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Bevezetés

A sillagkeletkezés korai szakaszának vizsgálata és a �atal sillagok �zikai para-

métereinek meghatározása az egyik legtöbbet kutatott téma az asztro�zikában.

Magyarországon évtizedek óta magas szinten végeznek a sillagkeletkezéshez és �-

atal sillagokhoz kapsolódó kutatómunkát az MTA Csillagászati és Földtudományi

Kutatóközpont Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézetében, illetve az Eötvös

Loránd Tudományegyetem Csillagászati Tanszékén, a Szegedi Tudományegyetemen

és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Gothard Asztro�zikai Obszervatórium és

Multidisziplináris Kutatóközpontban Szombathelyen is.

A sillagkeletkezés helyszíne a hideg, s¶r¶ sillagközi anyag, mely els®sorban

infravörös és szubmilliméteres hullámhosszakon �gyelhet® meg. A Plank ¶rtáv-

s® teljes égbolt felmérése lehet®vé tette a Tejútrendszerben található hideg felh®k

azonosítását. Ezt a feladatot a nemzetközi Galati Cold Cores projekt munkatár-

sai végezték el, mely soport munkájához 2009-ben satlakozott az Eötvös Loránd

Tudományegyetem Csillagászati Tanszéke témavezet®m, Tóth L. Viktor vezetésével.

Doktori kutatómunkám során ebben a nemzetközi soportban dolgoztam. A Plank

¶rtávs® által észlelt felh®k eloszlásának, �zikai tulajdonságainak statisztikus vizs-

gálata mellett a soport a Hershel ¶rtávs® adatait és földi multipsektrális méréseket

felhasználva egy elfogulatlanul kiválasztott részminta részletes vizsgálatát t¶zte ki

élul.

Célkit¶zések

A Galaktikus sillagkeletkezés vizsgálata hagyományosan néhány, els®sorban közeli

sillagkeletkezési régióban történik. Ezért ismereteink is a Tejútrendszer kiválasztott

részeire korlátozódnak. A Plank ¶rtávs® teljes égbolt felmérése lehet®vé tette,

hogy a hideg felh®somókat azonosítsuk a teljes Tejútrendszerben és kiegészít® nagy

felbontású mérések segítségével �zikai paramétereiket meghatározzuk. Hogyan osz-

lanak el ezek a hideg s¶r¶ felh®somók? Látszik-e az eloszlásban valamilyen szer-

vez®dés? Felmerül a kérdés, hogy a sillagközi anyag hideg felh®somóinak �zikai

paraméterei galaxisunk különböz® részein azonosak-e? A vizsgálat során különleges

objektumokat is találunk, pl. nagyon nagy tömeg¶, és/vagy s¶r¶ség¶, illetve az aktív

sillagkeletkeztet® molekulafelh®kt®l távolabb lév®, izolált felh®somókat. Minden
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s¶r¶, hideg felh®somóban zajlik sillagkeletkezés? Mutatnak-e sillagkeletkezést

a magasabb galaktikus szélességen lév® di�úzabb felh®somók? Milyen és mennyi

sillag keletkezik a Plank hideg somókban?

Dolgozatom során a fenti kérdésekre kerestem választ. Kutatásom élkit¶zései

az alábbiak voltak:

• A Plank hideg felh®somó katalógus forrásai közepes skálájú (50-100 p) elosz-

lásának vizsgálata. Felh®somó soportok azonosítása és a soportok geomet-

riai tulajdonságainak leírása korszer¶ matematikai módszer alkalmazásával.

• A Plank hideg felh®somók szerkezetének leírása a nemzetközi kutatósoport

mérései és saját meg�gyelések felhasználásával, infravörös fotometriai (Her-

shel) és molekulaspektroszkópiai (NH3, N2H
+
) adatok alapján.

• Hideg s¶r¶ felh®magok azonosítása és �zikai, geometriai paraméterei megha-

tározása szimuláiós módszerek felhasználásával.

• Csillagkeletkezés leírása kiválasztott felh®somókban. Fiatal sillagok azono-

sítása, koruk, �zikai tulajdonságaik megállapítása multispektrális fotometriai

adatok és modellek felhasználásával.

• A sillagkeletkezés id®beli és térbeli lefutásának vizsgálata, környezeti para-

méterek �gyelembe vételével.

Alkalmazott módszerek

A Plank hideg felh®somók eloszlását a minimális kifeszít® fa módszerével vizsgál-

tam meg. Az eredményeket Monte Carlo szimuláiókkal vetettem össze.

A �atal sillagok jellemzéséhez arhív adatbázisokból gy¶jtöttem össze a fotomet-

riai adatokat és egy online elérhet® spektrális energialeoszlás adatbázis segítségével

választottam ki a legjobban illeszked® modelleket, amelyekb®l a �atal sillag és

körülötte lév® korong-burok rendszer paramétereit megbesültem.

A G163.82-8.44-es jel¶ forrás esetében az ammónia rádióspektroszkópiai mérések

modellezéséhez felhasználtam a CPPSIMU nev¶ szoftvert. A háromdimenziós mo-

dell eloszlását a mag h®mérsékletének és s¶r¶ségének Python programmal hoztam

létre, az eredmények kiértékelését is az általám írt Python rutinokkal végeztem.
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A kutatás során Python és IDL nyelven írtam az adatfeldolgozáshoz szükséges

rutinokat. A molekulavonalas mérések tervezéséhez, feldolgozásához és elemzéséhez

a Gildas programsomag megfelel® programjait (ASTRO, CLASS, GREG) használ-

tam, mind az e�elsbergi távs®, mind a PdBI interferometrikus rendszer adataira.

Tézisek

1. A Plank hideg felh®somók eloszlását vizsgáltam meg a teljes égbolton és egy

jól ismert, közeli sillagkeletkezési területekb®l álló régióban. A Plank hideg

felh®somók eloszlása nem véletlenszer¶, hanem párokat, soportokat alkot-

nak. A teljes égbolton lév® források esetén 1,5-szer több (25σ) soportot talál-

tam, mint véletlen eloszlással jellemezhet® Monte Carlo szimulált mintákban.

Az azonosított soportok 1/3-a legalább 4 taggal rendelkezik a valós mintában.

E soportok aránya a teljes mintában kétszer annyi, mint véletlen eloszlással

jellemezhet® Monte Carlo szimulált mintákban. A soportok jellemzéseként

megvizsgáltam az elnyúltságukat és ez független a soportok meghatározásakor

használt soporttagok közötti maximális távolságtól. A soportok a meg�gyelt

mintában és a véletlenszer¶ szimulált mintában is azonos ellipszissel közelít-

het®ek, melyek tengelyeinek aránya 1:5.

2. A Galaxis f®síkjában kiválasztott Plank hideg felh®somók �zikai paramétere-

it (tömeg, méret, porh®mérséklet, oszlops¶r¶ség) határoztam meg. A Hi-GAL

felmérés által lefedett és az els® nyilvánosan elérhet® Plank katalógusban

(ECC) szerepl® felh®somók közül azokat vizsgáltam, melyek h®mérséklete

15K-nél alasonyabb és a Plank távsó jó jel/zaj aránnyal detektálták ®ket. A

vizsgált objektumokat egymáshoz hasonlónak találtam, sak a Galaxis közép-

pontjának irányában elhelyezked® forrásokra találtam szigni�káns eltérést a

paraméterekben. A vizsgált felh®somók 15%-a nem mutat sem kis- sem

nagytömeg¶- sillagkeletkezésre utaló jelet. 2/3-ad részük a Galaxis küls®

részén helyezkedik el, ezen források a használt vizsgálati módszerek miatt nem

voltak részei az eddigi, nagytömeg¶ sillagkeletkezést vizsgáló munkáknak.

Kiválasztottam és elemeztem azt a 3 objektumot, amelyek még nem mutatnak

nagytömeg¶ sillagkeletkezést, de �zikai paramétereik alapján erre képesek, il-

letve azt a 2 objektumot, amelyek a Galaxis küls® részében helyezkednek el és
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képesek nagytömeg¶ sillagkeletkezésre. Megmutattam, hogy bennük ennek

jelei már meg�gyelhet®ek.

3. A |b|>30 galaktikus szélességen felfedezett sillagközi felh®k jellemz®je, hogy

hozzánk közel helyezkednek el, alasony s¶r¶ség¶ek és általában nemmutatnak

sillagkeletkezésre utaló jeleket. Az eddigi vizsgálatok alapján azonban van

két felh® közöttük, az LDN1642 és az MBM12 jel¶ek, amelyek mutatnak aktív

sillagkeletkezést. Az LDN1642 jel¶ felh® irányában 4 infravörös pontforrást

elemeztem. Egy eddig a felh® el®terében találhatónak mondott barnatörpét a

felh®höz tartozó �atal objektumnak azonosítottam. Három �atal kistömeg¶

sillag �zikai paramétereit meghatároztam, tömegük 0,2-1,6 naptömeg közötti,

a besült h®mérsékletük 2800-4600K.

4. A California nebulára kimutattam, hogy benne néhány millió évvel ezel®tt

indult a sillagkeletkezés és jelenleg is tart a kis- és közepes tömeg¶ sil-

lagok keletkezése. 62 infravörös pontforrás részletes elemzését végeztem el

a G163.82-8.44-es Plank hideg felh®somóban. 11 kistömeg¶ és 2 közepes

tömeg¶ �atal sillagot azonosítottam különböz® fejl®dési állapotukban, meg-

határoztam a korukat és �zikai paramétereiket modellek felhasználásával. A

kapott besült tömegek 0,1-5,5M⊙, míg a h®mérsékletek 3500-7500K közöt-

tiek.

5. A California nebulában, a G163.82-8.44-es jel¶ Plank hideg felh®somóban

a Hershel ¶rtávs® mérései alapján azonosítottam a legs¶r¶bb részt. Erre

rádiospektroszkópiai méréseket végeztem az E�elsbergben található 100m-es

rádiótávs®vel. Egy kett®s felh®magot fedeztem fel. Az adatok feldolgozása

után radiatív transzfer modell segítségével határoztam meg a jó jel/zaj arányú

és nagy spektrális felbontású mérésekb®l a s¶r¶ magok méretét, s¶r¶ség és

h®mérséklet eloszlását. A kett®s mag komponensei azonos h®mérséklet¶ek,

míg méretükben és tömegükben rendre 6-szoros és 10-szeres eltérés van.

6. G11.09-0.10 jel¶ infravörös sötét felh®ben korábbi vizsgálatok a Hershel ¶rtáv-

s® adatai alapján 24 különböz® fejl®dési állapotban lév® felh®magot azonosí-

tottak. Egy kisebb részterületét, mely három felh®magot fedett le, a PdBI

interferométer rendszer adatai alapján elemeztem. Összesen 9 fragmentu-
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mot azonosítottam az interferometrikus mérések alapján, melyek mérete 0,08-

0,17 p, tömegük pedig 6-45M⊙ közötti. Két felh®mag gravitáiósan kötött.

Következtetések és kitekintés

A Plank hideg felh®somók eloszlásában er®s soportosulás látszik az MST módszer

alkalmazásával. A hideg somók eloszlásvizsgálata alapján a hideg sillagközi anyag

szervez®dése a tipikus izolált molekulafelh®knél is nagyobb alegyégeket alkot.

A hideg felh®somókra a Tejútrendszer középpontja közelében az átlagosnál ma-

gasabb h®mérséklet és oszlops¶r¶ség értékeket mutattam ki.

A Plank felh®somók sillagkeletkezését alasony, közepes és magas galaktikus

szélességeken is vizsgáltam. Mindhárom galaktikus szélesség tartományban talál-

tam sillagkeletkezést, de nem minden egyes Plank hideg felh®somó mutat sil-

lagkeletkezést. A nagyobb felh®somó soportokban akár több millió éven át folya-

matosan keletkezhetnek sillagok.

A galaxisunkban zajló sillagközi anyag szerkezetének alapos megismerése irányá-

ban a következ® lépés nagyszámú objektumra rádióspektroszkópiai mérések végzése,

a molekuláris tartalom felmérésére. Extenzív felmérést végeztünk az Osaka 1,85m-

es távs®vel a Taurus-Auriga-Perseus és California sillagkeletkeztet® területekre,

melynek eredményeit még idén tervezem publikálni.

A Plank hideg felh®somók sokfélék paramétereik és a sillagkeletkezést tekint-

ve, a nemzetközi sillagász közönség is levonta ezt a következtetést, ezért nagyszabá-

sú felmérések indultak. Több ezer felh®somó részletes vizsgálatát végzik a legjobb

elérhet® m¶szerekkel. A 3 legjelent®sebb a TOP (TRAO Observations of Plank

old lumps), SCOPE (SCUBA-2 Continuum Observations of Pre-protostellar Evo-

lution

1

) és SAMPLING (SMT �All-sky� Mapping of PLank Interstellar Nebulae in

the Galaxy

2

). A SAMPLING keretében az arizonai 12m-es SMT távs®vel ∼600

kiválasztott Plank hideg felh®somót mérünk a

12
CO (2-1) és

13
CO (2-1) vonalakon

az ESO Garhing koordinálásával.

11 különböz® fejl®dési állapotban lév® Hi-GAL s¶r¶ felh®magra az APEX12m-es

távsövének segítségével végzünk kémiai vizsgálatot az ESO, Aretri Astrophysial

Observatory, Queen Mary University of London és ELTE együttm¶ködésével. A

1

https://www.eaobservatory.org/jmt/siene/large-programs/sope/

2

http://sky-sampling.github.io/
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felh®magok kémiai fejl®dését vizsgálom molekulagyakoriságok és deuterizáió segít-

ségével. A deuterizáió a fejl®dési állapot el®rehaladtával sökken, az els® ered-

ményeket 2016 ®szén publikálom.

Amint azt dolgozatomban a G163.82-8.44-es jel¶ felh®somóra és a California

nebulára bemutattam, �atal sillagokat eredményesen jellemezhetjük multispektrá-

lis adatok felhasználásával, a sillagkeletkezésre beslést adhatunk. Az arizoniai

egyetemmel együttm¶ködve további sillagkeletkezési területeken végezzük a �atal

sillagok jellemzését.
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