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Csillagászat és a gyakorlati haszon

• A csillagászat alapkutatás – nem várható 
azonnali alkalmazás.

• Az a jó kérdésfelvetés, aminek a 
megválaszolásához technológiát kell fejleszteni.

• 17–18. század: 
• tökéletes optikák
• földrajzi helymeghatározás

• 20–21. század:
• tökéletes műszerek
• számítástechnikai fejlesztések



Global Positioning System (GPS)

Alkalmazott égi mechanika!

Smithsonian National Air and Space Museum



Wifi: Legyen Ön is milliomos csillagász!
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Űrfotometria: mire jó az?
Nagyságrendi ugrások a fényességmérés relatív 

pontosságában

•   Új fizika!

•   100%:   Mirák, (szuper)nóvák

•   1–10%: Geometriai és fizikai (pulzáló, eruptív 
és kataklizmikus) változócsillagok

•   0,1%:    Fedési exobolygók – forró jupiterek

•   0,0001–0,01%: Nap típusú csillagrezgések, 
exoholdak,  exoföldek, ???



Űrfotometria: mire jó az?

Az űrbéli mérések célja

•   A földi légkör zavaró hatásaitól mentes 
adatgyűjtés

•   A nappalok és éjszakák váltakozásaitól 
mentes mérések

•   Fotonzaj-limitált adatok (0,1% – 1 millió 
foton)

•   Kis távcső – fényes csillag!



Exobolygók: 51 Pegasi (1995)



Más csillagok napfogyatkozásai

Fedési exobolygók: a bolygó elhalad a 
csillag előtt, és kitakarja. Ebből 
megállapítható, kiszámítható, 
detektálható:

• a valós méret (a csillagsugár 
arányában)

• a sűrűség
• a bolygó szerkezete!
• a bolygólégkör színképe
• a visszavert fény
• a bolygólégkör szerkezete
• a csillag légkörének szerkezete



A Kepler-űrtávcső
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A Kepler célja Föld méretű, lakható 
bolygók felfedezése a fedési 
módszerrel.

Szimultán észlelt több mint 150 
ezer csillagot (2009–2013).

95 cm-es belépő nyílású Schmidt-
távcső, látómezeje mintegy 100 
négyzetfok, 
42 CCD-ből álló mozaikkal

Fotometriai pontosság:

A zaj  < 20 ppm 6,5 órányi 
mérés után egy 12 magn. Nap 
típusú csillagra 

=> 4-szigma detektálás egy 
exoföld tranzitja esetén.

Credit: Hans Deeg

A Kepler-űrtávcső
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A rövidperiódusú bolygók gyakorisága



2014. február: 715 új bolygó



A Kepler-űrtávcső



A Kepler-űrtávcső



2013. május: A 2. elromlott lendkerék



A K2-misszió



A K2-misszió



2007 JJ43: Neptunuszon túli kisbolygó a Keplerrel!



CHEOPS (2017 – 2020)



CHEOPS (2017 – 2020)



CHEOPS: magyar részvétel



CHEOPS

A konzorcium vezetője:
University of Bern, Svájc
Partnerek:
Olasz, svájci, osztrák, svéd, 
brit, német, belga intézetek, 
cégek,
Kelet-Európából egyedül:
Admatis Kft. és MTA CSFK
Az Admatis feladatai:
Hűtő radiátorok tervezése 
és kivitelezése.
Az MTA CSFK feladatai:
Exoholdak

CHEOPS satellite artistic view

Preliminary design of radiators

CHEOPS



Exoholdak



www.konkoly.hu/KIK
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