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Kiemelt asztrofizikai jelentőség:

● Kozmikus nukleoszintézis és anyagkörforgás
(közvetett módon: általános csillag- és galaxisfejlődés)

● Nagy luminozitás → extragalaktikus távolságmérés

● Lehetőség extrém körülmények között (hőmérséklet, 
nyomás, mágneses térerősség) létrejövő fizikai 
folyamatok vizsgálatára: plazmafizika, nagy sebességű 
lökéshullámok, relativisztikus sebességű részecskék stb.

→ az elektromágneses sugárzás minden tartományában 
fontos eredményeket hozhatnak a megfigyelések  

Szupernóvák vizsgálata



  



  

• Department of Astronomy, University of Texas (Austin)

McDonald Observatory (Texas): Hobby-Eberly Telescope (9,2 m)

→ optikai spektroszkópia, HETDEX-program (2014-)

South-African Large Telescope (9,2 m)
• → optikai spektroszkópia

• Űrtávcsövek adatbázisai

(Swift, Spitzer, HST)

Szupernóva-kutatás Szegeden

SZTE Asztrofizikai Kutatócsoport
+ együttműködések

• MTA CSFK KTM CsI Piszkés-tetői Obszervatórium

Schmidt-távcső (0,6/0,9 m), RCC-távcső (1,0 m)

• Bajai Csillagvizsgáló

BART (0,5m), BASSUS-program

→ szupernóvák fotometriai követése
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• Analitikus fénygörbe-modell
(Arnett 1982; Chatzopoulos, 
Wheeler & Vinkó, 2009, 2012) 

→ MNi, trise

● A felfutási idő és a burok tágulási sebessége 
ismeretében becsülhető a teljes kidobódott 
tömeg és a robbanás energiája is:

Kvázi-bolometrikus fénygörbe modellezése

SN 2011ay
“Normál” 

Ia

trise (nap) 14 ± 1 ~18

MNi (MNap) 0.23 ± 0.01 ~0.6

Mtot (MNap) ~0.8 1.4

Ekin (foe) ~0.6 ~1.0



  

Spektroszkópiai analízis



  

Kettőscsillagok



  

Lehetőségek hallgatók számára
Fizika BSc (szakmai gyakorlat, projektmunka, szakdolgozat, TDK)
● Elsősorban csillagász szakirányos hallgatók számára

● Témák:
● Szupernóvák fotometriai adatelemzése (saját mérések – Baja, 

Piszkés-tető, vagy meglévő adatok)
● Kettőscsillagok vizsgálata (saját mérések, adatfeldolgozás)
● Objektumazonosítás a HETDEX-égboltfelmérő program célterületein

● Szükséges előismeretek: csillagászati alapok, IRAF képfeldolgozó 
rendszer, Unix/Linux használat, programozási alapismeretek

Csillagász MSc / Fizikus MSc (diplomamunka, TDK)
● Szupernóvák fotometriai/spektroszkópiai elemzése, modellezés
● Kettőscsillagok fotometriai/spektroszkópiai elemzése, modellezés

Dr. Vinkó József (vinko@titan.physx.u-szeged.hu)

Dr. Szalai Tamás (szaszi@titan.physx.u-szeged.hu)

54-es szoba, Béke-épület, I. emelet
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