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3

El®szó
A

sillagkeletkezés

korai

szakaszának

vizsgálata

és

a

atal

sillagok

zikai

paramétereinek meghatározása az egyik legtöbbet kutatott téma az asztrozikában.
Magyarországon évtizedek óta magas szinten végeznek a
atal

sillagkeletkezéshez és -

sillagokhoz kap solódó kutatómunkát az MTA Csillagászati és Földtudományi

Kutatóközpont Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézetében, illetve az Eötvös
Loránd Tudományegyetemen Csillagászati Tanszékén, a Szegedi Tudományegyetemen és a szombathelyi Gothárd Obszervatóriumban is.
A

sillagkeletkezés helyszíne a hideg, s¶r¶

sillagközi anyag, mely infravörös és

szubmilliméteres hullámhosszakon gyelhet® meg. A Plan k ¶rtáv s® teljes égbolt
felmérése lehet®vé tette a Galaxisban található hideg felh®k azonosítását. Ezt a feladatot a nemzetközi Gala ti
soport munkájához 2009-ben

Cold Cores projekt munkatársai végezték el, mely
satlakozott az Eötvös Loránd Tudományegyetem

Csillagászati Tanszéke témavezet®m, Tóth L. Viktor vezetésével.
munkám során ebben a nemzetközi

Doktori kutató-

soportban dolgoztam. A Plan k ¶rtáv s® által

észlelt felh®k eloszlásának, zikai tulajdonságainak statisztikus vizsgálata mellett a
soport a Hers hel ¶rtáv s® adatait felhasználva egy elfogulatlan részminta részletes
vizsgálatát t¶zte ki

élul.

A dolgozatom els® fejezetében röviden összefoglalom, hogy mit tudunk jelenleg a

sillagkeletkezés korai fázisáról, a

sillagkeletkez® felh®magok tulajdonságáról.

A második fejezetben ismertetem a felhasznált meggyelési adatokat és adatfeldolgozási módszereket, számításokat.

A harmadik-hatodik fejezetben ismertetem a

doktori munkám során kapott eredményeimet a
vonatkozóan,

sillagközi felh®magok eloszlására

a Galaxis f®síkjában lév® források jellemzése, bennük zajló

lagkeletkezés és két felh®maggal részletes elemzése kap sán.

sil-

A hetedik fejezetben

röviden összefoglalom a kapott eredményeimet és kitekintést adok a kutatás folytatására.
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1. Tudományos el®zmény
A

sillagkeletkezés témakörében jelent®s nemzetközi konferen ia sorozat a Proto-

stars and Planets, mely legutóbb 2013-ban került megrendezésre, Heidelbergben,
Németországban.

A konferen ia kiadványban (PPVI,

megjelent áttekint®

ikkek a

ményeit tartalmazzák.

sillagkeletkezés aktuális elméleti és meggyelési ered-

A tudományos bevezet®t erre a könyvre, illetve Stahler &

Palla (2005) The Formation of Stars
zom.

Beuther és mtsai., 2014)

ím¶

sillagkeletkezésr®l szóló könyvére alapo-

Petrovay Kristóf Kozmikus zika jegyzetének

sillagközi anyagáról szóló fe-

jezeteit is felhasználtam, valamint a szakirodalomban található legfrissebb

ikkeket.

1.1. Csillagközi anyag
Csillagközi anyagnak nevezzük a

sillagok közötti teret kitölt® anyagot. Klasszikus

értelemben véve az atomokból, ionokból és molekulákból álló

sillagközi gázt és

sil-

lagközi porszem séket értjük alatta. Tágabb értelemben hozzá soroljuk a sugárzási,
mágneses és gravitá iós teret is.
Fázis
molekuláris

>300

hideg semleges

50

meleg semleges

0,5

meleg ionizált
forró ionizált

1. táblázat. A

ntot
−3
[ m ℄

T

f

[K℄

M
9
[10 M⊙ ℄

10

2

0,01

80

3

0,04

3

4

0,30

3

1

0,15

5

-

0,50

8×10
8×10

0,3

−3

3×10

5×10

sillagközi anyag fázisainak jellemz®i:

s¶r¶ség (ntot ), h®mérséklet (T),

össztömeg (M), térfogat kitöltés (f ).

A

sillagközi anyag tömegének nagy része (∼80%) felh®kbe tömörül, melyek a

térfogat

supán 1%-át töltik ki.

A 2.

táblázatban láthatóak a különböz® típu-

sai, a diúz felh®kt®l a s¶r¶ felh®magokig. A táblázat Bodenheimer (2011) 2.1-es
táblázatán alapul.

Az infravörös sötét felh®k (IRDC) átlagos paramétereit Rath-

borne és mtsai. (2006) tanulmányából vettem.
5
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A legritkább felh®kben a hidrogén atomosan van jelen.

Ha a s¶r¶ség eléri

−3
a néhány száz m
értéket, akkor molekuláris hidrogén alakulhat ki a porszemsék

árnyékoló

hatására,

ezzel

létrehozva

a

molekulafelh®ket,

melyek

1-30 p

méret¶ek lehetnek. A legnagyobb molekulafelh®ket óriás molekulafelh®knek nevez-

5
zük, tömegük 10 M⊙ . Az óriás molekulafelh®k alkotják a legs¶r¶bb, leghidegebb,
legnagyobb oszlops¶r¶ség¶ és legnagyobb extink ióval rendelkez® tagját a

sillagközi

anyagnak. A tömegét nagyrészt (∼70%) molekuláris anyag (H2 ), másodlagosan He
(∼26%) és a hideg burokban megtalálható HI alkotja. A Galaxis központi vidékén
sok nagytömeg¶ molekulafelh® található (Güsten & Philipp, 2004).

Emellett a

molekuláris gy¶r¶ben, spirálkarokban vannak jelen a molekuláris felh®k. Alapvet®en
a vékony korongban találhatóak, kivétel például az Orion

Típus
atomos HI felh®

n(H2 )
−3
[ m ℄

r

T

M

[p ℄

[K℄

[M⊙ ℄

1

10

80

óriás molekulafelh®

100

20

15

10

5

molekulafelh®

300
3
10
4
10
5
10

5

10

10

4

2

10

10

3

2

15

10

3

0,08

10

10

felh® somó
IRDC
felh®mag

2. táblázat. A

sillagkeletkezési terület.

sillagközi felh®k típusainak jellemz®i: n(H2 ) s¶r¶ség, r sugár, T h®mérsék-

let és M tömeg.

A 10

3

−3

m

s¶r¶séggel jellemezhet® molekulafelh®n belüli s¶r¶södéseket felh®-

somóknak nevezzük.

Méretük széles skálán mozog, ugyanis dení iójuk alapján

supán a környezetüknél s¶r¶bb területek, jelölhetnek távoli molekulafelh®ket vagy
akár közeli fragmentumokat is. A legs¶r¶bb és leghidegebb felh® somók az infravörös
sötét felh®k (IRDC), melyek a fényl® infravörös háttér el®tt, mint sötét sziluettek
jelennek meg.
A molekulafelh®k gravitá iósan kötött legs¶r¶bb részei a felh®magok.

A s¶r¶

fragmentumok stabilitását a Viriál egyenlettel vizsgálhatjuk (ld. a 1.2. fejezet).
A

molekulafelh®k tömegének

tipikusan
6

∼1%-át

porszem sék

alkotják.

A
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7

por sugárzásának meggyelése fontos a molekulafelh®k méretének, távolságának
meghatározásához, ugyanis a molekulafelh®ket jellemz® ala sony h®mérsékleteken
a hidrogén molekula nem gyelhet® meg. A porszem sék elnyelik és szórják a

sil-

lagok fényét (Mish henko és mtsai., 2002), az AV látható sávban meggyelt elnyelés
mértékéb®l következtethetünk a látóirányban lév® anyag N(H) oszlops¶r¶ségére:

N(H) = 5, 8 × 1021 cm−2 × AV /RV
ahol RV a teljes és szelektív elnyelés hányadosa, mely értéke

(1)

∼3,1

Draine (2003).

A molekulafelh®k s¶r¶ részének másik meggyelési lehet®sége, a H2 molekulák
s¶r¶ségét jelz® molekulák észlelése.

Több száz molekulát gyeltek már meg a

sillagközi anyagban, de tipikusan szénmonoxid (CO), ammónia (NH3 ), hidrogén-

+
ianid (HCN), hidrogén-szuld (H2 S), diazenylium (N2 H ), metil-alkohol (CH3 OH)
és formaldehid (H2 CO) molekulákat segítségével vizsgáljuk a forrásokat (Bergin &
Tafalla, 2007).

1.2. Csillagkeletkezés
A

sillagok az intersztelláris anyag összetömörülésével jönnek létre. Ez a folyamat a

Tejútrendszerben jelenleg is tart lokális, jól meghatározható helyeken, a
felh®kben. A atal

sillagközi

sillagokra vonatkozó statisztikák alapján galaxisunkban a

sil-

lagképz®dési ráta 0,7-1,5 M⊙ /év (Robitaille & Whitney, 2010). F®leg óriás molekulafelh®kben és

∼2×107 évig
alakul át
A

soportosan keletkeznek a

sillagok. Egy tipikus óriás molekulafelh®

létezik, ezalatt átlagosan a molekulafelh® tömegének legfeljebb

∼2%-a

sillagokká (Murray, 2011).

sillagközi anyag összetömörülését a gravitá ió okozza, a s¶r¶ felh®magok

húzódnak össze.

A felh®mag összehúzódását okozó gravitá iós hatással szembe

több er® is fellép a turbulen ia, mágneses tér és termikus nyomás következtében.
Ezek egyensúlya határozza meg, hogy a gravitá iós kollapszus megindul-e. A Viriál
egyenlettel vizsgálhatjuk a gázfelh® egyensúlyát. Egy szférikus, kvázisztatikus felh®
egyensúlya esetén a T kinetikus, U termikus, W gravitá iós és M mágneses energiák
7
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összege 0.

0 = 2T + 2U + W + M

(2)

ahol, I, T, U, W és M a következ® egyenletekkel számítható ki:

I=

Z

ρ|r|2 d3 x

(3)

T, a teljes kinetikus energia:

1
T =
2

Z

ρ|u|2 d3 x

(4)

U, a véletlenszer¶, termikus mozgásból származó energia:

3
U=
2

Z

P d3 x

(5)

Z

ρΦg d3 x

(6)

Z

|B|2 d3 x

W, a gravitá iós poten iális energia:

1
W =
2
M, a mágneses poten iális energia:

1
M=
8π

(7)

Bodenheimer (2011) alapján a szférikus, homogén felh®re az Mvir viriál tömeg:

Mvir =
ahol

5σx2 R
G

(8)

σ a három dimenziós sebességdiszperzió és σ 2 = σx2 +σy2 +σz2 .

Ha a felh® tömege

nagyobb a viriál tömegnél, akkor össze fog omlani.
A

sillag képz®dése indulhat spontán vagy küls® hatás által indukálva.

s® hatás lehet például egy közeli atal forró

Kül-

sillag körüli HII régió ionizá iós

frontjának torló hatása, szupernóva lökéshulláma, molekulafelh®k ütközése (lásd
Elmegreen (2011) áttekint®

ikkét).

A
8

sillagkeletkezés felh®r®l felh®re is terjed-

1.2. Csillagkeletkezés

9

het, akár egy egész galaxist átfogva, ezt nevezzük önfenntartó

sillagkeletkezésnek

(self-propagating star formation, Palous és mtsai. (1994)).
A gravitá iós összehúzódás kezdetben izotermális, a gáz ugyanis olyan ritka, hogy
saját termikus és vonalas sugárzása számára átlátszó. Ez a fázis addig tart, amíg

−13
3
a felh®mag közepén a s¶r¶ség el nem éri a 10
g/ m körüli értéket (Petrovay,
Kozmikus zika jegyzet).

Ekkor ez a tartomány optikailag vastaggá válik az inf-

ravörös tartományban. A bels® rész felmelegszik, nyomása megn®, és megállítja a
kollapszust. Stabil hidrosztatikai egyensúlyban lév® mag alakul ki, amelyre kívülr®l
anyag hullik be. Innent®l pre-protosztelláris objektumnak (rst
felh®magot. Mindez a kollapszus kezdete után

∼10

3

ore) nevezhetjük a

4

-3×10 évvel zajlik le, ekkor az

objektum tömege 0,015 M⊙ (Eno h és mtsai., 2010).
A felh®mag kollapszusát jellemzi a szabadesési id®skála (tf f ), mely megadja, hogy
egy homogén gömb bels® nyomás nélkül mennyi id® alatt zsugorodna pontszer¶vé:

tf f =



3π
32Gρ

−1/2

(9)

Ezt követi az akkré iós szakasz, ahol a behulló anyag tovább növeli a preprotosztelláris objektum tömegét és a felszabaduló poten iális energia emeli a
h®mérsékletét és a fényességét. Ekkor az objektum még láthatatlan az optikai tartományon a s¶r¶ gáz és porburok miatt,

sak szubmm-mm-es hullámhosszakon -

gyelhet® meg.
A

sillagot körülvev® anyag a perdület megmaradása miatt egyre gyorsabb

kerületi sebességgel mozog és emiatt a forgástengellyel párhuzamosan összeesik.
Kialakul az

akkré iós

korong,

ahonnan

leadással, lassan spirálozik befelé a

a

gáz

fokozatos

impulzusmomentum-

sillagra. Ha a protosztelláris akkré iós korong

tömege elég nagy, abból gravitá iós kollapszussal újabb

sillag képz®dhet, így kett®s

vagy többes rendszerek jöhetnek létre. Hasonlóan az ala sonyabb impulzusmomentum esetén bolygórendszer is kialakulhat a korongból.

A Karl G. Jansky Very

Large Array (VLA, Chandler & Butler (2014)) interfereometrikus táv s®rendszert
használva Tobin és mtsai. (2016) a Perseus molekulafelh®ben közel 100 proto sillagot
vizsgáltak meg és a források 40%-ánál találtak kísér®t. Ezek a többes rendszerek
9
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különböz® folyamatok során alakulhatnak ki (1) a molekulafelh® turbulens fragmentá iójával (Padoan & Nordlund, 2002; Oner és mtsai., 2010; Bate, 2012), (2)
er®sen perturbált, forgó, összeroskadó felh®mag termikus fragmentá iójával (Inutsuka & Miyama, 1992; Burkert & Bodenheimer, 1993; Boss & Keiser, 2014), és/vagy
(3) gravitá iósan instabil

sillag körüli korong fragmentá iójával (Adams és mtsai.,

1989; Bonnell & Bate, 1994; Ma hida és mtsai., 2008).
Amikor a proto sillag belsejében a h®mérséklet eléri a deutériumfúzióhoz szükséges néhány millió kelvint, az akkré iós rátától függ®en a

sillagok tömege széles

skálán mozoghat már. A tömegt®l függ, hogy mennyi id® alatt éri el a f®sorozatot.

1.3. Korai sillagfejl®dés
A atal

sillag fejl®dési állapotának hagyományos meghatározása a spektrális ener-

giaeloszlás diagram (SED) alapján Lada (1987) szerint történik.
A források uxusát több hullámhosszon meggyelve, felrajzolható a közelít®
SED, ennek sematikus ábrája látható a 1.

ábrán.

Az eredeti tanulmány alapján

Lada (1987) a Class I, II és III osztályokat vezette be, majd a kés®bbiekben ez a
rendszer lett kiegészítve a Class 0 osztállyal és a gravitá iósan kötött maggal.
A gravitá iósan kötött felh®magok

sak szubmilliméteres tartományban észlel-

het®ek.
A Class 0 elnevezés¶ osztályba tartozó objektumok meggyelése már a távoli
infravörös hullámhosszakon is lehetséges. A proto sillagok tömegének jelent®s része
a burokban található. A

sillagok er®teljes bipoláris kiáramlásokat mutatnak.

A következ® fejl®dési állapotba, a Class I osztályba tartozó objektum, amely már
közép-infravörös hullámhosszakon is meggyelhet®.

A középpontban lév®

sillag

belsejében már beindult a deutérim-fúzió, mely energiát szabadít fel. Er®s bipoláris
kiáramlások jellemzik a rendszert. A sillag felszínére még folyamatosan anyag hullik
egy akkré iós korongon keresztül. A

sillag sugárzásának jelent®s része elnyel®dik

a korongban és a burokban található porszem sékben és felmelegíti ®ket.
sugárzása az infravörös tartományban gyelhet® meg. A
tömege közel megegyezik a

Ezek

sillagot körülvev® burok

sillag tömegével. A fejl®dési szakasz végére az optikai
10

1.3. Korai

1. ábra. A

sillagfejl®dés

11

sillagfejl®dés állapotai és spektrális energieloszlás diagramjuk (Ábra: Kóspál

Ágnes, 2009, Lada (1987) és Andre és mtsai. (1993) nyomán).

11
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tartományban is láthatóvá válik az objektum.

A Class II osztályba tartozó, más néven klasszikus T Tauri

sillagok körül már

sak az akkré iós korong gyelhet® meg, a felh®burok teljesen elt¶nt már. A
lag optikai tartományban is meggyelhet®, a SED-et a központi

sil-

sillag sugárzása

dominálja, erre egy infravörös többlet rakódik rá, amely a korongtól ered.

A Class III osztályba tartozó, azaz gyenge vonalú T Tauri-knak nevezzük azokat
az objektumokat, melyeknél már

sak kismérték¶ infravörös többlet rakódik rá a

sillag sugárzására. Az infravörös többlet

sökkenésének oka a következ®: az akkré-

iós korongban lév® anyag az id® el®rehaladtával

sökken, a

sillag felszínére hul-

lik, illetve planetáris testek alakulnak ki. Lásd Williams & Cieza (2011) áttekint®
munkáját a korongos rendszerek fejl®désér®l.

A atal

sillagok és környezetük geometriája, meggyelési szöge és az ob-

jektum és közöttünk lév®
következtében a

sillagközi anyag mennyisége miatt fellép® vörösödés

sillag zikai és meggyelt állapota között nem mindig egyértelm¶

a megfeleltetés. Az észleléseken alapuló osztályok a fentieknek megfelel® Class-ok.
A fejl®dési és zikai állapotnak megfelel® osztály jellemzésére felmerült az igény a
atal

sillagok részletes vizsgálata, modellezése során.

Whitney és mtsai. (2003)

vizsgálatai kimutatták, hogy a burokba beágyazott proto sillagok és a klasszikus
T Tauri

sillagok SED-je közt átfedés tapasztalható, attól függ®en, hogy az objek-

tumra milyen szögben nézünk rá. Például egy élér®l látható korong spektrálindexe
a közép-infravörös tartományban lehet pozitív, ami miatt azt a Class I osztályba
sorolnánk be. Ezért Robitaille és mtsai. (2006) bevezették a zikai tulajdonságokon
alapuló Stage osztályozási rendszert. A Stage 0 és Stage I osztályokba tartozó
lagokat még jelent®s burok veszi körül, a Stage II-es állapotnál már

sil-

sak egy ritka

burok van jelen az optikailag vastag korong mellett. A Stage III-as állapotnál

sak

egy optikailag vékony korong van jelen. A pontos határok a Stage állapotok közt
önkényesen lettek megválasztva úgy, hogy a Class osztályokkal jelent®s részben egybeessenek (Robitaille és mtsai., 2006).
12
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Ṁburok /Mcsillag

Név

Mkorong /Mcsillag

−1
[év ℄
> 10−6
< 10−6
< 10−6

Stage 0/I
Stage II
Stage III

>
<

10

−6

10

−6

3. táblázat. A Stage 0 - III osztályokat jellemz® relatív tömegvesztés (Ṁburok /Mcsillag )

és relatív korongtömeg (Mkorong /Mcsillag ) értékek.

1.4. Nagytömeg¶ sillagkeletkezés
A nagytömeg¶

sillag és

sokkal teli: a nagytömeg¶
élnek. A
a

sillag halmaz keletkezés korai fázisának vizsgálata kihívásillagok ritkábbak, mint a kistömeg¶ek és rövidebb ideig

sillagok f®sorozaton eltöltött idejét a

tM S

id®skálával jellemezhetjük, ezt

sillag energiatermelése és luminozitása alapján a következ®képpen közelíthetjük:

tM S ≈ 5 × 10−4

M∗ c2
M∗ /M⊙
= 1 × 1010
yr
L∗
L∗ /L⊙

A 1.2. fejezetben leírt elmélet mellett a nagytömeg¶

(10)

sillagok keletkezésére szá-

mos elmélet született, melyr®l áttekintést kaphatunk Tan (2015) és S hilke (2016)
munkájában. A keletkez®
alakul ki,

sillag tömegét meghatározza, hogy milyen környezetben

a környezetében

lév® kisebb felh®magokból akkré ióval növelheti a

tömegét.
A nagytömeg¶

sillagok a 1.1.

fejezetben deniált infravörös sötét felh®kben

keletkeznek. Ezen objektumok egy része mutat
még

sillagkeletkezést, míg másik részük

sillagtalan, így tökéletes mintát alkotnak a

sillagkeletkezés korai fázisának

tanulmányozásához. Ja kson és mtsai. (2008) szerint a

supán közép infravörös ada-

tokat felhasználó IRDC katalógusokban a források 50%-a nem valós felh®. Wil o k
és mtsai. (2012) a 300 és 330 fok galaktikus hosszúság között a Galaktikus F®síkban
3171 Spitzer katalogizált forrást vizsgált, közülük
távoli infravörös felvételeken.
többi objektum

supán 38% jelent meg Hers hel

Ezeket azonosíthatjuk hideg felh® struktúrákkal, a

sak lokális mimimum a közép-infravörös háttéren, pl. ala sonyabb
13
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oszlops¶r¶ség¶ régió.
A sötét felh®kben található por termikus sugárzását a távoli infravörös és szubmilliméteres hullámhosszakon is meggyelhetjük.

Csengeri és mtsai. (2014) több,

mint 10000 kompakt szubmilliméteres forrást azonosított a Galaxis 420 négyzetfokos
területén, az ATLASGAL felmérés (APEX Teles ope Large Area Survey of the
Galaxy; S huller és mtsai. (2009)) adatainak használatával. Kutatómunkám során
a Plan k teljes égbolt felmérését (Plan k Collaboration és mtsai., 2011) használtam
a felh® somók azonosítására, lásd a 2.3.-as fejezetben.

1.5. A témában jelenleg folyó hazai kutatások és nemzetközi
együttm¶ködés
A atal

sillagok és a

sillagkeletlezés kutatása a magyar

sillagászatban az 1970-es

évekt®l jelen van.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Csillagászati Tanszéke, az MTA CSFK
Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézete, a Szegedi Tudományegyetem és a
Gothárd Obszervatórium és kutatói is évtizedek óta aktívan részt vesznek a nagy
nemzetközi ¶rtá sövekkel végzett kutatásokban, mint:

IRAS, ISO, Spitzer, Her-

s hel. Magyar kutatók nevéhez f¶z®dik többek között infravörös hurkok azonosítása
az IRAS mérései alapján (Tóth és mtsai., 1996; Könyves és mtsai., 2007), Herbig
Ae

sillagok meggyelése az ISO táv s®vel (Ábrahám és mtsai., 2000), izolált kis

méret¶ felh®k felfedezése az ISO m¶szereivel (Tóth és mtsai., 2002), Hers hel pontforrás katalógus készítése (Marton és mtsai., 2015).
A kutatott témák széles skálát foglalnak magukba, mint például atal változósillagok jellemzése (Kun és mtsai., 2016), atal

sillag katalógusok készítése (Tóth

és mtsai., 2014; Marton és mtsai., 2016), törmelékkorongok vizsgálata (Moór és mtsai., 2009), atal

sillagok (Kóspál és mtsai., 2016),

sillagkeletkeztet® felh®magok

rádióspekroszkópiai vizsgálata (Toth & Walmsley, 1996), bolygókeletkezés (Regály
és mtsai., 2012) vizsgálata.
A

doktori

kutatást

a

Plan k/Hers hel

Gala ti

Cold

Cores

nemzetközi

együttm¶ködés keretein belül végeztem. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Csil14
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lagászati Tanszéke Tóth L. Viktor vezetésével a program kezdetekor
a kutatáshoz.

A nemzetközi együttm¶ködés

satlakozott

élja a Galaxisban található s¶r¶,

hideg felh®magok azonosítása, térbeli eloszlásuk jellemzése és részletes vizsgálata
kontinuum és molekulavonalas mérések segítségével,
gaik jellemzése, a

sillagkeletkeztet® tulajdonsá-

sillagközi por tulajdonságának modellezése, mágneses tér jelen-

t®ségének vizsgálata. Az ELTE Csillagászati Tanszékén dolgozó kutató soport aktívan vett és vesz részt a programban: a hideg magok nagylépték¶ eloszlásának vizsgálatában, a Hers hel ¶rtáv s® és földi rádiótáv sövek méréseinek el®készítésében,
az adatok feldolgozásában, atal

sillagok jellemzésében.

1.6. A dolgozat élkit¶zései
A Galaktikus

sillagkeletkezés vizsgálata hagyományosan néhány, els®sorban közeli

sillagkeletkezési régióban történik. Ezért ismereteink is a Tejútrendszer kiválasztott
részeire korlátozódnak.

A Plan k ¶rtáv s® 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 oszlanak el ezek a hideg s¶r¶ felh® somók? Látszik-e az eloszlásban valamilyen szervez®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
s¶r¶, hideg felh® somóban zajlik

sillagkeletkezés?

Mutatnak-e

sillagkeletkezést

a magasabb galaktikus szélességen lév® diúzabb felh® somók? Milyen és mennyi
sillag keletkezik a Plan k hideg

somókban?

Dolgozatom során a fenti kérdésekre kerestem választ.
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2. M¶szerek, mérések és adatelemzés
2.1. Rádióspektroszkópia
Mint ahogyan a bevezet®ben említettük, az objektumokat különböz® molekulák (pl.

+
CO, NH3 , N2 H ) vonalain szokták meggyelni. Ilyen meggyeléseket végeztünk egy
nemzetközi együttm¶ködés keretein belül kiválasztott hideg, s¶r¶ felh® somókra.
Ebben a fejezetben bemutatom az általam használt táv söveket. A vonatkozó szaknyelv kifejzéseire lásd Hey (1971) m¶vét.

2.1.1. Osaka 1,85 m
A Gala ti

Cold Cores nemzetközi együttm¶ködés keretein belül kiválasztott forrá-

sokra további mérés készült a Nobeyama Radio Observatory-ban található 1,85 mes mm/sub-mm-es táv s®vel. A táv sövet az Osaka Prefe ture University és Tokyo
Gakugei University m¶ködteti,

élja nagy térbeli kiterjedés¶ felmérések készítése

(Onishi és mtsai., 2013). A J=2-1 átmenete a

12

lett meggyelve. A 2. ábrán látható a táv s®. A

CO,

12

13

18
CO és C O molekuláknak

CO J=2-1-es átmenete 230 GHz-

en gyelhet® meg, a táv s® nyaláb félértékszélessége (FWHM) 2,7', melynek értékét
a Jupiter mérésével állapították meg. A vev® tipikus zajh®mérséklete TRX

∼100 K.

A Japán kollégáktól kalibrált méréseket kaptam, a táv s® és kalibrá iós eljárás részletes leírására lásd Onishi és mtsai. (2013), valamint Nishimura és mtsai. (2015)
munkáiban. Az intenzitás kalibrá iójához az Orion KL objektumot használták, a
kalibrá ió pontossága

∼10%

(Onishi és mtsai., 2013).

2.1.2. Eelsberg 100 m
A Max-Plan k Institute für Radioastronomie (MPIfR) intézet 100 m-es rádiótávsöve egy földi zavaró rádiósugárzásoktól védett völgyben, Bad Münstereifel-ben,
Eelsberg közelében található.

A világon található két legnagyobb teljesen moz-

gatható rádiótáv sövek egyike. Használatával 90 m (300 MHz) és 3,5 mm (90 GHz)
közötti hullámhosszakon végezhetünk észleléseket.
17
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2. ábra. A Nobeyama Radio Observatory területén elhelyezett 1,85 m-es táv s®.

Kép

forrása: Onishi és mtsai. (2013)

3. ábra. A Max Plan k Institute für Radioastronomie intézet által üzemeltetett 100 m-es

rádiótáv s® Eelsberg közelében. Kép forrása: saját felvétel

Több észlelési periódusban is meggyeltük a Gala ti

Cold Cores programban

tanulmányozott források almintáját. Az ammónia molekula (J,K) = (1,1) és (2,2)
átmeneteinek spektrumvonlát mértük, melyek 23,694 és 23,723 GHz-en észlelhet®ek.
18
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A táv s® nyalábmérete 40 ezen a frekven ián. Pozí ió- és intenzitáskalibrá iós meggyeléseket 1-2 óránként végeztünk.

A dolgozatomban felhasznált forrás meg-

gyelésér®l részletesebb informá iót az 5.1 fejezet tartalmaz.

2.1.3. PdBI interferométer
Nagyobb felbontás elérésére molekulavonalas interferometrikus rendszereket alkalmazhatunk. Az interferometrikus rendszerek m¶ködésére, általánosan használt szakkifejezésekre összefoglaló m¶ magyar nyelven Fejes (1976) munkája, amely a Hey
(1971) fordítása.

1

Európában található a Plateau de Bure interferométer (PdBI ), amely a fran ia
Alpok déli részén helyezkedik el, St Etienne en Dévoluy közelében, 2560 m magasan
(4.

ábra).

Az interferométer rendszer a méréskor hat darab 15 m átmér®j¶ táv-

s®b®l állt, melyek egy észak-déli irányú 368 méter hosszú pályán és egy 760 méter
hosszú kelet-nyugati irányú pályán mozgathatóak.
ióban helyezhet®ek el az antennák.

Összesen 32 különböz® pozí-

A kelet-nyugati irányú pályát az észak-déli

pálya 216 m és 544 m-es nyugati és keleti szakaszra osztja. Négy különböz® érzékel®
található a táv söveken: 0,8 mm (277 - 371 GHz), 1,3 mm (201 - 267 GHz), 2 mm
(129 - 174 GHz) és 3 mm-es (80 - 116 GHz) sávok

4. ábra. IRAM Plateau de Bureau interferométere.

2

.

A kép forrása: a táv s® honlapja,

lásd a szövegben.

2014-ben elkezd®dött a PdBI interferometrikus rendszer fejlesztése, az új rend1 http
2 http

: //www.iram − institute.org/EN/plateau − de − bure.php
: //vizier.u − strasbg.f r/doc/man/gildas/pdf /pdbi − intro.pdf
19
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szer a NOEMA (Northern Extended Millimeter Array) nevet viseli.

A tervezett

új interferométer hat új táv s®vel fog b®vülni, melyeket fokozatosan adnak hozzá
a rendszerhez, jelenleg 7 táv s® m¶ködik.

A táv sövek számának megduplázása

mellett a kelet-nyugati pálya hosszát is megnövelik 800 m-r®l 1,6 km-re, valamint a
meggyelhet® frekven ia tartomány 8 GHz-r®l 32 GHz-re n®. A fejlesztések leírását

3

lásd b®vebben a NOEMA interferométer honlapján . A jelenlegi kongurá iólban
0,8-3,8 közötti felbontás érhet® el 93 GHz-en, amely 0,01 és 0,07 p -nek felel meg
2 kp

távolságban.

A fejlesztések határásra a táv s®rendszer érzékenysége és fel-

bontása is jelent®sen javulni fog, ezzel az északi féltekén található legmodernebb
táv s®rendszerré lépve el®.

2.2. Infravörös - milliméteres radiometria
2.2.1. Plan k ¶rtáv s®
A Plan k ¶rtáv s® (Tauber és mtsai., 2010) 0,35 mm és 1 m közötti tartományban készített teljes égbolt felmérést. 2009. május 5-én lett felbo sátva a Nap-Föld
rendszer L2 pontjába, az Európai rügynökség (ESA) eszközeként. A lefedett hullámhosszak megegyeznek a hideg por emissziójának maximumával. 10 K-en sugárzó
por sugárzásnak maximuma 300 µm, míg a leghidegebb, 6 K-t mutató por sugárzásnak maximuma 500 µm-en észlelhet®.

Távoli infravörös adatokkal kombinálva a

Plan k felmérés lehet®ve tette a porh®mérséklet és spektrálindex meghatározását.
Kilen

frekven ián végzett meggyeléseket 30 és 857 GHz között, 31' és 5' közöt-

ti felbontással.

Az LFI (Low Frequen y Instrument, Mandolesi és mtsai. (2010);

Bersanelli és mtsai. (2010); Mennella és mtsai. (2011)) m¶szer 30, 44 és 70 GHz-en
végzett észleléseket. A HFI (High Frequen y Instrument, Lamarre és mtsai. (2010);
Plan k HFI Core Team és mtsai. (2011)) m¶szer pedig 100, 143, 217, 353, 545 és
857 GHz-en végzett teljes égbolt meggyelést.

3 http://www.iram.fr/IRAMFR/GILDAS/do
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2.2.2. Felh® somó katalógusok a Plan k mérések alapján
A Plan k ¶rtáv s® HFI m¶szerének 353, 545 és 857 GHz-es meggyeléseit az IRIS
1 THz-en készült térképeivel kombinálva Plan k Collaboration és mtsai. (2011)
azonosította a Galaxisban található hideg felh® somókat.

A detektáláshoz Mon-

tier és mtsai. (2010) CoCoCoDeT (Cold Core Colour Dete tion Tool) algoritmusát
használták.
Az els®, teljes égboltot lefed® hideg felh® somó katalógus a Plan k felmérés
alapján, a C3PO - Cold Core Catalogue of Plan k Obje ts (Plan k Collaboration
és mtsai., 2011). Ez a katalógus több mint 10,000 objektumot tartalmaz, statisztikus
elemzések publikálva lettek 2011-ben, de a teljes katalógus nem vált elérhet®vé. A
Plan k ¶rtáv s® 5'-es felbontását gyelembe véve, ez a felh® somó katalógus nem a
sillagkeletkezési folyamatban résztvev® s¶r¶ felh®magok (pre-sztelláris, vagy
lagtalan, p -nél kisebb méret¶) által dominált, hanem

∼1 p

és akár nagyobb, néhány 10 p -es felh®struktúrák által.
porh®mérséklete 14 K-nél ala sonyabb.

sil-

méret¶ felh® somók,

A kiválasztott források

Ez jellemz®en s¶r¶ felh®magot is tartal-

mazó molekulafelh®kben lehetséges, de a katalógus ezzel együtt tartalmaz felh®mag
nélküli diúz

sillagközi felh®ket is. A katalógus egy kisebb almintája vált publikussá

915 forrással, a leghidegebb és legnagyobb jel/zaj aránnyal detektált forrásokat tartalmazta, az Early Cold Cores Catalogue (ECC, Plan k Collaboration és mtsai.
(2011)), melyek IRAS és Plan k adatok alapján számított szính®mérséklete ala sonyabb, mint 14 K és a detektálás jel/zaj aranya nagyobb, mint 15.
Az 5. ábrán látható a C3PO források felületi s¶r¶ségének galaktikus eloszlása és
az ECC források pozí iói (Plan k Collaboration és mtsai., 2011).
A Plan k által detektált felh® somók a molekulafelh®k s¶r¶bb részeihez kap solódnak. Eloszlásukban íveket, lán okat fedezhetünk fel. Ezek a Plan k Collaboration
és mtsai. (2011) szerint nagyon kis valószín¶séggel lehetnek véletlen struktúrák. A
HI felmérések alapján és az IRAS infravörös adatok alapján deniált galaktikus

sil-

lagközi anyag héjak irányában (Konyves és mtsai., 2006; Heiles, 1984), a héjakon is
szignikáns többletet mutatott ki a vizsgálat (Plan k Collaboration és mtsai., 2011).
A 6.

ábrán látható a Taurus-Auriga-Perseus-Orion
21
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5. ábra. A C3PO és ECC források galaktikus eloszlása. Naran s skála jelöli a C3PO források felületi s¶r¶ség eloszlását

sai., 2011).

2×2 négyzetfokos felületegységenként és kék szimbólumok jelölik a 915 ECC forrást (Plan k Collaboration és mt-

22
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C3PO felh® somók és az infravörös hurkok eloszlása.
2015-ben publikussá vált a teljes katalógus egy újabb verziója, a PGCC - Plan k
Catalogue of Gala ti Cold Clumps (Plan k Collaboration és mtsai., 2015). Ez 13188
Galaktikus forrást tartalmaz, melyek h®mérséklete 5,8 és 20 K közé esik. Nem minden ECC forrás tagja a PGCC katalógusnak, példaként említem, hogy a Galaktikus
f®síkban 48 ECC-PGCC forrás esetén a számított porh®mérséklet, spektrálindex és
felh® somó méret eltérés a két katalógusban rendre kisebb, mint 6%, 1.5% és 2%.
Doktori kutatásom során a C3PO, ECC és PGCC katalógusok forrásait is vizsgáltam.

2.2.3. Hers hel ¶rtáv s®
Az ESA Hers hel (Poglits h és mtsai., 2010; Grin és mtsai., 2010) infravörös ¶rtáv söve 2009-ben, a Plan k táv s®vel egyidej¶leg lett felbo sátva. Egy 3,5 méter
átmér®j¶ Rit heyChrétien-rendszer¶ táv s®vel volt felszerelve. A Nap-Föld rendszer L2 pontja körül keringett.

A m¶szerek h¶tése 2 K-re 2013 április végéig volt

biztosított, eddig végzett a rajta elhelyezett három tudományos m¶szer észleléseket:
PACS, SPIRE és HIFI.

PACS
(2010)):

(Photo ondu tor Array Camera and Spe trometer, Poglits h és mtsai.

60 és 210 µm között érzékeny nagyfelbontású kamera és spektrométer.

A kamera látómezeje 1,5'×3,5', felbontása 5-20 közötti volt, míg a spektrométer
látómezeje

supán 0,83'×0,83', spektrális felbontása

∼150 km/s,

térbeli felbontása

pedig 10. Kamerája három sávban tudott felvételeket készíteni, melyek központi
hullámhossza: 70, 100 és 160 µm volt.

SPIRE (Spe

tral and Photometri

Imaging RE eiver, Grin és mtsai. (2010)):

200 és 670 µm között érzékeny kamera és spektrométer.
4'×8', felbontása 20-40.

A kamera látómezeje

A spektrométer látómezeje 2,6'×2,6', spektrális felbon-

tása 300 km/s, térbeli felbontása 20-50. A használt sávok a kamera esetén: 250,
350 és 500 µm középponti hullámhosszal jellemezhet®ek.

HIFI (Heterodyne Instrument for the Far Infrared, de Graauw et al., 2010):
625 µm között érzékeny nagyfelbontású spektrométer.
23
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6. ábra. A C3PO források felületi s¶r¶ség eloszlása a Taurus-Auriga-Perseus-Orion

hurkok irányában. (Plan k Collaboration és mtsai., 2011).

sillagkeletkezési területeken az inf-

ravörös hurkokhoz (fekete gy¶r¶k, Konyves és mtsai. (2006)) képest. Magasabb felületi s¶r¶ség gyelhet® meg a

24
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0,7 km/s, hét különböz® sávban végzett meggyeléseket.

2.2.4. Mérések a Hers hel ¶rtáv s®vel
A Hers hel ¶rtáv s® egyik Open Time Key Proje t-je volt a Hi-GAL femérés (Molinari és mtsai., 2010), melynek kiegészítéseivel együtt (Molinari, 2011, 2012)

élja a

Galaktikus f®sík észlelése volt a PACS és SPIRE m¶szerekkel, 70, 160, 250, 350 és
500 µm hullámhosszakon, ahol a felbontás rendre 5, 13, 18, 25 és 36. A felmérés
+1,5 és -1,5 fok galaktikus szélesség között zajlott.
A Gala ti

old

ores projekt szintén egyike volt a Hers hel Open Time Key

Proje tjeinek, mely

élja kiválasztott Plan k C3PO források térképezése a PACS és

SPIRE m¶szerekkel, 100 és 500 µm között. A Hers hel ¶rtáv s® ívper esnél jobb felbontása lehet®vé tette, hogy a Plan k felh® somók szerkezetét megvizsgáljuk, akár
az egyedi felh®magok detektálásával. A projekt keretein belül 116 terület lett meggyelve 100 és 500 µm között, melyeken összesen több, mint 300 Plan k hideg felh®somó található. A meggyelt területek mérete 12' és 60' között változik, átlagosan
40' méret¶ek. Doktori tanulmányaim elején én is részt vettem a meggyelend® források kiválasztásában. A források kijelölése a C3PO katalógusból történt,

él volt

egy átfogó, elfogulatlan minta összeállítása. A források Galaktikus koordinátáját,
számított porh®mérsékletét és tömegét gyelembe véve, 108
dezve (Juvela és mtsai., 2012).
180 fok;

|b|=

soportba lettek ren-

A határok a következ®ek voltak: l=0, 60, 120 és

1, 5, 10 és 90 fok; Tdust = 6, 9, 11 és 14 K; M = 0, 0,01, 2,0, 500 és

6
10 M⊙ . A legalsó tömeg szerinti

soportba tartoznak azok a források, amelyek nem

rendelkeztek távolság be sléssel. A kiválasztás során gyelembe lettek véve a többi
nagy Hers hel Open Time Key Proje t-ek: i) a Galaxis F®síkját lefed® Hi-GAL program (Molinari és mtsai., 2010); ii) a Gould Övben lév®

sillagkeletkeztet® területek

vizsgálatát kit¶z® Gould Belt survey (André és mtsai., 2010) és iii) a Tejútrendszerben zajló

sillagkeletkezést kutató HOBYS program (Motte és mtsai., 2010), mely a

Naphoz képest 3 kp -nél közelebb lév®, OB

sillagokat tartalmazó molekulafelh®ket,

mint az Orion, Vela és Cygnus C tanulmányozta.

A 108

soportba kategorizált

források egyesével lettek megvizsgálva, az eddigi elérhet® adatok alapján, és
25

sopor-
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tonként egy forrás lett kiválasztva.

A kiválasztás során Plan k, IRAS és AKARI

térképeket, extink iós térképeket, eddigi publiká iókat használtunk fel. A 7. ábrán
látható egy a válogatások során használt bélyegképek gy¶jteménye. Fehér kör jelöli
a Plan k felh® somó pozí ióját. A következ® szempontok szerint választottuk ki a
Hers hel észlelések

élpontjait: jól izolált felh® somók, vagy 1 fokon belül több fel-

h® somó található; jól ismert hideg felh® somó, vagy hideg, de eddig nem vizsgált
forrás; a közeli infravörös felvételeken meggyelhet® pontforrások száma esetén is
választottunk területeket kevés és sok asszo iált pontforrással is.

26

27
Cold Cores projekt által meggyelt források kiválasztásához. A forrás koordinátája

térképek láthatóak a forrásra.

és az eddig a területen lév® ismert források azonosítója is fel van tüntetve. Különböz® hullámhosszakon készült

7. ábra. Egy példa ábra a Gala ti

2.2. Infravörös - milliméteres radiometria
27
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2.3. A sillagközi anyag zikai paramétereinek kiszámítása
Ebben

a

fejezetben

összefoglaltam a

vizsgált

felh® somók

zikai

paraméterei

meghatározásához használt f®bb módszereket. A meggyelt hideg, s¶r¶ felh® somók
paramétereinek meghatározásához el kell különíteni az el®teret és hátteret. A források méretét a számolt oszlops¶r¶ség térképeken határoztam meg, különböz® AV
vizuális extink ió kontúrokat gyelembe véve. Molekulavonalas meggyelések esetén
a méret meghatározása az integrált intenzitás térképek segítségével lehetséges.

A

távolság ismeretében számíthatjuk ki a források tömegét, a felh® somó határán belül
számított oszlops¶r¶ség térképek alapján. A molekulavonalas méréseket használtam
a források h®mérsékletének és s¶r¶ségének részletes tanulmányozására.

2.3.1. Háttérlevonás a Hers hel képekr®l
A felh® somók tömegének és méretének pontos meghatározásához, a számítások
el®tt le kell vonnunk az el®tér és háttér sugárzást. Az irodalomban sokféle, különböz® módszert találhatunk ennek a feladatnak a megoldására, példuál: i) Fourier
transzformá iós (FT) módszer, amely szétválasztja a nagyskálás és kis skálájú struktúrákat (Wang és mtsai., 2015); ii) egy referen ia terület kiválasztásával meghatározott állandó háttér érték (Juvela és mtsai., 2012); iii) a galaktikus háttér Gauss
görbével való illesztése, a Galaktikus szélesség mentén (Battersby és mtsai., 2011).
A Plan k ECC felh® somók vizsgálata során, a következ® módszert használtam
a háttér megállapítására: 2

◦

×2◦

térképeket vizsgáltam az objektum középpontja

környezetében. Ezek a térképek sokkal nagyobb területet fednek le, mint a vizsgálat
élját képez® néhány 10 ívper es források.

A térképeket 5' felbontásúra simítot-

tam és ezt használtam háttérként. Az ii) és iii) módszerhez képest el®nye, hogy a
vizsgált mez® mentén változó háttér értéket használhatunk így, a lokális struktúrák
gyelembevételével.
Háttérlevonás után a számított oszlops¶r¶ség értékek 15-20%-al, a porh®mérséklet értékek pedig 1-3 K-el ala sonyabbak, mint háttérlevonás nélkül.

Az általam

használt módszert összehasonlítottam a Wang és mtsai. (2015) által használt FT
módszerrel. A számított értékek közötti átlagos eltérés
28
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2.3.2. Tdust és N(H2) számítás távoli infravörös mérésekb®l
A Hers hel PACS és SPIRE mérések alapján kiszámolhatjuk a porh®mérsékletet
és a hidrogén oszlops¶r¶séget a vizsgált

sillagközi felh®ben.

A méréseket közös

felbontásra simítottam els® lépésként, majd minden egyes képpontra illesztettem a
spektrális energiaeloszlás diagramot, Bν (Tdust )ν

β

alakban.

A SED illesztés során kapott h®mérséklet (T) és intenzitás (Iν ) értékek ismeretében, a hidrogén oszlops¶r¶ség a következ® egyenlettel számítható ki:

N(H2 ) =

Iν
Bν (T )κµmH

ahol Bν (T) a T h®mérséklet¶ Plan k függvény értéke
opa itása,

µ=2,33,

ν

frekven ián,

κ

a por

az átlagos molekulatömeg, mH pedig a hidrogén tömege.

por opa itását a Juvela és mtsai. (2012)

κν =0,1

(11)

A

ikkben is leírt módon határoztam meg:

2
β
m /g (ν /1000 GHz) .

2.3.3. Tkin és N(NH3) számítás rádióspektroszkópiai mérések alapján
Az ammónia molekulát Cheung és mtsai. (1968) fedezték fel a
képlete NH3 .

sillagközi térben,

Para- és ortho- állapotban fordul el®, melyeket a hidrogénatomok

spinjének állása különböztet meg.

Ortho-NH3 esetén mindhárom hidrogén atom

spinje azonos irányba mutat. Nagyszámú átmenete létezik, amelyek széles gerjesztési
feltételekkel jellemezhet®ek (Ho & Townes, 1983).
Az ammónia molekula rotá iós energiáját a J és K kvantumszámok határozzák
meg, melyek a teljes forgatónyomatéknak és a molekula tengelyére vett vetületének
felelnek meg. A rotá ió mellett vibrá iós mozgás is jellemzi a molekulát, a nitrogén
atom áthaladása a hidrogén atomok által deniált síkon. Ennek hatására a (J,K)
rotá iós állapot inverziós doublettre hasad fel (kivéve a K=0 esetet). További hipernom köl sönhatások következtében ezek a doublettek tovább hasadnak. Ennek f®
oka a nitrogén atommag elektromos kvadrupól momentumának az elektronok terével
való köl sönhatása. További gyengébb köl sönhatások, például hidrogén-hidrogén és
hidrogén-nitrogén spin-spin köl sönhatások hatására, az J=1, K=1 rotá iós inverzi29
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ós átmenet (jelölése a továbbiakban: (1,1) ) 18 hipernom komponensb®l áll össze.
Ezek a f® soportba és 4 mellék soportba rendez®dnek (Ho & Townes, 1983).
8.

A

ábrán látható Myers & Benson L1498 irányába történt ammónia észlelésenek

eredménye (Ho & Townes, 1983).

Az ammónia vonal soportok meggyelhet®ek,

a középs® panelen lév® modelspektrumon jelölve van a 18 hipernom komponens
pozí iója.

8. ábra. Meggyelt és modellezett NH3 (1,1) spektrum az L1498 objektum irányába. A

középs® panelen függ®leges vonalak jelölik a hipernom komponensek er®sségét,
pozí ióját. Forrás: Ho & Townes (1983)

Az NH3 (1,1) és (2,2) átmenetének meggyelése alapján, az optikai mélység
(τ ) és vonalintenzitások (TM B ) ismeretében, kiszámíthatjuk az ammónia rotá iós
h®mérsékletét és oszlops¶r¶ségét. Feltételezve, hogy a meggyelt forrás h®mérséklet
és s¶r¶ség eloszlása homogén, a számítás menete a következ®, amely Harju és mtsai.
(1993) és Tafalla és mtsai. (2004) munkáján alapszik:
A rotá iós h®mérséklet:

Trot =

ahol

τ (1, 1)

−41, 5

ln
1−
ln −0,282
τ (1,1)


TM B (2,2)
TM B (1,1)

(1 − e−τ (1,1) )



(12)

az (1,1) vonal hipernom szerkezetének illesztéséb®l kapható, míg
30
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TM B (1, 1)
Jelölje

és

TM B (2, 2)

F (T )

31

a f® soport vonalak maximális intenzitása.

függvény a következ®t:

F (T ) =

1
ehν/kT

(13)

−1

A gerjesztési h®mérséklet (Tgerj ) az alábbi egyenlet átrendezéséb®l kapható:

TM B (1, 1) = η
ahol

η

a nyaláb kitöltési faktor,

Nu (1, 1),


hν
[F (Tgerj ) − F (Tbg )] 1 − eτ (1,1)
k
Tbg

(14)

pedig a kozmikus háttér h®mérséklete, 2,7 K.

az (1,1) állapot fels® gerjesztési állapotában lév® ammónia oszlop-

s¶r¶sége ekkor:

1
1
Nu (1, 1) = 1, 3 × 1013
F (Tbg )
η
a−

F (Tgerj )

Z

dνTM B(1, 1)

(15)

A gerjesztési h®mérséklet és az (1,1) állapot fels® gerjesztési állapotában lév®
ammónia oszlops¶r¶ségének ismeretében az (1,1) állapotban lév® ammónia oszlops¶r¶sége:

N(NH3 ((1, 1)) = Nu (1, 1) 1 + ehν11 /kTgerj
A teljes NH3 oszlops¶r¶ség kiszámolható az

N(NH3 ) = N(NH3 (1, 1))





N(NH3 (1, 1))

(16)

ismeretében:

1 23,4/Trot
5
14
e
+ 1 + e−41,5/Trot + e−101,5/Trot
3
3
3



(17)

A kinetikus h®mérséklet (Tkin ) kiszámítható a következ®képpen:

Tkin =

1−

Trot
42

Trot
ln (1 + 1, 1e−16/Trot )

(18)

2.3.4. Cppsimu modellez® program
A rádióspektroszkópiai meggyelések elemzése során lehet®ségünk van nem
a zikai paraméterek kiszámítására a 2.3.3.
31

sak

fejezetben is leírtaknak megfelel®en,
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hanem radiatív transzfer számítások végzésére is, amelynek segítségével a meggyelt
forrás méretét, h®mérséklet és s¶r¶ség prolját jellemezhetjük.
A doktori kutatásom során az ammónia spektrumok modellezésére a
nev¶ programot használtam (Juvela, 1997).

cppsimu

Jelen fejezet a szimulá iós módszer

részleteinek leírását tartalmazza, a Juvela (1997)-es

ikk A jel¶ melléklete alapján.

A modellezés során a molekulafelh® ellákra van felosztva, a sugárzási teret pedig
foton

somagokkal modellezzük. Minden

ellához hozzá van rendelve egy számláló,

amely a foton somagok áthaladása során elnyelt fotonok számát tárolja.
A számítás során két különböz® módszer van a szimulá ió elvégzésére. Az

B

A

és

módszerben a következ®ekben bemutatott eljárás szerint történik egy-egy foton

somag kezelése.

A

módszer:

•

egy foton

somag generálása véletlen pozí ióval és iránnyal, a felh®n belül, vagy

annak határán. A foton
megegyezik a
és az adott

somaghoz a fotonok számának hozzárendelése, amely

ella által másodper enként kibo sátott valós fotonok számának

ellában egy iterá iós lépés során generált foton

somagok várható

számának hányadosával

•

a következ® lépések ismétlése, amíg a foton

somag el nem hagyja a felh®

határát



a foton

somag mozgatása a következ®

ella határig a

somag eredeti

haladási irányának megfelel®en



a

ellában

megtett

utazási

távolság

alapján

az

optikai

mélység

kiszámítása



a

foton

somag

fotonszámának

sökkentése,

értékének növelése az elnyelt fotonok számával

B

módszer:
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somag generálása véletlen pozí ióval és iránnyal, a felh® határán.
somaghoz a fotonok számának hozzárendelése, amely megegyezik a

háttér által másodper enként kibo sátott valós fotonok számának és az egy
iterá iós lépés során generált foton

•

somagok teljes számának hányadosával

a következ® lépések ismétlése, amíg a foton

somag el nem hagyja a felh®

határát



a foton

somag mozgatása a következ®

ella határig a

somag eredeti

haladási irányának megfelel®en



a

ellában

megtett

utazási

távolság

alapján

az

optikai

mélység

kiszámítása



a

foton

somag

fotonszámának

sökkentése,

a

ella

számlálójának

értékének növelése az elnyelt fotonok számával



a

ella által egy iterá iós lépés során kibo sátott fotonok számának és az

iterá iós lépés során a

ellán áthaladó foton

somagok várható számának

hányadosának kiszámítása

∗

a

ellában elnyelt fotonok számának kiszámítása és a

ella szám-

lájónák ezzek a számmal való növelése

∗

a fennmaradó fotonok számának hozzáadása a foton somagban található fotonokhoz

A feltételezések szerint a
tek populáltsága.

ellában található minden molekulára azonos a szin-

A turbulen ia és a kinetikai mozgások hatására a

ellákban

lév® molekulák eltér® sebességgel rendelkeznek, mely hatással lehet a gerjesztési
feltételekre.
A szimulá ió során alkalmazott egyenletek a következ®ek (Juvela, 1997):
Az egyenleteken a gerjesztési szinteket
hogy

i

és

l = u − 1.
33

j

jelöli, míg az

u

és

l

szintekre igaz,
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Az

u → l átmenet során kibo

sátott fotonok száma, a kibo sátó ella térfogatával

osztva:

nνul (ν) = nj Aul φ(ν)
a felh®n kívülr®l egy

satornán érkez® fotonok száma:

nνbg =
, ahol

φ(ν)

∆v

a

(19)

2πν 3
∆vA
hν/kT
3
bg − 1
c e

(20)

satornak szélessége sebesség egységben kifejezve és A a felület.

a sugárzási prol, amely a lokális gáztulajdonságoktól függ (h®mozgás és

σν ,

a

mikroturbulen ia).
Az s távolságegységre vonatkozó optikai mélység az

τ=

u→l

átmenetre:

hνul
(nl Blu − nu Bul )φ(ν)s
4π

(21)

Az elnyelési és sugárzási prolok azonosok a feltételezés szerint, Gauss alak
jellemzi ®ket.
Ahogyan a

Az átmenetek proljai is egymástól elkülönülnek frekven iában.

ν

frekven iájú,

nν

számú foton

s

távolságot utazik,

a gerjesztett

átmenetek száma a fentebbi szintre jutott molekulák száma osztva az alsó szinten
lév® molekulák számával:

Slu =
Jelölje

Sij

s 1 − e−τ
hν
φ(ν)nl Blu nν (ν)
4π
V
τ

(22)

egy molekula másodper enkénti elnyelésének számát. Ekkor az egyen-

súlyi egyenlet:

ni

X

(Aij + Sij + Cij ) =

j

m

nj (Aji +

j

egyenletünk van, amelyek közül

egyenletet a

X

m
X
i=1

34

sak

m−1

ni = n

gi
Sij + Cji )
gj

független lineárisan.

(23)

Az egyik

(24)
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egyenlet helyettesíti, ahol

na

35

molekula teljes száms¶r¶sége. A szintek populáltsága

Cij

megoldható ezek alapján, mert

és

Aij -t

feltételezzük, hogy ismerjük.

Sij

pedig

a szimulá ió eredménye. A szimulá ió következ® lépésében már az új populáltsági
értékeket használjuk.
A kapott eredményekben fellép® véletlen uktuá iók
a foton

somagokat használhatjuk úgy, hogy

sökkentésének érdekében

sak a különbséget reprezentálják a

valós sugárzási tér és egy állandó h®mérséklettel rendelkez® sugárzási tér között. A
referen ia terület használata megköveteli a fotonok és a gáz közötti hatás számításának módosítását. A Juvela (1997)
Bernes (1979)-es

ikk mellett, melyen ezen összefoglaló alapszik, a

ikkben is található leírás.

A referen ia mez® egy
lyi állapottal írható le.

TR

h®mérséklettel jellemezhet® termodinamikai egyensú-

Legyen

megfelel® fotonok száma. Egy

nTν

V

és

nR
ν

rendre a valódi és a referen ia mez®nek

térfogatú

ellából, az

u→l

átmenet során a

δv

frekven ia tartományba kibo sátott fotonok száma:

nTν = Aul nu V ∆νφ(ν)
gu − kThν
e R V ∆νφ(ν)
nR
ν = Aul nl
gl

(25)

Az A felületre es®, háttérb®l származó fotonok száma pedig:

∆ν
φ(ν)
hν
∆ν
φ(ν)
nR
ν = πAIν (TR )
hν
nTν = πAIν (Tbg )

Egy adott foton

somag

s

távolságot utazik a

ellán át, az elnyelések száma:



−τ
−t
hν
s
T1−e
R1 − e
dSij (ν) =
φ(ν)Blu n
−n
4π
τ
t
V
, ahol

t

a referen ia fotonok optikai mélysége a

t=

(27)

ellában:

−hν
hν
nl Blu (1 − e kTR )sφ(ν)
4π
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(26)

(28)
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A szimulá ió során

supán a különbséget számítjuk ki, a valós elnyelések és a

referen ia terület miatt fellép® elnyelések között. Az el®z®ekben kivont referen ia
mez®t hozzáadjuk az egyensúlyi egyenletekhez:

ni

X

(Aij + Bij Iν (TR ) + Cij + Sij ) =

j

Mivel

nT

X

[nj (Aji + Bji Iν (TR ) + Cji + Sji )]

(29)

j

Sij ,

az elnyelések számát jelz® érték, függ a kibo sátó

ellában számolt

R
és n értékekt®l, a használt referen ia h®mérsékletnek meg kell egyeznie minden

ellában.
Fix referen ia h®mérséklet helyett referen iaként használható a szimulá ió el®z®
lépésében kapott populá iós szintek.

A fotonok száma és az optikai mélységek

számítása a referen ia mez®re ugyanúgy történik, mint a valós fotonok esetén,
az el®z® iterá ióban kapott populá iós szintek használatával.

sak

Ennek el®nye, hogy

nem kell egy adott referen ia h®mérsékletet feltételeznünk és a referen ia mez® egyre
közelebb kerül a valós értékekhez, az iterá ió konvergálása során. Hátránya viszont,
hogy tárolni kell két különböz® lépésb®l származó populá iós szintek értékeit is, amely nagy méret¶ háromdimenziós modellek esetén jelent®sen megnöveli a számítás
memóriaigényét.
Ezek a számítások használandóak az
a fotonok

sak a

A módszer esetén.

A

B

módszernél viszont

ellák határának elérésekor adódnak hozzá a foton

Ekkor fontos, hogy a nagyobb optikai mélységgel jellemezhet®

somagokhoz.

ellák belsejében el-

nyel®d® fotonokat megfelel®en kezeljük. Ehhez a következ® egyenletek módosítása
szükséges:
A foton megtett útja során, egy

ellából kibo sátott újabb fotonok száma:

1 − e−τ
φ(ν)
τ

(30)

gu − kThν 1 − e−t
e R
φ(ν)
gl
t

(31)

nT+ = nu Aul V
A referen ia mez® esetén pedig:

nR
+ = nl Aul V
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Egy iterá iós lépés során több foton somag is áthaladhat egy adott

ellán.

Sij

helyes számítása ekkor:

Slu (ν) =

s
hν
Blu φ(ν)
4π
V
−τ
1
−
e
1 − e−τ
{(nT
+ nu Aul V φ(ν)(1 −
))
τ
τ
1 − e−t
gu − hν
1 − e−t
− (nR
+ nl Aul V e kTR (1 −
))}
t
gl
t

(32)

2.3.5. Kinematikai távolságmeghatározási módszer
Különböz® CO és HI felméréseket készítettek, hogy a Galaxis rotá iós görbéjét
meghatározzák (lásd például: Burton & Gordon (1978); Clemens (1985)). A rotá iós
görbe meghatározása kul sfontosságú volt a Galaxisban található gáz komponens
eloszlásának vizsgálatához.

A görbe ismeretében a spektroszkópiailag meggyelt

radiális sebességét egy adott felh®nek össze tudjuk kap solni a Galaktikus pozí iójával és távolságával. Ezt a módszert nevezzük kinematikai távolság módszernek. Ez
a módszer a leghatékonyabb a molekulafelh®k távolságának meghatározásában, bár
a helyi sebesség perturbá iók, táguló héjak, a Galaktikus Bar közelében lév® nem
körkörös mozgások pontatlanságot okoznak (Burton & Bania, 1974; Liszt & Burton, 1981; Gómez, 2006).

A meggyelt spektrumvonal Doppler eltolódása adja a

felh® radiális sebességét, míg a rotá iós görbe ismerete meghatározza az ehhez a
sebességhez tartozó Galakto entrikus távolságot. Egy adott Galaktikus hosszúságra
és radiális sebességre, a Galakto entrikus távolság egyértelm¶en meghatározható:

r = R0 sin(l)
ahol

R0

V (r)
Vr + V0 sin(l)

a Nap Galakto entrikus távolsága,

keringési sebessége,

V (r)

V0

(33)

a Nap Galaktikus középpont körüli

a Galaxis rotá iós görbéje és

VR

pedig a felh® meggyelt

radiális sebessége.
A Galaxis küls® részén (r>R0 ), ez egy meghatározott pozí iónak felel meg, amint
az a 9. ábrán látható, zöld ponttal jelölve. A bels® Galaxis esetén, két különböz®
37
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pozí iónak felel meg ez a Galakto entrikus távolság a látóirány mentén: az ábrán
kék és piros ponttal jelölt, közeli és távoli távolságnak, melyek a tangen iális pont
két különböz® oldalán helyezkednek el. Ezt a kétértelm¶séget nevezzük KDA problémának (kinemati

distan e ambiguity).

Egyedül a sebesség adatok segítségével

nem tudunk dönteni a két távolság között a bels® Galaxis esetén.
gyelésekre, feltételezésekre van ehhez szükségünk.

További meg-

Illetve lehet®ségünk van két

modellt, számítást végezni - mindkét távolság gyelembevételével. A két távolság
kiszámítható a következ® egyenlettel:

d = R0 cos(l) ±

q

r2 − R02 sin2 (l)

9. ábra. A kinematikai távolság kétértelm¶ségét bemutató ábra.

(34)

A bels® Galaxis e-

setén, egy Galakto entrikus távolság két lehetséges pozí iót jelöl ki.

A for-

rás pontos távolságának eldöntéséhez további informá iókra van szükségünk.
Kék és piros pont
a

meghatározott

jelöli a közeli

távolságot

a

és távoli távolságokat.

küls®

galaxisban

elhelyezked®

Ebben az esetben a távolság meghatározása egyértelm¶.
http://galaxymap.org/drupal/node/209
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Zöld pont
forrás

jelzi

esetén.

Az ábra eredete:

2.4. Minimális feszít® fa módszer
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2.4. Minimális feszít® fa módszer
A

felh® somók

és

atal

sillagok

skálájú eloszlásuk vizsgálata.

statisztikai

vizsgálatának

része,

a

A felh® somók tanulmányozása során a

közepes
soportok

azonosítására és jellemzésére a minimális feszít® fa (MST = Minimum spanning
tree, Cartwright & Whitworth (2004); Gutermuth és mtsai. (2009); Beerer és mtsai.
(2010)) módszert alkalmaztam. A vizsgált források koordinátáit összeköt® hálózat
az MST, amelyben: i) a pontokat összeköt® szakaszok, "élek", összhossza minimális
és ii) nin senek benne zárt hurkok.

A hálózat felépítésének leírása megtalálható

J. C. Gower (1969) munkájában: akármelyik pontból kiindulhatunk, a vizsgált pontot a hozzá legközelebb es®vel kötjük össze. A már meglév® hálózat kiterjesztésénél
mindig az egyik hálózatban lév® pontot kötjük össze, a hozzá legközelebb lév®, még
nem a hálózatban lév® ponttal. A hálózat felépítése után
a következ®képpen: a

soportokat deniálhatunk

soporton belül tagok maximális távolságának kisebbnek kell

lennie, mint egy el®re meghatározott levágási hossz. A 10. ábra mutatja a
deniálásának módszerét: a) források eloszlása, b) MST struktúra és

soportok

) azonosított

soportok.

10. ábra. Csoportok deniálása a minimális feszít® fa módszerrel. a) pontforrások elosz-

lása, b) minimális feszít® fa struktúra,

) azonosított

soportok.

A deniált

levágási hossznál hosszabb élek a források között törölve lettek az MST struktúrából, így a

A

levágási hossz

soportok elkülönülnek.

megállapításához Gutermuth és

mtsai. (2009) módszerét

használtam: a legkisebb kifeszít® fa elkészítése után megvizsgáltam az élek hosszának eloszlását. Az élek hosszának (az adott forrás legközelebbi szomszédjának távolsága) a kumulatív eloszlás függvényét felrajzolva, levágási hossznak deniáljuk az
39
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eloszlás két végére illesztett egyenes metszéspontját.

2.5. Az MST módszerrel azonosított soportok elnyúltsága
A legalább három taggal rendelkez®

soportok alakját az elnyúltságuk leírásával

jellemezhetjük. A 11. ábrán látható egy példa

soport a Taurus-Orion régióból. A

soport sugarát a Cartwright & Whitworth (2004)
tam: RC a

ikkben leírtak alapján deniál-

soporttagok átlagos pozí iója által deniált középpont és a legtávolabbi

pont közötti távolság. A soport területét S hmeja & Klessen (2006)-nak megfelel®en
számítottam ki: A jelöli a
terület.

soport területét, amely a konvex burok által közrefogott

Rh -t, a konvex burok sugarát úgy deniáltam, hogy az Rh sugarú kör

területe egyezzen meg A-val. S hmeja & Klessen (2006)-nak megfelel®en, a
elnyúltsága:

soport

χ=RC /Rh .

11. ábra. Egy példa PGCC

használt hideg

soport a Taurus-Orion régióból. A

soportok azonosítására

sillagközi anyag térkép látható a háttérben MJy/sr egységben,

relatív koordináták vannak feltüntetve a
soport elnyúltsága

χ=3.4.

Fekete

soport középpontjához képest.

A

sillagok jelölik a C3PO forrásokat, vékony

fekete vonalak az MST struktúra éleit, fekete szaggatott vonal jelöli a konvex
burkot. A piros szaggatott vonallal jelölt kör sugara RC .
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Egy szabályos kör alakú
portok alakját, akkor a

α

indexek alapján

χ=1.

soport esetén
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Ha ellipszissel közelíthetjük a

so-

χ=1,4-1,7-2,0 és 3,2 értékek 1:2, 1:3, 1:4 és 1:10 tengelyarányú

ellipsziseknek felelnek meg.

2.6. Fiatal sillagok osztályozása a Tbol és α indexek alapján
A atal

sillagok osztályozására használhatjuk a közeli- és közép-infravörös tar-

tományban

vett

spektrális

energiaeloszlás

diagramjuk

lefutását.

megvizsgálva a SEDet, kiszámolhatjuk az infravörös spektrálindexet,

2-24 µm-en

α-t,

Lada

(1987) munkájának alapján:

α=

dlogνFν
dlogλFλ
=
dlogν
dlogλ

ahol Fλ és Fν a meggyelt uxus
osztályozás alapján három

λ

hullámhosszon és

(35)

ν

soportba lettek osztva a atal

frekven ián.

Az eredeti

sillagok: Class I, Class II

és Class III, majd kés®bb Greene és mtsai. (1994) egy újabb köztes osztályt vezetett
be, a Flat spektrumú osztályt. A legatalabb, Class 0 források még nem gyelhet®ek
meg ezeken a hullámhosszakon, így ez az osztály is kés®bb lett bevezetve, de jelenlétükre pl. kiáramlások utalhatnak (Andre és mtsai., 1993). A Class I, Flat, Class II
és Class III osztályba sorolható forrásokra a következ® értékek jellemz®ek:
0,3>

α >-0,3;

A

atal

-0,3>

α >-1,6

sillagok

és -1,6>

másik

α

α>

0,3;

(Greene és mtsai., 1994).

osztályozása

a

bolometrikus

h®mérséklet

alapján

történik. Myers & Ladd (1993) dení iója szerint egy forrás bolometrikus h®mérséklete, Tbol , annak a feketetest sugárzásnak a h®mérséklete, amely uxussal súlyozott átlagos frekven iája megegyezik a meggyelt spektrális energiaeloszlás átlagos
frekven iájával.

Tbol = 1, 25 × 10−11 νKHz −1
ahol

ν

(36)

a súlyozott átlagos frekven ia:

ν = I1 /I0 , Im =

Z

0

41

∞

dνν m Fν

(37)
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Er®sen beágyazott proto sillagok esetén Tbol =20 K, amely folyamatosan n® a
kistömeg¶

sillag h®mérsékletéig, ahogyan a

sillagot körülvev® korong és burok

elt¶nik a fejl®dés során (Launhardt és mtsai., 2013). Chen és mtsai. (1995) javasolták
a következ® határok bevezetését a atal

sillagokra: a Class 0 forásokra Tbol <70 K, a

Class I forrásokra a 70 K<Tbol <650 K, a Class II osztályra 650 K<Tbol <2800 K, míg
Tbol >2800 K a Class III osztályba sorolt források esetén.

2.7. Fiatal sillagok zikai paramétereinek modellezése
Robitaille és mtsai. (2006) egy 20000 atal
fer modelleket készítettek.

sillagból álló mintára radiatív transz-

A modell katalógusban spektrális energiaeloszlás diag-

ramok és polarizá iós spektrumok érhet®ek el 10 különböz® meggyelési szögb®l
nézve a

sillag-korong-burok rendszert. A tengelyszimmetrikus atal

sillag model-

lek széles skálát fognak át, mind tömegüket (0,1 - 50 M⊙ ), mind fejl®dési osztályukat tekintve (a korai burokkal rendelkez® forrásoktól a kései, már
got tartalmazó állapotig).

A

sak koron-

sillagok és környezetük zikai paramétereit meg-

gyelések és elméleti modellek felhasználásával állították be.

A spektrális energia

eloszlások lehet®vé teszik, hogy az objektumok meggyelt tulajdonságai és a zikai
tulajdonságai között kap solatot teremtsünk.

Az ar hívum használata azt jelen-

ti, hogy meglév® észlelésekhez megtaláljuk a legjobban illeszked® modelleket, mely
segítségével a rendszer zikai paramétereire adhatunk be slést.
A

sillagok esetén a Napéval megegyez® fémességet feltételeztek.

A fotoszféra

modellezéséhez 10000 K alatti h®mérséklet esetén a Brott & Haus hildt (2005) modellt, míg e felett a Kuru z (1993) modellt használták.
paramétere van, amely a 4.
lapotokban

A modellnek összesen 14

táblázatban van felsorolva.

Az egyes fejl®dési ál-

sak bizonyos paraméterek a meghatározóak.

A legkorábbi fejl®dési

szakaszban, amikor a

sillag körüli korong még be van ágyazva a kiterjedt burok-

ba, akkor a korong bels® sugara és akkré iós ráta azok a paraméterek, amelyek az
1-8 µm-en észlelhet® uxust meghatározzák. A teljes spektrális energiaeloszlás diagramot meghatározó paraméterek a burok akkré iós rátája, a kifújások nyílásszöge,
a rendszer inkliná iója, a korong és burok bels® sugara és a
42
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A kés®bbi fejl®dési állapotokban, amikor a burok már nagyrészben elt¶nt, akkor a
korong bels® sugara, akkré iós rátája, tömege és kiszélesedése a legf®bb paraméterek.
Paraméter

Leírás

M∗

sillagtömeg

R∗

sillagsugár

T∗

sillag h®mérséklet

Ṁenv

burok akkré iós ráta

max
Renv

burok küls® sugara

ρcavity
θcavity
Mdisk
max
Rdisk
min
Rdisk
Ṁdisk
zf actor
β
ρambient

üreg s¶r¶sége
üreg nyílásszöge
korong tömeg (gáz + por)
korong küls® sugara
korong bels® sugara
korong akkré iós rátája
korong skálamagasság
korong kiszélesedésének szöge
környez® s¶r¶ség

4. táblázat. A Robitaille modellek paraméterei

A 12.

ábrán láthatóak példa SEDek, három különböz® tömeg¶

sillagra (0,2,

2 és 20 M⊙ ), három különböz® fejl®dési állapotban, Stage I, Stage II és Stage III
(Robitaille és mtsai., 2006). Minden egyes panelen 10 SED látható, a 10 különböz®
inkliná iós szögnek megfelel®en. Szaggatott vonallal minden esetben fel van tüntetve
a

sillag fotoszférájának sugárzása.
A paraméterek közötti összefüggések részletei megtalálhatóak a Robitaille és mt-

sai. (2006)

ikkben.

A kiszámított modellek online letölthet®ek és a meggyelt adatokat megadva,
kiválaszthatjuk a legjobban illeszked® paramétert is. A modell illesztés egy online
felületen volt elérhet®, de 2016-tól az online oldal már nem üzemel. E helyett egy

python

kódot használhatunk. A doktori dolgozatban bemutatott illesztések még az

online oldal segítségével történtek.
Az illesztés menete a következ®, Robitaille és mtsai. (2007) alapján. Feltételezzük, hogy az adott forrásról

N

meggyelési adatunk van, a
43

λi(i=1...N )

hullámhossza-
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12. ábra. példa SEDek, három különböz® tömeg¶

sillagra (0,2, 2 és 20 M⊙ ), három

különböz® fejl®dési állapotban - Stage I, Stage II és Stage III (Robitaille és mtsai., 2006). Minden egyes panelen 10 SED látható, a 10 különböz® inkliná iós
szögnek megfelel®en, 10 különböz® vonallal jelölve, de ezek néha egybeesnek.
Szaggatott vonallal minden esetben fel van tüntetve a

sillag fotoszférájának

sugárzása. Ábra forrás: Robitaille és mtsai. (2006).

kon és az észlelt uxuss¶r¶ségek

Fν (λi ), σ(λi )

hibával.

apertúrában voltak mérve, és a forrás távolsága
helyezkedik el.

dmin

A uxusok

A(λi )

méret¶

és dmax távolság között

A modelleket a gyakran használt optikai, infravörös és szubmil-

liméteres sz¶r®kkel konvolválták.

Ahhoz, hogy lehet®ség legyen a modellezett és

a meggyelt értékek összehasonlításásra, a modell konvolvált értékeket a

A(λi )

apertúra méretre interpoláljuk, majd skálázzuk a megfelel® távolságra. Az apertúra
méretnek megfelel® interpolá iót azt teszi lehetségessé, hogy minden modell 50
különböz® apertúra méretre lett kiszámítva, 100 és 100000 AU között.
volvált, interpolált, skálázott modell értékeket jelölje
során a vizuális extink ió

AV

Mν (λi ).

A kon-

A modell illesztés

értéke egy szabad paraméter. A meggyelésekre így a
44
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következ® értéket illesztjük:

Pν (λi ) = Mν (λi ) × 10−0,4AV κλi /κV
ahol

κλi

és

κV

értékét az extink ós törvény adja, amelyre a Indebetouw és mtsai.

(2005) extink iós modellt használták.
véért használjuk a

log[Fν ]

és

log[Pν ]

Pν (λi )

nem lineáris, így az egyszer¶ség ked-

értékeket. Ekkor:

log10 [Pν (λi )] = log10 [Mν (λi )] − 0, 4AV
ahol

AV

(38)

κλi
κV

(39)

értéke optimális skálázás segítségével határozható meg.

A modell illeszkedését az adatpontokra es®

χ2

értékkel jellemezzük, amely:

2
N 
1 X hlog10 [Fν (λi )]i − log10 [Pν (λi )]
χ =
N i=0
σ(hlog10 [Fν (λi )]i)
2

Az illesztés minden modellre,

dmin

távolság értékek között több különböz®

d távolság, AV

és

dmax

(40)

legkisebb és legnagyobb lehetséges

d távolságra történik.

extink ió és a hozzájuk tartozó számított

χ2

A legjobban illeszked®

érték tárolódik. Amikor

minden modellre lefutott az illesztés, kiválaszthatjuk a legkisebb
delkez® modelleket.

Tipikusan a 10 legjobb modellt tároljuk.

néha sz¶kebb - néha tágabb tartományt a atal

χ2

értékkel ren-

Ezek adják meg a

sillag zikai paramétereire.

A modellezés során az el®re kiszámított atal

sillag modelleket használjuk,

melyek meghatározott paraméterekkel lettek kiszámolva.

Nin sen lehet®ségünk

az el®re beállított értékeken módosítani, annál nomabb beosztást használni a
paraméterek meghatározására.
az egyes

Az így kapott értékek jó kiindulást adhatnak

sillag-korong rendszerek részletes modellezéséhez, amelyeket például a

RADMC vagy HO-CHUNK radiatív transzfer kódok segítségével végezhetünk el,
lásd például Watson és mtsai. összefoglaló munkáját a Protostars and Planets V.
könyvben (Reipurth és mtsai., 2007).

45
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3. Plan k felh® somók a Galaxis f®síkjában

A nagytömeg¶

sillag és

sillaghalmaz keletkeztet® területek kiválasztásának elfogu-

latlan lehet®sége, a felh® somókban található por távoli infravörös és szubmilliméteres tartományban lév® sugárzásának vizsgálata.

Ilyen korábbi vizsgálatok

történtek az APEX táv s®vel (ATLASGAL felmérés, APEX Teles ope Large Area
Survey of the Galaxy; S huller és mtsai. (2009)) és a CSO táv s®vel (BGPS femérés,
CSO Bolo am Gala ti

Plane Survey; Aguirre és mtsai. (2011)). Ezek a felmérések

a Galaxis f®síkját vették

élba, annak is a bels® részét.

A Plan k ¶rtáv s® teljes

égbolt felmérése tette lehet®vé, hogy a teljes égbolton, elfogulatlan mintát kapjunk
a hideg felh® somókról.

Ezt felhasználva vizsgálhatjuk a

sillagkeletkezés tulaj-

donságait a Galaxis különböz® részein, különböz® környezetekben (pl. Galaktikus
Középpont, spirálkarok, küls® Galaxis).
0,3 mm<

λ <0,8 mm

A Plan k mérések felbontása 4-5'-es a

hullámhossz tartományban. A Hers hel ¶rtáv s® (lásd a 2.2.3.

fejezet) jobb felbontású adataival kiegészítve már részletes képet kapunk az objektumokat jellemz® porh®mérsékletr®l, oszlops¶r¶ségr®l és

sillagkeletkezési állapo-

tukról. A Plan k és Hers hel táv s®vek lineáris felbontása 2 kp
0,8 p , míg 100 p

távolságban 3 és

távolságban 0,15 és 0,03 p .

A doktori kutatásom részeként kit¶zött vizsgálat

élja a Galaktikus f®síkban

található Plan k ECC objektumok vizsgálata. 48 ECC forrást fedett le a Hers hel
Hi-GAL felmérés (lásd 2.2.4. fejezet). Ezek közül

sak 45 szerepel a PGCC kataló-

gusban, G001.64-00.07, G201.13+00.31 és G296.52-01.19 nem része az új katalógusnak, mert nem olyan kompaktak, mint a többi forrás. Az elemzésben velük is
foglalkoztam és nem találtam eltérést a többi ECC-PGCC forrás zikai paramétereihez képest.

A 13. ábra mutatja a vizsgált objektumok eloszlását. A 13a. ábrán

látható a források Galaktikus eloszlása. Fekete és piros színek jelölik a nagytömeg¶
sillagkeletkezést mutató és nem mutató forrásokat.
47
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13. ábra. a) a kiválasztott 48 ECC forrás Galaktikus eloszlása.

Piros szimbólum jelöli azokat a forrásokat, amelyek

távolságbe sléssel rendelkez® ECC objektum pozí iója van jelölve az ábrán.

Folytonos és pontozott vonalak

nem mutatnak 70 µm-es emissziót. b) a Galaxis korongjáról néz® vetülete, Reid és mtsai. (2014). A negyven,

∼4 kp

,

∼8 kp

,

∼12 kp

és

∼16 kp

.

jelölik a spirálkarok pozí ióját és 1 σ vastagságát. A háttérben látható világosabb és sötétebb szürke ellipszisek
és körök sugaraik:

48
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3.1. Alkalmazott távolság meghatározási módszerek
Az

ECC

objektumok

egyes

zikai

tulajdonságainak,

meghatározásához nélkülözhetetlen a távolság ismerete.

pl.

méret

és

tömeg,

Ehhez különböz® ar hív

felmérések eredményeit használtam fel:

•

kinematikai távolság meghatározása a Purple Mountain Obszervatórium CO
J=1-0 felmérés alapján (Wu és mtsai., 2012). Egy kivételével az összes ECC
objektumban meggyeltek CO J=1-0 sugárzást. Az általam vizsgált 48 ECC
objektum közül 13 forrás mutat egy sebesség komponenst, míg 15 esetben több
sebesség komponens gyelhet® meg az észlelésekben.

Ezekben az esetekben

az objektum távolságának meghatározásakor a legfényesebb CO emisszióval
rendelkez® komponens sebességét vettem gyelembe.

•

kinematikai távolság be slése az ATNF Mopra 22 méteres táv s® által készített
MALT90 (Millimetre Astronomy Lega y Team 90 GHz, Ja kson és mtsai.
(2013)) felmérés alapján.

Hat vizsgált ECC forrást fedett le.

A felmérés

+ 13
12
során különböz® molekulákat észleltek, például: N2 H ,
CO,
CO. A források esetén a legnagyobb kritikus s¶r¶séggel jellemezhet® molekula sebességét
használtam a távolság megbe slésekor.

•

kinematikai távolság meghatározása saját APEX észlelések alapján.
093.C-0866A-2014 projekt keretei belül három ECC objektum

13

Az E-

CO és C

18

O

emisszióját gyeltem meg az APEX 12 m-es táv s®vel.

•

kinematikai távolságbe slés a Dame és mtsai. (2001) CfA

12

CO felmérés fel-

használásával. 24 forrás esetén találhatunk egyedülálló vagy domináló komponenst.

Ezt az értéket használtam abban az esetben, amikor az el®z®

molekulavonalas felmérésekb®l nem volt elérhet® sebesség adat.

14.

ábrán

látható példa spektrumok a CfA felmérésb®l. Ezen forrásokat Wu és mtsai.
(2012) nem mérték.

•

ismert távolságú, vagy sebesség¶ IRDC objektumokkal való asszo iá ió. Hat
ECC forrás társítható korábban meggyelt IRDChez. Parsons és mtsai. (2009)
49
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14. ábra. Példa

12 CO spektrumok olyan ECC forrásokra, melyek nem voltak meggyelve

a Wu és mtsai. (2012) felmérés során. Ezekben az esetekben egy sebesség komponens gyelhet® meg.

A források neve és a vonal Gauss-illesztéssel kapott

sebessége az ábrákon fel van tüntetve. Az illesztett Gauss görbéket zöld szaggatott vonal jelöli.

közölt rájuk sebesség adatokat, a Gala ti Ring Survey felmérés adatai alapján.

•

a Plan k PGCC katalógusban található távolság adatok.

A katalógus-

ban különböz® módszerekkel meghatározott távolság adatok érhet®ek el:
50
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kinematikus

távolság

meghatározás;

optikai

51

extink ión

meghatározás az SDSS DR7 felmérés alapján;

alapuló

távolság

közeli infravörös extink ió

alapján.
A vizsgált ECC források adatait, többek között a távolságot a 5 táblázatban
foglaltam össze.

A távolságmeghatározási módszert a távolság értékek jobb fels®

index száma jelöli.
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7,40
8,09
7,39
4,89
3,27
5,30
6,94
1,08
3,45
0,06
0,35
2,42
1,03
0,77
3,12
1,26

G000.65-00.01

G001.64-00.07

G006.96+00.89
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G009.79+00.87

G028.56-00.24

G033.70-00.01

G038.36-00.95

G074.11+00.11

G089.62+02.16

G144.66+00.16

G144.84+00.76

G146.71+02.05

G148.00+00.09

G148.24+00.41

G162.79+01.34

6

1

6

6

1

1

1

5

1

1

6

4

1

2

2

11,82

11,97

13,13

11,14

8,23

13,94

8,35

9,14

9,28

12,11

12,37

9,24

9,29

9,59

8,91

9,49

[K℄

[kp ℄

6

TECC

D

G000.50+00.00

Név

13,1

7,88

10,16

7,71

9,82

10,39

8,5

9,15

8,47

14,07

10,1

10,02

7,27

4,51

6,73

7,48

['℄

a

2,40

3,57

1,14

1,15

3,45

0,53

0,07

4,59

1,33

14,19

7,78

4,76

5,17

4,85

7,91

8,05

[p ℄

R

ECC katalógus

6,74E+2

2,13E+3

1,48E+2

3,67E+2

6,08E+3

2,05E+1

1,06E+1

2,80E+4

4,28E+3

1,53E+5

4,85E+4

8,31E+4

1,14E+4

1,21E+6

2,73E+7

5,45E+6

⊙℄

[M

M

(6) távolság a Plan k PGCC katalógusból.

℄

4,57E+21

2,74E+22

6,33E+21

3,21E+21

8,42E+21

8,58E+21

2,61E+22

3,05E+22

1,70E+23

6,22E+22

1,05E+23

2,62E+23

1,22E+23

2,65E+23

7,40E+24

2,03E+24

[ m

−2

NM (H2 )

6,61

11,82

12,39

10,98

14,77

13,76

12,20

12,95

[k℄

T22

9,60E+1

2,69E-1

1,39E+3

7,76E+1

3,02E+4

1,75E+4

8,85E+3

6,30E+3

[M⊙ ℄

M22

0,33

0,02

1,24

0,24

4,94

3,29

2,97

2,40

[p ℄

R22

14,12

9,29

13,46

13,70

10,97

12,01

12,18

12,77

10,98

19,08

15,10

12,74

12,91

[K℄

T21

Hers hel adatok

1,74E+1

7,21E+2

4,73E+1

1,74E+0

2,73E+2

3,39E+0

1,30E+0

5,13E+3

7,85E+1

1,51E+5

3,44E+4

1,72E+4

1,66E+4

[M⊙ ℄

M21

0,29

1,44

0,45

0,10

1,09

0,11

0,06

3,70

0,25

18,46

7,63

5,61

5,81

[p ℄

R21

I

II

II

I

I

I

II

II

II

II

II

I

I

II

II

II

K

távolság a CfA felmérés adatai alapján, (5) ismert IRDC objektumokkal és molekulafelh®kkel való azonosítás,

kinematikai távolság a MALT90 felmérés, (3) kinematikai távolság APEX meggyelések, (4) kinematikai

A távolság oszlopban lév® ag-ek jelentése: (1) kinematikai távolság a Wu és mtsai. (2012) felmérés, (2)

Az utolsó oszlop, K jelöli a források kategóriáját a 70 µm-es adatok alapján.

22 m−2 és N(H )=1021 m−2 kontúrokon belül számolt T h®mérséklet, M tömeg és R sugár
2

értékek a felh® somókra.

az N(H2 )=10

félnagytengely, R átmér® és M sugár, a Hers hel adatokból általam számolt NM (H2 ) maximális oszlops¶r¶ség,

5. táblázat. A kiválasztott felh® somók tulajdonságai: D távolság, az ECC katalógusból származó TECC h®mérséklet, a
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0,76
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0,63
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D
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7,82
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7,85

12,39
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7,27
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['℄

a

0,64

1,20
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A távolság oszlopban lév® ag-ek jelentése: (1) kinematikai távolság a Wu és mtsai. (2012) felmérés, (2)

Az utolsó oszlop, K jelöli a források kategóriáját a 70 µm-es adatok alapján.

22 m−2 és N(H )=1021 m−2 kontúrokon belül számolt T h®mérséklet, M tömeg és R sugár
2

értékek a felh® somókra.

az N(H2 )=10

félnagytengely, R átmér® és M sugár, a Hers hel adatokból általam számolt NM (H2 ) maximális oszlops¶r¶ség,

5. táblázat. A kiválasztott felh® somók tulajdonságai: D távolság, az ECC katalógusból származó TECC h®mérséklet, a
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távolság a CfA felmérés adatai alapján, (5) ismert IRDC objektumokkal és molekulafelh®kkel való azonosítás,

kinematikai távolság a MALT90 felmérés, (3) kinematikai távolság APEX meggyelések, (4) kinematikai

A távolság oszlopban lév® ag-ek jelentése: (1) kinematikai távolság a Wu és mtsai. (2012) felmérés, (2)

Az utolsó oszlop, K jelöli a források kategóriáját a 70 µm-es adatok alapján.

22 m−2 és N(H )=1021 m−2 kontúrokon belül számolt T h®mérséklet, M tömeg és R sugár
2

értékek a felh® somókra.

az N(H2 )=10

félnagytengely, R átmér® és M sugár, a Hers hel adatokból általam számolt NM (H2 ) maximális oszlops¶r¶ség,

5. táblázat. A kiválasztott felh® somók tulajdonságai: D távolság, az ECC katalógusból származó TECC h®mérséklet, a
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3.1. Alkalmazott távolság meghatározási módszerek

55

A fenti felmérésekb®l származó sebességek birtokában, a kinematikai távolság meghatározásához Reid és mtsai. (2014) munkájából származó rotá iós görbét
használtam. A radiális sebességet a Tejútrendszer középpontjától mért távolságra
egy publikusan elérhet® Fortran kóddal számítottam át (Reid és mtsai., 2009). A
bels® Galaxisban, a kapott távolságok közül a kisebb távolságot használtam a további számításaink során, ha nem volt elérhet® más típusú távolságmeghatározás.
Tizenkét forrás esetén kinematikai és extink ión alapuló távolság meghatározás
is rendelkezésünkre áll. Az átlagos eltérés a távolságok között

supán 10%, habár két

forrás esetén a be sült távolságok eltérése nagyobb, mint 50%. A forrásokra, ahol
elérhet® extink ión alapuló távolság, ott azt használtam a továbbiakban.

Foster

és mtsai. (2012) kimutatták, hogy az extink ión alapuló távolságok jobban egyeznek
a maser parallaxis mérésekb®l számolt távolságokkal, mint a kinematikai távolságok.
A 48 vizsgált forrásból 40 esetben tudtam távolságot meghatározni, így a tömeg
és méret meghatározását
0,1 kp

és 8,1 kp

sak rájuk tudtam elvégezni.

A források ezek szerint

közötti távolságban helyezkednek el a Naptól.

vett szögméretük 4 ívper

és 15 ívper

A katalógusból

közötti, a lineáris méretük 0,5 p -29 p .

A következtetések levonása és az eredményeink értékelése szempontjából fontos,
hogy mennyire pontosak a meghatározott zikai paraméterek. A források túlnyomó többsége (92%) a távolság meghatározás egy 2-es faktoron belül bizonyosan
helyes, ennek következményeként a meghatározott tömegek is egy 4-es szorzó faktorral térhetnek el legfeljebb.

Csupán 3 forrás, a minta 8%-a esetében fordulhat

el® 5-szörös eltérés a távolság értékben, amely egy 25-szörös faktort jelentene a
be sléseinkben. A források tömegeloszlásának galaktikus hosszúság és Galakto entrikus távolság függvényében való vizsgálata során nem várunk nagyobb változást a
távolágmeghatározásban fellép® bizonytalanságok miatt.
A 13b. ábra mutatja a 40 távolsággal rendelkez® forrás Tejútrendszerben való
elhelyezkedését.

A források 1/3-ad és 2/3-ad része helyezkedik el a Galaxis bels®

és küls® részében; a következ® Galaktikus hosszúság határok között: 278<l<89 fok
és 144<l<262 fok között. A számított távolságokat gyelembe véve, az objektumok
60%-a esik a Galaxisban található spirálkarokra, ahogyan a 13b. ábrán látszik. A
spirálkarokat Reid és mtsai. (2014) szerint rajzoltam be.
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3.2. A források tömege a Plan k adatok alapján
A Plan k ECC katalógusban elérhet® a különböz® hullámhosszakon mért integrált
uxus és a források mérete. Ennek segítségével a következ®képpen számíthatjuk ki
a tömeget:

M=
ahol

Sν

Sν D 2
κν Bν (T )

az integrált uxuss¶r¶ség, D a távolság,

a Plan k függvény értéke T h®mérsékletre,

ν

(41)

κν

a por opa itás és

frekven ián.

kiszámítására a Plan k Collaboration és mtsai. (2011)
használtam:

κν = 0.1 ×



Bν (T )

pedig

A por opa itásának

ikkben is használt képletet

ν 2 2
cm /g
1T Hz

(42)

A tömeg kiszámításához a 857 GHz-es frekven ián számított integrált uxust
használtam fel az ECC katalógusból (S857GHz ), illetve a felh®magra számított
h®mérsékletet (Tcore ) és spektrálindexet (βcore ).

Azért használtam a 857 GHz-en

mért értéket, mert ez esik legközelebb a referen ia frekven iaként használt 1 THzhez a por opa itásának kiszámításakor használt képletben.

Továbbá a 857 GHz-

es sávban a legjobb a meggyelések jel/zaj aránya és a por sugárzása ezen a
frekven ián optikailag vékony (Plan k Collaboration és mtsai., 2011).

6
kiszámolt tömeg 1,2×10 M⊙ .

Az átlagos

A legkisebb tömeget a G089.62+02.16-os forrásra

7
kaptam, 10 M⊙ -et, míg a legnagyobb tömeg, 2,7×10 M⊙ , a G000.65-00.01 objektumot jellemzi.
rás.

Az átlagértéket nagyban befolyásolja néhány nagy tömeg¶ for-

2
3
A tömegek 25, 50 és 75 per entilis értékei rendre 1,6×10 M⊙ , 1,7×10 M⊙

4
és 2,2×10 M⊙ .

3.3. Kategóriák a 70 µm-es emisszió alapján
A Hers hel 70 µm-en készült felvételeit használtam fel arra, hogy a Plan k felh® somók

sillag és

sillaghalmaz keletkeztet® tulajdonságát jellemezzem. A Hers hel

meggyelések közül a 70 µm-es észleléseknek van a legjobb szögfelbontása, mely informá iót szolgáltat a felh® somók irányában található pontszer¶ forrásokról, melyek
proto sillagokkal azonosíthatóak.

El®z® tanulmányok Ragan és mtsai. (2012) és
56
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Veneziani és mtsai. (2013) megmutatták, hogy a 70 µm-es pontforrások kit¶n® nyomjelz®i a közép- és nagy tömeg¶

sillagkeletkezés korai fázisának. A 70 µm-es pont-

forrásokat nem tartalmazó Plan k felh® somók a legalkalmasabb források, hogy a
sillagkeletkezés legkorábbi fázisait tanulmányozzuk, ugyanis ezekben a forrásokban
a legkisebb az esélye annak, hogy a atal

sillagok átalakították a körülvev® felh®

anyagát.
A Plan k felh® somókat két

soportba soroltam az alapján, hogy tartalmaznak-

e 70 µm-es pontforrást (1-es kategória, 11 objektum), vagy nem (2-es kategória, 37
objektum).

Az 1-es kategóriába tartozik a felh® somó, hogyha az oszlops¶r¶ség

térképen deniált határain belül nem tartalmaz 70 µm-es forrást.

Ez a kritérium

függ a felh® somó távolságától, a Hers hel észlelések érzékenysége miatt.
ellen®rzésére a 15.

Ennek

ábra mutatja a források t®lünk mért távolságának eloszlását,

ahol piros és fekete hisztogram jelzi a fellh® somókat 70 µm nélkül és vele.

15. ábra. ECC felh® somók távolságának eloszlása.

Piros és fekete hisztogram jelöli az

1-es és 2-es kategóriába tartozó forrásokat .

Azt láthatjuk, hogy átlagosan a 70 µm-es pontforrást nem tartalmazó felh® somók nin senek messzebb, mint a 70 µm-es forrást tartalmazóak.
57

Ellenkez®leg, a
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legtöbb 70 µm-es pontforrást nem tartalmazó ECC objektum

∼4,5 kp

távolságon

belül helyezkedik el, egyetlen kivétellel, a G354.81+00.35-ös forrással, mely

∼6 kp

távolságban van.
A

16.

ábrán

látható egy-egy

példa forrás

az

1-es

és

2-es

kategóriából:

G146.71+02.05 és G319.35+00.87. A Hers hel 70, 250 és 500 µm-en készült képek
láthatóak, az eredeti felbontásukban: 5, 18 és 36. A

?

ikkem mellékletben elérhet®

a többi vizsgált 46 ECC forrásra is ugyanez az ábrasor.
A leghalványabb észlelt pontforrás 70 µm-en integrált uxusa alapján megbe sülhetjük, hogy milyen luminozitásnál fényesebb forrrásokat tudunk

sak észlelni.

Bertin & Arnouts (1996) SExtra tor nev¶ programját használtam, hogy a felh® somók iránya körüli 2×2 négyzetfokos 70 µm-es térképeken azonosítsam a pontforrásokat. A leghalványabb forrásokra

F70 ∼ 45mJy.

A uxusluminozitás átszámolás a

következ® képlettel tehet® meg, Dunham és mtsai. (2008) alapján:

0.94
Lint = 3, 3 × 108 F70
h
ahol

F70

[ergs m

d
i2 L⊙
0, 14kpc

(43)

−2 −1
s ℄ egységben van és 0,14 kp -es távolságra normalizálva; d

pedig a forrás távolsága kp -ben.
Az általam viszgált ECC forrásokban a leghalványabb 70 µm-es pontforrásra
F70 =45 mJy.

Ha ez 1-2-3-4 kp

távolságban helyezkedik el, akkor a luminozitása

0,2-0,7-1,5-2,6 L⊙. Három kp -nél nagyobb távolságok esetén

sak a nagy tömeg¶

proto sillagok elég fényesek, hogy észlelhet®ek legyenek.
Kis és közepes tömeg¶ atal sillag jelöltek azonosításához a közép és távoli infravörös felmérések alapján készült teljes égbolt atal

sillag katalógusokat használtam

(Tóth és mtsai., 2014; Marton és mtsai., 2016).

Négy olyan ECC forrás esetén,

amely nem mutatott 70 µm-es pontforrást, találtam asszo iált atal
tet az AKARI és WISE adatokon alapuló katalógusokban.

sillag jelöl-

Ez azt mutatja, hogy

habár ezek a felh® somók nem keletkeztettek még nagy tömeg¶ proto sillagot (és
a kisebb tömeg¶ek nem is fognak), de mutatnak kistömeg¶

sillagkeletkezést. En-

nek gyelembevételével, a sem kistömeg¶, sem nagy tömeg¶

sillagkeletkezést nem

mutató források száma 15%-ra

sökkent az általam vizsgált mintában. Mivel jelen
58
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3.3. fejezetben. A képek felbontása rendre 5, 18 és 36. Fekete kör jelöli a Plan k ECC objektum pozí ióját és
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esetben els®sorban a nagytömeg¶

sillagkeletkezés érdekel, a továbbiakban a felh®-

somók osztályozásakor az els®nek bemutatott 70 µm-es forrásokon alpuló módszerét
használom.

3.4. Fizikai tulajdonságok a Hers hel Hi-GAL mérések alapján
A

nagy

térbeli

felbontású

Hers hel

mérések

lehet®vé

porh®mérséklet és oszlops¶r¶ség kisskálás tanulmányozását.

teszik

számunkra

a

Meghatározhatjuk a

felh®mag tömegeloszlását is.
A Td , porh®mérséklet és N(H2 ), oszlops¶r¶ség számítást mérési pontonként (pixel) végeztem el, a Wang és mtsai. (2015) által leírt módszernek megfelel®en. Spektrális energiaeloszlás illesztést végeztem a PACS 160 µm-es és SPIRE 250-500 µm-es
intenzitás adatait felhasználva. A Td és N(H2 ) számítás leírása a 2.3.2-es fejezetben
található. A számítás els® lépéseként a képeket közös felbontásra, 36-re simítottam
és háttér levonást végeztem el rajta. A tesztelt háttérlevonási módszerek leírása a
2.3.1 fejezetben található. A 17 ábrán látható a G146.71+02.05 és G319.35+00.87
jel¶ forrásokra a kiszámolt oszlops¶r¶ség és porh®mérséklet térkép.
A felh® somók zikai tulajdonságának kiszámításához, az objektumok határait
a kiszámított oszlops¶r¶ség térképeken deniáltam.

A maximum oszlops¶r¶ség

értékek két nagyságrendet ölelnek át, így a határok deniálásáhot két különböz®
értéket használtam: 3×10

21

22
−2
és 10
m . Ezek AV

∼3 és AV ∼9 magnitudó vizuális

extink iónak felelnek meg (Güver & Özel, 2009). A két különböz® határ használata lehet®séget ad, hogy összehasonlítsam a tömegarányt, a felh® somó diúzabb és
s¶r¶ része között, ahol a

sillagkeletkezés várható.

A G249.23-01.64 jel¶ forrásra, a maximum oszlops¶r¶ség értéke nem éri el a
3×10

21

−2

m

értéket. Nem mutat 70 µm-es pontforrást. Ezzel a forrással a további-

akban nem foglalkoztam.
24 forrás esetén a maximum oszlops¶r¶ség 3×10
forrás esetén több magot deniál a 3×10

21

−2

m

21

22
−2
és 10
m
közé esik.

12

kontúr. Ezekben az esetekben a fel-

h®magot jellemz® teljes tömeget és méretet a kisebb magok összegeként denáltam.
A Galaxis középpontjában található 4 forrás, amelyekre a maximum oszlops¶r¶ség
60

Galactic Latitude

61

319.5°

319.4° 319.3°
Galactic Longitude

+00.7° G319.35+00.87

+00.8°

+00.9°

+01.0°

319.2°

146.8° 146.7° 146.6°
Galactic Longitude

G146.71+02.05

146.9°

+01.9°

+02.0°

+02.1°

+02.2°

21.4

600

319.2°

21.6

1200

21.0

21.2

21.8

1800

0

22.0

2400

22.4

22.6

22.8

23.0

21.0

22.2

319.4° 319.3°
Galactic Longitude

146.8° 146.7° 146.6°
Galactic Longitude

319.5°

146.9°

21.2

21.4

21.6

21.8

22.0

22.2

22.4

22.6

22.8

3000

3600

4200

4800

−45

−30

−15

0

15

30

45

319.4° 319.3°
Galactic Longitude

319.2°

146.8° 146.7° 146.6°
Galactic Longitude

319.5°

146.9°

5.0

7.5

10.0

12.5

15.0

17.5

20.0

22.5

25.0

5.0

7.5

10.0

12.5

15.0

17.5

20.0

22.5

25.0

a 3.3.

fejezetben.

A képek felbontása

1022 m−2 oszlops¶r¶ség értéket.

félnagytengelyével . Sárga és piros kontúrok jelölik a forrás határának deniálásakor használt 3×10

21 m−2 és

36. Fekete kör jelöli a Plan k ECC objektum pozí ióját és sugara megegyezik a katalógusban közölt ellipszis

A kategóriák leírását ld.

) kiszámolt por h®mérséklet térkép [K℄ egységekben a G146.71+02.05 (1-es kategória) és

G319.35+00.87 (2-es kategória) forrásokra.

[ m

−2 ℄ egységben és

17. ábra. a) Hers hel PACS 70 µm-es felvétel MJy/sr egységekben, b) kiszámított oszlops¶r¶ség logaritmikus skálán

Galactic Latitude

23.0

3.4. Fizikai tulajdonságok a Hers hel Hi-GAL mérések alapján
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érték jóval magasabb, mint 10

22

−2

m

. Ebben az irányban olyan nagy a konfúzió,

hogy a kontúrok összetettebb objektumokat is összekap solnak.

Ezeket nem te-

kintjük forrásnak. Ugyanakkor sokkal magasabb N(H2 ) kontúrral a méret az ECC
katalógusban megadott mérettel összemérhet®. Viszont ekkor nem elég homogén a
minta. Ezeket a forrásokat a tömeg és méret számítás során nem használtam.
A felh® somók h®mérsékletének jellemzésére az oszlops¶r¶séggel súlyozott átlag
porh®mérsékletet használtam az oszlops¶r¶ség határon belül. Ezt els®sorban a s¶r¶
anyag h®mérséklete határozza meg.
A Hers hel adatokból számolt átlagh®mérséklet 13.9 K, míg a Plan k katalógus
alapján

±1,5-3 K eltérést találtam.

A 5. táblázat tartalmazza a vizsgált ECC felh®-

somók koordinátáit, kiszámolt h®mérsékletet, méretet és tömeget, a két különböz®
oszlops¶r¶ség kontúron belül.

3.5. Fizikai tulajdonságok eloszlása a Galaktikus hosszúság és
Galakto entrikus távolság függvényében
A zikai paraméterek kiszámítása után megvizsgálható, hogy van-e jelent®s eltérés
a Galaxis különböz® részein található források között. A 18. ábrán látható a felh®somókban mért legnagyobb oszlops¶r¶ség érték eloszlása a Galaktikus hosszúság
és a Galakto entrikus távolság függvényében.

A Galaxis Középpontja irányában

lév® források mutatják a legmagasabb oszlops¶r¶ség értékeket. A Galakto entrikus
távolság függvényében

sökken a maximum N(H2 ) érték. A Galaxis középpontjában

és a Küls® Galaxisban található források között három nagyságrend eltérés található.

23

Az ábrán látható, hogy N(H2 )>10

−2

m

értékek

sak a Középponti Molekuláris

Zónában (Central Mole ular Zone) fordulnak el®. A Küls® Galaxisban nem található
forrás 10

23

−2

m

-nél nagyobb oszlops¶r¶séggel. Nem látható egyértelm¶ elkülönülés

a 70 µm-es pontforrást tartalmazó és a nélküli felh® somók között.
19. ábrán látható az oszlops¶r¶séggel súlyozott átlagh®mérséklet, mint a Galaktikus hosszúság és Galakto entrikus távolság függvénye.

Hasonló trendet gyel-

hetünk meg, mint a maximális oszlops¶r¶ség esetén. A Galaxis Középpontjában lév®
források több, mint 5 K-el magasabb h®mérsékletet mutatnak átlagosan. A 6 kp -nél
62

63

somók, amelyek nem tartalmaznak 70 µm-es pontforrást .

to entrikus távolság függvényében a 40, távolsággal rendelkez® ECC felh® somóra.

Pirossal jelölve a felh® -

18. ábra. a, A maximumális oszlops¶r¶ség a Galaktikus hosszúság függvényében a vizsgált 48 forrásra b,ugyanaz a Galak-

3.5. Fizikai tulajdonságok eloszlása a Galaktikus hosszúság és Galakto entrikus távolság

függvényében
63
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nagyobb Galakto entrikus távolságú felh® somókra nin sen szignikáns különbség a
70 µm-es pontforrást tartalmazó és a nélküli forrásokra. A 6 kp -nél kisebb Galaktoentrikus távolságban lév® forrásokról viszont nem tudunk következtetést levonni, a
kis mintaszám miatt. A molekuláris gy¶r¶n (Dobbs & Burkert, 2012) kívül található
források átlagos h®mérséklete 13 K. Csak a gy¶r¶n belül gyelhetünk meg 14,5 K-nél
magasabb átlagos h®mérsékletet.

3.6. Plan k és Hers hel h®mérsékletek összehasonlítása
A 20.

ábrán összehasonlítom a Plan k katalógusban található (T) és az oszlop-

s¶r¶séggel súlyozott átlagh®mérsékletet (T21 ). A két különböz® h®mérséklet átlagos
eltérése

±3 K.

A Galaxis középpontjában lév® forrásokra ez az érték

±5 K.

Ennek

oka, hogy itt az oszlops¶r¶ség kritérium sokkal nagyobb méret¶ felh®ket jelölt ki,
amelyek magasabb h®mérséklet¶ területeket is tartalmaznak.

Az átlagh®mérsék-

let 10,4 K és 15,4 K a Plan k és Hers hel adatok alapján a Bels® Galaxisban lév®
felh® somókra. A Küls® Galaxisban lév® forrásokra ezen értékek 11,8 K és 12,5 K.
A Küls® Galaxisban található G201.26+00.46 jel¶ felh® somó esetén a Plan k
katalógusban található h®mérséklet kb. 5 K-el magasabb, mint a Hers hel adatokból
számolt. Az objektumhoz nem kap solódik 70
mótól délnyugatra egy 70

µm-en

µm-es

pontforrás, viszont a felh® so-

fényes terület található, magasabb porh®mérsék-

lettel. A Plan k katalógusban lév® méret nagyobb, mint a Hers hel számolásoknál
használt s¶r¶bb, hideg terület mérete.
Ez az összehasonlítás mutatja, hogy a Plan k ECC katalógusban található
h®mérsékletek

általában

jól

közelítik

a

s¶r¶

felh® somók

Hers hel

adatokból

meghatározható h®mérsékletét.

3.7. ECC felh® somók tömege
A felh® somók méretét és tömegét két különböz® oszlops¶r¶ség határ keretein belül
számítottam ki, melyek: 3×10

21

és 10

22

−2

m

. A két különböz® határon belül lév®

sillagközi anyag tömegének összehasonlítása informá iót ad, hogy mekkora százalék
van a központi s¶r¶ részben, az ®t körülvev® környezethez képest. Ez az érték azért
64

65

felh® somók, amelyek nem tartalmaznak 70 µm-es pontforrást .

entrikus távolság függvényében 35, távolsággal és átlagh®mérséklettel rendelkez® forrásra. Pirossal jelölve a

középpontban lév® 4 forrás és az ala sony oszlops¶r¶séget mutató forrás kihagyásával b, ugyanaz a Galakto-

19. ábra. a, Oszlops¶r¶séggel súlyozott átlagh®mérséklet a Galaktikus hosszúság függvényében 43 forrásra, a Galaktikus

3.7. ECC felh® somók tömege
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21 m−2 kontúron belül számított súlyozott porh®mérséklet,

20. ábra. TECC és a 3×10

Tweighted összehasonlítása. Piros szimbólumok jelölik a felh® somókat 70 µm-es
pontforrás nélkül. Plusz és gyémánt szimbólum jelöli a forrásokat a Küls® és
Bels® Galaxisban. .

fontos, mert megmutatja, hogy mennyi extra tömeget tud a felh® somó akkretálni
a fejl®dése a során a környezetében lév®, ala sonyabb oszlops¶r¶ség¶ anyagból.
A 21.

ábrán látható a számolt tömegek eloszlása a Galakto entrikus távolság

függvényében. A 21b. mutatja a 3×10
21b.

a s¶r¶bb, 10

22

m

−2

tömeget.

21

−2

m

kontúron belüli teljes tömeget, míg

Folytonos vonal jelöli a távolság-tömeg tar-

tományt, azokra a forrásokra, ahol a be sült távolság értékek között nagy eltérés

4
található. A Galaxis Középpontjától 6 kp -nél távolabb nem találtunk 10 M⊙ -nél
22
−2
nagyobb tömeg¶ forrást. A források, N(H2 )>10
m
értékkel 9 kp

Galakto ent-

rikus távolságon belül találhatóak.
A 22. ábrán látható a források sugarának és tömegének aránya a két különböz®
oszlops¶r¶ség határt gyelembe véve (a), illetve a tömegarány eloszlása a Galaktoentrikus távolság függvényében (b). A Galaxis középpontjától 9 kp -nél távolabb
elhelyezked® források nem tartalmaznak nagy s¶r¶ség¶ gázt. A felh® somók s¶r¶
részében található tömeg aránya a közeli Plan k felh® somókra kisebb, mint a Ga66

67
Piros és fekete szimbólumok jelölik a forrásokat 70 µm-es

a, az összes távolsággal rendelkez® forrásra a 3×10

22 m−2 kontúron belül .
tömeg. b,a s¶r¶bb gáz tömege a 10

meghatározott.

21 m−2 -es kontúron belül meghatározott

Folytonos vonal jelöli a be sült távolság és tömeg adatokat azokra a forrásokra, ahol a távolság nem egyértelm¶en

pontoforrás nélkül és azzal. Plusz és gyémánt szimbólum jelöli a felh® somókat a Küls® és a Bels® Galaxisban.

21. ábra. Tömeg a Galakto entrikus távolság függvényében.

3.7. ECC felh® somók tömege
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laxis középpontjához közelebb lév® forrásokra. A Küls® Galaxisban lév® forrásokra
a s¶r¶ tartomány mérete kompaktabb, mint a Bels® Galaxisban található források
esetén. Ennek oka valószín¶leg a Bels® Galaxisban található magasabb H2 oszlops¶r¶ség érték.

3.8. Tömeg - méret összefüggés
A Naprendszer közelében lév® molekulafelh®k tanulmányozása alapján Kaumann
& Pillai (2010) talált egy empirikus tömeg-méret összefüggést, amely felett beindulhat nagytömeg¶

sillagkeletkezés.

E szerint a nagytömeg¶

sillagkeletkeztet®

területeknek, egy adott r sugár esetén, nagyobb tömeg¶nek kell lenniük, mint az
mlim határ tömeg:

mlim [r] = 870M⊙ [r/pc]1,33
A 23.

(44)

ábra mutatja a tömeg-méret összefüggést a vizsgált Plan k ECC fel-

h® somókra.

Folytonos vonal jelöli a tömeg és méret lehetséges értékeit azokra

a forrásokra, ahol a be sült távolság érték nem egyértelm¶.
degyike a tömeg-méret kritérium alatt helyezkedik el.

Ezen források min-

A források 25%-a lépi túl

a Kaumann & Pillai (2010) által megállapított határt, így bennük alakulhat ki
nagytömeg¶

sillag.

Ezen ECC források nem sak a legnagyobb tömeg¶ek, de a

legnagyobb méret¶ek is.

Eredményem meger®síti Wang és mtsai. (2009) megál-

lapítását, hogy a nagytömeg¶

sillagok a legnagyobb tömeg¶ és méret¶ felh® -

somókban alakulnak ki. Azon források távolsága, amelyek túllépik a tömeg-méret
kritériumot, 111 kp
mintára.

és 6,04 kp

közé esik, ami tipikus az álatalam vizsgált teljes

Három forrás (G006.96+00.89, G009.79+00.87 és G354.81+00.35) nem

tartalmaz 70µm-es pontforrást, mely tökéletes jelöltté teszi ®ket a nagytömeg¶

sil-

lagkeletkezés korai fázisának tanulmányozására. Két forrás, amely átlépi a határt,
a Küls® Galaxisban található: G224.27-00.82 és G224.47-00.65. Ezek már tartalmaznak 70µm-es pontforrást, amely a
A Küls® Galaxisban a nagytömeg¶

sillagkeletkeztet® képességüket bizonyítja.

sillagkeletkezés ritkább, így fontos jelent®ség¶

ezen források feltérképezése és részletes vizsgálata.
A kiszámolt oszlops¶r¶ség térképen a s¶r¶ felh®magok környezetét gyelembe
68

69

függvényében. b, a tömeg arány eloszlása a Galakto entrikus távolság függvényében. .

laxisban. a, a méretek aránya (S(10

22 m−2 )/S(3×1021 m−2 )) a tömegarány (M(1022 m−2 )/M(3×1021 m−2 ))

70µm-es pontforrás nélkül és azzal. Plusz és gyémánt szimbólum jelöli a felh® somókat a Küls® és a Bels® Ga-

22. ábra. A nagyobb és kisebb s¶r¶ség¶ tartományok összehasonlítása. Piros és fekete szimbólumok jelölik a forrásokat

3.8. Tömeg - méret összefüggés
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véve, megvizsgálhatjuk, hogyan változik a forrás mérete, különböz® oszlops¶r¶ség
határokat nézve. Az ECC források tömegét és méretét 5 különböz® N(H2 ) határral
számoltam ki: 10

21

21

, 3×10

21
21
22
−2
, 5×10 , 8×10
és 10
m . A 23. ábrán látható a

tömeg-méret összefüggés ezen határok gyelembevételével. Egy-egy vonal egy-egy
forrást jelöl. Zöld egyenes szakasz jelzi a nagytömeg¶

sillagkeletkezés vizsgálatakor

meghatározott határt Kaumann & Pillai (2010) alapján, szokásos elnevezése tömegméret kritérium. A források vonalai majdnem párhuzamosan futnak ezzel az egyenessel.

Ez alapján azt mondhatjuk, hogy a források kiválasztása nem függ attól,

hogy milyen oszlops¶r¶ség határon belül számítjuk ki a zikai paramétereket.

3.9. Összefoglalás
A Galaxis F®síkjában lév® 48 Plan k ECC felh® somót vizsgáltam meg Hers hel
Hi-GAL adatok alapján. A Galaxis Küls® és Bels® részén
sillagkeletkeztet® (∼78%) felh® somókat azonosítottam.

sillagtalan (∼22%) és
Háttér levont Hers hel

távoli infravörös felvételek alapján kiszámítottam a méretüket, h®mérsékletüket,
tömegüket és a 70 µm-es sugárzás alapján jellemeztem a fejl®dési állapotukat. Nem
találtam egyértelm¶ jelent®s különbséget a

sillagtalan és

sillagkeletkeztet® felh®-

somók között. A Galaxis középpontjában lév® forrásokat magasabb oszlops¶r¶ség
és h®mérséklet jellemzi.
Öt forrást azonosíottam, amelyek további vizsgálatok

élpontjai lehetnek: három

forrás (G006.96+00.89, G009.79+00.87, és G354.81+00.35) a Bels® Galaxisban
helyezkedik el, nem tartalmaz 70 µm-es pontforrást és teljesíti a nagytömeg¶
és

sillag-

sillaghalmaz keletkezés tömeg-méret feltételét. Két forrás a Küls® Galaxisban

(G224.27-00.82 és G224.47-00.65) szintén megfelel ennek a kritériumnak és már tartalmaznak 70 µm-es pontforrást.
Ezen források további, részletes vizsgálata lehet®séget ad számunkra, hogy a
nagytömeg¶

sillagkeletkezés korai fázisát összehasonlítsuk a Galaxis különböz®

részein.

70

71

22 m−2 . A vonalak az öt különböz® oszlops¶r¶ség

jelöli a Küls® Galaxisban található objektumokat.

határon belül értékekb®l származnak. Piros vonal jelzi a forrásokat 70 µm-es forrás nélkül. Szaggatott vonal

forrásokra, ahol a maximum oszlops¶r¶ség nagyobb, mint 10

azokat a forrásokat, ahol a távolság meghatározása nem volt egyértelm¶. b: tömeg - méret összefüggés azokra a

sillagkeletkezés feltételekent talált tömeg - méret összefüggést (Kaumann & Pillai, 2010). Fekete vonal jelöli

és gyémánt szimbólum jelöli a felh® somókat a Küls® és a Bels® Galaxisban. Zöld vonal jelzi a nagytömeg¶

rendelkez® forrásokra. Piros és fekete szimbólumok jelölik a forrásokat 70 µm-es pontforrás nélkül és azzal. Plusz

23. ábra. a: tömeg - méret összefüggés a vizsgált ECC felh® somükra, a Hers hel adatok alapján, a távolságbe sléssel

3.9. Összefoglalás
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4. Plan k hideg felh® somók közepes skálájú eloszlása
A Plan k hideg felh®k közepes skálájú eloszlását vizsgáltam meg a teljes égbolton,
illetve egy a Taurus, Auriga, Perseus és Orion
mazó részterületen.

sillagkeletkezési területeket tartal-

Az els® teljes égbolt hideg felh® somó katalógusban távolság

adatok nem érhet®ek el minden forrásra, így a vizsgálatot két dimenzióban, a galaktikus koordináták függvényében végeztem.

A kutatás eredményeit az els® Plan k

hideg felh® somó katalógus eredményeit bemutató

ikkben publikáltuk (Plan k Col-

laboration és mtsai., 2011).

4.1. Csoportok azonosítása az MST módszerrel
A 2.4.

fejezetben leírt MST módszert használtam a

soportok azonosítására.

Az

azonosítást a C3PO katalógusban lév® források két mintájára végeztem el: a TaurusAuriga-Perseus-Orion
100-400 p

sillagkeletkez® régiókban található objektumokra, melyek

között találhatóak; illetve a teljes égboltra. A 24. ábra mutatja a

so-

portok közötti távolágok kumulatív eloszlását. A 2.4. fejezetben leírt módszernek
megfelel®en 25'-es levágási hosszt deniáltam a
A

soportok azonosítását nem

soportok elkülönítéséhez.

sak a valós mintán végeztem el, hanem Monte-

Carlo szimulált mintákat (MC) is létrehoztam, hogy megvizsgáljam az eredmények
szignikan iáját.

1000 db szimulált mintát vizsgáltam, melyben a források száma

megegyezett a C3PO katalógusban található források számával, illetve a minták

◦
marginális eloszlása a Galaktikus koordinátákban 5 -os sávokban megegyez®.
A 6.

táblázatban látható az azonosított

soportok jellemz®i a C3PO és MC

mintákra, a Taurus-Orion területre és a teljes égboltra is.
számát, NG4+ a legalább négy taggal rendelkez®

NG jelöli a

soportok számát. Az MC minta

esetén az 1000 mintára jellemz® átlag érték és szórás van feltüntetve.
Orion mintára a

soportok

A Taurus-

soportok száma megegyezik az MC mintákban található átlagos

soportszámmal. A teljes égbolton vizsgálva az eloszlást, az MC mintában
(25σ ) kevesebb

soportot találunk, mint a Plan k felh® somók között.
73

∼30%-al

A

sopor-
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24. ábra. A

soporttagok közötti távolságok kumulatív eloszlása. Piros vonalak jelölik az

eloszlás két végére illesztett egyeneseket, az egyenesek metszéspontja deniálja
a 25'-es levágási hosszt.

tokban található források száma jelent®sen nagyobb a valós minta esetén, mint az
MC mintákban. A teljes égboltot vizsgálva, a Plan k felh® somók közel 70%-a alkot
párokat vagy

soportokat, míg az MC mintákban átlagosan

sak 35%.

Részletesebben foglalkoztam a legalább 4 taggal rendelkez®

soportokkal. Mind a

Taurus-Orion, mind a teljes égboltot gyelembe véve, a legalább 4 taggal rendelkez®
soportok aránya jelent®sen magasabb, mint az MC mintákban. Az MC mintákban
a

soportok

része

supán 16%-a tartalmaz 4 vagy annál több tagot, a

sak kett®s

somó. A valós C3PO mintákban a Taurus-Orion régiókban és a

teljes égbolton rendre a
A

soportok 38%-a és 28%-a rendelkezik 3-nál több taggal.

soportok számát és méretét befolyásolja természetesen a levágási hossz: na-

gyobb levágási hossz használata
a

soportok jelent®s

sökkenti az azonosított

soportok számát és növeli

soportok tagszámát. Megvizsgáltam, hogy hogyan változik az NG és NG4+ /NG

érték a levágási hossz 10' és 30' közötti változtatásával. Az átlagos NG és NG4+ /NG
érték 25-45%-al ala sonyabb az MC mintákra, mint a C3PO katalógusban található
forrásokra, a levágási hossztól függetlenül.
74

4.2. A

soportok elnyúltsága
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Region

C3PO
NG

Taurus-Orion

NG4+ /NG

χ

6. táblázat. Azonosított

248

259±10

0,38

0,16±0,02

2,15

2,42±0,94

2119

1496±25

NG4+ /NG

0,28

0,16±0,02

fG

0,70

0,35±0,04

χ

2,54

2,5±1,3

NG
Teljes égbolt

MC

soportok jellemz®i a C3PO és MC mintákban.

soportok számát, NG4+ a legalább négy taggal rendelkez®
fG a

soportokban található felh®magok arányát,

χ pedig a

NG jelöli a

soportok számát,
soportok átlagos

elnyúltságát. Az MC minta esetén az 1000 mintára jellemz® átlag érték és
szórás van feltüntetve.

4.2. A soportok elnyúltsága
A teljes égbolton 602

soport található, amelynek legalább 4 tagja van. Az átlagos

elnyúltság mértéke a Taurus-Orion területre 2,2, míg a teljes égboltra 2,5 (lásd

χ

a

6. táblázatban). Ezek az elnyúltságok az 1:4,8 és 1:6,3 tengely arányú ellipsziseknek
felelnek meg.

Az MC mintákban talált

soportok elnyúltsága is hasonló értéket

mutat. Különböz® levágási hosszakat gyelembe véve, hasonló értékeket találtam, a
soportok alakja független a használt levágási hossztól és nem mutatható ki jelent®s
eltérés a C3PO és MC minták között.
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5. S¶r¶ CSKA zikai paraméterei egyedi Plan k felh® somókban
Nagyfelbontású, jó jel/zaj arányú rádióspektroszkópia észlelések lehet®vé teszik,
hogy egyedi Plan k felh® somók s¶r¶ség- és h®mérséklet prolját, stabilitását részletesen megvizsgáljuk.
meztem:

Doktori kutatásom során két területet részletesen ele-

a G163.82-8.44-es jel¶ felh® somót NH3 molekulavonalas meggyelések

és a G011.09-0.10-es jelú forrást N2 H

+

molekulavonalas észlelések alapján.

5.1. G163.82-8.44
Az AurigaCalifornia molekulafelh® közepesen aktív

sillagkeletkezést mutat (Har-

vey és mtsai., 2013), számos közép- és távoli- infravörös felmérések

élpontja volt,

lásd például Broekhoven-Fiene és mtsai. (2014) és André és mtsai. (2010) munkáját.
A felh® távolsága 450±23 p
az Orion

(Montillaud és mtsai., 2015), amely összemérhet®

sillagkeletkezési régió távolságával.

szont nagy különbégeket gyeltek meg a

Tömegük is hasonló,

∼105 M⊙

vi-

sillagkeletkezési tuljadonságaikat illet®en,

az Auriga-California molekulafelh® nem mutat aktív nagytömeg¶

sillagkeletkezést

(Lada és mtsai., 2009).
25. ábrán látható a Taurus-Auriga-Perseus-California
Plan k 857 GHz-es felvétele.

sillagkeletkezési terület

Fekete alakzat jelöli a California

sillagkeletkezési

területet. A mez®ben lamentáris struktúrák gyelhet®ek meg.
A California molekulafelh® területén összesen 35 ECC forrás található, ezek eloszlását megvizsgáltam a minimális kifeszít® fa módszerrel. Öt
négy közülük 2-5 tagból áll

sak, az ötödik

soport egy nagy, elnyúlt szerkezet¶

soport, 13 felh® somóval. A 26. ábrán látható ez az elnyúlt
kisebb

soport, mely

soportot találtam:

soport, illetve egy

sak két tagból áll.

G163.82-8.44-es Plan k felh® somó az Auriga-California molekulafelh® része. A
Gala ti

Cold Cores projekt (Juvela és mtsai., 2012) keretein belül Hers hel PACS

és SPIRE mérések készültek rá.
A 26.

ábrán a Plan k ¶rtáv s® 857 GHz-en készült felvétele látható.
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-05.0000°
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Galactic Latitude

-10.0000°
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-15.0000°
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-20.0000°

20
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-25.0000°

0
175.0000°

25. ábra. Plan k

857 GHz-es

Perseus-California
fornia

170.0000°

165.0000°
160.0000°
Galactic Longitude

intenzitástérkép

MJy/sr

sillagkeletkezési területekre.

155.0000°

egységben

a

Taurus-Auriga-

Fekete alakzat jelöli a Cali-

sillagkeletkezési területet.

gyelhet®, hogy a Hers hel mérések által lefedett terület (négyzettel megjelölve) egy
nagyobb lementum része.
A 7. táblázatban látható a 26. ábrán látható ECC felh® somók paraméterei. Az
oszlopok a következ®eket jelölik: 1) ECC azonosító 2,3) galaktikus koordináták 4)
h®mérséklet 5) nagytengely 6) kistengely és 7) pozí iószög. Az 1-6) oszlop adatai az
ECC katalógusból származnak (Plan k Collaboration és mtsai., 2011). A felh® somók pozí iószögét a 857 GHz-es térképen határoztam meg.
Az ECC katalógusban a felh® somók alakja ellipszissel van közelítve, az ellipszis
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Fehér ellipszisek jelölik az ECC magokat, sárga vonalak jelölik a

soportokat összeköt® éleket, a minimális

téglalapok jelzik a Hers hel, Osaka-1.85 m és Eelsberg 100 m táv sövek meggyelései által lefedett területeket.

26. ábra. Plan k 857 GHz-es intenzitástérkép a G163.82-8.44-es jel¶ Plan k felh® somó környezetére. Fekete, piros és kék
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ECC azonosító

L

B

T

[deg℄

[deg℄

[K℄

a
′
[℄

b
′
[℄

PA
◦
[ ℄

G160.53-09.84

160,53

-9,84

13,89

7,67

2,89

20

G160.83-09.46

160,84

-9,46

11,80

6,79

6,37

60

G161.21-08.72

161,21

-8,73

10,86

7,78

5,23

20

G161.34-09.32

161,35

-9,33

12,61

13,65

6,37

75

G161.60-08.34

161,61

-8,35

12,81

6,95

4,98

40

G161.85-08.66

161,85

-8,67

8,85

5,75

5,04

85

G162.24-09.04

162,25

-9,05

13,12

11,51

6,67

20

G162.46-08.70

162,47

-8,71

12,23

8,16

6,54

15

G162.90-08.63

G163.21-08.40
G163.32-08.42
G163.67-08.34
G163.82-08.32
G164.13-08.85
G164.81-05.67

162,91

-8,63

11,71

5,04

4,94

20

163,21

-8,40

11,27

13,48

4,45

90

163,32

-8,42

11,45

13,16

4,60

90

163,67

-8,35

11,86

9,35

4,88

70

163,83

-8,33

10,29

12,54

4,72

70

164,14

-8,86

10,85

9,90

6,49

20

164,82

-5,68

13,04

4,51

4,51

0

G164.94-08.57

164,95

-8,57

13,27

4,51

4,51

0

G165.16-07.55

165,17

-7,56

11,76

8,33

4,64

10

G165.34-07.51

165,34

-7,52

12,52

6,57

4,90

65

G165.69-09.14

165,70

-9,14

13,07

11,31

4,43

20

7. táblázat. A California nebula vizsgált részén található ECC felh® somók tulajdonsá-

gai.

1) ECC azonosító 2,3) galaktikus koordináták (L, B) 4) h®mérséklet

(T) 5) nagytengely (a) 6) kistengely (b) és 7) pozí iószög (PA). Az 1-6.
oszlop adatai a Plan k ECC katalógusból (Plan k Collaboration és mtsai.,
2011) származnak. A Gala ti

Cold Cores projektben a Hers hel ¶rtáv s®vel

meggyelt felh® somók vastag bet¶vel vannak szedve.

középpontja és kis- és nagytengelyének mérete adott. A pozí iószöge viszont nem
adott a katalógusban. A források vizsgálata során a pozí iószöget a Plan k 857 GHzes felvételei alapján állapítottam meg. A meghatározás során a Plan k térképre az
adott középponttal és mérettel ellipszist rajzoltam és kiszámoltam az integrált intenzitást az ellipszisen belül. A pozí iószöget 5 fokonként változtattam. Azt az értéket
fogadtam el a forrás pozí iószögének, amelyik esetben az integrált intenzitás érték
a legnagyobb volt. A kiszámolt értékeket a 7. táblázat utolsó oszlopa tartalmazza.
A felh® somókat 0 és 90 fok közötti pozí iószögek jellemzik.
80
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A Gala ti
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Cold Cores projekt keretein belül készült Hers hel mérések alapján

meghatároztam a porh®mérsékletet és hidrogén oszlops¶r¶séget, 40 ívmásodper es
felbontással, a Hers hel SPIRE 250, 350 és 500 µm-es adatok alapján, a 2.3.2. fejezetnek megfelel®en.

A 27.

ábrán látható az eredeti Hers hel SPIRE felvételek

250, 350 és 500 µm-en, illetve a számított porh®mérséklet és hidrogén oszlops¶r¶ség
térképek. A jobb alsó panel látható a legnagyobb s¶r¶séget mutató részének térképe.
A Gala ti

Cold Cores projekt keretein belül 106 területet vizsgáltunk meg,

melyre a 27. ábrához hasonló számított porh®mérséklet és oszlops¶r¶ség térképek
készültek. Ezután felmérést végeztünk az eelsberg-i 100 m-es rádiótáv s®vel az ammónia (J,K)=(1,1) és (2,2) átmenetein azokra a forrásokra, amelyekben a maximális
oszlops¶r¶ség érték 10

22

−2

m

feletti és meggyelhet® az eelsbergi rádiótáv s®vel.

Ezen források egyike, a G163.82-8.44-es Plan k felh® somó volt.
A meggyelések 2012 és 2013 de emberében zajlottak.

A G163.82-8.44-es fel-

h® somóra a teljes meggyelési id® közel 4 óra volt. Az NH3 (1,1) és (2,2) vonalakat
egyidej¶leg észleltük. A táv s® els®dleges fókuszában lév® 13 mm-es vev®t használtuk, 23710 MHz-es központi frekven iával, 100 MHz-es sávszélességgel, 0,038 km/s-

′′
os spektrális felbontással. A felh® 450 p -es távolságában, a táv s® 40 -es HPBW-je
′′
0,086 p -nek felel meg. A pozí iók hibája a mérés során kisebb volt, mint 9 . Az átlagos integrá iós id® 1,5 per

volt pozí iónként, ezzel 0,25 K-es zajszintet (rms) értünk

el. A térkép központi részén további észleléseket végeztünk, 10 és 20 per es integráiós id®kkel rendre 0,10 K és 0,06 K zajszintet értünk el.

56 pozí ióban gyeltem

meg a forrást, a 28. ábrán láthatóak az észlelt NH3 (1,1) és (2,2) spektrumtérképek.
A 30.

ábrán látható az NH3 (1,1) és (2,2) f® soport vonal integrált intenz-

itásának térképe, a maximum értékek rendre 2,6 K km/s és 0,3 K km/s.

Az ábrán

′′
látható kontúrok 70% és 90%-nál vannak meghúzva. A maximum érték a (-100 ,
′′
0 ) relatív koordinátájú pont környezetében mérhet®.

A 31d.

ábrán látható a

′′
′′
(-120 , 0 ) pozí ióban észlelt spektrum, 0,076 km/s-os sebesség felbontással.

Két

különböz® sebesség komponens gyelhet® meg, melyek az NH3 (2,2)-es spektrumon
tisztán elkülöníthet®ek.

A két komponensnek megfelel® integrált f® soport vonal

alatti terület látható a31 . ábrán A két sebesség tartomány [-3,6, -1,8℄ és [-1,8, 0,2℄
km/s volt. A két komponens nagy mértékben átfed.
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27. ábra. SPIRE a,
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b,

0.0
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163.4°

26m00.00s

350 µm és

,

50.00s

40.00s
30.00s
RA (J2000)

4h25m20.00s

500 µm-es képek a G163.82-8.44 jel¶

Plan k felh® somóról, MJy/sr egységben.

A d, és e, paneleken a számított

porh®mérséklet és hidrogén oszlops¶r¶ség térkép látható.
térképen látható kontúr 10

Az oszlops¶r¶ség

22 m−2 értékeket jelöl. A jobb alsó ábrán a legs¶r¶bb

rész látható ekvatoriális koordinátákban. Fekete keresztek és zöld pluszok jelölik az NH3 észlelések pozí ióit 2012 és 2013-ból.
minden esetben.
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A térképek felbontása 40

′′

83

< vLSR < 22 km/s, sak a f® soport melletti
< T < 3,5 K. A tengelyeken lév® relatív koben vannak megadva, a központi α(J2000)=4:25:46,7 δ (J2000)=37:06:39,0 koordinátához

A kirajzolt spektrumok sebesség határai: -25 km/s

képest.

ordináták ívmásodper

szatellitákat ábrázoltam. A fényességi h®mérséklet skála: -0,7 K

bontással.

28. ábra. A G163.82-8.44 jel¶ hideg Plan k felh® somó NH3 (1,1) spektrumainak térképe dv=0,154 km/s-os sebesség fel-

5.1. G163.82-8.44
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ben vannak megadva, a

a fényességi h®mérséklet

29. ábra. A G163.82-8.44 jel¶ hideg Plan k felh® somó NH3 (2,2) spektrumainak térképe dv=0,154 km/s-os sebesség

felbontással. A kirajzolt spektrumok sebesség határai: -8 km/s < vLSR < 5 km/s,
-0,2 K < T < 0,8 K. A tengelyeken lév® relatív koordináták ívmásodper
α(J2000)=4:25:46,7, δ(J2000)=37:06:39,0 koordinátához képest.
határai:

központi

84
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30. ábra. G163.82-8.44 jel¶ Plan k felh® somó a, NH3 (1,1) és b, NH3 (2,2) f® soport

vonal integrált intenzitás térképe. A85
maximális érték 2,6 K km/s és 0,3 K km/s.
A kontúrok a maximum értékek 70% és 90%-ánál találhatóak.
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31. ábra.

, NH3 (1,1) f® soport vonal alatti térképe külön a kék- és a vörös- eltolódott
komponensekre, és d, a maximum pozi ióban az NH3 (1,1) és (2,2) vonal. Kék
és piros vonal jelöli az illesztett vonalakat.
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vLSR
[km/s℄

87

∆

v

τmain

Tb11

[km/s℄

[K℄

Tb22

Tkin

[K℄

[K℄

N(NH3 )
14
−2
m ℄
[10

A

-2,02

0,254±0,01

1,692±0,024

7,14±0,41

0,498±0,067

10,12

2,266±0,144

B

-1,61

0,217±0,01

1,469±0,024

11,80±0,82

0,386±0,067

8,70

3,005±0,234

8. táblázat. A meggyelt spektrumvonalak paraméterei (vLSR pozí ió,

τmain

∆v vonalszélesség,

optikai mélység illetve Tb11 és Tb22 maximális fényességi h®mérséklet)

és számított kinetikus h®mérséklet (Tkin ), és ammónia oszlops¶r¶ség érték
(N(NH3 )) a maximum intenzitást mutató pozí ióban, ahol a két sebesség
komponens egyértelm¶en elválasztható a Class programbeli illesztés segítségével.

A jó jel/zaj arányú és nagy spektrális felbontású NH3 (1,1) és (2,2) spektrumok
lehet®vé teszik, hogy kiszámoljuk a gáz kinetikus h®mérsékletét és oszlops¶r¶ségét.
A 8. táblázatban látható a központi koordinátára kiszámított értékek.
A

két

felh®mag

meghatározásához

nem

egymáshoz
lokális

viszonyított

termodinamikus

atív transzfer kódot használtam. A

cppsimu

helyzetének
egyensúlyi

és

méretének

Monte-Carlo

radi-

(Juvela, 1997) program segítségével,

egy háromdimenziós felh®modellt készítettem. A modell kezdeti paraméterei, mint
h®mérséklet és méret, a meggyeléseken alapszanak. A háromdimenziós modellben
két felh®mag szerepel, a magok h®mérséklete, mérete és s¶r¶sége eltér®,

sak a

rektasz enzióban van eltérés a két forrás között, azonos dekliná ión helyezkednek
el. A két felh®magot tartalmazó háromdimenziós modellt 11 paraméter jellemzi: a
magok h®mérséklete (Tkin,a és Tkin,b ), a méretük (Sa és Sb ), a s¶r¶ségük (na és nb ),
a sebességük (va és vb ), a turbulen ia (σa és
a z tengely mentén.

σb )

és a két mag között lév® távolság

A modell illesztése során az NH3 (1,1) és (2,2) vonalakat 17

pozí ióban használtam fel egyidej¶leg.

A legjobban illeszked® modellt a

χ2

érték

alapján választottam ki, melyet a következ®képpen számítottam:

spektrumok

χ2 = P ×

X
1

ahol P egy büntet®faktor,

(megf igyelt − modellezett)/σ
Ncsatorna

amely akkor lép életbe,
87

(45)

hogyha a modell által
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meghatározott értéke a változónak kívül esik egy el®re deniált toleran ia határon:

P =



limit − modellezett
tolerancia

2

(46)

A meggyelt spektrumok és a legjobban illeszked® modell a 32. ábrán látható.
A legjobban illeszked® modell paraméterei: a két felh®mag h®mérséklete közel

′′
′′
azonos, Tkin,a =11,5 és Tkin,b =11,3 K; méretük 520
és 85 , amely 1 p -nek és
3

0,17 p -nek felel meg a felh® távolságában, a maximum s¶r¶ség na =8,1×10

3

és nb =14,5×10

−3

m

−3

m

, tömegük pedig 55,5 és 5,4 M⊙ . A modell által meghatározott

h®mérsékletek eltérnek a közvetlenül az ammónia mérésekb®l számolttól.

88
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32. ábra.

Cppsimu

89

modell eredmények az NH3 (1,1) (fels® panel) és (2,2) (alsó panel)

átmenetre. Az (1,1) vonal esetén
tok láthatóak.

sak a f® soport és az els® szatellita

sopor-

Fekete vonal jelöli a meggyeléseket, piros pedig a legjobban

illeszked® modellt.
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5.2. PGCC G11.09-0.10
Az egyik els®k között felfedezett és részletesen tanulmányozott infravörös sötét felh®, a lamentáris szerkezetet mutató G011.11-0.12 jel¶ forrás.
of Star Formation (EPoS, A

Az Early Phases

sillagkeletkezés korai fázisa, Krause (2010)) nev¶

Hers hel meggyelési program egyik

élpontja volt.

matikai távolságbe slés alapján 3,41 kp

Naptól vett távolsága kine-

(Ragan és mtsai., 2015). Carey és mtsai.

(2000) 850 és 450 µm-es meggyelések alapján jellemezte a por termális sugárzását
és N(H)>10

23

−2

m

oszlops¶r¶ség értéket találtak. Pillai és mtsai. (2006a) ammónia

′′
felmérést végzett a felh®re 40 -es felbontással. Négy kisebb terület tömege több száz
naptömeget is eléri és a lamentum átlagosan 12 K h®mérésklet¶. További mézer és
molekulavonalas mérések a jelenleg is zajló sillagkeletkezést támasztották alá (Pillai
és mtsai., 2006b). Henning és mtsai. (2010) a Hers hel adatok alapján jellemezték
a beágyazott pre- és proto-sztelláros magokat, 24 felh® somó spektrális energiaeloszlás diagramjának elemzésével. Átlagos tömegük, luminozitásuk és h®mérsékletül
24 M⊙ , 96 L⊙ , és 22 K. Az ammónia felmérésnél meggyelt magasabb h®mérséklete oka a proto sillagok f¶tése miatt adódhat. A felh® somók különböz® fejl®dési
állapotban vannak (Henning és mtsai., 2010), további tanulmányozás

éljából egy

kisebb régió lett kiválasztva, amely három, eltér® fejl®dési állapotban lév® felh® somót tartalmaz.
A felh® fragmentá ióját az N2 H
mányoztam. N2 H
2015).

+

+

molekula spektrumvonalai mérésével tanul-

különösen jó nyomjelz®je a s¶r¶

sillagközi anyagnak (Shirley,

2010 júniusában és novemberében a PdBI interferométerrel a D és C jel¶

kongurá iókkal, 13 és 180 méter közötti bázisvonalakkal szimultán gyeltük meg a
93,174 GHz-en lév® N2 H

+

(1-0) és 92,494 GHz-en lév®

13

CS (2-1) átmenetet 0,2 km/s

sebesség felbontással. A legnagyobb meggyelhet® struktúra, melyet a legrövidebb

′′
bázisvonal határoz meg, 28 , amely 0,5 p -nek felel meg a G11.09-0.10 felh® távolságában. Az adatokat standard módszerekkel (Thompson és mtsai., 2001) dolgoztam fel. Ugyanezen objektum MOPRA észleléseit az N2 H

+

(1-0) vonalán Ta ken-

berg és mtsai. (2014) végezték 0,11 km/s-s sebesség felbontással,
értékkel.
90

35,′′ 5-es

FWHM
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A kalibrált MOPRA és PdBI adatokat els® lépésben egyesítettem a GILDAS
szoftver somagban található UVSHORT rutinnal, természetes súlyozást alkalmazva
az adatok között.

2,′′ 97,

A szintetizált nyaláb mérete az egyesített adatmez®re

a pozí iószög 6

◦

7,′′ 21 ×

északtól keleti irányba mérve. Az egyesített adatmez®ben a

sebesség felbontás 0,2 km/s, a uxus hibája pedig 3σrms =15 mJy/beam. Az adatok
feldolgozása a GILDAS program somag CLASS moduljával történt, a hfs módszert

+

használtam az N2 H

(1-0) átmenet hipernom szerkezetének (Caselli és mtsai., 1995)

illesztésekor.
A 33a. ábrán látható egy áttekint® térkép a lamentumról, a 33b, ,d,e pedig az
interferometrikus méréssel részletesen vizsgált terület van kiemelve. A 33a. ábrán
Hershel PACS 70 µm-es térkép mutatja a teljes lamentumot, a SPIRE 350 µmes kontúrokkal. A 33b. ábra mutatja a részletesen vizsgált terület MIPS 24 µm-es
felvételét, a PdBI 3,2 mm-es kontinuum meggyelésekkel, míg 33 . ábran a Hers hel
PACS 100 µm-es felvétel APEX-SABOCA 350 µm-es (Ragan és mtsai., 2013) kontúrokkal látható. A 29 és 33 km/s közötti sebesség tartományban integrált intenzitás

+

térkép a N2 H

(1-0) átmenetére az interferometrikus PdBI és az egyesített PdBI és

MOPRA adatokra a 33d, e.

ábrákon látható.

+

Az N2 H

(1-0) integrált intenzitás

térképeken sokkal több struktúra gyelhet® meg, mint a kontinuum területeken. Az
el®z® munkák (Henning és mtsai., 2010) során az infravörös térképeken azonosított
3 f® felh® somó felbomlik kisebb fragmentumokra, ezeket a, b,
sökken® középponti vonaler®sségnek megfelel®en.

...

bet¶ jelöli, a

Az azonosított fragmentumok

adatai a 9. táblázatban találhatóak. A f® komponensek közötti távolság 0,45 p ,
míg a kisebb újonnan azonosítottak közötti átlagos távolság 0,18 p .
tumok eektív sugara 0,04 és 0,08 p

12
bennük 7×10

−2

m

+

között mozog. Az átlagos N2 H

.

91

A fragmen-

oszlops¶r¶ség
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jelölve 9 Jy/beam-t®l 3 Jy/beam-el növekv® lépésekben. A bal alsó sarokban látható a SPIRE 350 µm-es ész-

33. ábra. a: Hershel PACS 70µm-es térkép a teljes lamentumra, a SPIRE 350 µm-es kontúrok vannak fekete vonallal

: Hers hel PACS 100 µm-es felvétel látható

A kontúrok 0,12 mJy/beam-t®l

lelés nyalábmérete (FWHM). Fehér téglalap jelöli a többi panelen kinagyítva mutatott tartományt. b: MIPS
0,2 mJy/beam-ig 0,02 mJy/beam-es lépésközzel vannak feltüntetve.

24 µm-es felvétele, kontúr jelöli a PdBI 3,2 mm-es kontinuum meggyeléseit.

a háttérben, amelyen az APEX-SABOCA 350 µm-es (Ragan és mtsai., 2013) kontúrok vannak feltüntetve 0,81,

+ (1-0) átmenetére az interferometrikus PdBI (d)

1,08 és 1,35 Jy/beam értékeknél. A SABOCA 350 µm-es nyalábméret látható a bal lenti sarokban. A 29 és 33
km/s közötti tartományban integrált intenzitás térkép a N2 H

és az egyesített PdBI és MOPRA (e) adatokra. Plusz jelek jelöli az azonosított f® magokat. Az intenzités skála
egysége Jy/beam km/s. .
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R

FWHM

0,58±0,04
0,89±0,05

...
1,45±0,06
0,61±0,04
0,52±0,03
2,08±0,20

31,6±0,02
30,3±0,03

...
30,4±0,01
30,0±0,03
30,3±0,02
31,8±0,03

-23,35, 3,75

-27,75, 7,50
23,25, 3,00

2a

2b

3a

93
42,00, 2,25

3

3d

9
5

5
0,08

0,08

0,15

0,17

0,07

0,10

0,08

30,2±0,06

30,1±0,03

29,7±0,03

30,1±0,02

29,8±0,08

30,1±0,04

31,3±0,04

32,0±0,08

29,7±0,03

[km/s℄

vLSR

2,70±0,17

1,80±0,11

1,28±0,09

1,89±0,06

1,48±0,24

1,05±0,06

0,99±0,08

1,56±0,02

0,73±0,05

[km/s℄

FWHM

1,8

0,1

7,1

τ

2,8

1,9

7,9

3,8

1,7

11,2

PdBI+MOPRA

44,1

19,7

17,9

43,2

10,6

8,0

6,0

29,5

6,5

M⊙

Mvir

h

A

optikai mélysége. A relatív pozí iók

m 17,9s , De (J2000)=-19◦ 24'24,9.

τ
RA(J2000)=18 10

méretet és az Mvir viriál tömeget az egyesített adatmez®n határoztam meg.

a térkép középpontjától vannak számolva, mely:

egyesítéséb®l: a vonal vLSR sebessége és, FWHM félérték szélessége,

átmér®je és jellemz® spektrális adatai az interferometrikus és interferometrikus + egytányéros meggyelések

9. táblázat. A G11.09-0.10 jel¶ forrásban azonosított fragmentumok relatív pozí iója, S látszó szögmérete, R lineáris

9,75, 3,00
33,75, 5,25

3b

10

4

6

5

0,17

-8,25, -22,50

10

1b

-0.75, 12,00
1,19±0,67

1a

0,53±0,67

[km/s℄

vLSR
[km/s℄
32,2±0,2

[p ℄
29,7±0,2

[,℄

1a'

S
[℄

Pozí ió

PdBI
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A táblázatban megtalálhatóak az illesztés eredményei a PdBI és kombinált
PdBI+MOPRA adatokra.

A vonal pozí iója a 3d fragmentum kivételével mege-

gyezik a két különböz® adatsorra.

A vonalszélesség a kombinált adatokra mindig

magasabb, mint az interferometrikus adatokra, legalább 20%-al, de akár 3-szorosa
is lehet a PdBI+MOPRA adatokból megállapított vonalszélesség.

Ennek oka az

egytányéros meggyelések nagyobb nyalábmérete.
A 34.
N2 H

+

ábrán láthatóak az azonosított fragmentumok középpontjában észlelt

spektrumok, a PdBI+MOPRA kombinált adatok alapján. Az ábrák bal fels®

sarkában látható a vonal intenzitása, pozí iója és vonalszélessége. A leger®sebb vonalat a 24 µm-en fényes 3a forrás irányában láthatjuk. A legtöbb spektrum jól illeszthet® egy sebesség komponenssel, egyedül az 1a fragmentum az, amely egyértelm¶en
két sebesség komponenst igényel a jó illeszkedéshez.

Az er®sebb komponens

sebessége 29,7 km/s, mely közel esik a többi fragmentum sebességéhez, de felt¶nik
egy 32,0 km/s-es másodlagos komponens is.
integrált intenzitás (úgynevezett

A 0,6 km/s sebesség intervallumokra

satorna) térképeken a 35. ábrán is felt¶nik ez a

komponens, ahol 0,6 km/s eltéréssel láthatjuk a térképeket.

Az 1-es fragmentum

b komponense egy sebesség komponenssel illeszthet®, de ennek sebessége eltér az
átlagtól és közelebb esik az 1b másodkomponenesének sebességéhez.
A 2b fragmentumot nem észleltük az interferometrikus térképen, amelyb®l arra következtethetünk, hogy nem rendelkedik er®s központi

sú

sal.

A 3d frag-

mentumban a meggyelt vonal sebessége 31,8 km/s és 30,3 km/s rendre a PdBI és
PdBI+MOPRA térképeken.

A spektrum alakja egy másodlagos sebesség kompo-

nensre utal, de a PdBI térkép szélén helyezkedik el az objektum és ala sony jel/zaj
aránnyal detektáltuk

sak. Így a két komponens¶ spektrum illesztés nem volt sik-

eres.
A viriál tömeg vizsgálatával informá iót nyerhetünk arról, hogy a fragmentum
gravitá iósan kötött-e: hogyha egy fragmentum tömege eléri a viriál tömeget, akkor
gravitá iósan kötöttnek, felh®magnak nevezzük. Shirley és mtsai. (2002) alapján a
következ®t feltételezhetjük a s¶r¶ség prolra:

ρ=R−1,8 ,

ahol R a fragmentum suga-

ra. Ezt a s¶r¶ség eloszlát gyelembe véve és Ma Laren és mtsai. (1988) munkáját
94
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+

34. ábra. N2 H

(1-0)

spektrum

95

az

azonosított

fragmentumokra

a

PdBI+MOPRA

egyesített adatok alapján (fekete vonal) és az illesztett spektrum (piros szaggatott vonal). A fragmantum neve és az illesztett spektrum paraméterei a bal
fels® sarokban vannak feltüntetve. Az 1b fragmentum ábráján jelölve vannak
a hipernom szerkezet komponenseinek pozí iói .

95
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+

A kontúrok rendre 50,

Kék plusz jelek jelölik a három f® felh® somó középponti

A térképek bal fels® sarkában van feltüntetve a sebesség.

emisszió 0,6 km/s-os sebesség intervallumokra integrált intenzitás térképe 29,3 és 33,5 km/s között,

0,6 km/s-os lépésközzel.

35. ábra. N2 H

−1 értéket jelölnek.

koordinátáját. A szintetizált nyaláb a térképek bal alsó sarkában van feltüntetve. .

100, 150, and 200 mJy beam

96
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97

felhasználva, a viriál tömeg a következ®képpen számolható:

Mvir = 147R(δv)2
ahol R a mag sugara p -ben,
km/s egységben.

A 9.

δv

pedig az N2 H

+

(47)

vonal félértékszélessége (FWHM)

táblázatban feltüntettem a kiszámolt viriál tömegeket is,

melyek 6 és 44 M⊙ közé esnek.
Az 1, 2 és 3-as magok szubmilliméteres adatokból számolt tömege Ragan és mtsai. (2013) és Henning és mtsai. (2010) alapján rendre 14, 7 és 17 M⊙ . Kiszámolhatjuk a viriál paramétert, ami a viriál és az emisszióból számított tömegek aránya,

αvir =Mvir /Msubmm .

A vizsgált forrásokra 1-nél nagyobb, tehát gravit iósan kötöt-

tek. A 3-as mag esetében a többek által kritikusnak tartott 2-es érték felett van. A
2-es és 3-as magokra talált értékek hasonlóak, a Kaumann és mtsai. (2013) által
nagytömeg¶

sillagkeletkezési régiókban talált viriál paraméterekhez.

97
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6. Csillagkeletkezés PGCC-kben
A

sillagkeletkezés vizsgálatakor felhasználjuk a közeli-, közép- és távoli infravörös-

ben készült teljes égbolt felméréseket, atal

sillag katalógusokat. A Tóth és mt-

sai. (2014) teljes égbolt katalógusban 44001 AKARI (Murakami és mtsai., 2007)
FIS (Kawada és mtsai., 2007) atal

sillag jelölt található. A források nagyrésze a

Class I fejl®dési osztályba tartozik. A források kiválasztása AKARI FIS és WISE
(Wright és mtsai., 2010) adatok felhasználásán alapul. A

sillagok osztályozására és

zikai paramétereinek meghatározására a 2.6. és 2.7. fejezetben leírt módszereket
használtam.

6.1. Fiatal sillagok a Taurus-Auriga-Perseus irányában
Az AKARI FIS BSC katalógusban (Yamamura és mtsai., 2010) ekvatoriális koordináták vannak megadva, J2000-es epo hára.

A megadott pozí ió hiba 8 (Ya-

mamura és mtsai., 2010). A Taurus-Auriga-Perseus (továbbiakban TAP) területen
található AKARI FIS BSC pontforrásokra 2MASS (Cutri és mtsai., 2003) és WISE
(Wright és mtsai., 2010) pontforrás katalógusbeli adatok segítségével ellen®riztem
a koordináták pontosságát.

160 forrást használtam ehhez, amelyek:

i) legalább

két AKARI FIS hullámhosszon mért uxus adatuk jó min®ség¶ jelz®t kapott; ii) a
Simbad adatbázis alapján atal

sillaggal, vagy infravörös forrással azonosított ob-

jektumok. A 36. ábrán látható a koordináták eltérése az AKARI, 2MASS és WISE
pontforrásokra. Az átlagos eltérést 7-nek találtam.
A TAP területen 585 AKARI FIS BSC pontforrás részletes vizsgálatát végeztem
el.

Az eddig már ismert atal

sillagokra és új atal

sillag jelöltekre spektrális

energiaeloszlás diagramot készítettem, az AKARI FIS és ar hív fotometriai adatok felhasználásával. A atal

sillag jelöltek és környezetük zikai paramétereit a

SEDek modellezésével be sültem meg. A modellezéshez a nyilvánosan elérhet®, el®re
kiszámított atal

sillag SEDeket használtam (Robitaille és mtsai., 2007). 38 for-

rásnak sikerült SEDjét illesztenem az elérhet® modellek segítségével. A legjobban
99
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36. ábra. Koordináta eltérés a TAP területen lév® kiválasztott pontforrásokra.

Fekete

plusz jelek jelölik a 2MASS és AKARI, piros keresztek pedig a WISE és AKARI
pozí iók közötti eltérést. Az átlagos eltérés 7.18-nek adódott, 4,15-s standard
deviá ióval.

4, 5

illeszked® modellekb®l, az AKARI sávok sz¶r®függvényeit (lásd 37. ábra, az online

elérhet® adatok alapján) gyelembe véve kiszámítottam a modellezett uxuss¶r¶ség
értéket.
A korrelá iót a katalógusban található és a modellekb®l számolt értékek között a
38. ábra mutatja. A jó min®ség¶ 65, 90 és 140
ismert atal

µm-en mért értékek jól illeszkednek az

sillagok SEDjére a TAP területen. Viszont a 160

µm-en

mért értékek

esetén szisztematikus eltérést találtam. Ennek lehetséges oka lehet a kalibrá ióban
lév® bizonytalanság, vagy pedig a SED távoli infravörös részének pontatlan modellezése. Az AKARI sávokban a meggyelt uxust a
sugárzása dominálja. A atal

sillag körüli korong és burok

sillagot körülvev® por mennyiségének alulbe slése,

vagy h®mérsékletének felül be slése okozhatja a FIR uxus eltérését. A modellezés
során felhasznált SEDek el®re kiszámított SEDek, adott zikai paraméterekkel. A
források részletes vizsgálata, egyedi radiatív transzfer modellezése megoldhatja ezt
4 https://www.ir.isas.jaxa.jp/AKARI/Observation/support/FIS/RSRF/
5 http://www.astro.u

∼wright/WISE/passbands.html

la.edu/
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37. ábra. Normalizált spektrális válaszfüggvények a WISE (fekete) és AKARI FIS (színes

görbék) sz¶r®kre. Az AKARI sz¶r®függvények átfednek egymással.

a problémát.
A modellekb®l kiszámolt uxuss¶r¶ség (F160 (modell)[Jy℄) értékek ala sonyabbak, mint a katalógusban található értékek (F160 (katalogus)[Jy℄). Az eltérés a uxuss¶r¶ség függvénye. 160µm-en, a következ® összefüggés áll fenn:

F160 (modell) =

0, 69 × F160 (katalogus) − 2, 98[Jy].
A atal

sillagokat Class 0, Class I és Class II osztályba sorolhatjuk a SED-

jük alapján.

A modellezett források segítségével a TAP régióban elkészítettem a

különböz® fejl®dési osztályokba tartozó atal

sillagokat jellemz® általános spek-

trális energiaeloszlás diagramot. A 39. ábra mutatja ezt, különböz® színnel vannak
jelölve a Class 0 (kék), Class I (zöld) és Class II (piros) SEDek. Feketével egy

sil-

lagontó galaxis SEDje is fel van tüntetve. Nagy hasonlóság gyelhet® meg a galaxis
és a atal

sillagok SEDjének alakja között.

101
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38. ábra. Az AKARI FIS katalógusban

megjelent és az általam modellezett uxu-

ss¶r¶ségek közötti eltérés a TAP területen lév® atal
gatott vonal jelöli az 1:1 arányt.
illesztett egyenest. A 160
F160 (modell) = 0.69

×

µm-es

sáv esetén, a következ® összefüggést találtuk:

F160 (katalogus) -2,98 [Jy℄ .

102

sillagokra. Piros szag-

Fekete folytonos vonal jelöli az adatokra
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39. ábra. Normalizált átlagos spektrális energiaeloszlás diagram a TAP területen lév®

vizsgált Class 0 (kék), Class I (zöld) és Class II (piros) osztályba tartozó atal
sillagokra.

Fekete vonal jelöli a

sillagontó galaxisok tipikus SEDjét.

hasonlóság gyeleht® meg a SEDek lefutásában .
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6.2. Fiatal sillagok az L1642 jel¶ felh®ben
A magas galaktikus szélességen található, de aktív
jel¶ felh®ben található atal

sillagkeletkezést mutató L1642

sillagok elemzését végeztem el. A magas galaktikus

◦

szélességeken (|b|>30 ) lév® molekulafelh®ket általában ala sony el®tér és háttér
sugárzás jellemzi, általában közel helyezkednek el hozzánk.
sony s¶r¶ség¶ek, diúzak,

Ezek a felh®k ala-

sillagkeletkezés általában nem jellemz® rájuk (M Ge-

hee, 2008). Az L1642 (Lynds, 1962) és MBM12 (Magnani és mtsai., 1985; Luhman,
2001) két olyan magas galaktikus szélességen található felh®, amelyben zajlik
lagkeletkezés.

sil-

Az L1642 jel¶ felh®t (Malinen és mtsai., 2014) a Hers hel Gala ti

Cold Cores projektben is tanulmányoztuk.
Az L1642 felh® kis távolsága (140 p , Lehtinen és mtsai. (2004)), ala sony el®tér
sugárzása jó jelöltté tette a kistömeg¶

sillagkeletkezés tanulmányozásához. Sandell

és mtsai. (1987) két IRAS pontforrást azonosított benne, IRAS 04327-1419 (L1642-1)
és IRAS 04325-1419 (L1642-2). Mindkett® kett®s
L1642-1 els®dleges

sillaga egy T Tauri atal

sillag, aktív másodkomponenssel.

sillag. Az L1642-2 kett®s

sillaghoz

kap solódóan gyenge, bipoláris kiáramlást azonosított Liljestrom és mtsai. (1989).
Kés®bbi vizsgálatok (Reipurth & Heath ote, 1990) kimutatták, hogy L1642-2 mindkét komponense Hα emiszsiós

sillag. Ezen a két IRAS pontforráson kívül még négy

másik IRAS forrás látszik a felh® irányában. Lehtinen és mtsai. (2004) vizsgálatai
alapján ezek nem a felh®ben találhatóak és nem atal

sillag jelöltek.

A felh® irányában található közeli infravörös pontforrásokat vizsgálva Cruz és mtsai. (2003) egy atal objektumnak (∼10 Myr) azonosította a felh® s¶r¶ középpontjának irányába látszó 2MASS J04351455-1414468 jel¶ forrást. A távolságát 30 p -en
belülinek be sülték meg, mely szerint nem kap solódik a felh®höz, hanem egy el®tér
forrás.

További vizsgálatok alapján Faherty és mtsai. (2009); Antonova és mtsai.

(2013) egy 14-30 p
A 40.

ábrán látható az azonosított B-1, B-2, B-3 és B-4 kompakt forrá-

sok pozí iója.
jel¶ kett®s

távolságban lév®, barnatörpének klasszikálta a forrást.

B-1 és B-2 a jól ismert és tanulmányozott L1642-1 és L1642-2

sillag.

B-3 az el®z® tanulmányok alapján barnatörpének osztályozott

2MASS J04351455-1414468 jel¶ pontofrrás. B-4 feltehet®leg egy hideg felh® somó,
104
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amely nem található meg az infravörös pontforrás katalógusokban.

40. ábra. Az L1642 felh®ben található kompakt források eloszlása a

13 CO térképb®l (Rus-

seil és mtsai., 2003) számolt H2 oszlops¶r¶ség térképen.
és mtsai. (2014)

A közeli és közép infravörös (3.4 - 22
fravörös spektrálindex,

α

Az ábra a Malinen

ikkünkben jelent meg.

(lásd a 2.6.

µm)

adatok alapján kiszámítható az in-

fejezetben), ezekre a forrásokra, amelyek

alapján Class II, Flat és Class III-as objektumnak kategorizálhatjuk rendre a B1, B-2 és B-3-as jel¶ forrásokat,

α

= -0,89, 0,23 és -2,34 alapján.

és mtsai. (2007) modellek segítségével modelleztem a atal

A Robitaille

sillag jelölteket. A SED

illesztéshez az adatokat a VizieR adatbázisból (O hsenbein és mtsai., 2000) vettem. A 41. ábra mutatja a vizsgált források spektrális energiaeloszlás diagramját.
Az illesztés során a távolság 126 és 154 p

között változott.

találhatóak a legjobban illeszked® modellek paraméterei,

A 10.

táblázatban

sillag tömeg (M),

sillag

h®mérséklet (T) és luminozitás (L). Az illesztés pontatlanságát a B-1 és B-2 források
esetén az adhatja, hogy a közeli infravörös uxusok

sak az els®dleges komponens

sugárzását tartalmazzák, míg az ala sonyabb felbontású közép- és távoli-infravörös
adatok, a másodlagos komponens járadékát is tartalmazzák.
105

A B-3 forrás esetén
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el®z® tanulmányok alapján felmerült, hogy egy el®tér barnatörpe lenne. Ennek az
esetnek a megvizsgálásaként a SEDet szabad távolság paraméterrel is illesztettem,
20 és 800 p

között változhatott a távolság. A legjobban illeszked® modellek esetén a

távolság 174-182 p -nek adódóott, amely közel van az L1642 felh® feltételezett távolságához.

Ez az eredmény valószín¶síti, hogy a B-3-as forrás is az L1642 felh®höz

kap solódó atal

sillag lehet.

41. ábra. Speltrális energiaeloszlás diagram az L1642 irányában lév® B-1, B-2 és B-3-as

forrásokra. Fekete pontok jelölik a felhasznált 2MASS, WISE, AKARI és Hers hel adatokat.

Az adatpontok hibáját függ®leges vonal jelöli, de ez gyakran

kisebb, mint a szimbólum mérete.
illeszked® atal

Fekete folytonos vonal jelöli a legjobban

sillag modellt Robitaille és mtsai. (2007) modelljei közül. A

szaggatott vonal jelöli a legjobban illeszked® modellhez tartozó

sillag fotoszféra

modellt. Szürke vonalak további jól illeszked® modelleket jeölnek, amelyekre:

χ2 -χ2best <3, ahol χ2best a legjobban illeszked® modellre számolt, egy adatpontra
2
es® χ érték. Az alsó panel két különböz® modell illesztést mutat a B-3-as forrásra: az összes adatpontot felhasználva, illetve
pontokat. .
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Objektum
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M [M⊙ ℄

T [K℄

L [L⊙ ℄

min

best

max

min

best

max

min

best

max

B-1

1,61

1,71

1,94

4581

5612

5612

4,72

5,08

6,46

B-2

0,80

3,07

3,99

4091

5101

11582

7,02

18,7

121

B-3

0,10

0,13

0,13

2835

2954

2960

0,12

0,20

0,24

B-3 NIR-MIR

0,23

0,23

0,23

3168

3168

3181

0,35

0,38

0,39

10. táblázat. Fizikai paraméterek a legjobban illeszked® atal

sillag modellek (Robitaille

és mtsai., 2007) alapján az L1642-ben vizsgált atal

sillag jelöltekre. Az

oszlopok az illesztett M tömeg, T h®mérséklet és L luminozitás értékeket
mutatják.

Az els® három sor a 126-154 p

közötti távolsággal illesztett

eredményeket tartalmazza. Az utolsó sorban a B-3 forrás közeli- és középinfravörös adatait illesztettem

sak, egy tágabb lehetséges távolság tar-

tományt gyelembe véve (20 - 800 p ). A legjobban illeszked® modellekkel
a atal

sillag távolsága 174-182 p -nek adódott.
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6.3. SED illesztés a California nebula atal sillagaira
Az AKARI japán infravörös m¶hold IRC és FIS m¶szereinek teljes égbolt felmérése
alapján készült pontforrás katalógus alapján vizsgáltam a California molekulafelh®ben zajló

sillagkeletkezést. A Gala ti

Cold Cores projekt keretein belül a Cali-

fornia molekulafelh®ben vizsgált G163.82-8.44-es felh® somó irányában 31 infravörös
pontforrás található az AKARI FIS BSC és 34 az AKARI IRC PSC katalógusban.
Három olyan objektum van, amely mindkett® katalógusban szerepel.
A pontforrások jellemzéséhez AKARI IRC és FIS (Ishihara és mtsai., 2010; Murakami és mtsai., 2007; Yamamura és mtsai., 2010), 2MASS (Cutri és mtsai., 2003)
és IRAS pontforrás (Bei hman és mtsai., 1988) katalógusbeli adatokat használtam
fel. A forrásokhoz asszo iált objektumokat kerestem a Simbad adatbázisban, hogy
kiválasszam a már ismert

sillagokat, illetve ar hív adatokat gy¶jtöttem a VizieR

adatbázisból azon forrásokra, amelyek atak

sillagok, atal

sillag jelöltek, vagy

nem kategorizált források voltak az el®zetes tanulmányok során.

Az ar hív ada-

toknál gyelembe vettem azt is, hogy milyen mérések érhet®ek el a forrás közelében.
Az optikai és közeli infravörös felmérések felbontása jobb, mint az AKARI közép- és
távoli infravörös felmérésé. Abban az esetben, ha az FIS látómez®ben több fényes
közeli optikai pontforrás is található, akkor a meggyelt AKARI uxus valószín¶leg
több objektum járulékát tartalmazza, így a modellezés egy atal

sillagként nem

lehetséges.
A 31 AKARI FIS BSC pontforrás pozí ióját, a Simbad adatbázisban talált
azonosítóját és elérhet® adatait a 11. táblázat tartalmazza.
A 8-as pontforrás esetén az AKARI FIS és IRAS adatok esetén is
egyik hullámhosszon észlelt uxus min®sége volt jó, így
ségével részletes vizsgálat nem volt lehetséges.

sak az

supán két adatpont segít-

Hét olyan forrás van, amelyekhez

egyértelm¶en találtam optikai és közeli infravörös ar hív adatokat. Ezekre spektrális energiaeloszlás diagramot rajzoltam és hatot közülük sikeresen modelleztem az
el®re kiszámított (Robitaille és mtsai., 2007) modellek alapján.

A SED-ek a 42.

ábrán láthatóak. A modellezés eredményeképpen 4 kis tömeg¶ és 2 közepes tömeg¶
atal

sillag zikai paramétereit határoztam meg, ezek közül 5 Class 0 / I osztályba,
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◦
RA[ ℄

De

1

65,8474

2

66,2672

3

66,3656

◦
[ ℄

sillagaira
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Asszo iált

Ar hív adat

SED

36,6668

nin s

kett®s vagy többes rendszer

-

37,1977

114 HD 279805

kett®s vagy többes rendszer

-

36,4310

180 HD 279812

kett®s vagy többes rendszer

-

4

66,4139

37,1181

5 IRAS 04223+3700

2MASS, IRAS, AKARI IRC

Class 0/I

5

66,7914

37,4691

nin s

2MASS

K giant

6

66,7996

37,5264

nin s

2MASS J04270866+3728114
2MASS, USNO

Class I

2MASS J04271178+373108
7

66,8860

36,8079

nin s

kett®s vagy többes rendszer

-

8

66,9185

36,2136

12 IRAS 04243+3606

IRAS

-

9

66,9687

36,7736

nin s

kett®s vagy többes rendszer

-

10

67,0750

36,1416

nin s

kett®s vagy többes rendszer

-

11

67,1002

36,4373

160 HD 279881

kett®s vagy többes rendszer

-

12

67,1104

36,8097

nin s

nin s adat

-

13

67,1320

36,4886

nin s

kett®s vagy többes rendszer

-

14

67,1358

37,5332

150 radio sour e

kett®s vagy többes rendszer

-

15

67,1380

35,9202

nin s

kett®s vagy többes rendszer

-

16

67,1471

36,2139

nin s

kett®s vagy többes rendszer

-

17

67,1545

36,4172

16 IRAS 04253+3618

USNO, 2MASS, IRAS, AKARI IRC

Class I/II

18

67,1645

36,3241

23 IRAS 04253+3613

USNO, 2MASS, IRAS

Class II

19

67,1819

36,4770

150 TGU H1096 P2

nin s adat

-

20

67,1875

35,9941

200 IRAS 04256+3550

kett®s vagy többes rendszer

-

21

67,1944

36,3706

166 IRAS 04253+3613

kett®s vagy többes rendszer

-

22

67,2287

36,5234

10 IRAS 04256+3624

2MASS, IRAS, AKARI IRC

Class 0/I

23

67,2409

35,8772

nin s

USNO, 2MASS

Class I

24

67,2717

35,9329

120 IRAS 04256+3550

kett®s vagy többes rendszer

-

25

67,3101

36,7652

120 TGU H1096 P7

nin s adat

-

26

67,4122

36,6881

nin s

kett®s vagy többes rendszer

-

27

67,4472

36,4497

135 HD 279882

nin s adat

-

NVSS J042830+372931

2MASS J04285576+362425

28

67,8911

36,8233

60 TGU H1096 P8

nin s adat

-

29

67,9060

36,6993

146 HD 279945

nin s adat

-

30

67,9484

36,6528

100 HD 279945

kett®s vagy többes rendszer

-

31

68,1486

36,8841

nin s

kett®s vagy többes rendszer

-

11. táblázat. G163.82-8.44 irányában lév® AKARI FIS pontforrások.

Az oszlopok a

J2000-es ekvatoriális koordinátákat, az asszo iált Simbad adatbázisban
található forrás nevét, a VizieR adatbázisból felhasznált adatokat és a Ladaféle osztályozást tartalmazzák. Az ötödik oszlopban jeleztem, a kett®s vagy
többes forrásokat.
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Azonosító

5
Kor [10 év℄

Tömeg [M⊙ ℄

2MASS J04271178+373108

0,48 (0,38 - 2,11)

5,4 (5,4 - 37,4)

2MASS J04285576+362425

1,64 (0,11 - 3,04)

11,5 (6,17 - 95,1)

IRAS 04253+3613

0,12 (0,46 - 2,91)

11,3 (5,67 - 95,4)

IRAS 04223+3700

5,53 (2,76 - 5,76)

40,8 (11,8 - 50,1)

IRAS 04253+3618

1,45 (0,12 - 1,46)

8,78 (1,3 - 22,1)

IRAS 04256+3624

3,49 (2,28 - 5,08)

35,5 (25,0 - 76,3)

12. táblázat. G163

területén

paraméterei.

lév®
A

AKARI

zárójelben

FIS

modellezett

szerepl®

értékek

a

pontforrások

zikai

minimum

maxi-

és

mum értékek, amelyek a jól illeszked® modelleket jellemzik, amelyekre

χ2 − χ2best < 3, ahol χ2

az adatpontokra es®

χ2

érték a legjobban illeszked®

modellben.

míg egy már fejlettebb, Class II-es osztályba tartozik.
A 12. táblázat tartalmazza a legjobban illeszked® modellek paramétereit.
A vizsgált területen 34 AKARI IRC forrás található, listájuk a 13. táblázatban
látható. A legtöbb forrás esetében

sak 0,6 - 10

µm közötti ar

hív adatok elérhet®ek.

Ez a tartomány nem elég ahhoz, hogy a Robitaille és mtsai. (2007) modelleket
illesszem rájuk, mert nin sen elég informá iónk a
és burok sugárzásáról.

sillag körüli lehetséges korong

Ebben az esetben az optikai - közeli infravörös adatokra

Kuru z modellt illesztettem és azt vizsgáltam meg, hogy látható-e közép infravörös
többlet, a központi

sillag sugárzásához képest.

van tüntetve az illesztett

A táblázat utolsó oszlopában fel

sillagmodell h®mérséklete.

Hét forrás esetén találtam

infravörös többletet, egy Class II és 6 db Class III-as forrást azonosítottam. Ezen
források spektrális energiaeloszlás diagramja látható a 43. ábrán.
A G163.82-8.44-es jel¶ Plan k hideg felh® somó irányában 11 kistömeg¶ és 2
közepes tömeg¶ atal

sillagot azonosítottam különböz® fejl®dési állapotukban és

határoztam meg a korukat és zikai paramétereiket modellek felhasználásával (Juvela és mtsai., 2012).

Kimutattam, hogy a California molekulafelh®ben a

lagkeletkezés néhány millió évvel ezel®tt indult és jelenleg is zajlik.
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sil-

6.3. SED illesztés a California nebula atal

sillagaira

111

42. ábra. Spektrális energiaeloszlás diagram a 3, 5, 10, 11, 22 és 26-os számú atal

lag jelöltekre.

Az illesztett modellek Robitaille és mtsai. (2007) atal

sil-

sillag

modelljei. Tömött körök jelölik az illesztett optikai (B, V, R, I), 2MASS (J, H,
Ks), WISE (3,4, 4,6, 12 és 22,2 µm) és IRAS (12, 25, 60, 100 µm) adatokat. Hibavektorok fel vannak tünetve a méréseket jelz® szimbólumokon, de ezek mérete
gyakran nem haladja meg a szimbólum méretét. Folytonos fekete vonal jelöli a
legjobban illeszked® modellt. Szürke vonalak jelölnek további modelleket, amelyre a következ® feltétel teljesül:

χ2 − χ2best < 3,

ahol

χ2

az adatpontokra es®

χ2 érték a legjobban illeszked® modellben. Szaggatott vonal jelöli a legjobban
illeszked® modellhez tartozó

sillag fotoszféra modellt.

111
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43. ábra. Spektrális energiaeloszlás diagram a 3, 6, 10, 11, 16, 24 és 28-as számú atal

sillag jelöltekre. Az illesztett modellek Kuru z modellek. Tömött körök jelölik
az illesztett optikai (B, V, R, I), 2MASS (J, H, Ks), WISE (3,4, 4,6, 12 és
22,2 µm) és IRAS (12, 25, 60 és 100 µm) adatokat.

Hibavektorok fel vannak

tünetve a méréseket jelz® szimbólumokon, de ezek mérete gyakran nem haladja
meg a szimbólum méretét. A háromszöggel jelölt adatok

112

sak fels® korlátok.

6.3. SED illesztés a California nebula atal

◦
RA[ ℄

De

1

66,1294

2

66,2279

3

66,2518

◦
[ ℄

sillagaira
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Asszo iált

Ar hív adat

SED

36,7463

50 IRAS 04212+3638

USNO, 2MASS, IRAS

3500 K

36,3298

160 HD 279814

USNO, 2MASS

4250 K

36,4866

nin s

USNO, 2MASS

Class III, 3750 K
3500 K

4

66,3004

36,9816

80 X-ray sour e

USNO, 2MASS, IRAS

5

66,4158

37,1189

11 IRAS 04223+3700

ld. 11. táblázat

6

66,5725

37,1626

0,1 HD279806

USNO, 2MASS, IRAS

Class III, 3500 K

7

66,7014

37,5569

nin s

USNO, 2MASS, IRAS

5000 K

8

66,7060

36,1809

nin s

USNO, 2MASS, IRAS

3500 K

9

66,8210

37,2456

0,86 HD 279869

USNO, 2MASS, IRAS

4500 K

10

66,8263

36,5202

0,5 HD 28067

USNO, 2MASS, IRAS

Class III, 7500 K

11

66,8572

37,3688

180 2MFGC 3623

USNO, 2MASS, IRAS

Class III, 5000 K

12

66,8626

36,2280

69 HD 279887A

USNO, 2MASS, IRAS

5000 K

13

66,9753

35,9366

0,52 HD28067

USNO, 2MASS

4250 K

14

67,0000

36,0593

nin s

USNO, 2MASS

3750 K

15

67,0108

37,4062

4,6 IRAS 04247+3717

USNO, 2MASS, IRAS

3500 K

16

67,0278

36,5180

nin s

USNO, 2MASS

Class II, 3500

17

67,0284

36,9534

nin s

USNO, 2MASS

4250 K

18

67,0858

36,3946

0,4 HD 279881

USNO, 2MASS

7000 K

19

67,1577

36,4153

24 IRAS 04253+3618

ld. 11. táblázat

20

67,1662

37,3092

nin s

USNO, 2MASS

21

67,2310

36,5232

3 IRAS 04256+3624

ld. 11. táblázat

22

67,2405

35,9586

7 IRAS 04256+3550

USNO, 2MASS, IRAS

23

67,2739

36,4405

nin s

kett®s vagy többes rendszer

24

67,3922

36,0328

0,2 HD 279885

USNO, 2MASS, IRAS

Class III, 5000 K

25

67,3986

36,7857

nin s

USNO, 2MASS

5000 K

26

67,4757

36,1990

12 IRAS 04265+3605

kett®s vagy többes rendszer

3750 K
3500 K

27

67,6317

36,7167

200 HD279943

USNO, 2MASS

5250 K

28

67,7172

37,2726

nin s

USNO, 2MASS, IRAS

Class III, 7500 K

29

67,8164

36,7902

190 X-ray sour e

USNO, 2MASS

4250 K

30

67,9106

36,6471

1.2 HD 279944

USNO, 2MASS

5500 K

31

67,9504

36,6805

USNO, 2MASS

4250 K

32

67,9874

36,7425

0,7 HD 279945
∗
0,86 V V492 Per

USNO, 2MASS, IRAS

4750 K

33

68,0117

37,1127

nin s

USNO, 2MASS, IRAS

4250 K

34

68,0719

37,0434

0,7 HD 28620

USNO, 2MASS, IRAS

7000 K

13. táblázat. G163.82-8.44 területén lév® AKARI IRC pontforrások.

Az oszlopok a

J2000-es ekvatoriális koordinátákat, az asszo iált Simbad adatbázisban
található forrás nevét, a VizieR adatbázisból felhasznált adatokat és az
illesztett

sillagmodellt jellemz® h®mérsékletet, Lada-féle osztályozást tar-

talmazzák. Az ötödik oszlopban jeleztem, a kett®s vagy többes forrásokat.
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7. Következtetések és kitekintés
A Plan k hideg felh® somók eloszlásában er®s
alkalmazásával. A hideg

soportosulás látszik az MST módszer

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 magasabb h®mérséklet és oszlops¶r¶ség értékeket mutattam ki.
A Plan k felh® somók

sillagkeletkezését ala sony, közepes és magas galaktikus

szélességeken is vizsgáltam.
tam

Mindhárom galaktikus szélesség tartományban talál-

sillagkeletkezést, de nem minden egyes Plan k hideg felh® somó mutat

lagkeletkezést. A nagyobb felh® somó
matosan keletkezhetnek

sil-

soportokban akár több millió éven át folya-

sillagok.

A galaxisunkban zajló sillagközi anyag szerkezetének alapos megismerése irányában a következ® lépés nagyszámú objektumra rádióspektroszkópiai mérések végzése,
a molekuláris tartalom felmérésére. Extenzív felmérést végeztünk az Osaka 1,85mes táv s®vel a Taurus-Auriga-Perseus és California

sillagkeletkeztet® területekre,

melynek eredményeit még idén tervezem publikálni.
A Plan k hideg felh® somók sokfélék paramétereik és a
ve, a nemzetközi

sillagkeletkezést tekint-

sillagász közönség is levonta ezt a következtetést, ezért nagyszabá-

sú felmérések indultak. Több ezer felh® somó részletes vizsgálatát végzik a legjobb
elérhet® m¶szerekkel.
old

A 3 legjelent®sebb a TOP (TRAO Observations of Plan k

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

6

lution ) és SAMPLING (SMT All-sky Mapping of PLan k Interstellar Nebulae in

7

the Galaxy ).

A SAMPLING keretében az arizonai 12 m-es SMT táv s®vel

kiválasztott Plan k hideg felh® somót mérünk a

12

CO (2-1) és

13

∼600

CO (2-1) vonalakon

az ESO Gar hing koordinálásával.
11 különböz® fejl®dési állapotban lév® Hi-GAL s¶r¶ felh®magra az APEX 12 m-es
táv sövének segítségével végzünk kémiai vizsgálatot az ESO, MPE, Ar etri Astrophysi al Observatory, Queen Mary University of London és ELTE együttm¶ködésév6 https://www.eaobservatory.org/j
7 http://sky-sampling.github.io/

mt/s ien e/large-programs/s ope/
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el. A felh®magok kémiai fejl®dését vizsgálom molekulagyakoriságok és deuterizá ió
segítségével. A deuterizá ió 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
lis adatok felhasználásával, a

sillagokat eredményesen jellemezhetjük multispektrásillagkeletkezésre be slést adhatunk.

egyetemmel együttm¶ködve további

Az arizoniai

sillagkeletkezési területeken végezzük a atal

sillagok jellemzését.
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