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Descoberta de exoplanetas pelo método do trânsito 

•  Nesta técnica, procura-se medir 
a queda do brilho aparente da 

estrela causada pela passagem do 
exoplaneta em frente a ela. 

 

•  Dentre os 695 exoplanetas 
descobertos até meados de Out 
2011, 184 apresentam trânsitos. 



 A primeira descoberta de um exoplaneta pelo método do trânsito foi 
feita em 1999: o planeta HD 209458b. 



•  HD 209458 é uma estrela 
amarela, de massa e idade 

próximas às do Sol, e distante 
153 anos-luz da Terra. 

 

•  Seu planeta tem massa 0.7 
vezes a de Júpiter, e raio de 

1.4 vezes o de Júpiter. A 7 
milhões de Km apenas da 

estrela, ele gira em torno dela 
a cada 3.5 dias.  

 Concepção artística - Lynette Cook 



Nome  HD 209458 
Distancia  47 pc    

Tipo Espectral    G0 V     

Magnitude Aparente (V):   7.65     

Massa     1.148 (−0.022+0.033) Msol   

Idade      4 (± 2) Gyr   

Temperatura efetiva    6075 (± 33) K  

Raio  1.146 (± 0.059) Rsol   

Metalicidade [Fe/H]  0.02 (± 0.05)     

Ascensão Reta:   22 03 10    

Declinação:       +18 53 04  

Nome:  HD 209458 b 
Descoberto em:   1999     

Massa:  0.714 (± 0.017) MJupiter  

Raio:  1.38 (± 0.018) RJupiter  

Eixo semi-maior:    0.04747 (± 0.00055) UA   

Periodo Orbital:    3.52474859 (± 3.8e-07) dias  

Excentricidade:     0.014 (± 0.005) 

T transito  2453344.768245 (± 0.000617)  

Inclinação    86.59 (± 0.046) graus.  

Estrela Planeta 

Fonte: Extrasolar Planets Encyclopedia, Jean Schneider 



Detetar trânsitos de exoplanetas é como procurar um vagalume... 



...que esteja pousado... 



... sobre um farol náutico aceso. 



•  A luminosidade de um planeta é imensamente menor que a de 
sua estrela. Por exemplo, a luminosidade de um planeta como 
Júpiter é um bilhão de vezes menor que a do Sol. 

•  Em consequência, a queda de brilho durante um trânsito é quase 
insignificante: da ordem de milésimos de magnitude (milimags) 
apenas. Tais valores podem ser facilmente confundidos ou 
mascarados pelo “ruído” proveniente do instrumental ou do céu. 

•  Nosso objetivo era a detecção (não descoberta !) de um transito 
exoplanetário com equipamento amador, pela primeira vez no 
Brasil. Conseguir isto exigia a otimização de uma série de fatores 
instrumentais, bem como da técnica usada e das condições do céu. 

Qual a maior dificuldade para a detecção ? 
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A detecção foi feita no Observatório Longa Vista, em Itatiba, SP 
(Longitude 46 41 38 W, Latitude 22 59 14 S) 



•  O observatório conta com um 
telescópio Ritchey-Chrétien 
RCOS de 16 pol (410 mm)  

abertura, f/9, acoplado a uma 
montagem Paramount ME. 

•  Tanto o telescópio como a 
cúpula, de 4m diâmetro, são 

sincronizadas por computador.  



•  Para a aquisição das imagens fits, foi 
usada uma camera CCD Apogee U16M de 
16 megapixels (arranjo de 4096x4096 
pixels de 9 micra cada). 

•  Acoplada ao RCOS, esta camera fornece 
imagens de campo aparente 38x38 arcmin 
e escala de placa 0.55 arcsec/px em bin 1. 
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Metodologia e procedimentos 

 
•  Escolha da data mais adequada para a observação: 
 

•  Previsões dadas em http://www.transitsearch.org/  
 

•  Escolhemos a noite de 03-04 setembro de 2011 porque: 
 

•  Transito se iniciava às 21:01 TL, com a estrela à altura 36°(massa de ar 1.69). 
•  Transito médio às 22:34 TL, com a estrela à altura de 47°(massa de ar 1.38) 
•  Fim do trânsito às 00:08 TL de 04/09, altura de 46° (massa de ar 1.55) 
•  Pouca interferência da Lua (FI 42%, distante 99° da estrela) 
•  Condições meteorológicas locais (incluindo seeing)  

•  Fotometria diferencial de imagens CCD tomadas durante 5.5 horas: 
 

•  Início: cerca de uma hora antes do horário previsto para o trânsito 
•  Continuando durante o trânsito (duração total de 3.5 horas) 
•  Até uma hora depois do término previsto para o trânsito. 



Metodologia e procedimentos 

•  Na véspera do trânsito: 
•  Refinar alinhamento polar até 1 arcmin (com o software PoleAlignMax). 
•  Testes de saturação vs tempo de integração (linearidade para 35-40 K ADUs). 
•  Testes com diferentes filtros (V, R, Exoplanet Astrodon). 
•  Ajustes de foco / FWHM. 
•  Testes de binning (escolhido 2x2 com escala de placa de 1.1 arcsec/px). 
•  Determinação da melhor sequência de imagens e tempos. 

•  Na data do trânsito: 
 

•  Flat fields (sky flats) ao crepúsculo, na região do zenite. 
•  Dark frames: optamos pelo uso de autodarks. 
•  Setar hora precisa por servidor NTP (Web). 
•  Ajustar FWHM de acordo com o seeing da noite (levemente desfocado). 
•  Ajuste da temperatura da CCD para o valor mais baixo possível (- 40° C) 
•  Programar sequencia de exposições de acordo com o determinado na véspera: 
 

 Imagens de tempo de integração 15s com delay de 15s, bin 2x2, filtro R 



Foram obtidas 538 
imagens ao todo, 

das quais usamos 
499 para a redução 

fotométrica. 
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HD 209346 (V = 8.358) 

GSC 1688:1766 (V = 10.693) 

GSC 1688:1820 (V = 9.939) 

GSC 1688:1664 (V = 10.407) 

HD 209458 

Para a redução fotométrica, usamos quatro estrelas de comparação: 

Diâmetro dos anéis do diafragma: 12-16-20 (duas vezes o FWHM) 



Fotometria diferencial imagem a imagem (499 imagens) 



Idem, expressa pela variação da magnitude durante o transito: 

Variação de magnitude
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Idem, combinando-se as imagens pela média de grupos de 5:  



Idem, combinando-se as imagens pela mediana de grupos de 12:  

Variação de magnitude
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Um ajuste (interpolação) de nossos dados pode ser obtido através da 
modelagem de Ondrej Pejcha (site tcheco TRESCA): 
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Base: média, 5 pontos 
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Base: mediana, 5 pontos 

Verde: padrão 
Vermelho: nossos dados  



Essa modelagem forneceu os seguintes resultados para nossos dados: 

Duração do transito (min) 

Nossos dados Padrão Desvio 

Meio do transito (HJD) 
 

Queda de magnitude 

192.1 +/- 5.5  184.2 4.2 % 

0.0169 0.0173 2.3 % 

2455808.57335 2455808.561 17.7 min 



•  Apesar da dispersão alta de nossos dados, é possível fazer uma estimativa 
aproximada do raio do planeta através dessa queda de magnitude. Chamemos de  
m1 e m2 as magnitudes antes e durante o transito, e F1 e F2, os fluxos respectivos. 

HD 209458 

HD 209458b 

0.019 

Re 

Rp 

•  A queda de magnitude é dada por: 
 

 0.0173 = m2 – m1 = - 2.5 log (F2/F1) 
 

 (F2/F1) = 0.98419 ou 
 

 (F1 – F2)/F1 = 0.01581 = ΔF 
 
•  Essa queda de fluxo ΔF é dada por: 
 

 ΔF = (πRe
2Ie – (πRe

2Ie – πRp
2Ie)) / πRe

2Ie 
 

 ΔF = (Rp/Re)2 = 0.01581 
 

 Rp/Re = 0.1257 
 
•  O valor aceito (referencia) é Rp/Re = 0.1184 

•  Com nossos dados, o raio de HD 209458b seria 1.40RJupi O valor padrão é 1.38 RJup  



Curva de luz do mesmo exoplaneta obtida por astrônomos russos: 

Com os dados dos russos, o raio do planeta seria 1.398RJup 



Introdução e objetivos 
Instrumental utilizado 
Metodologia e procedimentos 
Redução dos dados e curvas de luz 
Conclusões 
Bibliografia 
 

Conteúdo 



Conclusões 

1.  Os dados obtidos mostram claramente o trânsito de HD 209458b. No  
entanto, consideramos que alguns fatores ainda poderão ser aperfeiçoados 
para reduzir ainda mais o ruído em detecções futuras. 

2.   Um fator inesperado foi que HD 209458 é brilhante demais para um 
telescópio de 410 mm ! Tivemos de reduzir o tempo de integração planejado 
de 30 para 15 segundos, mesmo com filtro R (mais escuro). 

3.  Isso porque, com tempos de integração mais curtos, uma fonte de ruído 
chamada “scintillation noise” torna-se importante, afetando a precisão das 
medidas. O mesmo não ocorreria com uma estrela mais apagada. 

4.  A técnica para obter os “flat fields” ainda não foi a ideal. Possivelmente a 
construção de um “light box” ajudará neste aspecto. 

5.  Um futuro sistema de autoguiagem da camera CCD também contribuirá para 
a redução do ruído. 
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Websites: 
 
•  Extrasolar Planets Encyclopedia: http://www.exoplanet.eu/  
•  TransitSearch (previsões de trânsitos): http://www.transitsearch.org/  
•  TRESCA (Rep. Tcheca): http://var2.astro.cz/EN/index.php  
•  Exoplanet Observing Tutorial: http://brucegary.net/tutorial_exoplanet/ 
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ebook, pode ser obtido em: http://brucegary.net/book_EOA/x.htm  
•  Pejcha, Ondrej: Exoplanet transit parameters from amateur 
astronomers observations, Sept 2008 (site TRESCA) 


