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Beszámoló – Mentroprogram 

Mi a Fazekas Mentorprogram által az MTA CSFK Konkoly Thege Csillagászati Intézetébe 
jutottunk, ahol első lépésként a leendő mentorunk kiválasztása volt a feladatunk. Mivel leginkább 
az ő témája keltette fel érdeklődésünk, miszerint a Hubble űrtávcső által, régebben készített 
felvételek alapján vizsgálunk naprendszerbeli kisbolygókat, dr. Kiss Csaba lett a mentorunk. 

Miután bemutatta és megtanította a kutatáshoz szükséges alapvető ismereteket, újabb választás 
elé kerültünk: Arról kellett döntenünk, hogy TNO-k (Neptunuszon Túli Objektum) holdjainak 
keresésével vagy kontakt kettősökkel szeretnénk foglalkozni. Mi az előbbi mellett döntöttünk, 
mivel ez már akkor is egy rendkívül érdekfeszítő kutatási területnek tűnt, amely sok lehetőséget 
rejteget. Számunkra is meglepő volt, hogy ez egy milyen kevéssé kutatott terület; azt hittük, 
leginkább a verseny dominál, hogy ki találja meg elsőként az adott holdat, nem pedig az, hogy 
megtalálja-e valaki - már ha van holdja az adott égitestnek. Így azonban az se jelentett 
behozhatatlan hátrányt, hogy nem napi több órában, hanem csak hetente vagy kéthetente pár 
órában találkoztunk mentorunkkal, ami mellett persze még otthoni feladataink is voltak. 
Kutatócsoportunk mentorunkkal hárman alkottuk. 

De miért is jó, ha ismerjük egy TNO holdját? 
Amennyiben a hold elég kicsiny a kisbolygóhoz képest, a hold pályájából kiszámítható a központi 
égitest (a TNO) tömege, abból és a látszó átmérőből a sűrűsége, abból pedig az anyagi összetétele 
és szerkezete. Így tehát többek között nagy mennyiségű vízjég jelenlétét is be lehet látni. 

De hogyan is folyik egy TNO holdjának a keresése? 
Először is, ki kell választani egy vagy több objektumot, amit vizsgálni szeretnénk. Csaba a 
2002MS4 jelölésű, hivatalosan kisbolygó státuszú, de a törpebolygó címet kiérdemlő (tehát 
gravitációja miatt körülbelül gömb alakú) objektumot ajánlotta nekünk, és ezzel is kezdtünk el 
foglalkozni. Később létrehoztunk egy adatbázist különböző archívumok alapján a TNO-król. Az 
olyanokat kerestük, amelyek relatíve nagyok, van róluk (minél több és minél jobb minőségű) 
felvétel a HST (Hubble Space Telescope) archívumában, amely bárki számára ingyen elérhető, és 
ami talán a leglényegesebb kritérium: még nem ismerjük holdját. A megfelelőek képeit letöltöttük 
az archívumból, majd kiválasztottuk a legérdekesebbeket. Kutakodásunk eredménye az volt, hogy 
a 2002MS4 mellett a Sednát és a 2002AW197-et lehet a legérdemesebb vizsgálni. Az elkészített 
adatbázisból egy diagramot is létrehoztunk, amely azt mutatja, hogy az adott mérettartományon 
belül az ismert TNO-k hány százalékának ismerjük holdját. Az alábbi ábrán erre a függvényszerű 
összefüggésre illesztettük a fenti kisbolygó méretét, megkapva így, hogy nagyságrendileg milyen 
valószínűséggel van az adott égitestnek könnyen megtalálható holdja. 
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Ezek a TNO-k kb. 50 CsE (Csillagászati Egység, 1 CsE a Nap-Föld távolság) messze keringenek 
a Naptól, így hőmérsékletük 50K (-223 °C) körül van, tehát természetesen nem a saját 
hőmérsékleti sugárzásukat vizsgáljuk, hanem azt a fényt, amit visszavernek a Nap sugárzásából. 
Mivel ezek rendkívül kicsinek látszanak a Földről nézve, az űrtávcsőbe beérkező fény egy 
pontforrás-leképezési függvényt (PSF-et) képez le, amit a mérés paramétereiből le lehet 
modellezni. Azonban van egy ismeretlen paraméter, hogy mennyire mozdult be a tábcső a mérés 
közben; ebbe különböző értékeket behelyettesítve több, mint 50 ilyen mérést hoztunk létre. 
Ezeket a modelleket „levonjuk” az eredeti felvételből, majd kiválasztjuk bemozdulás 
legpontosabb értékét, és ha hold kering az adott égitest közül, akkor az a levonás után is ezen a 
képen marad, ha a mérés elkészültekor megfelelő helyen tartózkodott. 

A 2002MS4 körül, úgy véljük, egy holdat találtunk ezzel a módszerrel (bekarikázva a képen). 

 

Így kérelmet adtunk be távcsőidőre a Hubble-re. Hatalmas túljelentkezés van, de ha esetleg 
kapunk rá időt és végezhetünk vele méréseket az objektumról, és valóban megtaláljuk a holdját, és 
meghatározzuk annak pályáját, meghatározhatjuk a 2002MS4 anyagi összetételét, valamint 
lehetséges, hogy ezáltal a kisbolygó státuszát törpebolygóvá módosítják (az összes imert Kuiper-
övi törpebolygónak (Pluto, Haumea, Eris, Makemake) van ismert holdja). 

Mentorprogramunk által részletesen megismertük a kutatási területünket, megtanultuk több 
számítógépes program ill. rendszer működtetésének alapjait, valamint rengeteg tapasztalatot 
szereztünk, legfőképp arról, hogy milyen valójában csillagászként dolgozni. Emellett persze nem 
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kicsit dob az életrajzunkon és az egyetemi jelentkezésünkön, hogy kutatást végeztünk (hát még, 
ha holdat fedeznénk fel!). 

És még nincs vége. Ugyan a mentorprogrambeli megállapodásunk lejárt, tovább kutatunk; ezúttal 
exobolygók légkörének fotometriai vizsgálatával foglalkozunk.  
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