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Europos kosmoso agentūros PLATO 2.0 misija
[1] atliks išsamius plačių dangaus laukų tyrimus ieš-
kant už Saulės sistemos ribų esančių į Žemę panašių
planetų. Ruošiantis misijai reikia sudaryti perspek-
tyviausių stebėjimo objektų katalogą, žinoti pagrin-
dinius kiekvienos žvaigždės parametrus: efektinę
temperatūra, gravitacijos pagreitį jos paviršiuje, me-
talingumą, cheminę sudėtį, kintamumo informaciją
ir fotometrinius duomenis. PLATO objektai bus ryš-
kios žvaigždės, bet informacijos vis tiek trūksta, net
Gaia observatorija [2] negalės pateikti visų reikalin-
gų duomenų.

1 pav. Vienas iš šiaurinių PLATO 2.0 laukų,
kuriame atliekami tyrimai Molėtų AO.

Šiame kontekste VU TFAI Molėtų astronomijos
observatorijos (MAO) turima stebėjimų įranga yra
labai naudinga antžeminiam PLATO misijos paren-
gimui šiauriniame danguje, todėl nuo 2016 m. čia
vykdomas SPFOT-PLATO projektas. Pagrindiniams
žvaigždžių atmosferų parametrams nustatyti pasi-
rinktame PLATO lauke (1 pav.) tiriame ryškesnių
nei 8 ryškio žvaigždžių spektrus su 1.65 m Case-
greno tipo teleskopu ir didelės skiriamosios gebos
VUES spektrografu, kuris apima 400–880 nm ban-
gų ilgių intervalą su skiriamąja geba iki R=60 000
[4], (http://mao.tfai.vu.lt). Žvaigždžių kintamumo ty-
rimams naudojame CCD fotometerą ant 35/51 cm
plataus lauko Maksutovo tipo teleskopo. Įdomiau-

sioms žvaigždėms atliksime vienalaikius spektri-
nius ir fotometrinius stebėjimus.

2 pav. Su VUES spektrografu stebėto didelės 
skiriamosios gebos (R=60 000) spektro pavyzdys.

Mes jau stebėjome per 200 žvaigždžių spektrų. 
Naudodami Gaia-ESO apžvalgos metodologiją [3, 5] 
nustatėme pagrindinius atmosferų fizikinius para-
metrus ir detalią cheminę sudėtį visoms lėčiau nei 
vsini<20 km s−1 besisukančioms žvaigždėms. Pagal 
fotometrinius stebėjimus jau pavyko atrasti per 20 il-
go periodo kintamų žvaigždžių, kurios iki šiol nebu-
vo žinomos.

Tyrimą finansuoja Lietuvos Mokslo Taryba 
(sutarties Nr. LAT-08/2016).
        Reikšminiai žodžiai: Žvaigždės:cheminė sudėtis, 
žvaigždės:osciliacijos
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