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1. Bevezetés

Doktori értekezésemben az exobolygórendszerek lakhatóságát vizsgálom. A föl-

dönkívüli élet kialakulásának és fejl®désének kutatásában többnyire sak bolygókat

veszünk �gyelembe, holott ezek holdjain is lehet élet. Átfogó kutatásomban nem-

sak az extraszoláris bolygók, hanem a holdak lakhatóságát is tanulmányozom.

Három szorosan kapsolódó témát mutatok be. Az els® a sillag körüli lakható

zóna vizsgálata, amit els® közelítésként szoktunk használni a bolygók lakhatóságá-

nak megállapításához. A lakható zóna az a sillag körüli terület, amelyben egy

Földhöz hasonló bolygó felszínén a víz hosszú id®n keresztül seppfolyós halmaz-

állapotban maradhat fenn. Különböz® sillagok körül a lakható zóna helyzetének

kiszámításához összetett éghajlati modelleket dolgoztak ki, melyek leírják a sil-

lagból érkez® sugárzást, a Föld légköri tulajdonságait és a karbonát-szilikát ik-

lust, mely a bolygó h®mérsékletét szabályozza. A bonyolult éghajlati modellek

helyett azok eredményeire illesztett egyszer¶ egyenleteket is használhatunk. Az

ilyen egyszer¶bb számolásokhoz supán a sillag h®mérsékletének és luminozitásá-

nak ismeretére van szükség, melyek megkaphatók a sillag tömegéb®l. Az eltér®

számolási módszerek azonban különböz® eredményekre vezetnek. Munkám élja,

hogy ezeknek a módszereknek az eredményeit mért sillagparaméterekkel hasonlít-

sam össze, és új empirikus képleteket adjak meg, melyek pontosabb megoldásokat

adnak a f®sorozati F, G, K és M típusú sillagokra.

A bolygó lakhatóságától függetlenül annak holdján is megfelel® lehet a felszíni

h®mérséklet ahhoz, hogy nagy mennyiség¶ vizet tartson fenn, például, ha a hold

árapályf¶tött. Az árapályf¶tésb®l származó h® a hold belsejében keletkezik a közeli

bolygó er®s gravitáiós hatásának következtében. Kutatásom második f® témája

az exoholdak árapályf¶tését és lakhatóságát fedi le a sillagsugárzás és egyéb ener-

giaforrások �gyelembevételével és azok nélkül is. Az árapályf¶tés következtében

megemelkedett h®mérséklet jelent®s sillagsugárzás hiányában is megolvaszthat-

ja a jeget az égitesten, és ezáltal megel®zheti a hólabda állapot kialakulását.

Az exoholdak árapályf¶tési rátájának kiszámolásához általában az úgynevezett

rögzített Q modelleket alkalmazzák, melyek er®sen alulbeslik az égitest árapály-

f¶tését. Ezekben a modellekben a Q és a µ értékét, vagyis a h®disszipáiós faktort

és a szilárdságot konstansnak veszik, pedig valójában a h®mérséklet függvényei.

Pontos értéküket rendkívül nehéz megbesülni még a Naprendszer égitestjeinek

esetében is. Hasonló égitestekre néhány nagyságrendet is változhat az értékük,

aminek következtében a még nem ismert exoholdakra a Q és µ értékének közelítése

nem lehetséges, legfeljebb találgatni, vagy feltételezni tudunk valamilyen értéket.

Ezen okok miatt új megközelítést választottam, és els®ként használtam viszko-

elasztikus árapályf¶tési modellt exoholdakra. Az így számolt felszíni h®mérsék-

letet összehasonlítottam a rögzített Q modell eredményeivel különböz® �zikai és
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keringési paraméterek használata mellett.

Jeges égitesteken a felszín alatti árapályf¶tött óeánban is kialakulhat az élet.

A Naprendszer holdjai közül az Europa és az Eneladus a legígéretesebb jelölt a

felszín alatti folyékony víz, és ezáltal poteniálisan az élet fenntartására, ezért ezek

a legaktívabban tanulmányozott holdak. Mindkét égitest árapályf¶tött, melynek

következtében kezdetleges életformák alakulhatnak ki az óeán fenekén, ahol a

közetréteg és a víz hidrotermális forrásokon keresztül hat kölsön. Kutatásom

harmadik témája a jeges holdak azonosításának lehet®ségét tárgyalja fotometriai

meg�gyelések alapján. A felszíni jég f® indikátora az égitest er®s fényvisszaver®

képessége, amit akkor tudunk megmérni, amikor a hold látszólag elt¶nik a sillag

mögött, ezáltal a róla visszatükröz®d® fényt kitakarja a sillag, és a fénygörbében

kis �uxussökkenés következik be. A �uxussökkenés nagysága arányos a hold

albedójával és sugarával. Megvizsgáltam a nagy, jeges exoholdak albedóbeslésé-

nek lehet®ségét következ® generáiós távsövekkel.

2. Módszerek

2.1. Lakható zóna

A lakható zóna határainak kiszámolásához szükséges a sillagparaméterek ismere-

te. Egyéb környezeti tényez®k, mint a légkör jelenléte, vastagsága, összetétele, a

légköri nyomás, vagy a felh®k kialakulása befolyásolhatják a felszíni h®mérsékletet,

vagyis a víz halmazállapotát is. Általában összetett éghajlati modelleket alkal-

maznak, melyek magukban foglalják a karbonát-szilikát iklust, a bolygó légköri

összetételét és sillag sugárzását is.

Gyorsabb beslésekhez olyan másodfokú egyenleteket használnak, melyeket

az éghajlati modellek eredményeire illesztettek. Ezeknek a képleteknek az al-

kalmazásához supán a sillag e�ektív h®mérsékletének és luminozitásának is-

meretére van szükség. Ezek a paraméterek kiszámíthatóak a sillag tömegéb®l,

azonban különböz® számolási módszerek léteznek, melyek eltér® eredményeket ad-

nak. A képleteket számszer¶en összevetettem a mért sillagparaméterekkel, és

meghatároztam a reziduális négyzetösszegek értékét. Parabolikus és hatványfügg-

vényeket is illesztettem a mért értékekre, hogy olyan új formulákat írjak fel, melyek

pontosabb eredményeket adnak.

2.2. Árapályf¶tés

A viszkoelasztikus árapályf¶tési modell realisztikusabb a széles körben használt

rögzítettQmodelleknél, mert ezzel �gyelembe vehetjük az árapály�uxus h®mérsék-
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leti függését és a k®zet égitest bels® olvadását. A viszkoelasztikus modellben a

konstans Q és µ értékek helyett a viszkozitást és a nyírási modulust használom a

h®mérséklet függvényeiként. Ennek következtében az árapályf¶tési �uxus is vál-

tozni fog a h®mérséklettel: egy kritikus h®mérsékletnél maximális értéket vesz fel,

valamint az alsó és fels® olvadási pontok (solidus és liquidus h®mérséklet) között

részlegesen megolvad a k®zet.

Az exohold szerkezetét két rétegb®l állónak tekintem: a bels® rész teljesen kon-

vektív, a küls® réteg pedig konduktív. Gyenge árapályer®k esetén a konvektív

terület kisebb, míg er®s árapályer®k hatására a konvektív rész nagyobb lesz, és a

konduktív réteg keskenyebbé válik. Feltételezem, hogy id®vel az égitest egyensú-

lyi állapotba ér az árapályf¶tés és a konvektív h¶lés között. A hold egyensúlyi

h®mérsékletét iteratív módszerrel határozom meg, majd ezt az értéket használva

számolom ki a felszíni árapály�uxust.

El®ször központi sillag nélküli rendszerre végeztem el számításaimat, majd

a viszkoelasztikus árapályf¶tési modellt összekapsoltuk egy átfogó éghajlati mo-

dellel, amely a holdat ér® egyéb energiaforrásokat is �gyelembe veszi. Ezek az

energiaforrások a következ®k: sillagsugárzás, üvegházhatás, bolygóról visszavert

fény és a bolygó saját termális sugárzása. A fogyatkozásokat is �gyelembe vettük

mint energiát elnyel® hatást. A karbonát-szilikát iklus negatív visszasatolási

mehanizmus, amely az éghajlatot szabályozza. A jég-albedó kölsönhatás ezzel

szemben pozitív visszasatolást ír le, mely a hold hólabda állapotba kerüléséért

felel a bolygó körüli lakható zóna küls® határán. Az alkalmazott éghajlati modell

mindkét mehanizmust �gyelembe veszi.

2.3. Albedóbeslés

Egy bolygó vagy hold okkultáiója során a sillag fénygörbéjén kismérték¶ �uxus-

sökkenés �gyelhet® meg, mely összefüggésben áll a testr®l visszavert sillagfénnyel.

A hold okkultáiós mélységének (azaz a bekövetkezett �uxussökkenésnek) a pon-

tos mérésével megbesülhet® a hold geometriai albedója. A hold sugarát és sil-

lagtól való távolságát korábbi tranzitmérésekb®l már ismertnek feltételezem.

Egyszer¶ képleteket alkalmazva és körpályákat feltételezve kiszámoltam az ok-

kultáiós mélységet különböz® méret¶ és albedójú holdakra, hogy meghatározzam

a jöv®beli meg�gyelések szükséges fotometriai preízióját. Feltérképeztem a Nap

típusú sillagok hipotetikus holdjainak fázisterét különböz® sillag- és bolygótávol-

ságokra.

Kis tömeg¶ f®sorozati M törpéket is �gyelembe vettem, mert a gyengébb su-

gárzásuk szorosabb bolygópályákat is megenged anélkül, hogy a bolygó vagy hold-

ja felszínén a jég megolvadna. Egy ilyen elrendezés¶ rendszerben a hold több

fényt ver vissza, habár az M sillagok a közeli-infravörös tartományban sugároz-
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nak többet, ahol a jég albedója kisebb. Kiszámoltam a hold méretét különböz®

okkultáiós mélységekre és sillagtömegekre a hóhatáron rögzített távolsággal a

V és J fotometriai sávokban. A következ® generáiós küldetések várható foton-

zaját is megbesültem az ismert m¶szerparaméterek alapján, és az eredményeket

összevetettem a különböz® méret¶ exoholdak okkultáiós jelével.

3. Tézisek

1. Új, empirikus formulákat javaslok a h®mérséklet és a luminozitás

sillagtömegb®l történ® meghatározására. Numerikus vizsgálatok

alapján arra a következtetésre jutottam, hogy ezek a képletek pon-

tosabban visszaadják a mért sillagparamétereket, mint a többi,

általam vizsgált modell. Az empirikus egyenletek használatával a

lakható zóna határaira kapott eredmények jól illeszkednek a mért

paraméterek alapján számolt értékekhez. A felírt egyenletek F, G,

K és M típusú f®sorozati sillagokra 0,3 és 1,4 naptömeg között

alkalmazhatók. [1℄

A lakható zóna határainak különböz® sillagtömegekre történ® kiszámolá-

sához olyan egyszer¶ képleteket alkalmaztam, melyeket a jóval összetettebb

éghajlati modellek eredményeire illesztettek. Ezekhez a számításokhoz su-

pán a sillag h®mérsékletének és luminozitásának ismeretére van szükség,

melyek a tömegb®l megbesülhet®k. Három korábban de�niált modellt alkal-

maztam, melyek leírják az ezen paraméterek közötti összefüggéseket, és új

empirikus formulákat is felírtam, melyekkel a h®mérséklet és a luminozitás

kiszámolható a sillag tömegéb®l. A redukált khi-négyzet értékek használatá-

val numerikusan hasonlítottam össze a modellek eredményeit. Azt találtam,

hogy az új, empirikus egyenletek jobb egyezéssel adják vissza a mért sillag-

paraméterek alapján számolt lakható zóna határait, mint a többi modell.

2. Els® alkalommal használtam viszkoelasztikus modellt az exoholdak

árapályf¶tésének leírására. De�niáltam a mérsékelt árapályf¶tési

zóna (MÁZ) fogalmát, amely az a bolygó körüli térrész, mely-

ben az árapályf¶tött holdak felszíni h®mérséklete 273 és 373 K

közötti. Azt találtam, hogy a viszkoelasztikus modell a széles

körben használt rögzített Q modellhez képest mérsékli a hold fel-

színi h®mérsékletét, mert az égitest bels® olvadása megakadályoz-

za, hogy a h®mérséklet megszaladjon. Ennek hatására, észszer¶

�zikai és keringési paraméterek használata mellett, a viszkoelasz-

tikus modell 2,8-szer több exoholdat jósol a MÁZ-ban, mint a
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rögzített Q modell. Az alkalmazott árapályf¶tési modellek sem

a sillag sugárzását, sem az égitest légkörét nem veszik �gyelem-

be. [2℄

Nemsak az exobolygók, hanem azok holdjai is lehetnek lakhatóak. A visz-

koelasztikus árapályf¶tési modellt alkalmazva bevezettem a MÁZ fogalmát,

és az eredményeket összehasonlítottam a rögzített Q modellével. Azt talál-

tam, hogy a MÁZ elhelyezkedése er®sen függ a hold keringési periódusától és

kevéssé a sugarától. A számítási módszert különböz® s¶r¶ségekre és pályaex-

entriitásokra is alkalmaztam. Néhány esetben nem volt megoldás (egyen-

súlyi h®mérséklet hiányában), mert az árapályer®k olyan gyengék, hogy nem

indul be a konvekió az égitest belsejében.

Az eredményeket összevetettem a rögzített Q modell eredményeivel, és meg-

vizsgáltam a MÁZ statisztikai kiterjedését. Arra jutottam, hogy realisztikus

�zikai és keringési paraméterek megválasztásával a viszkoelasztikus modell

2,8-szer több exoholdat jósol a MÁZ-ban 0,1 és 3,5 napos keringési id®k

között, mint a rögzített Q modell. A viszkoelasztikus modell a lakhatóság

szempontjából ígéretesebb eredményeket ad, mert az égitest bels® fázisáta-

lakulása mérsékli a felszíni h®mérsékletet.

A Földhöz hasonló holdak vizsgálatakor a 0 és 100
◦
C fokos határok mellett

más korlátot is használtam. Sós oldatokban a mikrobiális aktivitás alsó

határa −20
◦
C körül van, a komplex eukariotikus élet fels® határa pedig

kb. 60
◦
C, ami egyben a Föld megszaladó üvegházhatásának korlátja is.

A legtöbb esetben, amikor lehetett (ρ ≈ ρFöld és R ≈ RFöld), a lakhatóság

ezen határértékeit is alkalmaztam, mivel ezek biológiai és légköri megszorítá-

sokat is �gyelembe vesznek. Az új határok alapján lakhatónak tekinthet®

holdpályák keresésekor azt találtam, hogy az eredmények hasonlóak a MÁZ

határainál kapottakhoz, ám nagyobb a statisztikai kiterjedésük.

3. A földihez hasonló légkört feltételezve egy 1D energiaegyenleg mo-

dellt alkalmaztunk, és arra jutottunk, hogy a bolygó körüli lakható

zóna sokkal szélesebb a viszkoelasztikus árapályf¶tési modell hasz-

nálata esetén, és a bolygótól nagyobb távolságokig kiterjed, mint a

rögzített Q modellel számolva. Megmutattuk azt is, hogy ha a hold

pályasíkja d®lt, akkor a küls® határ bármely exentriitás értékre

elt¶nik, még 0,15 Hill-sugár nagyságú fél nagytengely esetén is. [3℄

Az alkalmazott 1D éghajlati modell �gyelembe veszi a sillagtól és a bolygótól

származó sugárzást, a hold légkörének körforgását, a bolygó termális sugárzá-

sát, a fogyatkozásokat és az árapályf¶tést is mint a hold energiaegyenlegének

f® összetev®it. A modell magában foglalja a karbonát-szilikát iklust és a

pozitív jég-albedó kölsönhatást is. A hold árapályf¶tésének kiszámítását a
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viszkoelasztikus és a rögzített Q modellel is elvégeztük. Azt tapasztaltuk,

hogy a bolygó körüli lakható zóna sokkal szélesebb a viszkoelasztikus modell

használata esetén, mint a rögzített Q modellel számolva.

A bolygó egyenlít®i síkjához képest nulla fokos inklináiójú holdpálya ese-

tén a jég-albedó kölsönhatás következtében jól de�niált küls® határa van

a bolygó körüli lakható zónának. Megmutattuk, hogy ha a hold pályasíkja

annyira megd®lt, hogy a fogyatkozások kis valószín¶ség¶ek lesznek, akkor

a küls® határ még viszonylag nagy fél nagytengelyek esetén is elt¶nik, tet-

sz®leges exentriitás értékek mellett.

4. Megmutattam, hogy hogyan adhat az exoholdak okkultáiós fény-

görbéje informáiót a hold albedójáról, amivel a felszíni jég je-

lenlétére következtethetünk. A hold okkultáiójakor bekövetkez®

�uxussökkenést összehasonlítottam a következ® generáiós táv-

sövek fotonzajával. Megmutattam, hogy a J fotometriai sávban

az E-ELT MICADO fotonzaja sak 4 ppm-mel haladja meg egy 2

földsugarú jeges hold �uxussökkenését egy 0,1 naptömeg¶ sillag

hóhatáránál körpályán kering® bolygóval. Arra a következtetésre

jutottam, hogy az okkultáiós mérések túlságosan meghaladják a

következ® generáiós távsövek képességeit. [4℄

Ha a hold albedója nagy, az arra utalhat, hogy a felszínét vízjég borítja,

habár a metánjég is nagy fényvisszaver® képesség¶. Ahhoz, hogy megkülön-

böztessük a felszíni vízjeget a metánjégt®l, több fotometriai sávban is javas-

lom a mérések elvégzését, különös tekintettel a J sávra, ahol a kétféle jég

különböz® spektrális tulajdonságot mutat, de még mindig nagy mennyiség¶

fényt vernek vissza.

Felh®k is okozhatnak magas albedót egy égitesten. Mivel a víz nagy mennyi-

ségben van jelen a Világegyetemben, ezért feltételezem, hogy a vízfelh®k

kialakulása gyakori lehet. Összehasonlítottam a Föld vízfelh®inek spektru-

mát a jég színképével, és azt találtam, hogy a felh® fényvisszaver® képessége

jelent®sen sökken az F140M jel¶ fotometriai sávban, ahol a jég albedója

még mindig nagyon magas. A felh®k és a felszíni vízjég megkülönböztetése

éljából ebben a fotometriai sávban is szorgalmazom a meg�gyeléseket, amint

megfelel® m¶szerezettség áll majd rendelkezésre az ilyen pontos mérésekhez.

Egyszer¶ számolásokat végeztem el különböz® sillagtömegek esetére a V

és a J fotometriai sávokban is, hogy összehasonlítsam a holdak okkultáiós

mélységét a következ® generáiós küldetések várható fotonzajával 5 σ szórás

mellett. Megállapítottam, hogy a Naphoz hasonló sillagok esetén az albedó

beslése nem valósítható meg ezzel a módszerrel, de a kis M törpék ígérete-

sebb élpontok lehetnek, mert gyengébb sugárzásuk következtében a hóhatár
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közelebb húzódik a sillaghoz, és ha a bolygó-hold rendszer szoros pályán

kering a sillag körül, akkor több fényt vernek vissza. A számolások során

�gyelmen kívül hagyott egyéb zajforrások miatt azt a következtetést vontam

le, hogy az okkultáiós mérések igen nagy kihívást jelentenek a következ®

generáiós távsövekkel még az olyan nagy, jeges holdak esetén sem, amelyek

kis M törpék hóhatáránál keringenek.

Tárgyaltam a különböz® paraméterek szerepét is (melyek közül némelyiket

�gyelmen kívül hagytam a számolásokban, mint pl. az inklináiót, exentrii-

tást, vagy a hold keringési irányát), és a mérésekre gyakorolt hatásuk alapján

kategorizáltam ®ket. A legalapvet®bb befolyásoló tényez®k a sillagtól való

távolság, az exohold mérete, albedója, a sillag és a hold méretaránya és a

bolygótól való távolság. El®revetítem, hogy az els® exoholdas albedóbes-

léseket várhatóan a nagy, jeges holdakra fogják elvégezni, melyek M4 � M9

típusú f®sorozati sillagok hóhatárának közelében keringenek.
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