


Zpráva na webu: ARIEL has been selected as ESA’s next medium-class science mission! 
 
Základní informace:  
 
V roce 2015 vybrána jako  
kandidátská mise M4.  
V roce 2018 potvrzena  
jako mise M4. 
V roce 2028 je plánován start  
(odloženo, původně 2026) 
V roce 2032 svou misi ukončí.  

 
 
 
 
 
 

Cílem je pozorovat kolem 1000 známých  exoplanet od velkosti Jupitera a Neptuna po 
super-země. Bude zkoumat jejich atmosféry, prvkové a molekulové složení, spektrální 
analýza se zaměří na hledání spekter zajímavých molekul a kondenzátů v atmosférách.  

Umístění Ariel v libračním 
centru (Lagrangeově bodě L2). 



Měřit se budou jak transmisní tak emisní spektra. 

0.7 m x 1.1 m mimoosý trojzrcadlový dalekohled 
čtyři fotometrické kanály v rozsahu 0.5-1.95 μm 
Infračervený spektrometr v rozsahu 1.95-7.8 μm. 



Fotometrický systém FGS 
 

· FGS 1: 0.8–1.0 μm 
· FGS 2: 1.8–1.9 μm 
· NIR-1: 0.50–0.55 μm 
· NIR-2: 1.65–1.70 μm 

Určen k navigaci satelitu, astrometrii a fotometrii 

Ariel IČ spektrometr AIRS 
 Složen ze dvou spektrometrů 
 1.95–3.9 μm a 3.9–7.8 μm. 
V obou spektrálních rozsazích se 
jedná o Teledyne Imaging Sensors 
(TIS) H1RG (512 x 512 pixelů). 
Resolving Power je asi 200 
 
Pokrývá očekávané hlavní 
konstituenty atmosfér jako H2O, CO2, 
CH4, NH3, HCN, H2S  a metalické 
sloučeniny jako  TiO, VO, a 
kondenzáty.  
 



K čemu to je? 
 
• Z čeho je exoplaneta? 

 
• Jaká byla její evoluce? 

 
• Klasifikace planet na základě 

hmotnosti a teploty je ověřena 
spektrální informací. 

 

Exoplaneta třídy Jupiteru 
 

Exoplaneta třídy superzemě 
 

Mateřské  
hvězdy třídy    F            G         K   M 
 

Cílová tělesa:  
 

Primární tranzit  
Spektrum planety + hvězdy 

Sekundární tranzit  
Spektrum  hvězdy 





Základním posláním mise je pozorovat horké planety obíhající blízko mateřských hvězd. 
Tyto planety reprezentují přírodní laboratoře ukazující chemii a formování exoplanet. 
Dalším cílem mise jsou kamenné planety typu superzemě.  
 

Doposud známé exoplanety.  Očekávané chemické prostředí pro danou teplotu a 
velikost planety. Potvrdí ARIEL toto schéma? 



Přehledové měření (30 % pozorovacího času) 
S nízkým spektrálním rozlišením se pozoruje 500 – 1000 exoplanet v UV-IČ  
Otázky:  
Kolik planet je pokryto oblaky?  
Mají malé planety stále ještě atmosféru s vodíkem? 
Diagramy barev. 
Platí skutečně diagram shrnující chemické prostředí jako závislost teploty a hmotnosti? 
 
Velmi precizní měření (60 % pozorovacího času) 
Vyšší spektrální rozlišení menšího vzorku exoplanet v UV-IČ. 
Otázky: 
Jaké je přesné chemické složení atmosféry? 
Jaká je koncentrace jednotlivých komponent? 
Jaký je teplotní profil atmosféry? 
Jaké typy oblak se vyskytují v atmosféře? 
Jaké je prvkové složení planety? 
 
Planety jako vzory chemie (cesta k chemické klasifikaci, 10 % pozorovacího času) 
Nejlepší vzorky planet budou pozorovány opakovaně všemi technickými prostřeky. 
Otázky: 
Velmi detailní vhled do chemie a dynamiky planety. 
Počasí, prostorová a časová variabilita.  
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