, ETD sitesinde bulunan zamanların ötegezegenin geçiş başlangıç ve bitişi 

zamanlarını verdiği; fakat ışık eğrisi analizinin sağlıklı olabilmesi için geçiş öncesi ve 

sonrasında belirli bir süre daha gözlem yapmanın gerektiği dikkate alınmalıdır. 

Gözleme başlamadan önce belirlenmesi gereken diğer unsurlar; uygun mukayese seçimi 

ve poz süresinin belirlenmesidir. Poz süresi belirlenirken, poz süresinin yüksek tutarak 

saçılmanın azalmasını sağlamak ile gözlem boyunca ışık eğrisi uyumlaması için gerekli 

nokta sayısı elde etmek arasında bir seçim yapılarak, en ideal poz süresinin belirlenmesi 

önemlidir. Ayrıca yüksek poz süresi saçılmaları azaltsa da özellikle parlak yıldız ve 

büyük teleskoplar için belirli bir sınıra kadar yükseltilebilir.  Poz süresine bağlı olarak 

parlak yıldızların gözlemlerinde CCD piksellerinin doymaması (satüre olmaması) için 

düşük poz süreleri kullanılır; bu da Sinyal / Gürültü oranının (S/N) foton gürültüsü ile 

domine edilmesine neden olur. Özellikle gözlemler için kullanılacak büyük çaplı 

teleskoplarla yapılan gözlemlerde satürasyona maruz kalmamak için poz süresini daha 

da düşürmek gerekmektedir. Bu sorunu aşmak için teleskobu odak dışına alarak bu 

sorun aşılabilir (Baştürk vd. 2014, 2015). Odak-dışı gözlem tekniği temelde hedef 

cisimden gelen fotonların çok sayıda piksele dağılmasını sağlar. Bu sayede yüksek poz 

                                                           
4 http://www.tug.tubitak.gov.tr/t100_ozellikler.php 

5 http://tug.tubitak.gov.tr/tr/icerik/si-1100-uv-ccd-kamera 

6 http://var2.astro.cz/ETD/ 

http://www.tug.tubitak.gov.tr/t100_ozellikler.php
http://tug.tubitak.gov.tr/tr/icerik/si-1100-uv-ccd-kamera
http://var2.astro.cz/ETD/
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sürelerinde bile dedektör satüre olmaz. Bu sayede parlak yıldızlar için bile yüksek poz 

süreleri kullanılabilir. Poz sürelerini yüksek tutmak foton gürültüsünü azaltarak 

Sinyal/Gürültü oranını arttırır. Odak dışı gözlemin bir diğer avantajı ise düz alan 

düzeltmesi kaynaklı gürültünün azalmasını sağlamasıdır. Ayrıca yer tabanlı 

gözlemlerde yer atmosferinin neden olduğu sintilasyon etkisi de uzun poz süresi ile bir 

mertebe azaltılmış olur. Bu sebeple HAT-P-20b ve XO-3b ötegezegenlerinin geçiş 

gözlemlerinde odak dışı gözlem tekniği uygulanmıştır. Ayrıca gözlem kalitesini 

etkileyecek aletsel kaynaklı hataları gidermek için kalibrasyon görüntüleri alınmıştır. 

Gözlem sonrası ham verilerin indirgenmesi ve ışık eğrisinin oluşturulması (diferansiyel 

açıklık fotometrisi) gibi işlemler için Astroimagej (Collins vd. 2017) programından 

yararlanılmıştır. 

2.2 Astroimagej ile Yapılan İndirgemeler, BJD Düzeltmesi, Görüntülerin 

Hizalanması (ing Align) İşlemleri 

AstroImageJ (AIJ) programında bulunan CCD Data processor sekmesi ile gözlem 

gecesine ait kalibrasyon görüntülerinin ortalamaları alınarak birer masterbias, 

masterdark ve masterflat görüntüleri oluşturulur. Ardından bu master görüntüler 

kullanılarak hedef cisme ait görüntülerden aletsel etkiler belirli bir mertebede düzeltilir. 

Ayrıca alınan ham verinin uluslararası çalışmalarda daha rahat kullanılabilmesi ve 

karşılaştırabilmesi için zaman, aynı sekmede bulunan DP Coordinate Converter 

penceresi ile gözlemevinin koordinatı ve yıldızın dikaçıklık, sağ açıklık değerleri 

Simbad veritabanından7  çekilerek Ohio State BJD server8 sitesindeki çevrimiçi araç 

aracılığı ile Güneş sisteminin kütle merkezine indirgenir ve böylece gözlem zamanları 

Dynamical Barycentric Julian Day (BJD-TDB) birimine dönüştürülmüş olur.  

Hedef cismin ve mukayeselerinin fotometri için belirlenen açıklıkta yer alan piksellerde 

sabit kalması ışık eğrisinin oluşturulması için gereklidir. Kullanılan teleskobun takibinin 

hassasiyeti, gözlem gecesinin hava kalitesi ve çeşitli nedenlerle gözleme ara verilmesi 

                                                           
7 http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/ 

8 http://astroutils.astronomy.ohio-state.edu/time/ 

http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/
http://astroutils.astronomy.ohio-state.edu/time/
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gibi nedenlerle hedef cismin CCD üzerindeki konumu gece boyunca değişebilir. Bu 

sebeple hizalama işlemi görüntülere uygulanmalı ve hedef cisimler aynı yere gelecek 

şekilde görüntüler bir referans görüntüye göre kaydırılmalıdır (ing. alignment). Gözlem 

gecelerine ait verileri hizalama işlemi için yine AIJ programı kullanılmıştır. 

2.3 Astroimagej Programı İle Geçiş Işık Eğrilerinin Oluşturulması 

Yer tabanlı gözlemler Dünya atmosferinin bozucu etkisine maruz kalır. Bu etkiyi 

azaltmak için küçük çaplı teleskoplarda en ideal yol fark fotometrisidir. Fark fotometrisi 

değişen yıldızın, uzun zaman aralığında değişim göstermeyen bir yıldıza göre parlaklık 

değişiminin ölçümüne dayanır. Fark fotometrisi ile referans olarak kullanılacak 

mukayese yıldızın aynı atmosferik süreçlere maruz kalacağı varsayılarak, bu süreçlerin 

sonuçlar üzerindeki etkilerinden bir miktar kaçınmak mümkündür. Fark fotometrisinde 

değişimine bakılan cismin sayımlarındaki değişimlerin atmosfer kaynaklı değişimlerden 

arındırılması için yakın parlaklık ve tayf türünde mukayese yıldızı kullanılır. Fakat bu 

yöntemde tek bir mukayeseyi referans olarak almak, hedef yılıdızla aynı tayf türü ve 

parlaklıkta bir mukayese yıldızı bulunamayabileceğinden ek bir gürültü oluşturabilir. 

Bu gürültüyü azaltmanın yolu birden fazla mukayese yıldızını birleştirerek sentetik bir 

mukayese yıldızı ile kıyaslamaktır (ing. ensemble photometry, Honeycutt 1992) . Bu 

etkiler ne kadar iyi bir şekilde azaltılırsa o derece kaliteli ve sadece gözlenen cismin 

değişiminin görüldüğü bir ışık eğrisi elde edilir. Bu amaçla AIJ programı ile cisimlerin 

ışık eğrilerini oluşturmak için birden fazla mukayese yıldızının ortalaması alınarak 

oluşturulan sentetik mukayese kullanılarak fark fotometrisi yapılır. Gözlemler üzerinde 

renge de bağlılık gösteren hava kütlesi etkisini bir derece daha gidermek için ışık 

eğrilerinin geçiş dışı bölümlerine lineer uyumlama yapılarak hava kütlesi etkisi 

düzeltilmiştir (ing. airmass detrending). Çizelge- 2.1’de XO-3b ve Çizelge-2.2’de HAT-

P-20b’nin T100 ile odak-dışı gözlem yöntemi kullanılarak elde edilen gözlemlerin bu 

aşamalardan geçirilmesiyle oluşturulan geçiş ışık eğrileri; tarihleri, kullanılan filtreler 

ve her bir gözlem noktasının hatalarının maksimum değeri (σmax) ile ortalamaları ((σort)  

birlikte verilmiştir. 
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Çizelge 2.1 XO-3b ötegezegenin T100 Teleskobu kullanılarak yapılmış geçiş 

gözlemleri 

Tarihler Filtre σmax σort 

2012-12-13 Bessel-R 0.009102 0.003034 

2013-01-14 Bessel-R 0.009219 0.003073 

2013-09-07 Bessel-R 0.024058 0.008019 

2013-09-23 Bessel-R 0.010620 0.003540 

2014-02-17 Bessel-R 0.159276 0.005309 

2014-02-20 Bessel-R 0.019810 0.006603 

2015-10-29 Bessel-R 0.016514 0.005504 

2016-10-14 Bessel-R 0.016105 0.005368 

2016-10-30 Bessel-R 0.013683 0.004561 

2016-11-15 Bessel-R 0.024861 0.008287 

 

Çizelge 2.2 HAT-P-20b ötegezegenin T100 Teleskobu kullanılarak yapılmış geçiş 

gözlemleri 

Tarihler Filtre σmax σort 

2014-02-19 Bessel-R 0.013226 0.004408 

2014-11-19 Bessel-R 0.008509 0.002836 

2014-12-15 Bessel-R 0.009172 0.003057 

2015-10-30 Bessel-R 0.007489 0.002496 

2015-11-22 Bessel-R 0.018301 0.006100 

2016-10-09 Bessel-R 0.015018 0.005006 

 

 

İndirgeme işlemleri yapılmış ve hava kütlesine göre düzeltilmiş XO-3b geçiş ışık 

eğrileri (Şekil 2.1- 2.9) ve HAT-P-20b ışık eğrileri (Şekil 2.10- 2.15)’de verilmiştir. 
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Şekil 2.1 T100 Teleskobu ile yapılmış 14 Ocak 2013 XO-3b ötegezegeni geçiş gözlemi. 

Kırmızı semboller: ışık eğrisi verisi ve hataları, kırmızı sürekli eğri: hava 

düzeltmesi için seçilen ışık eğrisi kesiti, yeşil sürekli eğri: hava kütlesi 

değişimi, pembe semboller: tüm mukayeselerin toplam sayım değeri, gri, 

kırmızı süreksiz dik doğrular sırasıyla normalizasyon ve hava kütlesi 

düzeltmesinin yapıldığı bölgenin sınırları, diğer renkler ise tek tek mukayse 

yıldızların normalize değişimini göstermektedir. Bundan sonraki bütün 

şekillerde aynı renk ve semboller kullanılmıştır. 
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Şekil 2.2 T100 Teleskobu ile yapılmış 14 Ocak 2013 XO-3b ötegezegeni geçiş gözlemi 

 

Şekil 2.3 T100 Teleskobu ile yapılmış 7 Eylül 2013 XO-3b ötegezegeni geçiş gözlemi 
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Şekil 2.4 T100 Teleskobu ile yapılmış 23 Eylül 2013 XO-3b ötegezegeni geçiş gözlemi 

 

Şekil 2.5 T100 Teleskobu ile yapılmış 2 Şubat 2014 XO-3b ötegezegeni geçiş gözlemi 
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Şekil 2.6 T100 Teleskobu ile yapılmış 2 Şubat 2014 XO-3b ötegezegeni geçiş gözlemi 

 

Şekil 2.7 T100 Teleskobu ile yapılmış 29 Ekim 2015 XO-3b ötegezegeni geçiş gözlemi 
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Şekil 2.8 T100 Teleskobu ile yapılmış 10 Ekim 2016 XO-3b ötegezegeni geçiş gözlemi 

 

Şekil 2.9 T100 Teleskobu ile yapılmış 15 Kasım 2016 XO-3b ötegezegeni geçiş 

gözlemi 
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Şekil 2.10 T100 Teleskobu ile yapılmış 19 Şubat 2014 HAT-P-20b ötegezegeni geçiş 

gözlemi 

 

Şekil 2.11 T100 Teleskobu ile yapılmış 19 Kasım 2014 HAT-P-20b ötegezegeni geçiş 

gözlemi 
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Şekil 2.12 T100 Teleskobu ile yapılmış 15 Aralık 2014 HAT-P-20b ötegezegeni geçiş 

gözlemi 

 

Şekil 2.13 T100 Teleskobu ile yapılmış 30 Ekim 2015 HAT-P-20b ötegezegeni geçiş 

gözlemi 
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Şekil 2.14 T100 Teleskobu ile yapılmış 22 Kasım 2015 HAT-P-20b ötegezegeni geçiş 

gözlemi 

 

Şekil 2.15 T100 Teleskobu ile yapılmış 9 Ekim 2016 HAT-P-20b ötegezegeni geçiş 

gözlemi 
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2.4 HAT-P-20b ve XO-3b Ötegezenlerinin Geçiş Ortası Zamanlarının 

Hesaplanması 

Geçişleri gözlenen bir sisteme kütle çekimle bağlı ancak gözlenemeyen ilave cisimler, 

geçiş zamanları üzerine ışık zaman etkisi (ing. Light Time Effect) ve neden oldukları 

yörünge tedirginliği (ing. orbital perturbation) nedeniyle gözlenen geçiş zamanlarında 

değişime (ing. Transit Timing Variations, TTV) neden olabilirler (Agol vd. 2005). Bu 

değişimler periyodik bir yapıdadır. Bu tür değişimlerin gözlenemeyen cisim veya 

cisimlerden kaynaklı olup olmadığını kesinleştirmek için barınak yıldıza ilişkin yıldız 

aktivitesi gibi etmenlerin araştırılmış olması gerekmektedir. Ayrıca, yine bu 

değişimlerin iyi bir şekilde analiz edilmesi için çok sayıda ve uzun zaman aralığına 

dağılmış geçiş gözlem verisine ihtiyaç duyulur. Dolayısıyla literatürde bulunan diğer 

gözlem verilerinin de kullanılması, özellikle uzun dönemli değişimlerin tespit 

edilebilmesi açısından önemlidir. Tez konusu olan HAT-P-20b ve XO-3b 

ötegezenlerinin TTV çalışması için T100 teleskobundan elde edilmiş gözlem verileri ile 

elde edilmiş geçiş ortası zamanları ile literatürdeki geçiş ortası zamanları ve amatör 

gözlemciler tarafından Exoplanet Transit Database (ETD) sitesine yüklenmiş (geçiş ışık 

eğrisi kalitesinin sitenin geçiş kalitesi belirteci olarak kullandığı değerlerden rakamsal 

olarak 1 ile 3 değerleri arasındaki) ışık eğrisi kalitesinde olan verilerden elde edilen 

geçiş ortası zamanları kullanılmıştır.  T100 gözlemlerinin geçiş ortasını belirlemek için 

AIJ kullanılmış ve zamanlar BJD-TDB’ye çevrilmiştir. Literatür ve ETD veri 

tabanından çekilen geçiş ortası değerleri için makale sahipleri ve ETD’de bulunan 

verileri gözleyen amatör gözlemcilerle irtibata geçilmiştir gerekli bilgi (gözlem 

zamanlarının ne düzeyde hassas ve doğru olarak ölçüldüğü, geçiş ortası zamanının 

hangi birimde kaydedildiği ve zaman senkronizasyonun için GPS ya da zaman 

sunucusu kullanılıp kullanılmadığı gibi) ve izinler alınmıştır. Literatürde ve ETD veri 

tabanında bulunan değerler HJD birimindedir. Zaman birimlerinin uyuşması açısından 

bütün veriler Ohio State HJD to BJD Conversion sitesi yardımı ile BJD birimine 

çevrilmiştir. XO-3b ötegezegenin T100 gözlemlerinden elde edilmiş geçiş ortası ve 

hataları, Exoplanet Transit Database (ETD) veritabanından9 (Poddany vd. 2010) elde 

                                                           
9 http://var2.astro.cz/ETD/ 

http://var2.astro.cz/ETD/
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edilen geçiş gözlemlerinin geçiş ortası ve hataları ile literatürde bulunan ışık eğrilerinin 

geçiş ortası zamanları ve üzerlerindeki belirsizlikler Çizelge-2.3’te verilmiştir. Analizler 

için girdi parametresi olarak dönem (P) için 3.19 gün ve To değeri için 

2456307.334745244 kullanılmıştır. Çizelge 2.3 ve 2.4’te geçiş ortası, tarih, gözlemciler 

harici ışık eğrilerinin PNR, β ve sigma değerleri de verilmiştir. Bu değerler ışık 

eğrisinin kalite belirteçleridir. Foton gürültüsü basit şekilde ışığın ölçümündeki 

belirsizlikten ileri gelen bir gürültü şekli olarak tanımlanabilir. Işık eğrisinde bu 

gürültünün oranı foton gürültüsü oranı (ing. Photon Noise Rate / PNR) (Fulton vd. 

2011) olarak gösterir. Kırmızı gürültü (ing. Red Noise / β) ise ışık eğrisindeki hava 

kütlesi, hava değişimi, teleskop takip hataları gibi olası sistematik hataların yanı sıra bir 

noktanın bir diğerinden bağımsız olmamasına yol açan, zamanla korele herhangi bir 

değişimden kaynaklanan gürültüye karşılık gelmektedir (Winn vd. 2008). T100 

gözlemleri harici diğer ışık eğrilerinin PNR ve β değerleri kullanılan CCD’nin okuma 

süresi, poz süreleri, analiz için kullanılan programların bilinememesinden ötürü 

hesaplanmamıştır. 

Çizelge 2.3 XO-3b T100 kullanılarak ve amatör / profesyonel  astronomlarca yapılan 

geçiş gözlemlerinin tarihi, geçiş ortası ve geçiş ortası hatası 

Tarih 
Geçiş Ortası 

(BJD) 

σ 

(Saniye) 
PNR β 

Gözlemci / 

Referans 

14-01-2013 2456307.334745 30.0 0.000304 1.22621 T100 

07-09-2013 2456543.508073 50.4 0.000706 0.96094 T100 

23-09-2013 2456559.463475 83.0 0.000566 1.23443 T100 

29-10-2015 2457325.432729 76.8 0.000615 1.65735 T100 

14-10-2016 2457676.497326 58.4 0.000570 0.67560 T100 

30-10-2016 2457692.458423 35.2 0.000351 1.02679 T100 

24-02-2011 2455608.389054 53.0 -  Hentunen /ETD 

21-12-2011 2455908.393937 57.5 -  Naves R. /ETD 

09-01-2014 2456642.440729 89.8 -  Naves R./ETD 

24-12-2003 2452997.72802 - -  (Krull vd. 2008) 

22-10-2004 2453300.90553 - -  (Krull vd. 2008) 

10-11-2004 2453320.05788 - -  (Krull vd. 2008) 

12-12-2004 2453351.99416 - -  (Krull vd. 2008) 

21-09-2006 2453999.86088 - -  (Krull vd. 2008) 
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Çizelge 2.3 XO-3b T100 kullanılarak ve amatör / profesyonel  astronomlarca yapılan 

geçiş gözlemlerinin tarihi, geçiş ortası ve geçiş ortası hatası (devam) 

16-10-2006 2454025.39751 - -  (Krull vd. 2008) 

20-10-2006 2454028.59062 - -  (Krull vd. 2008) 

23-10-2006 2454031.78032 - -  (Krull vd. 2008) 

08-11-2006 2454047.73882 - -  (Krull vd. 2008) 

24-11-2006 2454063.69097 - -  (Krull vd. 2008) 

27-11-2006 2454066.88603 - -  (Krull vd. 2008) 

26-01-2007 2454127.53154 - -  (Krull vd. 2008) 

15-02-2007 2454146.67803 - -  (Krull vd. 2008) 

19-03-2007 2454178.59014 - -  (Krull vd. 2008) 

17-09-2007 2454360.50944 149.472 -  (Winn vd. 2008) 

09-10-2007 2454382.84601 96.7 -  (Winn vd. 2008) 

18-10-2007 2454392.42077 112.3 -  (Winn vd. 2008) 

22-10-2007 2454395.61257 144.2 -  (Winn vd. 2008) 

25-10-2007 2454398.80410 57.0 -  (Winn vd. 2008) 

07-11-2007 2454411.56982 139.1 -  (Winn vd. 2008) 

15-12-2007 2454449.86820 57.8 -  (Winn vd. 2008) 

31-12-2007 2454465.82688 32.832 -  (Winn vd. 2008) 

13-01-2008 2454478.59386 102.8 -  (Winn vd. 2008) 

16-01-2008 2454481.78533 60.48 -  (Winn vd. 2008) 

10-02-2008 2454507.31397 101.952 -  (Winn vd. 2008) 

17-02-2008 2454513.69846 77.7 -  (Winn vd. 2008) 

 

HAT-P-20b ötegezegenin T100 gözlemlerinden, ETD veritabanından ve literatürde 

bulunan geçiş ortası zamanları ve hataları, Çizelge 2.4’te verilmiştir. Analizler için girdi 

parametresi olarak dönem (P) için 2.87 gün ve To değeri için 2457007.390134413 

kullanılmıştır. 
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Çizelge 2.4 HAT-P-20b T100 kullanılarak ve amatör / profesyonel  astronomlarca 

yapılan geçiş gözlemlerinin tarihi, geçiş ortası ve geçiş ortası hatası 

 

Tarih 
Geçiş Ortası 

(BJD) 

σ 

(Saniye) 
PNR β 

Gözlemci / 

Referans 

19-02-2014 2456708.357238 12.5 0.000451 1.01524 T100 

19-11-2014 2456981.512624 36.9 0.001178 1.00967 T100 

15-12-2014 2457007.390134 13.3 0.000493 0.73451 T100 

30-10-2015 2457326.551048 32.5 0.001033 0.81569 T100 

22-11-2015 2457349.553135 15.4 0.000968 2.84944 T100 

09-10-2016 2457671.589174 45.2 0.004438 1.37851 T100 

17-01-2011 2455575.479826 19.8 -  GarciaR-C / ETD 

17-01-2011 2455575.479448 47.5 -  NavesR-R / ETD 

07-02-2011 2455598.478268 55.2 -  Lopresti-R / ETD 

07-02-2011 2455598.477729 34.5 -  Zambelli-R/ ETD 

09-02-2011 2455601.352173 36.2 -  Pribik-C / ETD 

12-12-2011 2455897.512991 42.3 -  Ayiomamiti/ETD 

12-12-2011 2455894.637371 42.3 -  Trnka-C / ETD 

27-12-2011 2455914.761568 48.3 -  Dvorak-V / ETD 

27-11-2011 2455914.762572 43.2 -  Shadic-R / ETD 

13-02-2012 2455969.396575 48.3 -  Trnka-C / ETD 

02-04-2012 2456015.406585 42.3 -  Carreno-C / ETD 

09-01-2013 2456288.560699 47.5 -  NavesR-R / ETD 

12-11-2013 2456604.843417 25.9 -  BenniP-C / ETD 

07-01-2014 2456636.472573 57.0 -  NavesR-R / ETD 

06-11-2014 2456955.631536 34.5 -  HortaFG-R/ ETD 

22-07-2015 2456981.505021 37.1 -  Francesco/ETD 

11-08-2015 2457053.388963 31.9 -  MarkS-R / ETD 

23-11-2015 2457346.677859 42.3 -  DavidM-C / ETD 

11-03-2009 2454902.657610 19.0 -  (Bakos vd. 2011) 

21-10-2009 2455126.932450 17.2 -  (Bakos vd. 2011) 

01-12-2010 2455532.351257 36.2 -  (Sun vd. 2017) 
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Çizelge 2.4 HAT-P-20b T100 kullanılarak ve amatör / profesyonel  astronomlarca 

yapılan geçiş gözlemlerinin tarihi, geçiş ortası ve geçiş ortası hatası 

(devam) 
 

24-12-2010 2455555.355450 110.7 -  (Sun vd. 2017) 

27-12-2010 2455558.231145 88.5 -  (Sun vd. 2017) 

27-12-2010 2455558.228982 30.0 -  (Sun vd. 2017) 

05-02-2011 2455598.485240 17.28 -  (Granata vd2014) 

28-11-2011 2455894.644000 42.3 -  (Granata vd2014) 

22-12-2011 2455917.644440 37.1 -  (Granata vd2014) 

11-03-2012 2455998.153904 32.8 -  (Sun vd. 2017) 

14-03-2012 2456001.029470 81.6 -  (Sun vd. 2017) 

07-01-2013 2456610.596190 65.6 -  (Sun vd. 2017) 

06-12-2013 2456633.600233 29.3 -  (Sun vd. 2017) 

24-10-2014 2456955.633399 34.5 -  (Sun vd. 2017) 

27-01-2015 2457050.519975 56.5 -  (Sun vd. 2017) 

09-04-2015 2457122.402932 56.5 -  (Sun vd. 2017) 
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3. ANALİZ ve YÖNTEM 

3.1 Tez Yıldızlarının Atmosfer Parametrelerinin Hesaplanması 

Tez konusu olan yıldızların yarıçap ve kütle gibi parametrelerinin hesaplanabilmesi için 

yıldız atmosfer parametrelerinin hesaplanması gerekmektedir. Bu amaçla veri 

tabanlarından HAT-P-20 ve XO-3 yıldızlarına ait tayflar kullanılarak iSpec programı 

(Cuaresma 2019) yardımı ile yıldızların atmosfer parametreleri hesaplanmıştır.  

3.1.1 HAT-P-20 yıldızının tayfsal analizi 

3.1.1.1 HAT-P-20 yıldızının tayfsal verileri 

HAT-P-20 yıldızı ötegezegen barındıran K7 tayf türünden bir yıldızdır. Yıldızın tayfsal 

analizi, barındırdığı ötegezegenin temel parametrelerinin belirlenmesi açısından önem 

taşımaktadır. Bu amaçla veritabanlarında HAT-P-20 yıldızına ait tayflar araştırılmıştır. 

Very Large Telescope (VLT) teleskobuna bağlı Keck- High Resolution Echelle 

Spectrometer (HIRES) tayfçekeri, Observatoire de Haute-Provence Gözlemevi 

(OHP)’ndeki 1.93 metre çaplı teleskoba bağlı SOPHIE tayfçekeri ve La Silla 

Gözlemevi’ndeki 3.6 çaplı teleskoba bağlı bulunan High Accuracy Radial velocity 

Planet Searcher (HARPS) ait veritabanlarında bulunan tayflar Çizelge 3.1’ de 

verilmiştir. 

Çizelge 3.1 Veritabanlarında bulunan HAT-P-20 yıldızına ait tayflar 

Tayfçeker Tayf Sayısı Tarih Çözünürlük 

HIRES 18 13 Nisan 2009 – 4 Şubat 2015 85000 

SOPHIE 23 27 Aralık 2011 - 11 Şubat 2012 75000 

HARPS 11 30 Ocak 2014 - 26 Ocak 2018 120000 

 

Veritabanlarında bulunan tayflardan çoğunluğu iyodin çizgileri barındırmaktadır. Bu 

çizgiler dikine hız analizleri için kullanışlı olsa da yıldıza ait birçok çizginin üzerine 
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binen çizgiler olması dolayısıyla yıldızın atmosfer parametrelerinin hesabı için iyodin 

hücresiyle alınmış tayflar kullanılmaz. Bu nedenle HAT-P-20 yıldızının tayfsal 

analizleri için Very Large Telescope (VLT) teleskobuna bağlı Keck / HIRES  

tayfçekeriyle 3 Mayıs 2009 tarihinde elde edilmiş iyodin çizgisi barındırmayan 

önindirgeme işlemlerinden geçirilmiş, dalgaboyu kalibrasyonu yapılmış ortalama 55000 

çözünürlüğe sahip tayf kullanılmıştır (Şekil 3.1).  

 

Şekil 3.1 HAT-P-20 analizleri için kullanılan Keck-HIRES tayfı Her bir renk farklı bir 

basamağı (ing. Order) temsil etmektedir 

3.1.1.2 Keck / HIRES tayfının normalizasyonu ve analize hazır hale getirilmesi 

HAT-P-20 yıldızı geç tayf (K7) türünden bir yıldızdır. Soğuk bir yıldız olması 

nedeniyle çok sayıda soğurma çizgisi içerdiği için taytfa önemli miktarda çizgi 

örtüşmesi (ing: line blending) görülmektedir. Dolayısıyla iteratif normalizasyon işlemi 

uygulanmıştır. İlk olarak iSpec’te keşif makalesinde bulunan yıldız parametreleri 

kullanılarak sentetik bir tayf türetilmiştir (Şekil 3.2)  
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Şekil 3.2 iSpec programı ve HAT-P-20 yıldızının keşif makalesindeki değerler 

kullanılarak türetilen sentetik tayf 

Keck/HIRES tayfının normalizasyonunu kolaylaştırmak üzere gözlemsel tayf öncelikli 

olarak 5.dereceden bir polinoma bölünmüştür. 

Bu ”kaba” normalizasyon sonrası kozmik ışın (Şekil 3.3) ve Yer atmosferi kaynaklı 

tellürik çizgiler temizlenmiş (Şekil 3.4), son olarak sentetik tayfa göre çapraz 

korelasyon uygulayarak uzay hızı düzeltmesi yapılmıştır (Şekil 3.5).  
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Şekil 3.3 HAT-P-20 yıldızının normalize tayfının kozmik ışınlardan temizlenme işlemi 

sonrası 15 Å’lük bir  dalgaboyu aralığı örneği 
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Şekil 3.4 HAT-P-20 yıldızının tayfından tellurik çizgileri çıkarma işlemi. Üstteki 

gözlemsel tayfta bulunan tellurik çizgiler, alttaki şekil iSpec programı ile 

gözlemsel tayftan tellurik çizgilerin çıkartılmış tayfın bölümü 



 47 

 

Şekil 3.5 HAT-P-20 Yıldızının sentetik tayfa göre uzay hızının çıkarılması, kırmızı 

sentetik tayf mavi ile gösterilen gözlemsel tayf 

Daha sonra elde edilen bu tayf, iSpec’te türetilen sentetik tayfa görsel bir referans 

olarak kullanılarak süreklilik bölgeleri belirlenmiş ve tayf bu bölgelere elle yerleştirilen 

noktaları düğüm noktası kabul eden kübik spline fonksiyonlarına bölünmüştür. 

Normalizasyon işlemleri öncesi tayflar ve bu şekilde elde edilen normalize tayflar Şekil 

3.6, Şekil 3.7, Şekil 3.8, Şekil 3.9’ da verilmiştir. Şekil 3.10’da iSpec’te polinoma 

bölünmüş gözlemsel tayf (mavi), iteratif normalizasyon işlemi uygulanan tayf (kırmızı) 

ve sürekliliği belirlemek için kullanılan sentetik tayf görülmektedir (mor). 
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Şekil 3.6 HAT-P-20 Keck/HIRES tayfının 562-570 nm dalgaboylarında normalizasyon 

öncesi (üst panel)  ve sonrası (alt panel) karşılaştırması 
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Şekil 3.7 HAT-P-20 Keck/HIRES tayfının 608-620 nm dalgaboylarında normalizasyon 

öncesi (üst panel)  ve sonrası (alt panel) karşılaştırması 
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Şekil 3.8 HAT-P-20 Keck/HIRES tayfının 722-732 nm dalgaboylarında normalizasyon 

öncesi (üst panel)  ve sonrası (alt panel) karşılaştırması 

 

Şekil 3.9 HAT-P-20 Keck/HIRES tayfının 528-536 nm dalgaboylarında normalizasyon 

öncesi (üst panel)  ve sonrası (alt panel) karşılaştırması 



 51 

 

Şekil 3.10 HAT-P-20 Yıldızının gözlemsel tayfının iSpec programı ile yapılan 

normalizasyon işlemi ve iteratif normalizasyon işlemi yapılmış tayfların 

karşılaştırılması. Mavi; sentetik tayfa göre normalize edilen gözlemsel 

tayf, kırmızı; spline fonksiyonları kullanarak ikinci kez normalize edilen 

tayf, mor; normalizasyon için türetilen sentetik tayf  

Tayf analizlere uygun hale getirildikten sonra yine iSpec programı kullanılarak Fe-I ve 

Fe-II çizgileri otomatik olarak belirlenmeye çalışılmıştır (Şekil 3.11).  

 

Şekil 3.11 HAT-P-20 Keck / HIRES tayfında iSpec programı ile otomatik belirlenen 

Fe-I ve Fe-II soğurma çizgileri. Mavi gözlemsel tayf, kırmızı program 

uyumlaması ve otomatik oluşturulan Fe-I ve Fe-II soğurma çizgiler Sarı 

çizgiler soğurma çizgilerinin başlangıç ve bitişini göstermektedir. Yeşil çizgi 

tayfın sürekliliğini, sarı çizgi soğurma çizgilerinin ortasını temsil etmektedir 
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3.1.1.3 HAT-P-20 yıldızının tayfsal analizi 

HAT-P-20 yıldızı geç tayf türünden bir yıldızdır. Tayfındaki yoğun çizgi örtüşmesi 

nedeniyle eşdeğer genişlikten sadece mikrotürbülans değeri hesaplanmış (vmikro), diğer 

parametre değerleri için sentetik tayfla çakıştırma yöntemi kullanılmıştır (Şekil 3.12, 

Şekil 3.13). 

Etkin sıcaklık (Tetkin), yüzey çekim ivmesi (log g), metal bolluğu ([Fe / H]) ve 

mikrotürbülans için başlangıç değeri olarak keşif makalesindeki (Bakos vd. 2011) 

değerler kullanılmış ve bu parametreler serbest bırakılmıştır. Daha sonra eşdeğer 

genişlik ölçümlerinin analizinden elde edilen vmikro değeri sabitlenerek yıldızın diğer 

atmosfer parametreleri elde edilmiştir. Kod olarak Moog, model atmosferi için 

ATLAS9 Castelli (Castelli vd. 2004), Güneş bolluğu için Asplund (Asplund 2009) 

tarafından belirlenen bolluk değerleri ve çizgi listesi için Vienna Atomic Line Database 

(VALD, http://vald.astro.uu.se/ , Piskunov 2017 )  veritabanı kullanılmıştır. 

İlk olarak mikrotürbülans hariç bütün yıldız parametreleri serbest bırakılmıştır. Bulunan 

değerler Brewer vd. (2016)  tarafından makrotürbülans için verilen eşitlikte yerine 

konmuştur. Elde edilen teorik vmac değeri ve daha önce bulunan diğer tüm parametreler 

sabitlenerek bu kez izdüşümsel dönme hızı (v sini) hesaplanmıştır.  

http://vald.astro.uu.se/
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Şekil 3.12 HAT-P-20 Keck/HIRES  tayfının 731-732, 624-627, 601-603 nm aralığında  

iSpec programı ile yapılan uyumlama 
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Şekil 3.13 HAT-P-20 Keck/HIRES tayfının 524-525, 563.5-565.5, 571-573 nm 

aralığında  iSpec programı ile yapılan uyumlama 
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iSpec programı sentetik tayfa göre uyumlama işleminde, gözlemsel tayf ile sentetik tayf 

arasındaki farkı en aza indirmek için en küçük kareler algoritmasını kullanarak, serbest 

bırakılan parametreleri iteratif olarak değiştirir. Analiz sonunda elde edilen sonuçlar 

literatür ile karşılaştırmalı olarak Çizelge 3.2’de verilmiştir. 

Çizelge 3.2 Bu çalışmada  bulunan yıldız atmosfer parametreleri ile literatürde elde 

edilen parametre değerlerinin karşılaştırması 

Parametreler Bakos vd (2011) Esposito vd (2017) Bu çalışma 

Tetkin (K) 4595±80 4595±45 4596± 140 

log g (cgs) 4.63±0.02 4.52±0.09 4.77±0.30 

[Fe / H] (dex) 0.35±0.08 0.22±0.09 0.26±0.08 

Vmikro (km/s) 0.85 0.74±0.27 0.98±0.05 

Vmakro (km/s) 2.21 2.17 1.53 

V sini (km/s) 2.1±0.05 2.0±0.5 2.90±1.10 

 

Bu çalışmada HAT-P-20 yıldızının KECK / HIRES tayflarının iSpec koduyla 

analizinden elde edilen temel atmosfer parametreleriyle literatürde aynı tayf 

kullanılarak başka kodlarla elde edilen temel atmosfer parametrelerinin değerleri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmemiştir. Parametreler üzerindeki 

belirsizlik temel olarak tayfın özellikle kısa dalgaboyu normalizasyonu üzerindeki 

hatalar, çizgi örtüşmeleri ve Sinyal / Gürültü’nün yetersiz olması gibi nedenlerden 

kaynaklanmaktadır. 

3.1.2 XO-3 Yıldızının Tayfsal Analizi 

3.1.2.1 XO-3 yıldızının tayfsal verileri 

XO-3b ötegezegeninin mutlak parametrelerini hassas bir şekilde belirlemek için XO-3 

yıldızının atmosfer parametrelerini hassas bir şekilde belirlemek gerekir. Bu amaçla 

yüksek çözünürlüklü tayfsal gözlemlere ihtiyaç duyulduğundan, veritabanlarında XO-3 

yıldızının tayfsal gözlemleri araştırılmıştır. Observatoire de Haute-Provence Gözlemevi 
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(OHP), Keck Teleskobu ve SUBARU teleskobu veritabanlarında bulunan XO-3 tayfları 

Çizelge 3.3’de verilmiştir. 

Çizelge 3.3 XO-3 Yıldızının veritabanlarında bulunan tayfları 

Teleskoplar Tayf Sayısı Tarih Çözünürlük 

Keck 55 24 Aralık 2007- 10 Eylül 2014 85000 

OHP 49 28 Ocak 2008 - 15 Ekim 2012 75000 

SUBARU 192 7 Kasım 2008 - 19 Ekim 2011 160000 

 

XO-3 atmosfer parametreleri hesabı için iyodin çizgisi barındırmayan, 02-02-2009 

tarihinde Keck teleskobuna bağlı High Resolution Echelle Spectrometer (HIRES) 

tayfçekeri ile alınmış önindirgeme işlemlerinden geçirilmiş, dalgaboyu kalibrasyonu 

yapılmış tayf (Şekil 3.14) ve Observatoire de Haute-Provence Gözlemevi’ndeki (OHP)  

1.93 m birincil ayna çaplı teleskoba bağlı SOPHIE tayfçekeri ile 13-10-2012 tarihinde 

alınmış tayfın (Şekil 3.15) kullanılabileceğine karar verilmiştir. Çalışmada kullanılan 

tayflar ve özellikleri Çizelge 3.4’te verilmiştir. 

Çizelge 3.4 İyondin çizgisi barındırmayan tayflar ve özellikleri 

Teleskop Tarih SNR Çözünürlük 
Poz Süresi 

(sn) 

Dalgaboyu 

(Å) 

Keck/HIRES 02-02-2009 58 55000 500 3360-8100 

SOPHIE 13-10-2012 47 40000 900 3800-7000 
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Şekil 3.14 XO-3 Keck/HIRES ile alınmış normalize edilmemiş iyodinsiz tayfı. Her renk 

bir basamağa (ing. order) karşılık gelmektedir 

 

Şekil 3.15 SOPHIE tayfçekeri ile alınmış iyodin çizgisiz XO-3 tayfı 
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3.1.2.2 Keck / HIRES tayfların normalizasyonu ve analize hazır getirilmesi 

Tayfın normalzasyonunda referans olarak kullanılmak üzere ilk olarak literatürdeki 

(Tsantaki vd. 2014) yıldız parametreleri ve VALD çizgi listesi, model atmosfer için 

ATLAS9 Castelli kullanılarak, iSpec (Blanco-Cuaresma vd. 2014) yazılımıyla sentetik 

bir tayf türetilmiştir (Şekil 3.16).  

 

Şekil 3.16 iSpec programı ve XO-3 yıldızının keşif makalesindeki değerler kullanılarak 

türetilen sentetik tayf 

Türetilen sentetik tayf görsel bir şablon olarak kullanılarak, süreklilik seviyeleri 

belirlenmiş ve gözlemsel tayf iSpec’te normalize edilmiştir (Şekil 3.17 Şekil 3.18 Şekil 

3.19).  
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Şekil 3.17 XO-3 Keck/HIRES tayfının 552-562 nm aralığı normalizasyon öncesi (üst 

panel)  ve sonrası (alt panel) karşılaştırması 
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Şekil 3.18 XO-3 Keck/HIRES tayfının 610-620 nm aralığı normalizasyon öncesi (üst 

panel)  ve sonrası (alt panel) karşılaştırması 
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Şekil 3.19 XO-3 Keck/HIRES tayfının 580-590 nm aralığı normalizasyon öncesi (üst 

panel)  ve sonrası (alt panel) karşılaştırması 

Normalize edilen tayftan aletsel hatalardan kaynaklı problemli görülen bölgeler, tellurik 

çizgiler ve kozmik ışın kaynaklı yapılar iSpec programı yardımıyla çıkartılmıştır. 

Son olarak sentetik tayfa göre çapraz korelasyon uygulayarak uzay hızı düzeltmesi 

yapılmıştır. Keck / HIRES tayfında aletsel nedenlerden kaynaklı tayfın bir çok 

bölgesinde sorunlu bölgeler vardır (Şekil 3.20). 
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Şekil 3.20 XO-3 Keck/HIRES tayfı aletsel nedenlerden kaynaklı sorunlu bir bölge 

Bu aletsel etkilerin dışında kısa dalgaboyuna gidildikçe gürültü baskın gelmektedir. Bu 

nedenle kısa dalgaboyundaki bölgeler kullanılmamıştır (Şekil 3.21).  

 

Şekil 3.21 XO-3 Keck/HIRES tayfı kısa dalgaboyu 

Aletsel sorunlar ve gürültünün baskın geldiği dalgaboylarının kullanılamamasından 

dolayı görece dar  (Şekil 3.22) dalgaboyu aralıklarında analizler yapılmaya çalışılmıştır.  
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Şekil 3.22 XO-3 Keck/HIRES tayfında analizler için kullanılan dalgaboyu aralığı (540 – 

620 nm)  

Tayf analizlere uygun hale getirildikten sonra yine iSpec programı kullanılarak tayfta 

Fe-I ve Fe-II çizgileri otomatik olarak belirlenmeye çalışılmıştır (Şekil 3.23).  

 

Şekil 3.23 XO-3 Keck / HIRES tayfında iSpec programı ile otomatik belirlenen Fe-I ve 

Fe-II soğurma çizgileri. Mavi gözlemsel tayf, kırmızı program uyumlaması 

ve otomatik oluşturulan Fe-I ve Fe-II soğurma çizgileri (Sarı çizgiler 

soğurma çizgilerinin başlangıç ve bitişini göstermektedir. (Yeşil çizgi tayfın 

sürekliliğini, sarı çizgi soğurma çizgilerinin ortasını, gri çizgi ise soğurma 

çizgilerinin başlangıç ve bitişlerini hangi bölge de araması gerektiğini temsil 

etmektedir.) 
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Tayfsal analizler için kod olarak Spectroscopy Made Easy (SME), model atmosferi için 

ATLAS9 Castelli (Castelli vd. 2004), Güneş bolluğu için Asplund (Asplund 2009) ve 

çizgi listesi için Vienna Atomic Line Database (VALD, http://vald.astro.uu.se/ , 

Piskunov 2017 )  veritabanı kullanılmıştır. XO-3 yıldızı HAT-P-20’ye göre daha sıcak 

bir yıldız olmasına karşın  tayfında gözlenen yoğun çizgi örtüşmesi nedeniyle, 

mikrotürbülans  (vmic) ve makrotürbülans değerleri (vmac) Maria Bergemann’in Gaia 

ESO Survey teleskobuları için oluşturduğu bağıntıyı kullanan (Smiljanic vd. 2014) 

iSpec içindeki kod yardımı ile hesaplanmış, diğer parametre değerleri için sentetik 

tayfla çakıştırma yöntemi kullanılmıştır. Hesaplanan değerlerin hatalarının çok yüksek 

çıkması (Tetkin [K] = 6836± 1267, log g [cgs] = 4.08±1.48, [Fe / H] [dex] 0.16±0.54) 

dolayısıyla ilk olarak programın otomatik olarak bulduğu çizgi listesinin çizgi örtüşmesi 

(ing: line blending), çizgi genişlemesi gibi etkileri iyi modelleyememesine bağlanmıştır 

(Şekil 3.24). 

Bu sebeple Vienna Atomic Line Database (VALD, https://vald.astro.uu.se/, Piskunov 

2017) sitesinden yıldızın keşif yayınında (Krull vd. 2008) elde edilen tayfsal 

parametreleri girilerek oluşturulan çizgi listesi iSpec’in okuyabileceği formata 

dönüştürülmüş ve tayfsal çizgi belirlemesi (ing. line identification) bu liste kullanılarak 

elle (manuel) yapılmıştır (Şekil 3.24). 

 

http://vald.astro.uu.se/
https://vald.astro.uu.se/
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Şekil 3.24 XO-3 Keck / HIRES tayfında VALD veritabanından alınarak elle (manuel) 

belirlenen çizgiler. Mavi gözlemsel tayf, kırmızı program uyumlaması ve 

elle oluşturulan Fe-I ve Fe-II soğurma çizgileri yeşil çizgi tayfın 

sürekliliğini, sarı çizgi soğurma çizgilerinin ortasını, gri çizgi ise soğurma 

çizgilerinin başlangıç ve bitişlerini hangi bölge de araması gerektiğini temsil 

etmektedir 

Bu işlemin ardından tayf tekrar iSpec programı kullanılarak analiz edilmiştir. Hatalarda 

ve programın uyumlamasında belirgin bir düzelme olmadığı görülmüştür. Keck / 

HIRES tayfı ile yapılan analizlerde hata değerlerinin büyük (Teff (K) = 6537± 1404, log 

g (cgs) 3.55±1.69, [Fe / H] (dex) 0.03±0.72) ve kullanılabilecek dalgaboyu aralığının 

küçük olması dolayısıyla XO-3 yıldızının atmosfer parametreleri hesabı için Keck / 

HIRES ile alınan tayfın referans alınmamasına karar verilmiştir.  

3.1.2.3 SOPHIE tayflarının normalizasyonu ve analize hazır getirilmesi 

Keck / HIRES tayfından vazgeçilmesinden sonra parametre tayini için Fransa’da 

bulunan Observatoire de Haute-Provence Gözlemevi’ndeki 1.93 m birincil ayna çaplı 

teleskoba bağlı SOPHIE tayfçekeri ile 13 Ekim 2012 tarihinde elde edilmiş tayfın 

kullanılmasına karar verilmiştir. 
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SOPHIE tayfının normalizasyonunu kolaylaştırmak üzere gözlemsel tayf öncelikli 

olarak 5. dereceden bir polinoma bölünmüştür. Daha sonra elde edilen tayf akı eksenini 

sabit bir değer ile çarparak 1’e normalize edilmiştir. Normalizasyon işlemi öncesi 

tayflar ve bu şekilde elde edilen normalize tayflar Şekil 3.25 , Şekil 3.26, Şekil 3.27, 

Şekil 3.28 ve 3.29’da iki ayrı dalgaboyu bölgesi için verilmiştir.   

 

Şekil 3.25  Dalgaboyu aralığı 522-525 nm normalizasyon işlemi öncesi (üst panel) ve 

sonrası (alt panel) gözlemsel tayf 
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Şekil 3.26  Dalgaboyu aralığı 487-489 nm normalizasyon işlemi öncesi (üst panel) ve 

sonrası (alt panel) gözlemsel tayf 
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Şekil 3.27  Dalgaboyu aralığı 640-642 nm normalizasyon işlemi öncesi (üst panel) ve 

sonrası (alt panel) gözlemsel tayf 
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Şekil 3.28  Dalgaboyu aralığı 623-625.5 nm normalizasyon işlemi öncesi (üst panel) ve 

sonrası (alt panel) gözlemsel tayf 
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Şekil 3.29 Dalgaboyu aralığı 558.5-561 nm normalizasyon işlemi öncesi (üst panel) ve 

sonrası (alt panel) gözlemsel tayf 

Normalize tayftan aletsel hatalardan kaynaklı bölgeler, tellurik çizgiler (Şekil 3.30) ve 

kozmik ışın kaynaklı çizgiler normalizasyon işlemi sonrası (Şekil 3.31) iSpec programı 

yardımıyla çıkartılmıştır. 
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Şekil 3.30 XO-3 yıldızının tayfından tellurik çizgileri çıkarma işlemi. Üstteki gözlemsel 

tayfta bulunan tellurik çizgiler, alttaki şekil iSpec programı ile gözlemsel 

tayftan tellurik çizgilerin çıkartılmış tayfın bölümü. 
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Şekil 3.31 XO-3 yıldızının normalize tayfının kozmik ışınlardan temizlenme işlemi 

sonrası 15 Å’lük bir dalgaboyu aralığı örneği 

Şekil 3.32’ de iteratif normalizasyon için görsel şablon olarak kullanılan sentetik tayf 

(kırmızı) ile analizler için hazır hale getirilmiş XO-3 SOPHIE tayfı (mavi) 

görülmektedir. 
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Şekil 3.32 İteratif normalizasyon işlemi için kullanılan sentetik tayf (krımızı) ile 

düzeltmeleri yapılmış XO-3 SOPHIE tayfı (mavi) karşılaştırması 

3.1.2.4 XO-3 yıldızının tayfsal analizi 

Tayf analizler için hazır hale getirildikten sonra yine iSpec programı kullanılarak Fe-I 

ve Fe-II çizgileri otomatik olarak belirlenmiştir. Mikrotürbülans değeri (vmikro) ve 

makrotürbülans değeri (vmakro) için yine iSpec içindeki kod yardımı ile hesaplanan 

değerler sabit olarak kullanılmıştır. Geri kalan parametre değerlerinin hesabı için yine 

sentetik tayfla çakıştırma yönteminden yararlanılmıştır. Kod olarak SME, model 

atmosferi için ATLAS9 Castelli (Castelli vd. 2004), Güneş bolluğu için Asplund 

(Asplund 2009) ve çizgi listesi için Vienna Atomic Line Database (VALD, 

http://vald.astro.uu.se/ , Piskunov 2017 )  veritabanı kullanılmıştır. Şekil 3.33 ve Şekil 

3.34 ’ te SOPHIE tayfı ile iSpec programının yapığı uyumlama görülmektedir.  

http://vald.astro.uu.se/
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Şekil 3.33 XO-3 SOPHIE tayfının 622-627 nm ve 457-460 nm aralıklarında iSpec 

programı ile yapılan uyumlama 
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Şekil 3.34 XO-3 SOPHIE tayfının 544-547 nm ve 534-538 nm aralıklarında iSpec 

programı ile yapılan uyumlama 

iSpec programı sentetik tayfa göre uyumlama işleminde, gözlemsel tayf ile sentetik tayf 

arasındaki farkı en aza indirmek için en küçük kareler algoritması kullanarak, serbest 

bırakılan parametreleri değiştirerek iterasyon yapmıştır. Sonuçlar literatür ile 

karşılaştırmalı olarak Çizelge 3.5’de verilmiştir. 
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Çizelge 3.5 Literatür değerleri ile SOPHIE Tayfı Analiz Sonuçları 

Parametreler Krull vd (2008) Tsantaki vd (2012) Bu çalışma 

Tetkin (K) 6429±50 6781±44 6817±225 

log g (cgs) 3.95±0.062 4.23±0.15 4.28±0.48 

[Fe / H] (dex) -0.177±0.027 -0.08±0.04 0.27±0.11 

Vmikro (km/s) - - 1.58 

Vmakro (km/s) - - 11.70 

V sini (km/s) 18.54±0.17 18.77±0.29 22.55±2.73 

 

Parametreler üzerindeki belirsizlik temel olarak tayfın özellikle kısa dalgaboyu 

normalizasyonu üzerindeki hatalar, çizgi örtüşmeleri ve Sinyal / Gürültü’nün yetersiz 

olması gibi nedenlerden kaynaklanmaktadır. 

3.2 Verilerin Bütünleşik Analizi (ing. Global Modeling) 

Tez konusunun en temel amaçlarından olan XO-3b ve HAT-P-20b ötegezegenlerinin 

yarıçap ve kütle gibi fiziksel  parametrelerinin hassas bir şekilde belirlenmesi, barınak 

yıldızlarının fiziksel parametrelerinin hassas bir şekilde belirlenmesine bağlıdır. Bu 

amaçla barınak yıldızlara ait tayflardan elde edilen atmosfer parametreleri ile dikine 

hızları, fotometrik geçiş gözlemleri, uzaklık bilgisi ve yıldızın çeşitli bantlardaki 

parlaklıkları ile birleştirilerek barınak yıldızlara ait fiziksel parametrelere ulaşılabilir. . 

Tez çalışmasında XO-3 yıldızının atmosfer parametreleri çeşitli nedenlerle literatüre 

göre daha az hassas bulunması nedeniyle analizler için XO-3 yıldızının atmosfer 

parametre değerleri (Tsantaki vd. 2014) literatürden kullanılmıştır. Bütün bu verilerin 

birleştirilerek (ing. Global Modelling) gezegen ve yıldızların parametre değerlerinin 

hesaplanması için EXOFAST-v2 (Eastman vd. 2019) programı kullanılmıştır.  

EXOFAST-v2 programı parametrelerin hesabı için Monte Carlo Markov Zinciri (ing. 

Monte Carlo Markov Chain (MCMC) kullanır.. Monte Carlo algoritması tekrarlı şekilde 

parametreler için rastgele değerler üretir. Markov Zinciri yeni üretilecek değerin bir 
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önceki üretilen değerden bağımsız olmasını sağlar. EXOFAST-v2, bu rastgele üretilen 

bağımsız parametrelerin gözlemsel veri dahilinde ne kadar olası olduğu gösteren 

olasılıklar bir dağılım oluşturur.  

EXOFAST-v2 programının bir önceki versiyonu olan EXOFAST programına göre 

avatajları her bir iterasyon adımı için a/R* yerine log (M*) ve yaş değerlerinin de 

kullanmasıdır.  

3.2.1 Barınak yıldıza ait fiziksel parametrelerin hesaplanması 

EXOFAST-v2 birden çok filtre ile elde edilen parlaklık değerleri, geçiş gözlemlerinden 

elde edilen barınak yıldızın yüzey çekim ivmesi değeri (log g) ile yıldızın tayfsal 

analizlerinden elde edilen etkin sıcaklık (Tetkin) ve metal bolluğu değerlerini kullanarak 

Tayfsal Enerji Dağılımı (ing. Spectral Energy Distribution (SED)) oluşturur. Bu enerji 

dağılımı, bolometrik düzeltme sonrası, MIST evrim yollarında (Choi vd. 2016)  yerine 

konarak, yıldızın etkin sıcaklığı (Tetkin) ile V bandındaki sönümleme miktarı ve logg ile 

metal bolluğu değerlerini iteratif olarak değiştirerek uyumlama yapmaktadır. Temelde 

bu işlem sırasında log g ve demir bolluğu ([Fe/H]) değerleri çok az etkilenir. Tetkin, log 

g, demir bolluğu ([Fe/H]) ve atmosferi sönümleme (Av) değerlerini değiştirilrek 

bolometrik düzeltme değeri elde edilir. Bu değerin ardından (3.1)’deki formül 

kullanılarak yıldızın görünür parlaklık değeri hesaplanır.  

𝑚𝑥 = −2.5 log (
𝐿

𝐿𝑜
) + 4.74 + 𝜇 − 𝐵𝐶𝑥                                    (3.1) 

Hesaplanan bu parlaklık değeri çeşitli kataloglarda yer alan değerlerle karşılaştırılarak 

yıldızın ışınım gücü bulunmuş olunur. Ardından bir yıldızın ışınım gücünü veren ifade  

(L=4π R2σT4) ve girdi parametresi olarak Gaia Teleskobu’yla elde edilen paralaks 

değerinden türetilen uzaklık değeri kullanılarak yıldızın yarıçapına geçilir. Diğer 

yöntemlerle hesaplanan uzaklık değerlerine göre Gaia uzaklıkları çok daha hassastır. Bu 

da doğrudan yıldızın yarıçap değerinin daha hassas bir şekilde ölçülmesine yarar. 
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Şekil 3.35 ve Şekil 3.36’ da tez konusu yıldızların EXOFAST-v2 programı ile yapılmış 

SED uyumlamaları görülmektedir. 

 

Şekil 3.35 HAT-P-20 Yıldızının Tayfsal Enerji Dağılımınına (Spectral Energy 

Distribution) EXOFAST v2 programı ile yapılan uyumlama (Mavi 

ortalama bolometrik parlaklık değerleri, kırmızı ölçülen bolometrik 

parlaklık değerleri, ölçülen hatalar kırmızı çapraz ile gösterilmiştir.) 

 

Şekil 3.36 XO-3 Yıldızının Tayfsal Enerji Dağılımınına (Spectral Energy Distribution) 

EXOFAST v2 programı ile yapılan uyumlama. Mavi ortalama bolometrik 

parlaklık değerleri, kırmızı ölçülen bolometrik parlaklık değerleri, ölçülen 

hatalar kırmızı çapraz ile gösterilmiştir. 
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EXOFAST-v2 programı barınak yıldızların kenar kararma katsayılarını Claret 

(2017)’de verilen tablolardan log g, Tetkin ve [Fe/H] değerlerine göre interpolasyon 

yaparak bulmaktadır. Dolayısıyla kenar kararma katsayıları yıldız atmosfer modelleri 

(ATLAS9, (R.L Kurucz 1993b)) dikkate alınarak hesap edilmektedir.  

 

Kepler’in üçüncü yasasından hareketle, barınak yıldızın kütlesi M*, Gezegenin kütlesi 

Mg, yarı büyük eksen uzunluğu a olmak üzere Mg<< M* kabulü ile gezegenin dönemi 

ile yörünge yarı-büyük eksen uzunluğu arasındaki ilişki aşağıdaki (3.2)’deki şekilde 

ifade edilebilir . 

 

𝑎 = [
𝑃2𝐺 𝑀∗

4𝜋2
]1/3                                                 (3.2) 

 

Toplam geçiş süresi Ttoplam gezegen diskinin yıldız diski içinde kaldığı süre TDüzlük 

olmak üzere dikine hızdan elde edilen ve programa girdi parametresi olarak verilen 

yörünge dış merkezlik değeri (e) ve yörüngenin enberi noktasının boylamı (ω) değerleri 

(3.3) bağıntısında yerine yazılarak R */a bulunur .  

 

𝑅∗

𝑎
=

𝜋

2𝛿
1
4

√𝑇𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚
2 −𝑇𝐷ü𝑧𝑙ü𝑘

2

𝑃
(

1+𝑒𝑠𝑖𝑛𝑤

√1−𝑒2
)                                    (3.3) 

 

Ayrıca yıldızın mükemmel  küre kabul edilmesi halinde küre hacim formülünden 

yararlanılarak yıldız kütlesi yerine yoğunluk değerini kullanmak üzere  Kepler’in 

üçüncü yasasının her iki tarafı küre hacmi ile (
4

3
𝜋𝑅∗

3) ile çarpılarak (3.4)’te verilen 

denklem elde edilebir. Burada geçiş gözlemlerinden elde edilen a/R* ve yörünge dönemi 

(P) kullanılarak yıldızın ortalama yoğunluk değerinin de hesaplanabilir olduğu 

görülmektedir (Seager & Mallen-Ornelas 2003). 

 

p* = 
3𝜋(

𝑎

𝑅∗
)

3

𝐺𝑃2                                                       (3.4) 

 

Denklem 3.4’teki bağıntı ile geçiş gözlemlerinden bulunan a/Ry ve P kullanılarak elde 

edilen yıldızın ortalama yoğunluk değeri ile SED’den bulunan yıldızın yarıçap 
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değerinden hareketle mükemmel küre varsayılan yıldızın ortalama yoğunluğunu veren 

ifadeden yıldızın kütlesi de bulunmuş olur. Bu parametrelere sahip bir yıldızın yapısı ve 

evrimi, evrim yollarının belirlenmesini sağlar . Farklı kütledeki yıldızlar farklı evrim 

yollarından geçer. Eş yaş eğrileri bu evrim yolları arasında interpolasyon yapılarak 

oluşturulur. EXOFAST v2’de bu işlemi daha hızlı ve kolay hale getirmek için her bir 

evrim evresine bir sayı atanır. Bu parametreye eş evrim evresi (ing. Equivalent 

Evolutionary Phase (EEP)) denir. Örneğin EEP202 anakoluna giriş evresi (ZAMS), 

EEP 454 Anakoldan ayrılış evresine (TAMS) karşılık gelir. EXOFAST-v2 programı eş 

yaş eğrileri çakıştırması için The Mesa Isochrones and Stellar Tracks (MIST) kodunu 

(Choi vd. 2016) kullanır. EXOFAST-v2 ile bulunan yıldızın yarıçap ve kütlesi 

değerinden hareketle elde edilen eş evrim evresi ile tayfsal analizlerden elde edilerek 

EXOFAST-v2’ye girdi parametresi olarak sağlanan demir bolluğu kullanılarak barınak 

yıldızın yaş değeri de hesaplanmış olur. Şekil 3.37 ve Şekil 3.38’de HAT-P-20 ve XO-3 

yıldızlarının MIST kodu ile hesaplanmış eş yaş eğrileri görülmektedir. 

 

 

Şekil 3.37 HAT-P-20 Yıldızının MIST kodu ile hesaplanmış eş yaş eğrisi. Siyah nokta 

uyumlamaya karşılık gelen log g ve Tetkin değerini, kırmızı sembol, eş değer 

evrimsel evreyi (EEP) göstermektedir 
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Şekil 3.38 XO-3 Yıldızının MIST kodu ile hesaplanmış eş yaş eğrisi. Siyah nokta 

uyumlamaya karşılık gelen log g ve Tetkin değerini, kırmızı sembol, eş değer 

evrimsel evreyi (EEP) göstermektedir 

3.2.2 Gezegenin fiziksel parametrelerinin hesaplanması 

Bir önceki başlıkta irdelenen barınak yıldızın fiziksel parametreleri ile dikine hız 

gözlemlerinden elde edilen yörünge parametreleri ve dikine hız genliği kullanılarak 

ötegezegenin fiziksel parametrelerinin de bulunması mümkündür. Yerden yapılan geçiş 

gözlemleri için kenar kararma etkisi de dikkate alınmazsa geçiş ışık eğrisinin derinliği 

gezegen yarıçapı ile yıldız yarıçapının oranlarının karesine eşit kabul edilebilir (3.5).  

k=√𝛿=
𝑅𝑔

𝑅∗
 oranı                                                (3.5) 

Geçiş gözlemlerinden elde edilen geçiş derinliğinden (3.5) bağıntısı ile SED 

uyumlamasından bulunan yıldız yarıçapı yerine koyularak gezegenin yarıçap değeri 

bulunmuş olur.  
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a / R* ile Yalçınkaya (2018)’de bir geçiş ışık eğrisinden nasıl belirlendiği ayrıntılı olarak 

anlatılan ve temel olarak gezegenin yıldız diskinin neresinden geçtiğini (b = 1 diskin 

ortası, b = 0 diskin kenarı) tanımlayan (3.6)’daki etki parametresi (b) bağıntısı; 

                                𝑏 ≡
𝑎

𝑅∗
𝑐𝑜𝑠𝑖 ≡ (

(1−∆𝐹)2−[𝑠𝑖𝑛2(
𝑡2−3

𝑃
)/𝑠𝑖𝑛2(

𝑡1−4
𝑃

)](1+∆𝐹)2

1−[𝑠𝑖𝑛2(
𝑡2−3

𝑃
)/𝑠𝑖𝑛2(

𝑡1−4
𝑃

)]
)1/2              (3.6) 

ve (3.3)’den bulunan  a / R* değerleri kullanılarak yörünge eğim açısı (i) de (3.7) 

bağıntısı ile bulunur.  

𝑖 ≡ 𝑐𝑜𝑠−1 (𝑏
𝑎

𝑅∗
)                                                (3.7) 

 

Yukarıdaki denklemlerden elde edilen yörünge eğim açısı i, girdi parametreleri olarak 

EXOFAST v2 programına verilen yörünge dış merkezliği e, dikine hız yarı genliği K ve 

hesaplanan yıldız kütlesi denkleme konularak gezegenin kütle değeri (Mg) hesaplanır. 

𝐾 = (
2𝜋𝐺

𝑃(𝑀∗+𝑀𝑔)
2)1/3 𝑀𝑔𝑆𝑖𝑛𝑖

√1−𝑒2
                                          (3.8) 

Bu sayede yörüngedeki gezegenin yarıçap ve kütlesi gibi fiziksel parametrelerinin 

mutlak parametrelerine erişilmiş olunur. 

Enerji kaynağının yıldız olduğu ötegezegenin de bir karacisim gibi davrandığı koşulda 

hesaplanan sıcaklığa denge sıcaklığı denir. Bu sıcaklık hesabında atmosferik etkiler 

(sera etkisi) ve gezegenin kendi  ışınımı  dahil edilmez. A=Gezegenin albedosu, Ryıldız 

yıldız yarıçapı, d gezegenin yıldıza uzaklığı, Tetkin barınak yıldızının sıcaklığı, Tdenge 

gezegenin denge sıcaklığı olmak üzere gezegenin denge sıcaklığı (3.9)’ de verilmiştir.  

T𝑑𝑒𝑛𝑔𝑒 = Tetkin(1 − 𝐴)1/4(
𝑅∗

2𝑑
)1/2                                    (3.9) 
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EXOFAST 2 programı ile yapılan bütünleşik veri analizlerinden elde edilen gezegen ve 

barınak yıldızlarlarının parametre değerleri HAT-P-20 ve XO-3 için sırasıyla Çizelge 

3.6’da verilmiştir.Şekil 3.39 ve Şekil 3.40’da ise EXOFAST v2 programının T100 ile 

elde edilen gözlemsel geçiş ışık eğrilerinden bu parametreleri türettiği uyumlamalar 

görülmektedir. 

 

Şekil 3.39 EXOFAST 2 programı ile uyumlama yapılmış HAT-P-20b ötegezegeninin 

geçiş ışık eğrileri 

 

Şekil 3.40 EXOFAST 2 programı ile uyumlama yapılmış XO-3b ötegezegeninin geçiş 

ışık eğrileri 
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Çizelge 3.6 HAT-P-20b ve XO-3b Ötegezegen ve barınak yıldızlarının parametreleri 

Parametreler HAT-P-20b XO-3b 

M* (M) 0.749−0.029
+0.031

 1.385−0.067
+0.061 

R* (R) 0.692−0.014
+0.014 1.469−0.055

+0.057 

L* (L) 0.179−0.008
+0.078 4.12−0.31

+0.34 

ρ* (cgs) 3.19−0.15
+0.17 0.616−0.065

+0.071 

log g (cgs) 4.633−0.016
+0.016 4.246−0.034

+0.032 

Tetkin (K) 4514−42
+41 6786−43

+43 

[Fe/H] (dex) 0.244−0.076
+0.079 −0.082−0.040

+0.040 

[Fe/H]0 (dex) 0.215−0.076
+0.079 0.082−0.043

+0.042 

Yaş (Myr) 4.4−3.1
+4.8 1.13−0.53

+0.69 

Av 0.144−0.067
+0.039 0.144−0.910

+0.110 

σSED 8.1−1.7
+2.6 9.8−1.9

+2.7 

ϖ (’’) 14.046−0.039
+0.04  4.68−0.05

+0.05 

d (pc) 71.19−0.2
+0.2 213.7−2.6

+2.7 

P (Gün) 2.875318−0.00000123
+0.0000012  3.191528−0.0000013

+0.0000013 

Rg/Rj 0.891−0.022
+0.022 1.216−0.046

+0.047 

a (AB) 0.03605−0.00047
+0.00049 0.04743−0.00077

+0.00069 

i (o) 86.74−0.13
+0.14 84.18−0.48

+0.47 

Tdenge (K) 953.4−9.8
+9.3 1820−33

+34 

MP /Mj 7.25−0.02
+0.02 13.02−0.42

+0.39 

K (ms-1) 1246−8.3
+8.1 1493.8−9.6

+9.6 

Rg/R* 0.13238−0.00097
+0.00097 0.08518−0.00120

+0.00099 

a/R* 11.21−0.18
+0.19 6.94−0.25

+0.26 

δ 0.01752−0.00026
+0.00026 0.00725−0.00020

+0.00017 

𝜏 (Gün) 0.01412−0.00059
+0.00059 0.0149−0.0019

+0.0018 

T1-4 (Gün) 0.07638−0.0005
+0.00052 0.1199−0.0017

+0.0016 

b 0.635−0.018
+0.016 0.627−0.068

+0.045 

ρg (cgs) 12.7−0.8
+0.9 8.97−0.92

+1.00 

log gg (cgs) 4.355−0.019
+0.02  4.339−0.032

+0.032 
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Çizelge 3.6 HAT-P-20b ve XO-3b Ötegezegen ve barınak yıldızlarının parametreleri 

(Devam) 

Mgsini  (Mj) 7.24−0.19
+0.2  12.95−0.42

+0.39 

Mg/M* 0.00923−0.00014
+0.00014 0.00897−0.00014

+0.00016 

u1 0.606−0.027
+0.026 0.216−0.033

+0.034 

u2 0.092−0.027
+0.028 0.314−0.035

+0.035 

 

3.3 HAT-P-20b ve XO-3b Ötegezegenlerinin Geçiş Ortası Zamanlarının 

Değişiminin İncelenmesi 

Bölüm 2.4 ‘ de ötegezegenin geçiş ortası zamanlarına etki eden etmenler incelenmiştir. 

Tez konusu olan HAT-P-20b ve XO-3b ötegezegenlerinin sistemleri hakkında daha çok 

bilgi edinmek adına geçiş ortası zamanları değişimleri yapılan T100 gözlemlerine ek 

olarak literatürden ve açık veritabanlarında da geçiş ortası zamanları toplanarak 

irdelenmiştir.  Tüm geçiş ortası zamanları aynı zaman çerçevesine (BJD-TDB) 

çevrilmiştir. T100 gözlemleri ile elde edilen ve literatürden toplanan iki ötegezegenin 

geçiş ortası zamanları Çizelge 2.3 ve Çizelge 2.4’de verilmiştir.  

HAT-P-20b ötegezegeninin geçiş ortası hesabı için periyot olarak P = 2.875317, To 

olarak EXOFASTv2 analizlerinden elde edilen 2455080.92697 kullanılmıştır. HAT-P-

20b O-C grafiği Şekil 3.41 verilmiştir. 
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Şekil 3.41 HAT-P-20b geçiş zamanlarının O-C grafiği. Turuncu noktalar: ETD 

minimum zamanları, açık mavi noktalar: T100 gözlemleri, gri noktalar: 

Bakos vd. (2011), sarı noktalar: Granata vd. 2014, koyu mavi noktalar: 

Sun vd. (2017) 

HAT-P-20b geçiş zamanlarının değişimine yapılan uyumlama sonucu yeni ephemeris 

değeri T(BJD_TDB) = 2455080.924806 + 2.87531967*E olarak bulunmuştur. HAT-P-

20b ötegezegeni için elde edilen geçiş ortası zamanlarının dönemli değişip 

değişmediğini belirlemek üzere bir de frekans analizi  yapılmıştır Şekil 3.42. Frekans 

analizi için yöntem olarak Lomb-Scarge seçilmiş ve program olarak NASA Exoplanet 

Archive Sitesinde10 bulunan Periodogram programı kullanılmıştır. 

                                                           
10 https://exoplanetarchive.ipac.caltech.edu/cgi-bin/Pgram/nph-pgram 
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Şekil 3.42 HAT-P-20b ötegezegeninin geçiş ortası zamanlarına yapılan frekans 

analizinden elde edilen güç spektrumu.  

Şekil 3.41’de O-C grafiğinde sistemde dönemli bir geçiş ortası zamanı değişimin 

olmadığı görülmektedir.  Ayrıca yapılan frekans  analizinde de baskın herhangi bir 

dönem bulunamamıştır. Dolayısıyla mevcut gözlemlerin zaman aralığında ve duyarlılık 

limitleri dahilinde herhangi bir dönemli değişim olmadığı söylenebilir.  

Tez konusu olan diğer XO-3b ötegezegeni için de aynı şekilde O-C analizi ve frekans  

analizi yapılmıştır. O-C analizi için periyot olarak 3.1915239 ve To değeri olarak 

2456307.335064877 kullanılmıştır. XO-3b için hazırlanan O-C grafiği  Şekil 3.43’de 

verilmiştir. 



 88 

 

Şekil 3.43 XO-3b geçiş zamanlarının O-C grafiği. Turuncu noktalar: ETD minimum 

zamanları, açık mavi noktalar: T100 gözlemleri, gri noktalar: Krull vd. 

(2008), sarı noktalar: Winn vd. (2008), koyu mavi noktalar: Sun vd. (2017) 

XO-3b geçiş zamanlarının değişimine yapılan uyumlama sonucu yeni ephemeris değeri 

T(BJD_TDB)= 2456307.335064 + E*3.19152340 olarak bulunmuştur. 

 

Şekil 3.44 XO-3b ötegezegeninin geçiş ortası zamanlarına yapılan frekans analizinden 

elde edilen güç spektrumu.  
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XO-3b‘nin Şekil 3.44’deki frekans  analizinde 2σ’nın (σ: standart sapma)  üzerinde iki 

farklı dönemlilik bulunmuştur. Ancak her iki dönemliliğin de veri setinde sistemin 

gözlenemediği zamanlara ilişkin boşluklardan kaynaklandığı düşünülmektedir. Ayrıca  

literatürden ve açık veritabanlarından alınan geçiş ortası zamanları sadece BJD-TDB’ye 

dönüştürülerek doğrudan kullanılmış, ışık eğrileri üzerinden homojen bir yöntemle 

hesaplanmamıştır. Bu da, hesaplanma yöntemlerinde farklılıklar varsa, geçiş ortası 

zamanlarının heterojen bir yöntemle belirlenmiş olmasına ve bu zamanlar kullanılarak 

oluşturulan O-C grafikerlinde bir değişim varmış gibi algılanmasına yol açımış olabilir.  

Sonuç olarak her iki sistemde O-C analizi ve frekans  analizlerinde %99.5’lik 

güvenilirlik limitleri dahilinde dönemli bir değişim gözlenmemiş olup, veri aralığı 

dahilinde sistemde olası başka bir cisme dair bir değişim tespit edilememiştir. 

Sistemlerdeki değişimlerin daha iyi irdelenebilmesi ve varsa daha uzun dönemli başka 

değişimlerin tespit edilebilmesi için sık aralıklarla uzun zaman aralığına dağılmış yeni 

ve hassas gözlemlere ihtiyaç duyulmaktadır. 
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4. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Tez konusu olan XO-3b ve HAT-P-20b ötegezegen ve barınak yıldızlarının 

parametreleri literatürde bulunmayan ve literatüre göre daha hassas geçiş ışık eğrileri, 

iSpec, Astroimagej, EXOFAST v2 gibi güncel programlar ve güncel modeller 

kullanılarak tekrardan hesaplanmıştır. Bu analizlere Gaia teleskobuyla ölçülen paralaks 

değerlerinden (Gaia Consortium 2016 ve 2018) hesaplanan  uzaklık değerleri de dahil 

edilmiştir. Özellikle yıldız yarıçapı dolayısıyla da gezegen yarıçaplarının hesabında 

uzaklık değerinin hassasiyeti önem taşımaktadır. Aşağıdaki başlıklarda her bir 

ötegezegen için bu tez çalışmasında elde edilen değerler ile literatür değerleri karşılıklı 

olarak irdelenmiştir.  

4.1 HAT-P-20b Ötegezegeni ve Barınak Yıldızı 

Tez konusu ötegezegenlerden biri olan HAT-P-20b ötegezegeni ve barınak yıldızının 

kütle değerleri literatür ile karşılaştırıldığında hata miktarları içinde kalacak şekilde 

tutarlılık göstermektedir (Çizelge-4.1 HAT-P-20b ötegezegeni ve barınak yıldızının 

yarıçap değerleri Bakos vd. (2011) çalışması ile tutarlılık göstermektedir. Fakat Sun vd. 

2017 ile Esposito vd. 2017 çalışmalarında bulunan yarıçap değerleri ile bu çalışma 

arasında az da olsa farklılık gözlenmektedir. Bu yarıçap farklılıkları gezegen ve 

yıldızının yoğunluk değerinin de farklı çıkmasına neden olmaktadır. Bu çalışmada 

yıldız ve ötegezegen daha yoğun olarak bulunmuştur. Yıldızın uzaklık değeri Bakos vd. 

(2011) çalışması (70 ± 3) parsek ve Gaia Teleskobuyla ölçülen paralaks değerlerinden 

(Gaia Consortium 2016 ve 2018) hareketle bulunan (71.18 ± 2) parseklik uzaklık değeri 

ile tutarlılık göstermektir. Ancak, bu değer benzer çıkmayabilirdi; zira Bakos vd. (2011) 

tarafından tayfsal paralaks yöntemiyle bulunan uzaklık değerinin üzerindeki belirsizlik 

büyüktür. Barınak yıldızın yaşı keşif makalesinde bulunan değerden farklıdır. Keşif 

makalesinde Yonsei-Yale (YY) eş yaş eğrileri kullanılmıştır. Tezde yapılan analizlerde 

MIST eş yaş eğrilerinden yararlanılmıştır. Ayrıca yıldıızn temel parametrelerinin 

hesabında tayfsal enerji dağılımı uyumalarından da faydalanılmıştır. Hem literatürde 

hem de yapılan analizlerde yaş için hata miktarları yüksek değerlerdedir. Bu değerleri 

daha hassas bir şekilde elde edebilmek için Angus vd. (2019) çalışmasında yapılan eş 
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yaş eğrileri ile yıldızın dönme hızından elde edilen yaş hesaplama yöntemi (ing. 

Gyrochronology) birlikte analiz edilerek iyileştirme yapılabilir.  Ancak her iki yöntemin 

de dezavantajları bulunmaktadır. Eş yaş eğrileri kullanılarak elde edilen yaşların 

üzerinde büyük belirsizlikler buunmasının nedeni, soğuk bir anakol yıldızının evrimi 

boyunca parametrelerinin fazlaca değişmiyor oluşu; buna karşın gözlemsel olarak 

belirlenen temel parametrelerinin (kütle, yarıçap ve metal bolluğu) üzerinde büyük 

belirsizliklerin bulunuşudur. Soğuk anakol yıldızlarının özellikle tayfsal yöntemle elde 

edilen hızları üzerinde de büyük belirsizlikler bulunmaktadır. Soğuk lekelerin 

gözlemcinin bakış doğrultusuna girip çıkmasıyla neden olduğu; lekeleirn dönmeyle 

modülasyonu kaynaklı ışık değişimlerinden dönme hızı ya da döneminin belirlenmesi 

de her zaman iyi sonuçlar veremeyebilmektedir. Bu türden bir analiz için leke kaynaklı 

değişimlerin tespit edilebileceği yüksek ışık ölçüm duyarlılığı ile uzun süre ve kesintisiz 

olarak gözlenmesine ihtiyaç duyulur. Aksi takdirde leke evrimi (lekelerin manyetik 

etkinlikle boyut, sayı ve konum değişimleri), kaynaklı etkiler, takip edildiği sanılan leke 

ya da leke gruplarının dönmeyle gözlemcinin bakış doğrultusuna girip çıkmasıyla 

karıştırılabilir. Bu tür analizlerin yanı sıra, yıldızların renk, sıcaklık ve aktivite 

belirteçlerindeki değişimlerin takibi ve astrosismolojik analizler yıldızların dönme 

dönemlerinin daha doğru ve yüksek duyarlılıkta belirlenmesinde önemli rol oynayabilir. 

Bu tür analizler olmadan dönme dönemi ve manyetik frenleme ile dönmenin ilişkisi 

üzerinden saptanacak yaşların üzerindeki belirsizlikler de çok büyük olacaktır. 

Çizelge 4.1 HAT-P-20b ötegezegeni ve barınak yıldızının literatür ile karşılaştırmalı 

parametre değerleri 

HAT-P-20 
Bakos vd  

(2011) 

Sun vd  

(2017) 

Esposito vd 

(2017) 
Bu Çalışma 

M* (M) 0.756±0.028 0.798±0.018 0.742±0.042 0.749−0.029
+0.031 

R* (R) 0.694±0.021 0.744±0.011 0.6796±0.0054 0.692−0.014
+0.014 

ρ* (cgs) - 1.94±0.07 2.36±0.16 3.19−0.15
+0.17 
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Çizelge 4.1 HAT-P-20b ötegezegeni ve barınak yıldızının literatür ile karşılaştırmalı 

parametre değerleri (devam) 

log g (cgs) 4.63±0.02 - 4.52±0.09 4.633−0.016
+0.016 

Yaş (Myr) 6.7−3.8
+5.7 - - 4.4−3.1

+4.8 

d (pc) 70±3 - - 71.19−0.20
+0.20 

Rg (Rj) 0.867±0.033 0.952±0.017 1.025±0.053 0.891−0.022
+0.022 

a (AB) 0.0361−0.0005
+0.0005 0.036715−0.00027

+0.00027 0.03593−0.00029
+0.00029 0.03605−0.00047

+0.00049 

i (o) 86.8±0.2 86.3±0.1 86.88±0.31 86.74−0.13
+0.14 

Tdenge (K) 970±23 996±19 964±10 953.4−9.8
+9.3 

Mg (Mj) 7.246±0.187 7.59±0.12 7.22±0.36 7.25−0.20
+0.20 

RP/R* 0.1284±0.0016 - 0.155±0.010 0.13238−0.00097
+0.00097 

a/R* 11.17±0.29 - 11.36±0.25 11.21−0.18
+0.19 

ρg (cgs) 13.78±0.03 8.80−0.43
+0.46 8.31±0.38 12.7−0.8

+0.9 

 

4.2 XO-3b Ötegezegeni ve Barınak Yıldızı 

Çizelge 4.2’de EXOFAST v2 programı kullanılarak XO-3b ötegezegeni ve barınak 

yıldızının bazı parametrelerinin literatür değerleri ile karşılaştırması verilmiştir. XO-3b 

ötegezegeni, kütle olarak Krull (2008) çalışması ile tutarlılık göstermektedir fakat Winn 

(2008) çalışmasında hesaplanan değerden daha yüksek bulunmuştur. Yarıçap değeri için  

durum bunun tersidir. Bu çalışmada bulunan yarıçap değeri Winn (2008) ile tutarlılık 

gösterip keşif makalesi olan Krull (2008) den farklı bir değer bulunmuştur. Bu aykırı 

durumlarla beraber bu çalışmada elde edilen ötegezegenin yoğunluk değeri literatürdeki 

her iki çalışmaya göre daha yüksek bulunmuştur. Barınak yıldızı olan XO-3 yıldızı da 

benzer şekilde her üç çalışmada yarıçap ve kütlesi farklılıklar göstermektedir. Bu tezde 

elde edilen değerlerin üzerindeki belirsizliklerin literatüre göre daha düşük olması ve bu 

değerlerin bütünleşik bir analiz sonucu elde edilmiş olması önem arz etmektedir. XO-3 

yıldızının uzaklık değeri (213.7 parsek), Gaia paralaksından (Gaia Consortium 2016 ve 

2018) elde edildiği gerekçesiyle, literatürde elde edilen değerlere göre daha hassas 

bulunmuştur.. Bu nedenle daha önce yapıldığı gibi (Krull vd. 2008) 3 farklı uzaklık 
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tahmini üzerinden değerlendirme yapmaya da gerek kalmamıştır. Bu nedenlerle bu tez 

çalışmasında elde edilen sonuçların literatürde bugüne kadar elde edilmiş en hassas 

sonuçlar olduğu değerlendirilmektedir. Buna karşın barınak yıldızın temel atmosfer 

parametrelerinin yüksek duyarlılıkla belirlenememiş olması büyük bir handicap olarak 

gözükmekle birlikte, çalışmanın bütünleşik analiz bölümünde temel atmosfer 

parametreleri için bu çalışma kapsamında bulunanlar yerine literatürdeki değerlerin 

kullanılmış olması bu handikapın olumsuz etkisini ortadan kaldırmaktadır. Barınak 

yıldızın yaşı literatür ile karşılaştırıldığında farklılık göstermektedir. Literatürde Winn 

vd. (2008) ve Krull vd. (2008) çalışmalarında yaş hesabı YY eş yaş eğrileri üzerinden 

yapılmıştır. XO-3 barınak yıldızı için tez çalışmasında HAT-P-20 yıldızının analizleri 

içinde kullanılan MIST eş yaş eğrileri kullanılmıştır. Yaş değerlerinin farklı çıkmasının 

en önemli etkenlerinden biri literatürdeki çalışmaların yapıldığı tarihlerde barınak 

yıldızın uzaklık değerinin hassas bir şekilde ölçülememesinden kaynaklanmaktadır. Tez 

de kullanılan uzaklık değeri Gaia uzaklık değeri (213.7 parsek) ile literatüre göre daha 

hassastır.  

Çizelge 4.2 XO-3b ötegezegeni ve barınak yıldızının literatür ile karşılaştırmalı 

parametre değerleri 

XO-3 
Krull vd 

(2008) 

Winn vd 

(2008) 
Bu Çalışma 

M* (M) 1.41 ± 0.08 1.213±0.066 1.385−0.067
+0.061 

R* (R) 2.13 ± 0.21 1.377±0.083 1.469−0.055
+0.057 

ρ* (cgs) - 0.650±0.086 0.616−0.065
+0.071 

log g (cgs) 3.95 4.244±0.041 4.246−0.034
+0.032 

Yaş (Myr) 2.69 2.82−0.82
+0.58 1.13−0.53

+0.69 

d (pc) 260 174±18 213.7−1.9
+2.7 

Rg (Rj) 1.95 ± 0.16 1.217±0.073 1.216−0.046
+0.047 

a (AB) 0.0476 ± 0.0005 0.03671±0.00027 0.04743−0.00077
+0.00069 

i (o) 79.32 ± 1.36 84.2 ± 0.54 84.18−0.48
+0.47 

Tdenge (K) - 1710 ± 46 1820−33
+34 
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Çizelge 4.2 XO-3b ötegezegeni ve barınak yıldızının literatür ile karşılaştırmalı parametre 

değerleri (devam) 

Mg (Mj) 13.25 ± 0.64 11.79 ± 0.59 13.02−0.42
+0.39 

Rg/R* 0.092 ± 0.040 0.09057±0.00057 0.08518−0.00120
+0.00099 

a/R* 11.17±0.29 7.07 ± 0.31 6.94−0.25
+0.26 

ρg (cgs) 4.38 ± 0.03 8.1−1.3
+1.7 8.97−0.92

+1.00 

 

XO-3b ötegezegeni çok yoğun barınak yıldızına çok yakın bir ötegezegendir. XO-3b 

ötegezegeninin kütlesi  kahverengi cücelerin alt sınır limiti olarak kabul edilen 13 Mj 

kütlesinde olması kritik önem taşımaktadır. Sıcak jüpiterler ile kahverengi cüceler 

arasındaki kütle sınırı tam olarak bilinememektedir. Bu iki sınıf arası geçişlerin daha iyi 

anlaşılabilmesi için sınırda bulunan XO-3b gibi cisimlerin yapısının iyi bir şekilde 

anlaşılması gerekmektedir. Bu nedenle bu sınır cisimlerinin parametrelerinin hassas bir 

şekilde ölçülmesi, limitlerin belirlenmesi ve yapılarının anlaşılmasında önem 

taşımaktadır.  

4.3 Parametrelerin Hassasiyetine Etki Eden Etmenler 

Ötegezegen ve barınak yıldızının parametrelerinin hesaplanması için kullanılan 

programların ve modellerin en güncel versiyonlarını  kullanmak ve çalışılacak konu 

hakkında doğru seçimde bulunmak da parametrelerin daha hassas bir şekilde 

bulunmasını etkileyebilmektedir. Ayrıca kullanılan programlarda, parametre 

hassasiyetini etkilemese de analiz işlemlerinin hızını etkileyen etmenler de vardır. 

Aşağıdaki başlıklarda çeşitli model ve programların  etkileri irdelenmiştir. 

4.3.1 Fotometrinin iyileştirilmesi ve AstroImageJ programının avantaj ve 

dezavantajı 

Yapılan gözlemlerin yer tabanlı gözlemler olması nedeniyle ham verilerin elde edilmesi 

kadar bu verilerin iyi bir şekilde işlenip ışık eğrilerine çevrilmesi de analizler için kritik 
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önem taşımaktadır. Fotometrinin temel amacı olan yıldız kaynaklı değişimlerin ayırt 

edilebilmesi için kullanılan yöntemlerden olan fark fotometrisi kıyaslama açısından 

mukayese yıldız kullanılmasını gerektirmektedir. Seçilecek mukayese yıldızının tayf 

türü, parlaklığı, konumu gibi pek çok konuda değişen yıldız ile aynı özelliğe sahip 

olması ve değişmeyen bir yıldız olması gerekmektedir. Bütün bu koşulların hepsi 

birebir sağlanamayabilmektedir. Bu sebeple birden fazla mukayese yıldızını birleştirip 

sentetik bir mukayese yıldız üzerinden fotometri yapmak en sağlıklı yöntemdir. Ayrıca 

her kullanılan mukayese yıldıza ağırlık vererek fotometri yapmak saçılmanın daha da 

azalmasını sağlamaktadır (Honeycutt 1992).  Işık eğrilerini oluşturmak için 

kullandığımız AstroImageJ (AIJ= programının başta kullanım kolaylığı olmak üzere, 

zaman dönüşümleri, fonksiyonelliği ve görsel desteği gibi pek çok konuda fotometri 

için ideal bir program olduğu değerlendirlmiştir. AIJ ile sentetik mukayese kullanarak 

fotometri yapmak da mümkündür. Fakat sentetik mukayese oluşturmak için 

mukayeseler arasında ağırlıklandırma kullanılamamaktadır. Bu önemli bir eksiklik 

olarak görülmektedir. 

4.3.2 Geçiş geometrisi ve barınak yıldızın kenar kararma katsayılarının 

parametreler üzerine etkileri  

Işık eğrisi analizlerinde yıldızın kenar kararma katsayılarının belirlenmesi birçok 

parametreye etki ettiği gibi gezegen yarıçapının hassas ve doğru bir şekilde belirlenmesi 

açısından da önemlidir. Geçiş ışık eğrisi derinliği, gezegen ile yıldızın yarıçapları 

oranlarının karesine eşit değildir (Heller 2019). Şekil 4.1’de kenar kararması kaynaklı 

geçiş derinliği ile yarıçap oranları arasındaki fark görülmektedir. 
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Şekil 4.1 Geçiş derinliği ile yarıçap oranları karesi arasındaki kenar kararma etkisi 

kaynaklı fark (Heller 2019). 

Şekil 4.1’de görüldüğü üzere geçiş ışık eğrisinin derinliği ile gezegen-yarıçap 

oranlarının karesi eşit değildir. Aradaki fark bilinirse, gerçek gezegen-yıldız yarıçap 

oranı hesaplanabilir. Geçiş derinliği-yarıçap oranları farkının analitik ifadesi (4.1)’de 

verilmiştir. 

𝑜(𝑙𝑐) =
𝛿−(

𝑅𝑔

𝑅∗
)2

(
𝑅𝑔

𝑅∗
)2

=
𝛿

(
𝑅𝑔

𝑅∗
)2

− 1                                      (4.1) 

Bu değerler Heller (2019)’in çalışmasında ifade edildiği üzere kenar kararma profili 

kullanılarak da bulunabilir. Ip geçiş ortası gezegenin örttüğü yoğunluk, <I>A yıldız 

diskinin ortalama yeğinliği olmak üzere, yoğunluk profiline bağlı yarıçap oranı (4.2)’de 

verilmiştir. 

(
𝑅𝑔

𝑅∗
)=√

𝛿<I>𝐴

I𝑝 
                                                          (4.2) 
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Geçiş derinliği akı ve yoğunluk cinsinden yazılabilir. Ortamala yeğinlik <fin> ve geçiş 

dışı ortalama yeğinlik <I>x olmak üzere geçiş derinliği (4.3)’de verilmiştir. 

𝛿 =
1−<f𝑖𝑛>  

 <I>𝑥 
                                                           (4.3) 

Bağıntı (4.3)’deki geçiş derinliği bağıntı (4.2)’de yerine yerleştirildiğinde elde edilen 

kenar kararma profili cinsinden yarıçap oranı bağıntı (4.4)’de verilmiştir. 

(
𝑅𝑔

𝑅∗
) = √(1−< fin >)

<I>𝐴

<I>𝑥 I𝑝 
                                        (4.4) 

Bu şekilde kenar kararma etkiinden arındırılmış gezegen-yıldız yarıçap oranı bulunmuş 

olur. Programlar yarıçap değerlerini hesaplarken genel olarak ışık eğrisi derinliği ile 

yarıçap oranının karesinin eşit olduğunu kabul etmektedir. Bu kabul parametre 

hassasiyetini az da olsa etkilemektedir. Zira yerden yapılan gözlemlerde ışık ölçüm 

hassasiyeti kenar kararması etkisinin görülmesi için çoğu zaman yeterli olmadığı gibi 

gözlemler çoğunlukla bu etkinin minimum olduğu uzun dalgaboylarında (R ve I) 

yapılmaktadır. Ayrıca yıldızın kenar kararmasının yarıçap harici diğer parametreler 

üzerinde de etkisi vardır. Bu sebeple en güncel analitik formüllerin olduğu çalışmaların 

(Agol 2019) ve güncel tabloların (Claret 2017) kullanılması parametre hesabının 

hassasiyeti üzerine etkisi vardır. EXOFAST-v2 kenar kararma etkisini dikkate alıyor 

olması nedeniyle de kullanışlı bir programdır. 

4.3.3 Çizgi listesinin tayf normalizasyon işlemi ve tayfın sürekliliği üzerine etkileri 

Barınak yıldızların atmosfer parametrelerinin hesabı için kullandığımız iSpec programı 

arayüz, hız bakımından kullanımı rahat bir programdır. Fakat iSpec programının 

işlevlerinden olan normalizasyon işlemi soğuk yıldızlar için yetersiz kalmaktadır. 

Normalizasyon işlemini başka bir kod kullanarak sürekliliği elle belirlemek çok daha iyi 

sonuçlar vermektedir. Fakat elle sürekliliğin belirlenmesi için türetilen sentetik tayfa 

ihtiyaç vardır. Soğuk yıldızlarda tayfın belirli bölgeleri için çizgi listeleri halen 
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çalışılmakta olan alanlardan biridir ve çizgi listesi veri tabanları yetersiz kalmaktadır. 

Bu da türetilen sentetik tayfı etkilemekte ve  sürekliliği belirlemeyi zorlaştırmaktadır.  

Sonuç olarak bu analizler sonucu elde edilen yıldız atmosfer parametreleri, dolayısıyla 

da barınak yıldız ve ötegezegenin fiziksel parameteleri üzerindeki belirsizlikler büyük 

olabilmektedir. Bu nedenle en güncel çizgi listelerinin kullanılması atmosfer 

parametreleri kullanılarak daha doğru fiziksel parametrelerin hesaplanması için 

önemlidir.  

4.3.4 Yıldız atmosfer modeli seçiminin parametreler üzerine etkisi 

Yıldız atmosfer parametrelerin hassasiyeti konusunda önemli unsurlardan biri de 

kullanılan atmosfer modelidir. Yaygın olarak kullanılan ve tez yıldızlarının atmosfer 

parametrelerinin hesabı için kullandığımız iSpec programının da kullandığı MARCS ve 

ATLAS atmosfer modelleri arasındaki bazı farklar şunlardır. MARCS atmosfer modeli 

3500 K altında modeli oluştururken moleküler opasiteyi de dahil etmektedir. Bu 

nedenle soğuk cisimlerin analizlerinde MARCS tercih edilebilir bir atmosfer modelidir 

(Bonifacio vd. 2011). Sıcak yıldızlar üzerine analizler de ise durum tam tersidir. 

MARCS atmosfer modeli 8000 K e kadar model üretebilmektedir. Bu sebeple sıcak 

yıldızlarda ATLAS atmosfer modeli tercih edilir. Tez yıldızları olan XO-3 ve HAT-P-

20 yıldızlarının sıcaklığı bu iki limitin arasında kalmaktadır. Bu sebeple atmosfer 

modellerinin bu ayrıcı etkileri tez yıldızlarına bir etkisi olmamaktadır. Fakat bütünleşik 

veri analizleri için kullanılan EXOFAST v2 programı diğer parametre değerlerinin 

hesaplanması için kullandığı kodlarda ATLAS atmosfer modelini kullanmaktadır. 

Yukarıda bahsedilen en ayırıcı özellikleri haricinde, atmosfer modelleri özellikle enerji 

taşınmasını konveksiyonla yapan soğuk yıldızlar için oluşturulurken bu iki model 

arasında formülasyon farkı da bulunmaktadır. MARCS Henyey vd. (1965), ATLAS 

Mihalas (1970) formülasyonlarını kullanırlar. Bu sebeple diğer parametrelerin hesabı 

için kullanılan programların kullandığı atmosfer modellerinin kullanımı programlar 

arası tutarlılığını dolayısıyla parametrelerin hassasiyetini de etkileyebilir. Bu sebeple 

kullanılan her programda  aynı atmosfer modelini kullanmak daha hassas sonuçlar için 

ideal seçim olacaktır. 
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4.3.5 EXOFAST v2 programının avantajları ve dezavantajları 

Bütünleşik veri analizi işlemleri için kullanılan EXOFAST v2 programı güncel 

modeller ve çalışmaları kullanması ayrıca MCMC ile çalışması gibi birçok konuda 

parametre hesabı için iyi bir tercihtir. Fakat birçok avantajının olmasının yanı sıra 

birkaç adet dezavantajı da vardır. Dezavantajlarından biri leke modeli 

barındırmamasıdır. Bu sebeple leke barındıran ışık eğrilerinde sorun yaratmaktadır. Bir 

diğer dezavantajlı yönü ise IDL temelli olması, her bir bilgisayar çekirdek kullanımı 

için ayrı bir lisans istemesi, programın birden fazla çekirdekte paralel olarak çalışmak 

üzere geliştirilmemiş olması gibi nedenlerle başlatılan bir analizi sadece tek bir lisans ve 

tek çekirdek üzerinden yürütmek mümkün olabilmektedir. Bu da programın hızını 

önemli ölçüde etkilemektedir. Bu tez çalışması için yapılan bazı analizler modern, 4 

çekirdekli, 7. nesilden, > 3 GHz işlemci hızına ve 8 GB RAM’e sahip bilgisayarlarda 

dahi günler (kimi zaman bir hafta) alabilmiştir. Bu çalışmada gözlemsel dikine hız 

noktaları yerine dikine hız modellerinden elde edilmiş dikine hız yarı-genliği, dış 

merkezlilik (e) ve yörüngenin enberi noktasının boylamının (ω) kullanılmasının tercih 

edilmiş olmasının bir nedeni de budur. 
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