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Előszó
A csillagok keletkezésének korai szakasza széles körben kutatott téma az
asztrofizikában. A komplex, turbulensen és gravitációsan irányított folyamatok eredményeként létrejövő csillagközi felhők, felhőcsomók és felhőmagok szerkezete és tulajdonságai összefonódnak a bennük kialakuló fiatal csillagok tömegeloszlásával és a fiatal rendszerek komponenseinek (gázburok,
korong, kifúvás) paramétereivel és fejlődésével. A csillagkeletkezés fontos
állomás az Univerzum anyagának körforgásában. Az intersztelláris molekulafelhőkben kialakuló nagy tömegű csillagok végállapotaiban megannyi
ritkább elem keletkezik, mely csillagszél, lökéshullámok és kifúvások hatására szétszóródik a környező csillagközi anyagban és megváltoztatja annak
összetételét. A csillagközi anyag újbóli összesűrűsödésével és a csillagkeletkezés elindulásával újabb, kissé különböző összetételű csillagok keletkeznek,
s a körforgás újrakezdődik. Ezen folyamat során tehát a galaxisok (köztük a
Tejútrendszer) szerkezete és kémiai összetétele is folyamatosan változik. A
csillagkeletkezés folyamatának megértése elengedhetetlenül fontos ahhoz is,
hogy megtudjuk, honnan erednek a Naprendszerhez hasonló csillagrendszerek és a Földhöz hasonló bolygók. A molekulafelhők paraméterei kezdeti
feltételként szolgálnak a bolygókeletkezés számára, közvetlenül befolyásolva annak folyamatát és kimenetelét.
A magyar csillagász közösségben hosszú történelme van a csillagkeletkezés
kutatásának. Az MTA Csillagászati Kutatóintézetében (később MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Csillagászati Intézete) a Sztellárstatisztikai osztály az 1970-es évektől foglalkozott a témával. Balázs G. Lajos
vezetésével az 1980-as évek közepén kezdődött el az infravörös csillagászat
művelése és Kun Mária szintén az 1980-as évektől végzi emissziós vonalas
csillagok felkutatását és jellemzését (pl. Kun, 1986; Kun, 1992; Kun és mtsai, 2004). Jankovics István vezetésével Herbig Ae/Be és T Tauri-típusú fiatal
csillagok és flercsillagok elemzése folyt (Jankovics, Chavushian, és Melikian, 1979; Jankovics és mtsai, 1980; Jankovics, Appenzeller, és Krautter, 1983).
A kutatók részt vettek az IRAS és az ISO teleszkópok, valamint a DEN IS
felmérés adatainak elemzésében, majd a 2001-től fennálló, Ábrahám Péter
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által vezetett infravörös csillagászati csoport a csillagközi és csillagok körüli
anyaggal kapcsolatos kutatások mellett például az ISO űrtávcső ISOP HOT
nevű műszerének utókalibrálásába is bekapcsolódott. 2004-től a kutatóintézet a Herschel infravörös űrtávcső P ACS nevű műszerének (kamera és
spektrométer) fejlesztésében vállalt fontos szerepet. Jelenleg is aktívan folyik
a fiatal változócsillagok jellemzése (Ábrahám és mtsai, 2009; Kóspál, 2011;
Kóspál és mtsai, 2013; Kóspál és mtsai, 2015; Kóspál és mtsai, 2016; Kun
és mtsai, 2011; Kun és mtsai, 2014; Kun, Szegedi-Elek, és Reipurth, 2017), a
csillagok körüli törmelékkorongok vizsgálata (Moór és mtsai, 2011; Moór és
mtsai, 2013; Moór és mtsai, 2015a; Moór és mtsai, 2015b), a Herbig Ae csillagok megfigyelése (Ábrahám és mtsai, 2000) és a bolygókeletkezés vizsgálata
(Regály és mtsai, 2012; Regály, Király, és Kiss, 2014). Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának Csillagászati Tanszékén Tóth
L. Viktor vezetésével a 90-es évek elejétől folyik a csillagközi anyag infravörös hullámhossz-tartományú vizsgálata. Eredményeik közé tartozik igen
fiatal, lehetséges csillagkeletkező felhőmagok felfedezése és vizsgálata (Tóth
és Walmsley, 1996; Tóth és mtsai, 2000; Tóth és mtsai, 2004; Kiss, Moór, és
Tóth, 2004), az ún. infravörös hurkok felfedezése (Könyves és mtsai, 2007)
és fiatal csillag katalógusok összeállítása az AKARI, a W ISE és a Herschel
űrteleszkópok mérései alapján (Tóth és mtsai, 2014; Marton és mtsai, 2016a;
Marton és mtsai, 2016b).
A P lanck űrtávcső teljes égbolt felmérése és a Herschel űrobszervatórium
nagy felbontású térképezései a közeli, sokat kutatott csillagkeletkezési területek (pl. Taurus, Orion) vizsgálatán kívül több mint tízezer hideg, sűrű és
potenciálisan csillagkeletkezésben részt vevő felhőcsomó és felhőmag elemzését tették lehetővé, szerte a Galaxisban. A gyűjtött adatok feldolgozásába,
kiértékelésébe és további földfelszíni mérések elvégzésébe doktori munkám
során a nemzetközi Galactic Cold Cores projekt keretében, Tóth L. Viktor
témavezetésével kapcsolódtam be. A fiatal csillagrendszerek, csillag körüli
korongok és burkok kisebb skálán és nagyobb térbeli felbontással történő tanulmányozását az MTA CSFK Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézetében működő Lendület Korong-kutató Csoportban, Kóspál Ágnes vezetésével
végeztem.

Előszó
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A dolgozat célkitűzései és felépítése
Doktori képzésem során a csillagkeletkezés korai fázisainak tulajdonságait és
folyamatait vizsgáltam infravörös és rádió hullámhosszú mérési adatok felhasználásával. Célom a sűrű és hideg, potenciálisan csillagkeletkeztető csillagközi felhőcsomók fizikai paramétereinek és szerkezetének leírása mind
statisztikai méretű mintákon, mind egyedi objektumokon. A csillagkeletkezés jellemzőinek környezettől való függését a fiatal csillagok felhőkön belüli
eloszlásának vizsgálatával és a fiatal csillagok körüli anyag szerkezetének és
tulajdonságainak feltérképezésével vizsgáltam.
Az 1. fejezetben ismertetem a csillagközi anyag és a csillagkeletkezés leírásához szükséges fizikai hátteret és a munkám során használt eszközöket és
módszereket. A 2. fejezetben galaktikus hideg felhőcsomók egy mintáján
végzett szén-monoxid méréseimet mutatom be. A mérések és Herschel távoli infravörös adatok használatával a kiszámolt fizikai paraméterek eloszlását és korrelációit vizsgáltam a mintában. Az eredményeket az Astronomy &
Astrophysics folyóiratban megjelent Fehér és mtsai (2017a) cikk tartalmazza.
A 3. fejezetben a TMC-1 filamentáris molekulafelhő ammónia térképezését
és Herschel méréseit felhasználva megvizsgálom a filamentum szerkezetét,
alegységeit, azok stabilitását és az eredményekből a filamentum fejlődési történetére következtetek. A vizsgálat eredményeit az Astronomy & Astrophysics folyóiratban megjelent Fehér és mtsai (2016) publikáció tartalmazza. A
4. fejezetben a Rosette molekulafelhő csillagkeletkezését vizsgálom meg a
fiatal csillagok felhőn belüli eloszlásának meghatározásával (Cambrésy és
mtsai, 2013). Az 5. fejezetben interferometrikus szén-monoxid és por kontinuum mérésekkel vizsgálom nyolc FU Orionis-típusú eruptív fiatal csillag
környezetében a csillagközi anyag szerkezetét és tulajdonságait. A csillagok
fejlődési állapotának megállapításával következtetek az FU Orionis-típusú
kitörések szerepére a csillagkeletkezés folyamatában. A bemutatott eredményeket az Astronomy & Astrophysics folyóiratban megjelent Fehér és mtsai
(2017b) cikk tartalmazza.

1. fejezet
Tudományos alapok
A tudományos bevezető megírásához a szövegben hivatkozott, szakfolyóiratokban megjelent cikkek mellett felhasználtam Carroll és Ostlie (2013) An
Introduction to Modern Astrophysics című könyvének csillagközi anyagról
és csillagkeletkezésről szóló fejezeteit, Rohlfs és Wilson (1996) Tools of Radio Astronomy című könyvét, Ward-Thompson és Whitworth (2011) An Introduction to Star Formation című könyvét, Marton Gábor, Verebélyi Erika
és Zahorecz Sarolta doktori dolgozatainak témába vágó fejezeteit, valamint
saját csillagász MSc szakdolgozatom tudományos bevezetőjét. A fejezetben
nem kívánok mindenre kitérő leírást nyújtani a csillagkeletkezés fizikájáról,
de a későbbiekben tárgyalt tudományos eredmények megértéséhez szükséges főbb ismereteket bemutatom. További információkat a hivatkozott cikkekben és könyvekben találhat az érdeklődő.

1.1. A csillagközi anyag jellemzői, szerkezete
A csillagok közötti teret csillagközi anyag tölti ki. Ez az anyag klasszikus
értelemben gázból (atomok, ionok és molekulák) és porszemcsékből áll, ám
tágabb értelemben alkotórészei közé soroljuk a csillagközi elektromágneses
sugárzási teret, a gravitációs teret, a mágneses teret és a kozmikus sugárzást
is. A Tejútrendszerben a klasszikus csillagközi anyag 99%-a gáz formájában
van jelen, ennek tipikusan 70%-a hidrogén, 28%-a hélium és csak 2%-a nehezebb elemek, elsősorban szén, nitrogén és oxigén. Galaxisunkban a csillagközi anyag főleg a korongban összpontosul és a galaxis látható tömegének
kb. 10−15%-át adja. Jelentős tömegű forró gáz található még a korong-halo
határon is, ez az ún. koronagáz. A csillagközi gáz többféle fázisban lehet
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Fázis

Hőmérséklet
Sűrűség
[K]
[cm−3 ]
forró ionizált
105 −106
10−4 −10−3
3
4
meleg ionizált
10 −10
10−1 −10−2
meleg neutrális
103 −104
10−1 −10−2
hideg neutrális
50−100
1−50
molekuláris
10−50
103 −107

Ionizáltság foka
1
1
≈ 0,1
10−4
< 10−6

1.1. TÁBLÁZAT . A csillagközi anyag különböző fázisai és az ott uralkodó hőmérsékleti,
sűrűségi és ionizáltsági viszonyok.

jelen, melyeket hőmérsékletük, sűrűségük és alkotóelemeik kémiai állapota
alapján különböztetünk meg. A főbb fázisok tulajdonságait az 1.1 táblázatban foglaltam össze.
A csillagközi anyag szerkezete hierarchikus. A ritka, atomos hidrogénből álló ún. diffúz felhőkben molekulafelhők alakulhatnak ki, amikor az atomos
hidrogén oszlopsűrűsége olyan magas (1025 atom m−2 ), hogy képes leárnyékolni a hidrogénmolekulákat a csillagközi UV-sugárzás disszociáló hatása
elől. Hasonló árnyékoló hatása van a lokálisan megnövekedett porsűrűségnek is. A porszemcsék felületén nagyobb valószínűséggel és hatékonysággal
alkothatnak kötést a hidrogénatomok, ezzel is megnövelve a hidrogénmolekulák kialakulási rátáját. A legnagyobb molekulafelhők az ún. óriás molekulafelhők, melyeknek mérete tipikusan 50 pc, hőmérséklete 15−20 K, tömege
pedig definíció szerint nagyobb, mint 105 M , de a 106 M -t is elérheti. Belsejük erősen strukturált: a nagyobb sűrűségű szálas szerkezetek, ún. filamentumok mentén felhőcsomók helyezkednek el, melyeknek mérete jellemzően
pár parszek, hőmérséklete 10 K, sűrűsége 109 molekula m−3 , tömege pedig
párszor tíz naptömeg. Még kisebb skálán sűrű, hideg felhőmagokat találhatunk 0,1 pc karakterisztikus mérettel és kb. 10 M tömeggel. Definíció szerint
ezeket az objektumokat csak akkor nevezzük felhőmagoknak, ha gravitációsan kötöttek (lásd az 1.3.1 alfejezetet).
A molekulafelhők tömegének nagyjából 1%-a por, emiatt a felhők sokszor
megfigyelhetők optikai hullámhosszakon is, mert a por elnyeli és szórja a
rajtuk áthaladó csillagfényt. A jelenséget extinkciónak nevezzük. A csillagközi felhők portartalma ezen kívül infravörös hullámhosszakon is észlelhető,
ahol a porszemcsék a beérkező csillagfényt termikus sugárzásként bocsátják
ki újra (lásd az 1.3.2 alfejezetet).
A felhők tömegének túlnyomó részét alkotó hidrogénmolekulák a felhők alacsony hőmérsékletein nem bocsátanak ki észlelhető sugárzást. Az atomos
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hidrogénből álló, ritkább felhők ezzel szemben a hidrogén 21 cm-es tiltott
átmenetének feltérképezésével észlelhetők. A sűrű molekulafelhők gáztartalmát ún. nyomjelző molekulák segítségével vizsgálhatjuk, amennyiben
feltesszük, hogy ezeknek gyakorisága a hidrogénmolekuláéval arányos, és
főként hidrogénmolekulákkal való ütközések során gerjesztődnek. Ilyenek
például a szén-monoxid (CO), az ammónia (NH3 ), a hidrogén-cianid (HCN),
a hidrogén-szulfid (H2 S), a szén-monoszulfid (CS), a formil ion (HCO+ ), a
diazenil (N2 H+ ) stb. (lásd az 1.3.1 alfejezetet).

1.2. Kis tömegű csillagok keletkezése a Tejútrendszerben
A csillagok a csillagközi anyag összetömörülésével jönnek létre, túlnyomó
többségében óriás molekulafelhőkben. A felhőcsomók egyensúlyát a viriáltétellel vizsgálhatjuk, mely leírja az egyensúly feltételét egy stabil, gravitációsan kötött rendszerben:
1 ∂ 2I
= 2T + 2U + W + M.
2 ∂t2

(1.1)

Itt I a tehetetlenségi nyomaték, T a teljes kinetikus energia, U a termikus
energia, W a gravitációs potenciális energia, M pedig a mágneses energia.
A felhőcsomó stabilitásához az szükséges, hogy gravitációs összehúzódását
a többi tag összege ellensúlyozni tudja. A tehetetlenségi nyomaték, amely
a felhő sűrűségeloszlásától és méretétől függ, hosszú távú stabilitás esetén
nem változhat, így a bal oldal zérus kell, hogy legyen. Ez azt jelenti, hogy a
felhőcsomó kezdeti forgása és turbulens mozgások (kinetikus energia), a gáz
hőmozgásából származó nyomás (termikus energia) valamint a mágneses tér
jelenléte stabilizálhatják a felhőcsomót. Befagyott mágneses mező jelenlétében a felhő gravitációs összehúzódását követően a mágneses tér erőssége növekedni fog és mágneses nyomást kifejtve ellenáll az összenyomásnak. Mivel
azonban a felhőkben az ionizáltság foka igen alacsony, csak a mágneses tér
részleges befagyása van jelen. A semleges részecskék mozgását az ionokkal
való ütközések lassítják, de képesek lassan vándorolni a mágneses erővonalakon át. Ez az ún. ambipoláris diffúzió, ami a mágnesesen stabilizált felhők
összehúzódását (kollapszusát) is megindíthatja. A környezet által a felhőcsomóra gyakorolt külső nyomás is segítheti a gravitációs összehúzódást. Ilyenre különleges példa, amikor egy szupernóva-robbanás lökéshulláma nyomán
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akár csillagkeletkezési hullám is elindulhat egy molekulafelhőben. Az ilyen
ún. indukált csillagkeletkezésnek egyéb formái is ismertek.
A megfigyelések szerint egy óriás molekulafelhő tömegének kb. 1%-a alakul csillagokká, a Tejútrendszerben megfigyelt csillagképződési ráta pedig
0,7−1,5 M év−1 . Ez az érték azonban sokkal kisebb annál, mint amit akkor kapnánk, ha csak a gravitációs energiát és a termikus mozgások stabilizáló hatását vennénk figyelembe a viriálegyenletben. A csillagkeletkezés
folyamatát a gravitáción és a belső nyomáson kívül tehát az említett egyéb
tényezők ténylegesen befolyásolják, sokszor igen bonyolult módon. Egyszerűsítések alkalmazásával azonban a molekulafelhők stabilitására vonatkozó
fontos paramétereket határozhatunk meg.
Gyakori közelítés, hogy a mágneses és turbulens energia, valamint a külső
nyomás hatását elhanyagolva, gömbszimmetrikus geometriát és homogén
sűrűségeloszlást feltételezve számolunk egy kritikus tömeget (az ún. Jeanstömeget), mellyel a felhőnek rendelkeznie kell, hogy gravitációsan instabillá
váljon. Ekkor
3 GMc2
,
(1.2)
W ≈−
5 Rc
a gravitációs energia, ahol Mc és Rc a felhő tömege és sugara, G pedig a
gravitációs állandó, valamint
3
U = N kB T
2

(1.3)

a termikus energia, ahol N a részecskék száma, kB a Boltzmann-állandó és T
a hőmérséklet. Ebből kifejezve a tömeget

MJ =

5kB T
GµmH

3/2 

3
4πρ0

1/2
(1.4)

definiálja a Jeans-tömeget, ahol ρ0 a felhő sűrűsége, mH egy hidrogénmolekula tömege és µ a csillagközi anyag átlagos részecsketömege hidrogénmolekulánként.
Ha a felhő anyagának termikus energiája alacsonyabb, mint a gravitációs
energia (tehát tömege meghaladja a Jeans-tömeget), a felhő elkezd összehúzódni és megindul a csillag keletkezése. A felhőmag gravitációs összeomlásának első szakasza közel izoterm módon történik, mert az anyag olyan
ritka, hogy a keletkező energia teljes mennyisége elsugárzódik. Feltételezve,
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hogy a mágneses fékezés elhanyagolható, az összeomlás szabadesési időskálán történik. A szabadesési időskála megadja, hogy mennyi ideig tart, míg
egy homogén, gömbszimmetrikus felhő pontszerűvé zsugorodik:

tff =

3π 1
32 Gρ0

1/2
(1.5)

Ez az időtartam független a kezdeti sugártól, emiatt ha a felhő egy belső
sűrűségcsúcs megjelenésével kezdte a kollapszust, a szabadesési időskála a
felhőmag belsejében rövidebb lesz, mint a külső régiókban, tehát a sűrűség
a középpontban nagyobb iramban növekedik. Ezt nevezzük belülről kifelé
történő összeomlásnak.
Az óriás molekulafelhők, melyek teljes anyagmennyisége közel áll a gravitációsan instabil állapothoz, a csillagképződés folyamán fragmentálódnak.
Ennek oka, hogy mivel szabadesés közben a sűrűség több nagyságrenddel
megnövekedik, ám a hőmérséklet közel állandó marad, a Jeans-tömeg csökken. Emiatt az óriás molekulafelhőben a kezdeti sűrűségbeli inhomogenitások külön-külön ki fogják elégíteni az instabilitás feltételét és összehúzódással külön fejlődnek tovább. Ezt látszik bizonyítani, hogy a közeli csillagkeletkezési régiókban sok fiatal csillagcsoportot, kettős és többes fiatal rendszert
figyelhetünk meg.
Amikor az összehúzódó felhőmag belsejében kb. 10−10 kg m−3 -re nő a sűrűség, a központi régió optikailag vastag lesz és a gravitációs összehúzódás
során képződött hő melegíteni kezdi a gázt. Ekkor a folyamat adiabatikusá
válik. Ez a váltás az, amely végül a fragmentációt is megállítja. Ez azért történhet, mert az adiabatikus folyamatra igaz a következő összefüggés a gáz
nyomása és sűrűsége között:
T = Kργ−1

(1.6)

ahol K egy állandó és a γ adiabatikus index az állandó nyomáson és állandó
térfogaton vett hőkapacitások aránya. Ezt a Jeans-tömeg egyenletébe illesztve megkapjuk annak sűrűségtől való függését:
MJ ∼ ρ(3γ−4)/2 ,

(1.7)

ahol hidrogénmolekula esetén γ = 7/5, ami azt jelenti, hogy a Jeans-tömeg
már nem csökken, hanem növekedik a sűrűség növekedésével.
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A gravitációs összomlás adiabatikussá válásával az összehúzódás lelassul és
a központi régió közel hidrosztatikus egyensúlyban lesz. Ezt nevezzük első
protosztelláris hidrosztatikus magnak (first core), mely nem összetévesztendő a felhőmaggal. Az anyagbehullás (akkréció) erre az objektumra tovább
folytatódik, a mag határánál egy lökéshullám-frontot kialakítva, ahol a beeső
anyag kinetikus energiája hővé alakul. Ebben a szakaszban ez a régió adja a
luminozitás legnagyobb részét.
Mikor a hőmérséklet eléri a kb. 1000 K-t a jelen lévő por szublimál és emiatt az opacitás leesik. Mivel a luminozitás továbbra is magas, de az opacitás
csökkenése következtében a mag sugara (a középpontjától a τ = 2/3 optikai
mélység szintig mérve) csökken, az effektív hőmérséklet (amely annak a feketetestnek a hőmérséklete, mely az objektummal egyenlő mennyiségű elektromágneses sugárzást bocsát ki) még inkább megemelkedik. 2000 K környékén a molekuláris hidrogén is disszociál, mely folyamat energiaigénye kibillenti az egyensúlyból a magot. Újabb kollapszus történik és kialakul egy
második, már stabil objektum, a protocsillag. A kialakuló csillagot körülvevő
burokból továbbra is anyag akkretálódik a csillag felszínére. A behullás az
anyag perdületmegmaradása miatt egy lapított, forgástengelyre merőleges,
ún. akkréciós korongon át történik. A korongban található anyag kepleri
sebességgel kering a protocsillag körül:

ΩK =

GM
r3

1/2
(1.8)

ahol M a csillag tömege és r a protocsillag középpontjának és a korongban
keringő anyagnak a távolsága. A korongbeli szögsebesség r növekedésével
csökken, a perdület pedig, mely r2 Ω-val arányos, r növekedésével nő. A korong belső, gyorsabban keringő részei tehát nyírással elmozognak a lassabban forgó külső részek mellett, közben pedig perdületet továbbítanak kifelé. Eközben a korong az energiáját tömegegységek befelé transzportálásával
csökkenti, ezért történhet anyagbehullás a protocsillag felszínére. A korongra merőlegesen poláris kifújások formájában anyag távozhat el a rendszerből.
Amikor a protocsillag hőmérséklete eléri a 106 K-t, megkeződik a deutérium
fúziója:
2
D + 1 H → 3 He + γ
(1.9)
A protocsillag külső rétegeiben ekkor a H− ionok magas opacitást szolgáltatnak, ami konvektívvá teszi a csillagot. A kollapszus lelassul, a luminozitás
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1.1. ÁBRA . A fiatal csillagok sugárzásának tipikus spektrális energiaeloszlásai. A bal oldalon a csillagok által kibocsátott sugárzási intenzitás látható a sugárzás frekvenciájának
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leesik, míg a hőmérséklet lassan tovább növekszik. A megnövekedő ionizációs ráta miatt a központi részben az opacitás leesik és a mag radiatívvá válik. A protocsillag magjában idővel a hőmérséklet elég magassá válik, hogy
megindulhasson a hidrogén fúziója. Amikor a csillag sugárzási egyensúlyba
kerül, vagyis a belső nukleáris energiatermelése és a gravitációs összehúzó
energiája egyenlő lesz, fősorozati csillaggá válik.
A fiatal csillagokat legfiatalabb állapotukban az őket körülvevő sűrű csillagközi gáz és por miatt infravörös és szubmilliméteres hullámhosszakon
figyelhetjük meg, melyeken az összezuhanó gáz- és porfelhő termikus sugárzása távozik a felhőből. Mikor már a protocsillag saját sugárzása is eléri a
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megfigyelőt, a fiatal rendszer komponenseinek (korong, burok) termikus sugárzása a csillag fotoszférájának sugárzási görbéjére (közelítőleg feketetestsugárzás) rakódó közép- és távoli infravörös többletként jelenik meg. A fiatal csillag hozzávetőleges fejlődési állapota tehát megbecsülhető a spektrális
energiaeloszlás diagramján (SED) megjelenő infravörös többlet megmérésével. A fiatal csillagok SED-jének korral való változását az 1.1 ábra szemlélteti.
A bal oldali SED-eken látható, ahogy a protocsillag magasabb frekvenciájú fotoszférikus sugárzására alacsonyabb frekvenciákon (hosszabb hullámhosszakon) egyre kevesebb többlet rakódik a korongból és a forrást körülvevő burokból.
A fiatal forrásokat közeli és közép-infravörös hullámhosszú sugárzásuk jellemzői szerint Adams, Lada, és Shu (1987), valamint Greene és mtsai (1994)
ún. osztályokba (class) sorolták. A 2 és 24 µm-es hullámhosszak között mért
S sugárzási fluxus értékekre egy S ∼ ν α alakú hatványfüggvény illeszthető,
az osztályozás pedig az ún. α infravörös spektrálindex alapján történik:
α=

d log νSν
d log ν

(1.10)

ahol Sν a megfigyelt fluxus ν frekvencián. A legfiatalabb források a 0. osztályú csillagok, melyek csak távoli infravörös és szubmilliméteres hullámhosszakon megfigyelhetők (Andre, Ward-Thompson, és Barsony, 1993). A
következő fejlődési állapotba tartoznak az I. osztályú csillagok (α > 0,3), melyek már közép-infravörösben is detektálhatók. A forrást még ekkor is sűrű por- és gázburok veszi körül, melyekből folyamatosan anyagot akkretál. Ez és a csillag poláris kifújásai fokozatosan szétoszlatják a környező
burkot, vagyis a felhőmag maradványát. A II. osztályba tartozó csillagok
(−0,3 > α > −1,6) a burok megritkulása miatt optikai tartományban is megjelennek már, és infravörös sugárzásuk, mely főleg a csillag körüli akkréciós
korongból ered, egyre csekélyebb lesz. Ezeket klasszikus T Tauri-típusú objektumoknak is nevezzük. A III. osztály tagjai (α < −1,6) az ún. gyenge vonalú T Tauri-típusú csillagok, ahol a csillag fotoszférikus sugárzására már csak
igen kismértékű közép-infravörös többlet rakódik. Egy negyedik osztály is
a csoportok közé került Greene és mtsai (1994) munkája alapján: ez a flat,
vagyis lapos spektrumú objektumok osztálya (0,3 > α > −0,3), amely az I. és
a II. osztály közé esik.
A források ún. Tbol bolometrikus hőmérséklete alapján is bevezettek osztályozási sémát (Myers és Ladd, 1993). A bolometrikus hőmérséklet annak a
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feketetest-sugárzásnak a hőmérséklete, melynek fluxussal súlyozott átlagos
frekvenciája megegyezik a megfigyelt SED átlagos frekvenciájával. A Tbol
értéke beágyazott források esetén igen alacsony (< 70 K), hiszen sugárzásuk
nagy hányada még hosszabb hullámhosszakon távozik. Az I. osztályú csillagokra Tbol = 70−650 K, a II. osztályúakra 650−2800 K, a III. osztályba tartozó
fiatal csillagoknál pedig 2800 K-nál nagyobb (Chen és mtsai, 1995), hiszen itt
a sugárzás nagy hányadát már a protocsillag fotoszférája szolgáltatja rövidebb hullámhosszakon.
A megfigyelhető sugárzás hullámhossz-függése jelentősen függ azonban például a fiatal csillag rendszer (burok, kifúvás és akkréciós korong) rálátási szögétől és a csillagközi vörösödés mértékétől (lásd az 1.3.2 alfejezetet), ezért a
csillag fejlődési állapota és a megfigyelések között nem mindig egyértelmű a
kapcsolat. Robitaille és mtsai (2006) radiatív transzfer modellek segítségével
200 000 modell SED-et létrehozva azt találták, hogy az α értéke nem mindig
mutat egyértelmű összefüggést a fejlődési állapottal. Emiatt bevezettek egy
fizikai tulajdonságokon alapuló osztályozást, mely szerint a fiatal csillagok
négy ún. állapotba (stage) sorolhatók. Az állapotok közötti fő különbség a
csillag körüli burok jelentősége az akkréciós koronghoz képest. Az állapotok
közti határokat úgy választották meg, hogy azok megközelítőleg egybeessenek a Lada-féle osztályokkal.
A fiatal csillagok fejlődése során észlelhető fényváltozások a protocsillagrendszer átformálódására utalhatnak. Az egyik legnagyobb mértékű fényváltozást az ún. FU Orionis-típusú fiatal objektumok (FUorok) mutatják.
A FUorok olyan fősorozat előtti csillagok, melyek látható és infravörös tartományban több magnitúdós fényességnövekedéseket mutatnak. A kitörések után több évig vagy évtizedig is fényes állapotban maradhatnak vagy
igen lassan halványulnak (Herbig, 1977). Hartmann és Kenyon (1996) elmélete szerint a kitörések a csillag körüli korongról a csillag felszínére történő anyagbeesés tipikus 10−7 M év−1 rátájához képesti akár három nagyságrenddel is megnövekedett értékével állnak kapcsolatban. Egy kitörési
periódus alatt akár 0,01 M tömeg is hullhat a csillag felszínére. A csillag
végső tömegének felépítése mellett ezek az ismétlődő kitörések megváltoztathatják a csillag körüli korong és burok tulajdonságait is (kristályosodás,
evaporáció, hóhatár mozgása). Modellezések alapján a FUor kitörések olyan
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1.2. ÁBRA . Egy eruptív fiatal csillag akkréciós rátájának időbeli változása Dunham és
mtsai (2012) egy modellje szerint. Az akkréciós ráta változása t = 0-nál (az időt az első
mag kialakulásától számították) 1,3 × 10−5 M év−1 , majd t = 0,015-ig fokozatosan csökken. A t = 0,16 millió évig tartó időszakban rövid periódusú és viszonylag kisebb amplitúdójú változásokat látunk, ezt követően pedig hosszabb periódusú és magasabb amplitúdójú
variációt. Az átlagos akkréciós ráta ezekben az időszakokban is csökken, majd a végső fázisban, t = 0,3−0,5 millió év között a nagymértékű változások eltűnnek és csak a többé-kevésbé
egyenletes csökkenés látható.

ismétlődő jelenségek lehetnek, melyeken minden kistömegű fiatal csillag keresztülmegy fejlődése során. A kitöréseket gravitációs vagy termikus instabilitásokkal, közeli kísérő perturbációjával vagy a csillag körüli burokból történő anyagbehullással is magyarázzák (Armitage, Livio, és Pringle, 2001; Bell
és Lin, 1994; Bonnell és Bastien, 1992; Vorobyov és Basu, 2006; Vorobyov,
Zakhozhay, és Dunham, 2013). A FUorok közép- és távoli infravörös spektrumának vizsgálatával Quanz és mtsai (2007b) két csoportot különítettek el:
mélyen beágyazott objektumok, melyek az I. osztályú fiatal csillagokra hasonlítanak, valamint kevésbé beágyazottak, melyek II. osztályú fiatal csillagokra hasonlítanak. Elméleti modellezések is arra utalnak, hogy a FUorok,
a kitörések után, mikor már akkretálták a csillag körüli burok nagy részét,
nyugalmasabb fejlődési időszakba lépnek (Vorobyov és Basu, 2015). Az akkréciós ráta időbeli változását Dunham és mtsai (2012) egy modelljében az 1.2
ábra szemlélteti. Az FU Orionis-típusú csillagok megfigyelésével valószínűsíthetően a kis tömegű csillagok egy igen speciális fejlődési szakaszát látjuk,
mikor I. osztályúból II. osztályú objektummá alakulnak.
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1.3. A csillagközi anyag megfigyelése
1.3.1. A gáz
Fizikai paraméterek meghatározása
Mivel a hidrogénmolekula a hideg csillagközi felhőkben állandó dipólmomentum hiányában nem bocsát ki észlelhető sugárzást, a felhőket, felhőcsomókat és magokat nyomjelző molekulák segítségével térképezzük fel. A
molekulák emissziójához kapcsolható állapotváltozások lehetnek elektronátmenetek (a molekula gerjesztett állapotból alapállapotba kerül egy elektron
kisebb energiájú pályára való áthelyeződésével), rezgési átmenetek (a molekulát alkotó kötések rezgési frekvenciája infravörös foton kibocsátásával
csökken) vagy forgási átmenetek (a molekula kvantált rotációs állapota rádió hullámhosszú foton kibocsátásával megváltozik).
A molekulafelhők nagyléptékű feltérképezéséhez a szén-monoxid és annak
izotopológjai a legmegfelelőbbek, aránylag magas relatív gyakoriságuk miatt. A CO molekula legalacsonyabb forgási átmenetei milliméteres hullámhosszakon észlelhetők, bár például a 2−1 vagy 3−2 átmenetek során keletkező sugárzás detektálásához már alacsonyabb légköri víztartalom szükséges,
ami elsősorban nagyobb tengerszint feletti magasságokon és/vagy a légkör
alacsony hőmérsékletén teljesül. A CO molekula gerjesztése a molekulafelhőben jelenlévő leggyakoribb molekula, a hidrogénnel való ütközés során
történik. Egy bizonyos kritikus sűrűség felett az ütközések során történő
gerjesztés dominánssá válik a sugárzási folyamatok mellett (az 1−0 átmenet esetén ez a sűrűség 10 K-en kb. 103 cm−3 ). A CO molekula leggyakoribb
izotopológja a 12 C16 O, amely gyakorisága miatt sokszor alacsonyabb sűrűségeken is optikailag vastag, így sugárzási egyensúlyt feltételezve alkalmas
a felhőben uralkodó hőmérsékletek jelzésére. Éppen emiatt nem lesz azonban alkalmas a lokális oszlopsűrűség mérésére, így ehhez kisebb gyakoriságú izotopológokat használunk pl. 13 C16 O vagy 12 C18 O.
A sugárzási transzportegyenletből kifejezhető a 12 CO molekula egy átmenetében mért spektrumvonal fényességi hőmérséklete:

T MB (ν) = T 0

1
eT 0 /T ex − 1

−

1
eT 0 /2.7 − 1



(1 − e−τν ),

(1.11)
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ahol T0 = hν/k B , ν az átmenet frekvenciája, h a Planck-állandó, kB pedig a
Boltzmann-állandó. Itt feltettük azt is, hogy a távcsővel mért ún. antennahőmérséklet egyenlő a forrás fényességi hőmérsékletével. A fényességi hőmérséklet annak a feketetestnek a hőmérséklete, ami a megfigyelttel azonos frekvencián a mért intenzitással sugároz. Feltevésünk tehát igaz, amennyiben
a forrás a távcső nyalábméreténél nagyobb, felbontott és kiterjedt objektum.
Ezután ha feltesszük, hogy a 12 CO emisszió optikailag vastag, kiszámolható
a Tex gerjesztési hőmérséklet, ami két energiaszint betöltöttségi arányát jellemzi:
T0
i .

(1.12)
T ex = h
5,5 K
ln 1 + T MB (12 CO)+0,82 K
A további elemzések során feltételezem, hogy a szén-monoxid különböző
izotopológjainak adott átmenetéhez tartozó gerjesztési hőmérsékletek egyenlők, a 12 CO és 13 CO sugárzás ugyanabból a térfogatból érkezik, a teljes oszlopban azonos fizikai paraméterek és kémiai gyakoriságok állnak fenn, valamint hogy a gerjesztési hőmérséklet egyenlő a gáz kinetikus hőmérsékletével. Ez utóbbi feltételezés igaz, ha lokális termodinamikai egyensúly (LTE)
áll fenn, vagyis elég magas sűrűségen vizsgáljuk a gáz állapotát.
Ezekkel a kikötésekkel, valamint ha a 13 CO emisszió optikailag vékony, a
13
CO sugárzás optikai mélysége kifejezhető a molekulára felírt transzportegyenletből:


T MB (13 CO)/5, 3 K
.
(1.13)
τ13 = − ln 1 −
1/(e5,3 K/T ex − 1) − 0, 16
A 13 CO molekulák oszlopsűrűségét a Boltzmann-egyenletet felhasználva az
összes lehetséges energiaszinten lévő molekulák számának összeadásával
kapjuk, amennyiben feltételezzük, hogy a molekulák rezgési alapállapotban
vannak:


N (J)
gu
E
,
(1.14)
=
exp −
N (total)
Z
kB T
ahol N (J) a mért állapotban lévő molekulák oszlopsűrűsége, E az alapállapot feletti szintek energiája, gu a szintek degenerációja és Z a partíciós
függvény, vagyis az összes forgási energiaállapot járuléka. Behelyettesítve
az (1−0) átmenetre jellemző állandókat a kapott képlet:


τ13
N ( CO) =
1 − e−τ13
13



3 × 1014

W (13 CO)
,
1 − e−5,3/T ex

(1.15)

ahol W (13 CO) a vonal integrált intenzitása.
Abban az esetben, ha

13

CO és C18 O megfigyelésekkel rendelkezünk, a két
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izotopológ (1−0) spektrumvonalainak fényességi hőmérsékletéből megkapjuk az optikai mélységet:
T ex,13 CO (1 − e−τ13 )
T MB (13 CO)
=
.
TMB (C18 O)
T ex,C18 O (1 − e−τ18 )

(1.16)

Itt feltételezzük, hogy Tex a két izotopológra nagyjából egyenlő. Az optikai
mélységek aránya egyenlő a két izotopológ relatív gyakoriságának arányával: τ13 /τ18 = 8 (Wilson, 1999).
Az optikailag vastag 12 CO esetéhez hasonlóan, ha itt a 13 CO molekulát feltételezzük optikailag vastagnak, LTE esetén a detektált vonal intenzitása igen
közel lesz a Tex hőmérséklettel sugárzó feketetest sugárzásához, így a Planckfüggvény segítségével a hőmérséklet kiszámítható. Az optikailag vékonynak
feltételezett C18 O molekula oszlopsűrűsége is felírható az előbbiekhez hasonlóan, ami behelyettesítve az (1−0) átmenetre jellemző állandókat a következő
képletet adja:
18

14

N (C O) = 2, 42 × 10

Z

Tex + 0, 88
τ18 (v)dv.
1 − e−5,27/Tex

(1.17)

Optikailag vékony sugárzás esetén, LTE feltételek mellett és a gerjesztési hőmérséklet tudatában közvetlenül kiszámolható a gázanyag tömege is, például C18 O(1−0) esetén:
4πd2 mC18 O Ful
,
(1.18)
MC18 O =
hνul Aul Xu
ahol d a forrás távolsága, mC18 O a C18 O molekula tömege, Ful a megfigyelt
fluxus az u−l átmenetben, Aul az átmenet Einstein-együtthatója és Xu a felső
energiaszint populáltságának aránya a teljes molekulaszámhoz képest.
Miután meghatároztuk egy CO izotopológ oszlopsűrűségét, a hidrogéngáz
sűrűsége és tömege meghatározható a szén-monoxid relatív gyakoriságának
felhasználásával, melyek átlagosan [12 CO]/[C18 O] = 560, [13 CO]/[C18 O] = 8
(Wilson, 1999), valamint [H2 ]/[12 CO] = 104 (Garden és mtsai, 1991). Ezek az
arányok felhőről felhőre változhatnak a Galaxisban.
Nagy sűrűségeken és alacsony hőmérsékleteken a CO molekula a porszemcsék felületére fagyhat, így a 104 cm−3 -nél nagyobb sűrűségű hideg felhőknek már nem jó nyomjelzője. Az ilyen régiók feltérképezéséhez az ammónia átmeneteit szoktuk használni. Az ammónia molekula ún. para- és ortoállapotban is előfordul, melyeket a hidrogénatomok spinjének iránya különböztet meg. Rotációs energiaszintjeit a J és K kvantumszámokkal határozzuk
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meg (teljes forgatónyomaték és annak a molekula tengelyére vett vetülete).
A molekula (J,K) ún. inverziós átmenetei során a nitrogénatom áthalad a
hozzá kapcsolódó három hidrogénatom által alkotott síkon. Ekkor a rotációs
kvantumszámok nem változnak, így a keletkező spektrumvonal 5 csoportra (1 fő- és 4 mellékcsoport) hasad fel, melyek a hidrogénatomok spin-spin
kölcsönhatásai miatt tovább hasadnak, összesen 18 komponensre. Ezen hiperfinom komponensek intenzitásarányaiból optikai mélységet, a különböző
rotációs állapotú molekulák inverziós átmeneteinek intenzitásarányaiból pedig a gáz rotációs hőmérsékletét határozhatjuk meg. A rotációs hőmérséklet
az a hőmérséklet, melyen a gerjesztett rotációs energiaszintek populáltsága
jelentőssé válik.
A következőkben bemutatott, a hőmérséklet és a sűrűség meghatározásához használt módszer még részletesebb leírása Ho és Townes (1983), Harju, Walmsley, és Wouterloot (1993), valamint Ungerechts, Winnewisser, és
Walmsley (1986) szakcikkeiben olvasható. Az ammónia két leggyakrabban
mért J = K = 1 és J = K = 2 inverziós átmenetének segítségével első lépésként a
T12 forgási hőmérséklet kiszámolása lehetséges a következő képlettel:
−41, 5

T12 =
ln



−0,282
τ (1,1)



ln 1 −

T MB (2,2)
T MB (1,1)

(1 −

 ,

e−τ (1,1) )

(1.19)

ahol TMB (1,1) és (2,2) a két spektrumvonal főcsoportjainak fényességi hőmérséklete és τ (1,1) az (1,1) vonal optikai mélysége, amelyet hiperfinom szerkezet illesztésével a komponensek arányából számolhatunk ki. A gerjesztési
hőmérséklet számításánál itt is feltesszük, hogy az emisszió kiterjedt objektumból érkezik és optikailag vastag, így a következő kifejezést kapjuk a sugárzási transzportegyenletből:
T MB (1, 1) =


hν11
[F (T ex ) − F (T bg )] 1 − eτ (1,1) ,
kB

(1.20)

ahol ν11 az átmenet frekvenciája, T bg a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás hőmérséklete (2,726 K) és F (T )=1/(ehν11 /kB T −1). Az átmenet felsőbb energiaszintjén lévő ammónia molekulák oszlopsűrűsége a Boltzmann-eloszlás
felhasználásával számítható ki, ha LTE-t feltételezünk:
8πν 3
N u = 3 11 F (T ex )
cA

Z
τ (1, 1)(v)dv,

(1.21)

ahol A az (1,1) átmenet Einstein-együtthatója (1,7 × 10−7 s−1 ). Feltéve, hogy
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az észlelt vonalak Gauss-profilt mutatnak, az integrál felírható a következő
módon:
√
Z
π
τ (1, 1)(v)dv = √
∆vτ (1, 1).
(1.22)
2 ln 2
Az (1,1) átmenetben lévő ammónia molekulák teljes oszlopsűrűsége ezután
N (N H3 (1, 1)) = N u (1, 1) + N l (1, 1) = N u (1, 1)(1 + ehν11 /kB T ex ).

(1.23)

A para-NH3 teljes oszlopsűrűsége megbecsülhető a


5 −41,5/T12
N p (N H3 ) = N (N H3 (1, 1)) 1 + e
3

(1.24)

képlettel, hiszen azt várjuk, hogy kb. 10 K hőmérsékletű közegben a magasabb energiájú szintek betöltöttsége igen csekély. A Tkin kinetikus hőmérsékletet Tafalla és mtsai (2004) félempirikus egyenlete alapján számolhatjuk ki:
T kin =

1−

T12
42

T12
.
ln (1 + 1.1e−16/T12 )

(1.25)

A gerjesztési és a kinetikus hőmérsékletet felhasználva a hidrogén lokális
térfogati sűrűsége is megkapható:
n(H2 ) =

A F (T ex ) − F (T bg )
[1 + F (T kin )],
C F (T kin ) − F (T ex )

(1.26)

ahol C = 8,5 × 10−11 cm3 s−1 az ütközéses legerjesztődés rátája (Danby és mtsai, 1988).

Kinematika és viriálegyensúly
Molekulavonalas mérések segítségével a csillagközi anyag kinematikáját, sebességeloszlását és szerkezetét is feltárhatjuk. Ha egy bizonyos molekuláris átmenet spektrumvonalát pl. Gauss-profillal illesztjük, a vonal intenzitása, frekvenciája és félérték-szélessége meghatározható (lásd az 1.3 ábrát).
Ha a vizsgált gázanyagban nagyléptékű mozgások vannak jelen, a Dopplereffektus miatt a vonal mért frekvenciája eltolódik az átmenet laboratóriumi
frekvenciájától. A rádiócsillagászatban a mért spektrumvonalak frekvenciáját radiális sebességre számolhatjuk át a nem-relativisztikus Doppler-törvény
alkalmazásával:
vr
ν0 − ν
≈
(1.27)
c
ν0
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��

1.3. ÁBRA . Egy spektrumvonal (fekete vonal) Gauss-függvény illesztéséből (piros vonal) származó paraméterei: vLSR vonalsebesség, ∆v félérték-szélesség, és TA antennahőmérséklet.

ahol vr a radiális sebesség (általában vLSR , ami a helyi nyugalmi rendszerhez
képest mért radiális sebesség), c a fénysebesség, ν0 a referencia frekvencia,
ν pedig a vonal mért frekvenciája. A radiális sebesség feltérképezésével egy
molekulafelhőben felfedezhetünk forgásra vagy lökéshullám jelenlétére utaló gradienseket, láthatjuk anyagbehullás vagy kifúvás jeleit és sebességben
koherens, együtt mozgó részegységeket is meghatározhatunk.
A Tejútrendszer rotációs görbéjének felhasználásával egy adott felhő radiális
sebességét ún. kinematikai távolságértékre válthatjuk át. A rotációs görbét
CO és atomos hidrogén felmérések segítségével határozták meg (Burton és
Gordon, 1978; Clemens, 1985) az ún. tangenspontoknál megmért maximális
radiális sebességekkel. Ez azért lehetséges, mert a tangenspontokon a látóirány vektora merőleges a galaktikus centrum irányára és a mért sebességek
az azon a galaktikus sugáron tapasztalt keringési sebességgel egyeznek meg.
Ebből felrajzolható a galaxis rotációs görbéje. Egy adott galaktikus hosszúságra a megmért radiális sebesség segítségével a galaxis közepétől számított
távolság:
V (r)
(1.28)
r = R0 sin l
vr + V0 sin l
ahol R0 a Nap galaxis közepétől számított távolsága, l a galaktikus hosszúság, V0 a Nap galaktikus középpont körüli keringési sebessége, V (r) a Galaxis
rotációs görbéje és vr a felhő radiális sebessége. A Nap galaktocentrikus távolságánál távolabbi tartományokban ez a kifejezés egyértelmű megoldást
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ad a felhő látóirányú távolságára, ha azonban r < R0 , akkor két helyzet is lehetséges a tangens pont két oldalán (ún. közeli és távoli távolság). Ezek a
következő egyenlettel számíthatók ki:
q
d = R0 cos l ± r2 − R02 sin2 l.

(1.29)

Ezt nevezzük KDA problémának (kinematic distance ambiguity). Feloldásához független módszerrel végzett megfigyelések (csillagok fényének extinkciója, atomos hidrogén abszorpciója, ismert távolságú csillagcsoportokhoz
való asszociálás) vagy további feltételezések szükségesek.
Egy spektrumvonal Gauss-függvénnyel való illesztése felfedi, hogy a sugárzás nem egyetlen meghatározott frekvencián érkezik, vagyis a félértékszélesség általában nagyobb a mérésben használt frekvenciafelbontásnál. A
spektrumvonalak kiszélesedése több folyamat eredménye, ilyen a természetes kiszélesedés (a Heisenberg bizonytalansági elv miatt egy gerjesztett állapot energiaszintje annak véges élettartama miatt nem határozható meg elegendően pontosan), a nyomási kiszélesedés (a gerjesztett állapot energiaszintjei az atomok és ionok közti ütközések miatt torzulnak) és a Dopplerkiszélesedés, amely a sugárzó anyag hőmozgása és turbulens mozgásai miatt
történik. A természetes kiszélesedés mértéke igen kicsi és a molekulafelhők
sűrűségén és hőmérsékletén a nyomási kiszéledés is alacsony. A σ teljes se√
bességszórás, ami a ∆v félértékszélességből kiszámolható σ = 8 ln 2∆v módon, tehát két komponens eredménye lesz:
2
2
σ 2 = σturb
+ σterm
,

ahol

(1.30)

r

kB T
(1.31)
m
a termikus sebességszórás, ahol m az adott molekula tömege. A kifejezésekből megállapítható a σturb turbulens sebességszórás, ennek segítségével
pedig vizsgálható például a felhő viriálstabilitása.
σterm =

Ahhoz, hogy egy gömbszimmetrikus felhő gravitációsan instabil legyen, tehát összehúzódással csillagkeletkezés induljon meg benne, tömegének meg
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kell haladnia az ún. viriáltömeget, amit kifejezhetünk az 1.2 alfejezetben említett viriáltétel segítségével a mágneses mezők, rotáció és külső nyomás elhanyagolásával (MacLaren, Richardson, és Wolfendale, 1988):
Mvir =

k1 σ 2 R
G

(1.32)

ahol R a felhő sugara, σ a háromdimenziós sebességszórás és a k1 konstans
értéke függ az alkalmazott ρ(r) ∝ r−n sűrűségprofiltól:
k1 =

5 − 2n
.
3−n

(1.33)

Ez felírható praktikusabb mértékegységekkel, feltéve, hogy a mért vonalprofil Gauss-függvénnyel közelíthető:
Mvir = k2 R(∆v)2 ,

(1.34)

ahol k2 ≈ 126 k1 egy újabb konstans, a sugarat parszekben, a félérték szélességet pedig km s−1 -ban fejezzük ki. Az eredményt itt naptömegben kapjuk.
Bizonyos esetekben a felhő alszerkezetei nem gömbszimmetrikusak, hanem
filamentárisak, ekkor alkalmazhatunk hengerszimmetrikus megközelítést is.
Ilyen szerkezetekre a mágneses mező, a forgás és a külső nyomás elhanyagolásával, állandó hőmérsékletet és sűrűséget feltételezve a lineáris tömeg
(M pc−1 ) értéke kell, hogy meghaladjon egy kritikus tömeget, ami kiszámítható a következő képlettel:
2σ 2
Mvir =
(1.35)
G
Rádiótávcsövek és interferometria
A molekulák forgási átmeneteiből származó sugárzást rádiótartományban
észleljük. Elegendően nagy szögfelbontás és jel/zaj arány eléréséhez ezeken
a hullámhosszakon több tíz méteres antennákra van szükség, avagy több teleszkóp együttműködésével létrehozott ún. interferometrikus rendszerekre.
A legnagyobb rádióteleszkóp tányér a Kínában megépített F AST (Five hundred meter Aperture Spherical Telescope) és az arecibo-i 305 m átmérőjű eszköz, ám a legnagyobb két mozdítható rádióantenna a Green Bank Teleszkóp és a németországi effelsberg-i teleszkóp, mindkettő 100 m-es átmérővel.
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1.4. ÁBRA . A N OEM A interferometrikus távcsőrendszer Franciaországban. Forrás:
www.iram-institute.org

Európai rádiócsillagászok számára még a spanyolországi Granada városához közeli IRAM 30 m-es teleszkóp és a svédországi Onsalához közeli 20 és
25 m-es eszközök is ismertek.
A rádiótartományú sugárzás energiája kisebb az optikai tartományú fotonokénál, mivel egy foton energiája a
E=

hc
λ

(1.36)

egyenlettel fejezhető ki, ahol λ a hullámhossz, c a fénysebesség, h pedig a
Planck-állandó. Ezért a rádióteleszkópok több szempontból is különböznek
az optikai távcsövektől. A rádióantennák felülete többnyire egy parabolikus
felszín, mely a rádiósugárzást a fókuszpontban elhelyezett vevőegységbe veri vissza. Az alacsony energiájú jelet a továbbítás és feldolgozás érdekében
felerősítik, olyan módon, hogy az eredeti sugárzás jellemzői visszakaphatóak legyenek. A legelterjedtebbek az ún. heterodin vevők, melyekkel a jel
frekvenciáját egy ismert frekvenciájú, lokális oszcillátor jelének hozzáadásával alacsonyabb frekvenciára transzformálják. A vevőkészülékben keletkező
zajt annak megfelelő mértékű hűtésével minimalizálják. A vevőegységből
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kilépő jelet ezután különböző spektrométerek (korrelátorok) alkalmazásával
megadott paraméterekkel (sávszélesség, felbontás) rendelkező spektrummá
alakítják.
A beérkező sugárzás eredeti intenzitásának pontos kiszámolásához több jelenséget is figyelembe kell vennünk. Ilyen a teleszkóptányér alakjának torzulásából származó hiba (amely az észlelési magasságtól függ), az atmoszférában történő elnyelés (amely a légkör áteresztésétől függ), az apertúra hatékonyság (ami a teleszkóp tányér tényleges gyűjtőfelületének nagyságától
függ) és a nyaláb hatékonyság (amely a tányérról való visszaverődés közben
a diffrakció miatt kialakuló melléknyalábokban elvesző sugárzás mértékétől
függ).
Rádió hullámhosszakon alkalmazható a feketetest-sugárzás ún. Raleigh-Jeansféle közelítése, mely szerint
2kB T
,
(1.37)
I=
λ2
ahol I a sugárzás intenzitása, T a fényességi hőmérséklet és λ a sugárzás
hullámhossza. Ez az arányosság engedi meg, hogy intenzitás helyett hőmérsékletekről beszéljünk rádiótartományú mérés esetén, ahogyan az alfejezet
elején is.
Spektroszkópiás méréseknél fontos lépés könnyen kezelhető, polinommal illeszthető bázisvonalak (a spektrum azon része ahol nincsen jel) kialakítása.
Ideális esetben ehhez jelet nem tartalmazó, de minden egyéb paraméterében
ugyanolyan mérést kellene végeznünk az égbolt ugyanazon pontján, ugyanazon időben és feltételek mellett. A gyakorlatban ezt közelíteni tudjuk a különböző ún. váltogató mérési módokkal. Az egyik az ún. pozíció váltó mód,
amikor az antennát ténylegesen elforgatva az égbolt egy "üres" részén, az ún.
referencia vagy off pozíción végzünk méréseket. Ezután az ott mért spektrumot kivonjuk a jelet tartalmazóból. Ennek hátránya, hogy a mérési idő csupán felét töltjük ténylegesen a forráson, így hosszabb mérés szükséges a megfelelő zajszint eléréséhez. Használhatjuk még az ún. frekvencia váltó módot,
mikor az alkalmazott lokális oszcillátor jelét eltoljuk egy bizonyos frekvenciaértékkel. Ez egy olyan spektrumot eredményez, melyen a jel egy másik
frekvencián jelenik meg. Ezt a referencia spektrumot az eredetiből levonva
ugyancsak a bázisvonal javításához járulunk hozzá. A módszer előnye, hogy
nem töltünk időt egyéb pozíción, csak a mérendő forráson. Ezen kívül, ha a
frekvencia-eltolás mértéke akkora, hogy a vizsgált spektrumvonal még eltolva is a használt sávszélességen belülre esik, a spektrum "összehajtásával"
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(folding) megkétszerezhetjük a hasznos integrációs időt és csökkenthetjük a
spektrum zaját.
Egy bizonyos λ hullámhosszon a θ elért szögfelbontás és a teleszkóp tányérjának D átmérője között a következő arányosság áll fenn:
θ = 1, 22

λ
,
D

(1.38)

ahol a felbontást radiánban kapjuk meg. A felbontás javításához tehát a teleszkóp tányérjának átmérőjét kell növelnünk. Egy mozgatható tányér mérete technológiai okokból nagyjából 100 méter lehet, így még nagyobb felbontás eléréséhez az ún. interferométereket használjuk. Itt több különálló
teleszkóp tányér méri egyszerre a célobjektumot (lásd az 1.4 ábrát). Az antennák közti távolság, az ún. bázisvonal hossza határozza meg a felbontást,
az egyes antennák átmérője a látómező nagyságát (az ún. elsődleges nyaláb
nagyságát), az antennák száma és mérete pedig az érzékenységet. A rendszer az interferencia elvén működik, mely szerint fáziskülönbséggel az érzékelőrendszerhez érkező hullámok találkozásukkor erősítik illetve kioltják
egymást. Az interferométer ezt az interferencia-mintát (ún. fringe) méri a
különböző antennapárok között. Két antenna által egy bázisvonalon mért
mintázat egy komplex értékkel, az ún. vizibilitással jellemezhető:
|V | =

Imax − Imin
,
Imax + Imin

(1.39)

ahol Imax és Imin az észlelt interferenciamintázat maximum és minimum intenzitása. A vizibilitás az interferencia-minta kontrasztját fejezi ki, a komplex érték amplitúdója azt jelzi, hogy a beérkező sugárzás adott frekvenciájú
komponense milyen arányban van jelen, fázisa pedig azt, hogy ez a komponens hol található a forrás eredeti intenzitáseloszlásán. Egy interferometrikus teleszkóprendszer tagjaival több bázisvonalon mintavételezhetjük a vizibilitás eloszlását, melyet az ún. uv-síkra való levetítéssel szokás ábrázolni. Az u koordináta itt a bázisvonal kelet-nyugati irányú vetülete, a v koordináta pedig az észak-déli. A van Cittert-Zernike elmélet szerint az uv-sík
különböző pontjain meghatározott vizibilitás-eloszlás kétdimenziós Fouriertranszformáltja visszaadja az égen látható valós intenzitáseloszlást. Ez a
transzformáció az ún. dekonvolúció. A folyamat egyik fő lépése, hogy nemlineáris technikákkal interpoláljuk vagy extrapoláljuk a vizibilitásokat az uvsík azon részein, ahol nem történt mérés. Minél több pontban (több antennával, több és különböző helyzetű bázisvonalon) mintavételezzük az eloszlást
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1.5. ÁBRA . Az uv-tér lefedettségének hatása a keletkező interferencia-mintázatra. A felső ábrán a forrást két antenna mérte, melyek helyzetét az uv-téren ábrázolhatjuk. Az u és
v koordináták itt a mérési hullámhossz mértékegységében vannak megadva. Az alsó ábrán 8 antenna mérte a forrást és egy antennapár többször is felvett vizibilitás-értékeket,
felhasználva a bázisvonal helyzetének megváltozását az uv-térben a Föld forgása miatt. A
keletkező mintázat sokkal részletesebb, így egyszerűbb a Fourier-transzformáció és az interpoláció, hogy megkapjuk a végső képet. Forrás: Andrea Isella (2011) Caltech CASA Radio
Analysis Workshop-on bemutatott előadása.
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a mérés közben, annál jobb képminőséget kaphatunk, ezt az 1.5 ábra mutatja.
A dekonvolúciót (ismert geometriájú forrás esetén) egy a priori modell használata is segítheti. A végső elérhető szögfelbontás (az ún. szintetikus nyaláb
mérete) is az uv-sík lefedettségétől függ. A legrövidebb bázisvonalakkal mért
sugárzás jellemzően nagyobb térbeli skálájú struktúrákból, a legnagyobb bázisvonalakon mért sugárzás pedig kis skálájú szerkezetekből érkezik. A célobjektum teljes sugárzásának méréséhez gyakran szükség van egytányéros
mérések végzésére is, hiszen az interferométer a legnagyobb skálájú emissziót kiszűri.

1.3.2. A por
Extinkció
A csillagokból érkező optikai hullámhossz-tartományú sugárzás a megfigyelő és a forrás között elhelyezkedő csillagközi felhők portartalmának elnyelése
és szórása miatt gyengül, ezt nevezzük extinkciónak. A csillagok Mλ abszolút és mλ látszó magnitúdójára felírt ún. távolsági modulusz tehát módosul:
mλ = Mλ + 5 log10 d − 5 + Aλ ,

(1.40)

ahol d a távolság parszek egységben és Aλ > 0 fejezi ki, hogy hány magnitúdóval csökken a csillag fénye az extinkció által. Ez a mennyiség kifejezhető
annak az anyagnak az optikai mélységével, melyen a csillagfénynek át kellett
haladnia. A τλ optikai mélység definíciója szerint
Iλ
= e−τλ ,
Iλ,0

(1.41)

ahol Iλ,0 a csillagfény kezdeti intenzitása, Iλ pedig az észlelt intenzitás. Ekkor
a magnitúdó definíciója szerint fennáll
mλ − mλ,0 = −2, 5 log10 (e−τλ ) = 2, 5τλ log10 e = 1, 086τλ ,

(1.42)

és mivel a látszó magnitúdóban bekövetkező változás maga Aλ , ezért a két
mennyiség kapcsolata: Aλ = 1,086τλ . Az optikai mélység megadható a σλ szórási keresztmetszet és a porszemcsék Nd oszlopsűrűségének szorzataként is:
τλ = σλ Nd .

(1.43)
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Ha feltesszük, hogy a fényt szóró porszemcsék gömbszimmetrikusak a sugárral, akkor a geometriai keresztmetszetük σg = πa2 . Ezzel definiálható az
ún. extinkciós koefficiens:
σλ
(1.44)
Qλ = ,
σg
ami függ a porszemcsék összetételétől is. A Mie-elmélet kimondja, hogy
ha a fény hullámhossza nagyjából egyenlő a porszemcsék méretével, akkor
3
σλ ∝ aλ , ha pedig λ << a, akkor σλ ∝ a2 . Amikor λ >> a, az extinkciós
együttható 0. Az extinkció mértéke tehát függ a fény hullámhosszától és a
vörösebb fény kevésbé szóródik, mint a kék. Azt a jelenséget, mikor egy csillag az extinkció miatt vörösebbnek tűnik, mint azt az effektív hőmérséklete
sugallná, csillagközi vörösödésnek nevezzük. A kék fény nagymértékű szóródása miatt pedig ún. kék reflexiós ködöket figyelhetünk meg igen fényes
csillagok közelében.
A Mie-elmélet jól működik látható és infravörös tartományokban, de ultraibolya hullámhosszakon nagymértékű eltérést tapasztalunk. Egy λ hullámhosszra centrált hullámhossz-sávban mért extinkció arányát egy referenciahullámhosszon mért extinkció értékhez képest (például V sávban, az AV vizuális extinkció) hosszabb hullámhosszakon az előzőekben kiszámolt módon Aλ /AV ∝ λ−1 -nek várjuk, de a B sávnál rövidebb hullámhosszakon ez
megváltozik. Az eltérések vizsgálatára kiszámolhatunk ún. színindexeket
is, például (Aλ − AV )/(AB − AV ). Az extinkciós görbe alakja az ultraibolyától a közeli infravörös tartományig jól leírható az RV paraméterrel, ahol
RV = AV /E(B−V) és E(B−V) = AB − AV , az ún. szelektív extinkció. RV értéke
a Galaxisban a látóiránytól függ és korrelál az extinkciót okozó porszemcsék
átlagos méretével. Átlagos értéke 3,1 és általában 2,5−6 között változik.
Diffúz felhőkben, ahol AV < 1, az atomos hidrogén 21 cm-es sugárzása optikailag vékony és a vizuális tartományban megállapított extinkció értéke jól
korrelál a hidrogénatomok oszlopsűrűségével. Ezekben a felhőkben a gáz és
a por hasonlóan oszlik el. Amikor azonban AV > 1, az atomos hidrogén oszlopsűrűsége nem emelkedik olyan gyorsan, mint az extinkció értéke. Ennek
magyarázata, hogy mikor a por oszlopsűrűsége elég magassá válik, az atomos hidrogén egyre nagyobb hányada alakul át molekulákká, amelyek már
nem sugároznak 21 cm-en.
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Infravörös és szubmilliméteres tartomány
A csillagközi felhők, felhőcsomók és magok, valamint a fiatal csillagokat körülvevő gáz- és porburkok tipikus hőmérséklete 5−50 K, így hőmérsékleti
sugárzásuk döntő hányada az infravörös és szubmilliméteres hullámhossztartományokban detektálható. A földi légkör hullámhosszal változó áteresztőképessége miatt közép-infravörös tartományban csak magas hegycsúcsokról, távoli infravörös és milliméteres tartományokban pedig leginkább ballonokról, repülőgépekről, avagy űrteleszkópokról lehet megfigyeléseket végezni. A csillagközi anyag különböző hullámhossz-sávokban megmért sugárzásából a felhők Tdust por-hőmérsékletére és N (H2 ) hidrogén oszlopsűrűségére következtethetünk, vizsgálhatjuk a por és a gáz sugárzásából számolható fizikai paraméterek korrelációját, a molekulavonalas mérésekből származó távolság ismeretében pedig meghatározhatjuk a struktúrák tömegét és
helyzetét a Galaxisban.
A por termikus sugárzásának jellemzői LTE-t feltételezve kiszámíthatók, mert
ekkor a Kirchhoff-törvény értelmében a porszemcse emissziója a hőmérsékletétől és az abszorpciós együtthatójától függ:
ν = κν Bν (Tdust )

(1.45)

ahol ν az emisszivitási együttható és κν az abszorpciós együttható. A kifejezésből a fűtő és hűtő folyamatok egyensúlyba állításával kiszámolható a por
hőmérséklete:
Z
Z
κν Jν dν = κν Bν (Tdust )dν
(1.46)
ahol Jν a sugárzási intenzitás. Gömbszimmetrikus porszemcsék esetén és
feltételezve, hogy a szemcse csak távoli infravörös hullámhosszakon sugároz
hatékonyan, ahol a Rayleigh-feltétel igaz, κν arányos lesz a szemcse méretparaméterével, 2πa/λ-val, valamint egy hatványfüggvény alakú taggal, mely a
frekvenciától függ. Tehát
κν ∼ ν β ,
(1.47)
ahol β az ún. por emisszivitás vagy por opacitás spektrálindexe. A β spektrálindex ismerete elengedhetetlen ahhoz, hogy helyesen állapíthassuk meg a
csillagközi anyagban talált struktúrák hőmérsékletét, sűrűségét és tömegét,
a porszemcsék méretbeli eloszlását és a gáz/por arányt.
Az első infravörös tartományban méréseket végző űrtávcső az IRAS (Infrared Astronomical Satellite) volt, amelyet 1983-ban bocsátottak fel. Az égbolt
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1.6. ÁBRA .

A P lanck és Herschel űrteleszkópok.
garching.mpg.de

Forrás:

www.planck.mpa-

96%-át felmérte 25 és 100 µm között, több mint 350 000 új infravörös pontforrást detektált és elsőként figyelte meg a galaktikus cirrusz felhőket és más
csillagok körüli porgyűrűk jelenlétét. Az ISO (Infrared Space Observatory) 1995−1998-ig működött és 2,4−240 µm között vizsgált csillagkeletkezési
területeket és bolygókeletkezést más csillagok körül. Ez volt az első obszervatórium üzemmódban működő infravörös űrtávcső. Az első pre-sztelláris
mag, az L1689B felfedezése is az ISO nevéhez fűződik. Az 1996-ban üzembe helyezett M SX (Midcourse Space Experiment) feladata a Galaktikus sík,
valamint az IRAS által nem vagy nem elég jó minőségben felmért területek megfigyelése volt közeli és közép-infravörös hullámhossz-sávokban. A
Spitzer teleszkóp (Spitzer Space Telescope) 2003-ban kezdte meg méréseit
3,6−160 µm-es hullámhossz-tartományban obszervatórium módban. Fedési fénygörbékkel exobolygók jelenlétét detektálta más csillagok körül, méréseket készített a csillagkeletkezés korai szakaszában lévő objektumokról,
protoplanetáris korongokról és a Tejútrendszer és extragalaxisok spirálszerkezetéről. A legrövidebb elérhető hullámhosszain, ahol a műszer nem igényel hűtést, még ma is működik. Az ezt követő japán AKARI távcső 2006ban ismét teljes égbolt felmérést készített 1,7−180 µm között és méréseiből
egy pontforrás- és kisbolygó-katalógus is származott. A Kis Magellán-felhő
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1.7.

ÁBRA .

A P GCC források eloszlása a Tejútrendszerben.
www.wiki.cosmos.esa.int/planckpla2015
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Forrás:

legelső szupernóva-maradványát is az AKARI detektálta. A W ISE (Widefield Infrared Survey Explorer) 2009 decemberében lett felbocsátva és két felmérést végzett 2011-ig bezárólag 3,4−22 µm között négy sávban a teljes égboltról. A távcsövet ezt követően kikapcsolták, majd 2013-ben reaktiválták
és a mai napig működik. Az ugyancsak 2009-ben űrbe bocsátott P lanck és
Herschel űreszközök méréseiből a csillagközi felhők szerkezetére és fizikai
tulajdonságaira kapott eredmények alkotják az egyik fontos alapját doktori
munkámnak.
A 2009-ben a Nap-Föld rendszer Lagrange-2 pontjába felbocsátott P lanck űrtávcső 350 és 1000 µm között (30−857 GHz) 9 sávban mérte fel a teljes égboltot (Tauber és mtsai, 2010; Planck Collaboration és mtsai, 2011a) nagy érzékenységgel és szögfelbontással (< 5’ a legmagasabb frekvenciákon). A mérésekből több tízezer, a környezetüknél hidegebb, sűrű, ún. galaktikus hideg
csomót határoztak meg. Az első megjelent katalógus, az ECC (Early Cold
Cores Catalogue; Planck Collaboration és mtsai, 2011a) 915 forrást tartalmazott, ezek a leghidegebb és legnagyobb jel/zaj aránnyal meghatározott objektumok voltak. A C3PO katalógus (Cold Core Catalogue of Planck Objects;
Planck Collaboration és mtsai, 2011b) több mint 10 000 forrást tartalmazott.
A minta statisztikus elemzése felfedte, hogy ezen objektumok nagy többsége
parszek méretű felhőcsomó, ám találunk közöttük individuális felhőmagokat és óriás molekulafelhőket is. A mérések szerint az objektumok hidrogén
oszlopsűrűsége 1020 − 1023 cm−2 , hőmérsékletük 7 és 19 K közötti és többségük 2 kpc-es távolságon belül helyezkedik el. A katalógus tovább pontosított változata a PGCC (Planck Catalogue of Galactic Cold Clumps; Planck
Collaboration és mtsai, 2016) 2016-ban vált publikussá. A PGCC objektumok
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eloszlását az égen az 1.7 ábra mutatja.
A P lanck távcsővel együtt felküldött Herschel űrobszervatórium (Pilbratt és
mtsai, 2010) a Galactic Cold Cores (GCC) kulcsprogram keretében vizsgált tovább 390 hideg, potenciálisan csillagkeletkeztető C3PO objektumot a P ACS
és SP IRE nevű műszereivel 70 és 160, valamint 250, 350 és 500 µm-en (lásd
az 1.6 ábrát). A nagyobb szögfelbontású (700 100 µm körül), érzékeny mérések
felfedték a struktúrák hőmérséklet- és oszlopsűrűség-eloszlását. Az objektumok túlnyomó többségükben filamentáris szerkezetekbe ágyazott csomóknak vagy üstökösszerű felhőknek bizonyultak és a feltérképezett 116 GCC
mező fele csillagkeletkezést mutat (Juvela és mtsai, 2012). Montillaud és mtsai (2015) több, mint száz mező távolságát meghatározták és felderítették a
csillagkeletkezést a különböző szerkezetekben. Juvela és mtsai (2015b) a por
tulajdonságait (spektrálindex, opacitás) vizsgálták a hőmérséklet, galaktikus
pozíció és a mérési hullámhossz függvényében. A P lanck és Herschel által
gyűjtött adatok révén a jól ismert, közeli csillagkeletkezési területeken kívül
szerte a Galaxisban rendelkezünk elfogulatlan, változatos, statisztikai elemzésekre és individuális, mély vizsgálatokra is alkalmas mintával a csillagkeletkezés különböző fázisaiban lévő objektumokról.
A SP IRE műszer által készített intenzitástérképekből Juvela és mtsai (2012)
módszerét felhasználva por-hőmérséklet és hidrogén oszlopsűrűség térképek számolhatók. Elsőként minden pixelen az ott három hullámhosszon
(250, 350 és 500 µm-en) megmért spektrális energiaeloszlásra a por emisszivitásának kifejezésére korábban ismertetett ún. módosított feketetest-függvényt
(Bν (Tdust )ν β ) illesztjük a β paraméter rögzítésével, mely Juvela és mtsai (2015b)
vizsgálatai szerint hőmérséklettől és galaktikus pozíciótól függően 1,8 és 2,2
között változik a hideg és sűrű csillagközi anyagban. A P ACS műszer rövidebb hullámhosszú térképeit itt nem célszerű használni, mert hideg források
esetén (< 20 K) a rövidebb hullámhosszú információ hozzáadásával alulbecsülhetjük a hidrogén oszlopsűrűséget (Malinen és mtsai, 2011; Juvela, Malinen, és Lunttila, 2013).
Ezután a por hőmérsékletének tudatában a hidrogén oszlopsűrűség a következő képlettel számolható:
N (H2 ) =

Iν
,
Bν (T dust )κν mH µ

(1.48)

ahol µ = 2,33 az egy hidrogénmolekulára eső részecsketömeg, mH az atomi
tömegegység és Iν a sugárzás intenzitása egy kiválasztott frekvencián. A
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por opacitása κν = κ0 (ν/ν0 )β , ahol ν0 = 1000 GHz-en κ0 = 0,1 jó közelítés nagy
sűrűségű régiókban (Beckwith és mtsai, 1990).
A por opacitásának értéke igen bizonytalan paraméter és akár többszörösére
is változhat a diffúz felhők és a sűrű magok között. Ezért más módszert is
használhatunk az oszlopsűrűség kiszámítására. Először meghatározzuk a
por τν optikai mélységét, amely
Iν = Bν (T dust )(1 − e−τν ) ≈ B(T dust ) × τν .

(1.49)

Ezzel feltételeztük, hogy a por emissziója optikailag vékony a használt frekvencián. A galaktikus hideg, sűrű csomók vizsgálatán alapuló, a τν szubmilliméteres opacitás és a τJ közeli infravörös opacitás közötti váltószámmal (átlagosan 1,6 × 10−3 , Juvela és mtsai, 2015a) kiszámoljuk τJ értékét, majd a hidrogén oszlopsűrűséget kiszámítjuk a τJ /N (H) = 1,994 × 10−22 értékkel ami az
RV = 5,5 értékhez tartozó extinkciós görbéből származik (Draine, 2003).
A kapott oszlopsűrűség-eloszlást felhasználhatjuk a molekulafelhő vagy az
azon belül elhelyezkedő struktúrák tömegének kiszámítására. Ehhez a felhő
háromdimenziós geometriájáról kell feltételezéseket tennünk. Filamentáris
szerkezetek esetén élhetünk a struktúra L hosszúságú és r sugarú hengerként való közelítésével. Ekkor a hidrogénmolekulák számát az ezen területen belüli oszlopsűrűség integrálásával kapjuk. Ezt követően a filamentum
Mfil tömege a következő kifejezéssel kapható meg:
Mfil = cH2 mH µ,

(1.50)

ahol cH2 a hidrogénmolekulák száma és µmH a közepes molekuláris tömeg,
ahol µ = 2,8. A stabilitás vizsgálatához használt lineáris tömeg számítása a
tömegnek a filamentum hosszúságával való osztásából következik.
Gömbszimmetrikus vagy ellipszoidális felhőcsomók esetén az oszlopsűrűség eloszlását kétdimenziós Gauss-függvényekkel illeszthetjük. Az illesztés
eredménye a függvény amplitúdója, vagyis az N (H2 )max maximális oszlopsűrűség, a σx és σy szórások a kis- és nagytengely irányában, amiből az objektumok FWHM félérték-szélességét (full-width at half-maximum) számol√
hatjuk ki a FWHM = 8 ln 2σ képlettel, valamint meghatározhatunk egy ún.
PA pozíciószöget (position angle), amely az objektum főtengelyének az égi
egyenlítővel bezárt szöge, az óramutató járásával ellentétes irányban. Ezután
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a hidrogénmolekulák száma az illesztett függvényen belül:
cH2 = 2π

FWHMx FWHMy
√
N (H2 )max ,
8 ln 2

(1.51)

és a felhőcsomók tömege az előzőekhez hasonlóan számolható.
Milliméter hullámhosszú spektroszkópiai mérések esetén is lehetőségünk van
a por kontinuum sugárzásának mérésére egy bizonyos sávban. Például a
2,7 mm-en mért kontinuum emisszióból a forrás tömegének meghatározása
a következő képlettel lehetséges:
Mcont =

gSν d2
,
κν Bν (T )

(1.52)

ahol g = 100 a gáz/por arány, Sν a mért fluxussűrűség 2,7 mm-en, d a forrás
távolsága, Bν (T ) a Planck-függvény T hőmérsékleten és κν = 0,2 cm2 g−1 a por
opacitás együtthatója 2,7 mm-en az 1.48 egyenletnél megadott módon számolva, amennyiben κ0 = 10, ν = 111 GHz és β = 1,8 (Ossenkopf és Henning,
1994).

1.3.3. Csillagközi molekulafelhők szerkezete
Az óriás molekulafelhők megfigyelt intenzitáseloszlása nagyobb és kisebb
skálákon is hierarchikus, szálas és csomós szerkezetet mutat. A gyakran
filamentáris szerkezetekbe ágyazott felhőcsomók csatornatérképeken vagy
sebesség-pozíció térképeken jelennek meg mint térben és sebességben koherens szerkezetek. A szerkezetek egymástól való megkülönböztethetősége
erősen függ a megfigyelések térbeli és spektrális felbontásától, valamint a
struktúra saját sebességszórásától.
Egy felhőben azonosított felhőcsomók jellemzői (méret, tömeg) erősen függenek a meghatározásukhoz alkalmazott módszerektől. A kétdimenziós oszlopsűrűség térképeken azonosított szerkezetek tulajdonságai függnek a por
sugárzásáról alkotott feltevéseinktől és nagy eséllyel torzulnak a látóirányba eső egyéb intersztelláris anyag sugárzása miatt. Ezek a felhőhöz tartozó
vagy attól akár teljesen különálló, háttér vagy előtér szerkezetek is lehetnek.
Nyomjelzőmolekulák emissziójának mérésével lehetséges háromdimenziós
információ gyűjtése is, de a megfigyelések értelmezése itt is függ a felhő
sűrűség- és hőmérséklet-eloszlásától, valamint a jelzőmolekula saját tulajdonságaitól (relatív gyakoriság, gerjesztés, optikai mélység effektusok).
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1.8. ÁBRA . A k-közép algoritmus működése. Az első dobozban láthatjuk, ahogy az algoritmus lehelyezi a felhasználó által megadott számú csoportközéppontokat (színes körök).
A második lépésben megalkotjuk a csoportokat a középpontokhoz legközelebbi elemek középpontokhoz társításával. A harmadik lépésben a megalkotott csoportok centroidjai lesznek az
új középpontok. A lépéseket addig ismételjük, míg a csoportközéppontok már nem mozognak
el a helyükről. Forrás: Wikipédia

A CLUMPFIND csomókereső módszer széles körben használt algoritmus (Williams, de Geus, és Blitz, 1994), mely a felhőcsomókat lokális intenzitásmaximumok alacsonyabb kontúrszintekig való követésével azonosítja. Azok a
kontúrok, melyek egy csúcsot vesznek körül, ahhoz az egy csomóhoz lesznek társítva, azok, melyek több, mint egy csúcsot, a "friends-of-friend" algoritmussal kerülnek feloszlásra. A módszer egy változata a CSAR (Cardiff
Source-finding AlgoRithm; Kirk és mtsai, 2013), amely hierarchikus szerkezetek azonosítására is használható. A GAUSSCLUMP algoritmus háromdimenziós Gauss-függvényeket illeszt az adatkockára iteratív módon (Stutzki és Guesten, 1990; Kramer és mtsai, 1998), a dendogram módszer pedig
statisztikai módszereket is alkalmaz fizikailag értelmezhető struktúrák leválasztására (Rosolowsky és mtsai, 2008).
A leírt módszerek hibáit a kontinuum és a molekulavonalas emisszió együttes használata részben kiküszöböli. A por sugárzásából számolt oszlopsűrűségeket és a vonalas mérésekből származó vonalsebességeket kombinálva elkerüljük a nyomjelző molekula relatív gyakoriság változásaiból eredő
hibát és javítunk az oszlopsűrűség-eloszlás által okozott elfogultságon azzal, hogy a felhőben lévő kinematikát is figyelembe vesszük. Az így keletkezett pozíció-pozíció-sebesség-oszlopsűrűség paramétertérben statisztikai
módszerekkel kereshetünk koherens halmazokat, csoportokat (klasztereket).
Amennyiben a paramétertér, melyben a csoportokat meghatározni kívánjuk, nagyon különböző skálán mért értékekből áll, azoknak standardizálása
szükséges. Jól használható módszer például a minimum-maximum skálázás,
mely esetén az adatsor n-edik elemének pi paraméterének normált értéke:
pi,n,norm =

pi,n − pi,min
.
pi,max − pi,min

(1.53)
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A csoportkeresési módszereket az alapján különítjük el, hogy miként definiálják a csoport fogalmát. A definíció lehet távolság alapú (hierarchikus csoportkeresés), ahol a csoportokat az elemek egymástól vett távolságával definiáljuk, centroid alapú (k-közép módszer), ahol a csoportokat közép vektorok reprezentálják, valamint eloszlás, sűrűség vagy gráf alapú. Minden alaptípusnak további altípusai és más-más algoritmusai léteznek (Jain, Murty,
és Flynn, 1999; Halkidi, Vazirgiannis, és Batistakis, 2000). Fontos lépés az
ún. távolságmérték definiálása, amellyel az elemek hasonlóságát meghatározzuk.
A k-közép klaszterezés iteratív módszerrel dolgozik, amely minimalizálja
a klaszteren belüli négyzetes távolságok összegét egy adott klaszterszámra
(MacQueen, 1967; Murtagh és Heck, 1987). Elsőként megbecsüli a csoportok közepének pozícióit, majd minden elemet a hozzá legközelebbi csoportba helyez. Ezután újraszámolja a csoportok közepét és a korábbi lépéseket
ismétli, míg a csoportok közepei már nem mozdulnak el a helyükről. A
módszert az 1.8 ábra szemlélteti. A hierarchikus csoportkeresés az új csoportokat előzőleg felállított csoportok alapján keresi meg; lehet összevonó és
felosztó. Az összevonó módszer esetén kezdetben minden elem egy külön
csoportot alkot, majd minden következő lépésben klaszterpárok olvadnak
össze egy bizonyos kritérium alapján. A módszert az 1.9 ábra mutatja. A felosztó módszer esetén először minden elem egyetlen csoportban helyezkedik
el és ugyancsak egy bizonyos kritérium szerint ez a csoport osztódik szét,
ahogyan lefelé mozgunk a hierarchiában.
Hierarchikus összevonó módszer (hierarchical agglomerative clustering, a
továbbiakban HAC) esetén az a két klaszter olvad egymásba minden lépésben, amelyeknek legkisebb az egymástól való távolsága. A csoportok távolsága definiálható azon elemek távolságaként, amelyek a legmesszebb vannak egymástól a két klaszterben (teljes összekapcsolás; Sorensen, 1948), azon
elemek távolságaként, melyek a legközelebb vannak egymáshoz a két klaszterben (single összekapcsolás; Sokal és Michener, 1958), az elemek átlagos távolságaként a két klaszterben (átlag összekapcsolás; Sokal és Michener, 1958)
valamint a két klaszter geometrikus középpontjának négyzetes euklideszi távolságaként (centroid összekapcsolás; Sokal és Michener, 1958). Ezek az ún.
összevonási kritériumok. Kritérium lehet még a két csoport elemei közötti
távolságoknak a súlyozott átlaga (McQuitty-kritérium; McQuitty, 1966), az
elemek közötti távolságok mediánja (medián kritérium; Gower, 1966) vagy a
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1.9. ÁBRA . A HAC algoritmus vázlatos működése. Minden lépés során a legközelebbi
halmazok olvadnak össze egy bizonyos feltétel szerint, például az AB elemek által alkotott
halmazhoz a második lépésben a C elem is hozzáolvad egy, a hierarchiában magasabb szintű
ABC halmazt alkotva. Az alsó sorban a hierarchiát ún. dendrogramok szemléltetik. A dendrogramokon az alkotóelemek egymáshoz való hasonlósága lefelé növekedik. Forrás: Janssen
et al. 2012, Potsdam Institute for Climate Impact Research, Report No. 126.

klasztereken belüli távolságok varianciájának minimalizálása (Ward kritérium és annak második variánsa; Ward, 1963; Murtagh és Legendre, 2011).
Az R statisztikai elemző programcsomag NbClust algoritmusa (Charrad és
mtsai, 2014) a fent említett módszerek nagy részét tartalmazza: a k-közép
módszert valamint HAC módszereket a felsorolt nyolcféle összevonási kritériummal. A távolságmértéket a futtatás előtt definiálhatjuk: az euklideszi,
a Manhattan, a Canberra, a bináris és a Minkowksi távolságmértékek közül
választhatunk (Seber, 2009). Egy adott módszert többféle csoport számra lefuttatva az algoritmus meghatározza az optimálisan megalkotható csoportok
számát, megalkotja a csoportokat és értékeli a keletkező csoportok minőségét. A csoportkeresés minőségének mérésére ún. csoportérvényességi indexeket definiálunk.
A csoportérvényességi indexek meghatározása többféle megközelítéssel végezhető (Theodoridis és Koutroumbas, 2006): függetlenül előállított osztályokhoz vagy feltételekhez való hasonlítással, belső kritériumokkal (ekkor
a csoportalkotási módszer során számolt paramétereket használjuk), valamint relatív kritériumokkal (ekkor az eredményeinket ugyanazon algoritmus által, de más kezdeti paraméterekkel kapott eredményekhez hasonlítjuk). Ilyen relatív kritériumoknak megfelelő mérő indexek kaptak helyet az
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NbClust csomagban is. Ezek az indexek a kiszámolt klasztereken belüli kompaktságot, a klaszterek közötti izoláltságot és más geometrikus és statisztikus tulajdonságokat mérnek. További leírásért és definícióért lásd Charrad
és mtsai (2014) publikációját az NbClust csomagról.

2. fejezet
Galaktikus hideg felhőcsomók
fizikai paramétereinek
meghatározása
2.1. Tudományos motiváció és a vizsgált források
A csillagkeletkezés megértéséhez és egy egységes modell kialakításához a
folyamatot különböző körülmények között és különböző állomásaiban kell
vizsgálnunk. A P lanck űrteleszkóp szubmilliméteres hullámhosszokon történt teljes égbolt térképezése és a Herschel űrtávcső távoli infravörös mérései révén hideg, sűrű és potenciálisan csillagkeletkezésben részt vevő objektumok nagy mintája áll rendelkezésünkre, hogy bennük a csillagkeletkezés
kezdeti feltételeként szolgáló fizikai paramétereket (pl. hőmérséklet, sűrűség, turbulencia, mágneses tér) vizsgáljuk. Munkám során 26 olyan Herschel
GCC mezőt választottam ki a 12 CO és a 13 CO molekulák emissziójának felmérésére, amelyeken nagy spektrális felbontású méréseket ezelőtt még nem
végeztek. Célom a mezőkön elhelyezkedő hideg felhőcsomók fizikai paramétereinek kiszámolása, a por és a gáz sugárzásából származtatható paraméterek összehasonlítása és a felhőcsomók pontos távolságának és viriálstabilitásának megállapítása volt. A munka alapjául szolgáló méréseket Tuomas
Lunttila-val közösen végeztem, a feldolgozás valamint a spektrumokból és
a Herschel térképekből való számolások és a következtetések levonása az
én munkám. A számolások hibáinak és korlátainak meghatározásához Mika Juvela végzett sugárzási transzport modellezéseket, valamint a Herschel
optikai mélység térképek kiszámolását és az azokon történő kétdimenziós

40 2. Galaktikus hideg felhőcsomók fizikai paramétereinek meghatározása
Gauss-függvény illesztéseket (a felhőcsomók méretének és központi oszlopsűrűségének meghatározásához) is ő végezte el.
A kiválasztott GCC mezőkön a Herschel SP IRE műszere által készített távoli infravörös intenzitástérképekre támaszkodva Mika Juvelával közösen
hidrogén oszlopsűrűséget számoltunk az 1.3.2 alfejezetben leírt módon. Objektumainkat a mezőkön megjelenő 1021 cm−2 oszlopsűrűség feletti lokális
csúcsok jelölték ki. A kiválasztott GCC mezők −30◦ és 10◦ galaktikus szélesség között, de a galaktikus egyenlítőtől minimum 2◦ -ra helyezkednek el.
Jellemzően egy vagy két PGCC objektum található rajtuk. A kiválasztott mezőkön hét olyan ECC objektum helyezkedik el, melyeket korábban Wu és
mtsai (2012) és/vagy Meng, Wu, és Liu (2013) CO megfigyelésekkel már lefedtek. Az általuk megmért régiók azonban P lanck térképek alapján voltak
meghatározva, így azoknak alacsonyabb felbontása miatt pontatlanabbul találhatták meg az oszlopsűrűség maximumok helyét, mint mi a Herschel térképek alapján.
A PGCCk távolságuktól függően izolált, individuális felhőmagok és nagyobb
méretű szerkezetek pl. óriás molekulafelhők hideg részei is lehetnek. A
munka során a kiválasztott oszlopsűrűség maximumok körül kétdimenziós
Gauss-illesztéssel definiáltunk objektumokat. Ezek gyakran a PGCCk részegységei. A fejezetben ezekre az oszlopsűrűség maximumok körül definiált
és vizsgált objektumokra összefoglaló néven felhőcsomókként hivatkozom.

2.2. A használt adatok és az adatfeldolgozás menete
2.2.1. Herschel térképek
A kiválasztott GCC mezőket a Herschel SP IRE műszere 2009 novemberdecembere és 2011 májusa során mérte fel 250, 350 és 500 µm-es hullámhosszakon. A térképek a HIPE (Herschel Interactive Processing Environment) 12.0 verziójával lettek feldolgozva a hivatalos scripteket felhasználva.
Az abszolút kalibrációt a P lanck térképek és az IRAS 100 µm-es térképek
IRIS verziójának felhasználásával végeztük (Juvela és mtsai, 2012). A kalibráció pontossága kb. 7%. A por-hőmérséklet térképeket az 1.3.2 alfejezetben
leírt módszerrel számoltuk ki, ahol a por opacitás spektrálindexére a β = 2
értéket használtuk. Ezután a por szubmilliméteres és közép-infravörös opacitása közötti tapasztalati összefüggést figyelembe véve az 1.3.2 alfejezetben
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leírt képletekkel számoltuk ki a hidrogén oszlopsűrűséget. A por optikai
mélységeiből való oszlopsűrűség számítást én, a többi számolást Mika Juvela végezte.

2.2.2. A szén-monoxid molekulavonalas emissziója
Az észleléseket a 12 CO és a 13 CO(1−0) átmeneteinek frekvenciáin a svédországi Onsala Space Observatory 20 méteres rádióantennájával Tuomas Lunttilával közösen 2014 január 14 és 16 között végeztem. A mérésekhez SISmixert (Superconductor Insulator Superconductor) és két korrelátort használtunk párhuzamosan: az RCC-t (Radio Camera Correlator) és az FFTS-t
(Fast Fourier Transform Spectrometer). Az RCC 40 MHz sávszélességet és
25 kHz csatornaszélességet, az FFTS 100 MHz sávszélességet és 12,2 kHz csatornaszélességet adott. Az FFTS a beérkező sugárzás két irányú lineáris polarizációját is mérte egyidőben. Nagyobb spektrális felbontása és az RCC-vel
mérés közben felmerülő műszeres problémák miatt a továbbiakban csak az
FFTS által mért spektrumokat használtam az elemzésre.
A mérés során elsőként minden oszlopsűrűség csúcs irányában felvettünk
egy-egy 13 CO(1−0) spektrumot. Ezt követően a 12 CO(1−0) hullámhosszán
a csúcs irányában és akörül öt pontból álló kereszt alakzatban mértünk öt
spektrumot 3300 lépésközzel, ami a teleszkóp nyalábjának félérték-szélessége
ezen a hullámhosszon. A 2.2 ábra a mérési módot illusztrálja a G110.62-12.491 GCC mező oszlopsűrűség és por-hőmérséklet térképe és mért spektrumok
segítségével. A 12 CO mérések pozíció váltó technikával készültek, melyhez a
referencia pozíciókat az IRAS 100 µm-es térképein alacsony fényességű területeken választottuk ki, a célponttól legfeljebb egy fokra. A 13 CO spektrumok
frekvencia váltó módban készültek 7,5 MHz-es frekvencia elcsúsztatással. A
tipikus integrációs idő 8 perc/pozíció volt és a pozícióra állás pontossága
jobb volt, mint 300 . A pozícióra állás és a fókuszálás pontosságát rendszeresen SiO mézerek segítségével ellenőriztük és javítottuk.
A spektrumokat a GILDAS programcsomag CLASS alkalmazásával redukáltam és elemeztem. A spektrumokat antennahőmérséklet skáláról fényességi
hőmérsékletre a teleszkóp hatékonyságával elosztva váltottam át. Ez az érték
magasságfüggő, a mérések időpontjában rögzítve lett a mérési fájlokban és a
mérés során 0,33 és 0,47 között változott. A 12 CO spektrumok bázisvonalát
másod- vagy harmadfokú polinomokkal illesztettem, majd ezeket levontam.
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GCC ID
G26.34+8.65
G37.49+3.03
G37.91+2.18
G39.65+1.75-1
G62.16-2.92
G69.57-1.74-1
G70.10-1.69-1
G71.27-11.32
G91.09-39.46
G95.76+8.17-1
G109.18-37.59
G110.62-12.49-1
G115.93+9.47
G116.08-2.40-1
G126.24-5.52
G139.60-3.06-1
G141.25+34.37
G159.12-14.30
G159.23-34.51-1
G171.35-38.28
G174.22+2.58
G188.24-12.97-1
G189.51-10.41-1
G195.74-2.29
G203.42-8.29-1
G205.06-6.04-1

Maximum
A
A
B
A
B
A
B
A
A
B
A
B
A
A
A
B
A
A
A
B
A
A
A
A
A
A
C
A
A
B
A
A
A
A
A

RA (J2000)
[hh:mm:ss]
18:08:35.8
18:48:55.8
18:49:09.4
18:52:53.4
18:53:31.5
18:57:02.5
18:57:30.7
19:59:49.8
20:13:32.6
20:13:05.8
20:14:35.4
20:14:07.7
20:53:20.6
23:10:30.3
20:56:49.9
20:57:52.6
00:03:48.9
23:38:02.1
23:23:52.6
23:24:25.2
23:56:45.0
01:15:46.8
02:50:21.6
08:48:35.8
03:50:31.9
02:56:00.5
02:57:49.6
03:18:15.4
05:41:34.5
05:40:28.0
05:16:28.3
05:29:07.3
06:10:58.5
06:04:19.1
06:16:04.3

DEC (J2000)
[dd:mm:ss]
-01:49:55.4
+05:27:01.8
+05:37:33.2
+05:25:10.8
+05:25:29.8
+06:58:22.4
+06:48:23.8
+24:13:59.7
+31:21:52.4
+31:18:23.4
+31:57:26.6
+31:38:29.2
+26:52:00.9
+17:05:32.4
+58:01:35.1
+58:06:48.2
+23:58:47.0
+48:35:15.8
+71:08:45.5
+71:11:03.8
+59:42:20.0
+57:12:45.3
+55:50:53.6
+72:43:10.2
+35:40:50.9
+19:26:17.7
+19:23:25.2
+10:17:58.2
+35:10:25.6
+35:04:56.4
+15:08:52.9
+15:30:53.6
+14:09:26.2
+04:11:43.4
+04:00:47.3

2.1. TÁBLÁZAT . A CO mérésekhez kiválasztott GCC mezők. (1) a GCC mező neve; (2)
a hidrogén oszlopsűrűség maximum neve; (3,4) az oszlopsűrűség maximum ekvatoriális
koordinátái.
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2.1. ÁBRA . A G110.62-A oszlopsűrűség maximum körül mért CO spektrumok, valamint
hidrogén oszlopsűrűség és por-hőmérséklet eloszlása. A CO spektrumok pozícióit keresztekkel jelöltem. Az oszlopsűrűség maximum helye a középső pozíció. A maximum körül
kétdimenziós Gauss-illesztéssel meghatározott objektumot, tehát az általam vizsgált felhőcsomót fekete ellipszis jelöli. A régióban található PGCC objektumot szaggatott vonalú
ellipszis jelöli.

A két polarizációs irányban mért spektrumokat zajjal súlyozva összeátlagoltam, majd mind az öt mérési pozíción szintén zajjal súlyozva átlagoltam az
azokon felvett spektrumokat. A frekvencia váltó módban mért 13 CO spektrumokat először összehajtottam, a bázisvonalakat másod- vagy harmadfokú
polinomokkal modelleztem és levontam, majd minden egyes pozíción zajjal
súlyozva átlagoltam a felvett spektrumokat.
A detektált vonalas sugárzásból az 1.3.1 alfejezetben leírt képletek segítségével gerjesztési hőmérsékletet és 13 CO oszlopsűrűséget számoltam. A felhőcsomók gerjesztési hőmérsékletei két jól meghatározható érték, 8,5 és 19,5 K
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között voltak (lásd a 2.3.3 alfejezetet), így ezek segítségével a 13 CO oszlopsűrűségre alsó és felső határt számolhattam azoknál a csomóknál is, ahol nem
rendelkeztem 12 CO mérésekkel a gerjesztési hőmérsékletük kiszámolásához.
A hidrogén oszlopsűrűségét ezután 10−6 -os 13 CO relatív gyakoriság feltételezésével kaptam. Ez az érték megfelel annak, amit Parikka és mtsai (2015)
GCC objektumok egy hasonló mintájára kapott.

2.3. Eredmények
2.3.1. A CO emisszió jellemzői a felhőcsomókban
Összesen 26 GCC területen 35 oszlopsűrűség maximum körül végeztünk méréseket. A maximumhelyeket a GCC mező rövidített nevével és egy A, B
vagy C utótaggal jelöltem a legmagasabb hidrogén oszlopsűrűség csúcsot
mutatótól kezdve. A mért forrásokat a 2.1 táblázat tartalmazza. Mind a 35
maximumban mértünk 13 CO spektrumot, de idő hiánya miatt csak 28 maximumban mértünk 12 CO vonalat. 16 GCC mezőn minden 1021 cm−2 feletti
hidrogén oszlopsűrűség csúcsra vettünk fel spektrumot, de 10 mezőn csak
a legmagasabb oszlopsűrűségű maximumok kerültek sorra. Majdnem minden esetben S/N > 3 minőséggel detektáltuk a vonalakat, kivéve 3 pozícióban, ahol a jel/zaj arány 1,8 < S/N < 2,5 volt. Két maximumban (G69.57-B és
G188.24-A) két CO sebesség komponenst is detektáltunk mindkét izotopológ
spektrumában. Más esetekben a vonalon megjelenő csúcsok önabszorpcióra
utalhatnak a 13 CO sugárzás optikailag vastaggá válása miatt.
A detektált vonalak vonalszélessége 0,28−3,3 km s−1 között változik, ez hasonló a Wu és mtsai (2012) által mért értékekhez. Az általunk detektált vonalak vLSR sebességei pár kivétellel igen jól egyeznek a korábbi CO mérésekben
megfigyeltekkel. A három fontos kivétel közé tartozik a G188.24-A, melynek
irányában az általunk detektált két CO vonalkomponenst Dame, Hartmann,
és Thaddeus (2001) felmérése nem mutatja. Ezzel szemben ugyanez a felmérés három vonalkomponenst is mutat a G139.60-A irányában, melyek közül
mi csak a legmagasabb LSR sebességű komponenst detektáltuk, 35 km s−1 nél. A G37.91-A és a G37.91-B irányában az előző mérések két vonalkomponenst is láttak, egyet 11 km s−1 körül, mely a szerzők szerint a felhő sugárzásából származik, egyet pedig 30 km s−1 körül, mely a háttérből érkező
CO sugárzás. A mi spektrumainkon a két pozíció irányában csak a magasabb sebességű komponens látszik. Az eltérések oka az lehet, hogy a korábbi
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felmérések sokkal kisebb térbeli és spektrális felbontással készültek, mint az
újak.
Az öt pontból álló 12 CO térképeken nagyobb vonalsebesség gradiensek is felfedezhetőek. Ezek az objektumok távolságának (lásd a 2.3.2 alfejezetet) felhasználásával meghatározhatóak. A legnagyobb gradiens a G141.25-A-ban
van kelet-nyugat irányban (4,25 km s−1 pc−1 ), és 1 km s−1 -hoz közeli vagy annál nagyobb gradiens észlelhető még a G159.23-A, a G159.23-C és a G126.24A maximumokban.

2.3.2. A felhőcsomók távolsága
Montillaud és mtsai (2015) több mint száz GCC felhőcsomóra számoltak ki
távolságokat extinkciós mérések, kinematikus távolság számítások (Wu és
mtsai (2012) és Dame, Hartmann, és Thaddeus (2001) felméréseit felhasználva) és ismert óriás molekulafelhőkhöz és galaktikus struktúrákhoz való társítás segítségével. A távolságértékekhez ún. megbízhatósági fokot is megállapítottak, ahol a 2-es érték jó minőségű, megbízható adatot, az 1-es elfogadható becslést, a 0 pedig megbízhatatlan becslést jelent. Az általam vizsgált
35 oszlopsűrűség maximum körüli oszlopsűrűség-eloszlásra való kétdimenziós Gauss-illesztéssel Mika Juvela felhőcsomókat definiált, melyeket a maximumhelyeik nevével jelölök. Az így meghatározott felhőcsomók pozícióját összevetve Montillaud és mtsai (2015) katalógusának objektumaival, csak
háromra nem található ott távolságérték, kilencre 2-es, tizenötre 1-es, nyolcra
pedig 0-s megbízhatósági fokú értékeket adtak meg.
Az itt bemutatott mérések jobb térbeli és spektrális felbontással rendelkeznek, mint a korábbiak, így a kinematikus távolságok kiszámolását én is elvégeztem a saját 13 CO vonalsebesség adatainkat használva. A távolság számítását az 1.3.1 alfejezetben leírt módszerrel végeztem, majd az eredményeket
összehasonlítottam a korábbi távolságbecslésekkel.
A kinematikus távolság kiszámítását kétféle módon végeztem el: a felhőcsomó galaxis rotációjával szembeni keringési sebességére elsőként 0, másodjára pedig −15 km s−1 -t feltételeztem fel, Reid és mtsai (2009) és Montillaud
és mtsai (2015) példájára. Ahol fellépett a KDA problémája, a közeli távolságértékeket választottam ki. Ennek az önkényes feltételezésnek az egyik
oka, hogy a megfigyelések szerint a legtöbb GCC objektum 2 kpc-en belül található. Másrészt a nagyobb távolságértékek több alkalommal is igen magas
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Csomó

L

F

G26.34-A
G37.49-A
G37.49-B
G37.91-A
G37.91-B
G39.65-A
G39.65-B
G39.65-B
G62.16-A
G69.57-A
G69.57-B
G69.57-B
G70.10-A
G70.10-B
G71.27-A
G91.09-A
G95.76-A
G95.76-B
G109.18-A
G110.62-A
G115.93-A
G115.93-B
G116.08-A
G126.24-A
G139.60-A
G141.25-A
G159.12-A
G159.23-A
G159.23-C
G171.35-A
G174.22-A
G174.22-B
G188.24-A
G188.24-A
G189.51-A
G195.74-A
G203.42-A
G205.06-A

1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
0
0
1
1
2
1
0
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2

D
[kpc]
1,000 ± 0,30
0,800 ± 0,60
0,800 ± 0,60
1,060 ± 0,79
1,060 ± 0,79
1,500 ± 0,50
1,500 ± 0,50
1,500 ± 0,50
1,110 ± 0,35
1,780 ± 0,81
1,780 ± 0,81
1,780 ± 0,81
2,090 ± 0,83
2,090 ± 0,83
...
...
0,800 ± 0,10
0,800 ± 0,10
0,160 ± 0,16
0,440 ± 0,10
0,650 ± 0,50
0,650 ± 0,50
0,250 ± 0,05
1,000 ± 0,20
2,500 ± 0,50
0,110 ± 0,01
0,800 ± 0,80
0,325 ± 0,05
0,325 ± 0,05
...
2,000 ± 0,40
2,000 ± 0,40
0,445 ± 0,05
0,445 ± 0,05
0,445 ± 0,05
1,000 ± 0,50
0,400 ± 0,10
0,400 ± 0,10

Dk (vs =0 km s−1 )
[kpc]
0,52 ± 0,07
0,60 ± 0,06
0,62 ± 0,06
1,71 ± 0,06
1,76 ± 0,06
1,45 ± 0,06
1,37 ± 0,06
1,54 ± 0,06
0,33 ± 0,08
0,32 ± 0,11
0,17 ± 0,11
0,43 ± 0,12
0,19 ± 0,11
0,58 ± 0,12
5,74 ± 0,10*
2,53 ± 0,12*
1,71 ± 0,12
1,76 ± 0,12
1,08 ± 0,09
1,51 ± 0,08
1,00 ± 0,08
1,04 ± 0,09
0,77 ± 0,08
1,78 ± 0,08
3,14 ± 0,10
0,32 ± 0,07
...
0,86 ± 0,12
0,41 ± 0,11
...
72,6 ± 49,0*
9,60 ± 1,60*
0,86 ± 0,30*
2,54 ± 0,42*
3,19 ± 0,40*
1,01 ± 0,16
1,67 ± 0,12
1,57 ± 0,12

Dk (vs =−15 km s−1 )
[kpc]
1,05 ± 0,07
1,22 ± 0,06
1,25 ± 0,06
2,34 ± 0,06
2,40 ± 0,06
2,11 ± 0,06
2,02 ± 0,06
2,20 ± 0,06
1,67 ± 0,12
2,90 ± 0,72
2,91 ± 0,72
2,91 ± 0,72
2,82 ± 0,73
2,86 ± 0,73
1,63 ± 0,30*
0,40 ± 0,39*
...
...
...
0,33 ± 0,10
...
...
...
0,96 ± 0,07
2,39 ± 0,10
...
...
0,39 ± 0,11
...
...
67,8 ± 46,3*
8,53 ± 1,54*
0,32 ± 0,28*
1,90 ± 0,40*
2,51 ± 0,38*
0,44 ± 0,15
1,05 ± 0,12
0,95 ± 0,11

Dv
[kpc]
1,0 ± 0,3
0,8 ± 0,6
0,8 ± 0,6
1,7 ± 0,7
1,7 ± 0,7
1,5 ± 0,5
1,5 ± 0,5
1,5 ± 0,5
1,1 ± 0,4
1,8 ± 0,8
1,8 ± 0,8
1,8 ± 0,8
2,1 ± 0,8
2,1 ± 0,8
...
...
0,8 ± 0,1
0,8 ± 0,1
0,6 ± 0,5
0,4 ± 0,2
0,7 ± 0,5
0,7 ± 0,5
0,3 ± 0,1
1,0 ± 0,2
2,5 ± 0,5
0,2 ± 0,1
0,8 ± 0,8
0,3 ± 0,1
0,3 ± 0,1
...
2,0 ± 0,4
2,0 ± 0,4
0,4 ± 0,1
0,4 ± 0,1
0,4 ± 0,1
1,0 ± 0,5
0,4 ± 0,1
0,4 ± 0,1

2.2. TÁBLÁZAT. A felhőcsomók kinematikai távolságai. (1) a felhőcsomó neve; (2) vonalkomponens száma; (3) a távolság megbízhatósági foka (Montillaud és mtsai, 2015); (4)
távolság (Montillaud és mtsai, 2015); (5,6) általam számított kinematikai távolság vs = 0 és
−15 km s−1 keringési sebességekre; (7) végső elfogadott távolságérték. Azokat a felhőcsomókat, ahol a kapott távolságértékeket a 2.3.2 alfejezetben írtak alapján elvetetettem, csillaggal
jelöltem.
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galaktikus magasságokat jelentenének a felhőkre, pedig a galaktikus korongban a molekuláris gáz skálamagassága csak 70−80 pc (Bronfman és mtsai,
1988; Clemens, Sanders, és Scoville, 1988). Ebből a meggondolásból 2 felhőcsomó (G71.27-A és G91.09-A) nemcsak távoli, hanem közeli kinematikus távolságát is el kellett vetnem (a G91.09-A felhőcsomó közeli távolsága 1,4 kpcnek adódik, ami égi pozícióját figyelembe véve 890 pc galaktikus magasságot
jelentene rá). Ezen kívül mivel a 180◦ -os galaktikus hosszúság közelében elhelyezkedő objektumok galaktikus keringési sebessége egyenlő az észlelt sebességük tangenciális komponensével, és ez a komponens spektroszkópiával nem mérhető, a G174.22-A, a G174.22-B, a G188.24-A és a G189.51-A jelű
felhőcsomók kinematikus távolságait sem vehettem figyelembe. Probléma
az is, hogy a hozzánk igen közel elhelyezkedő molekulafelhők kinematikus
távolságát több bizonytalanság terheli, hiszen azok megfigyelt radiális sebességében nagyobb arányban jelenik meg saját, pekuliáris sebességük.
Az általam számolt kinematikus sebességek minden esetben jól korreláltak

2.2. ÁBRA . A por és a szén-monoxid sugárzásából számolt hidrogén oszlopsűrűségek korrelációja a felhőcsomóink közepén. A körök a pontos gerjesztési hőmérséklet segítségével
számolt értékeket mutatják. A függőleges hibavonalak a felső és alsó korlátokat jelzik 8,5 and
19,5 K gerjesztési hőmérsékletekkel számolva. A vízszintes hibavonalak a τ250 optikai mélység hibáiból erednek. A kék szín a 14 K alatti, a piros az ezen érték feletti por-hőmérsékletet
mutató objektumokat jelzi. Ahol csak felső és alsó határt lehetett számolni a CO-n alapuló
hidrogén oszlopsűrűségre, csak a hibavonalak mutatják a színkódot. A szaggatott vonal az
1−1 korrelációt mutatja, a fekete vonal pedig az értékekre történt egyenesillesztés eredményét. A szürke terület az illesztés 1σ bizonytalansági zónája.
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azokkal a korábbi értékekkel, melyeknek megbízhatósági foka 2 volt, tehát
ezeket az értékeket átvettem az előző tanulmányból. Az általam kapott értékek a legtöbb 1-es megbízhatósági fokú távolságadattal is jól egyeztek, ám
4 felhőcsomó esetén kissé megváltoztattam a korábbi értéket. A nyolc felhőcsomó közül, melyek korábbi távolságbecslése 0-s megbízhatósági fokú volt,
csak egy esetben tudtam javítani a korábbi értéken. A G71.27-A és a G91.09-A
felhőcsomók továbbra is távolságadat nélkül maradtak. A korábbi, az általam számolt és az általam végül elfogadott távolságértékeket a 2.2 táblázat
tartalmazza.

2.3.3. A felhőcsomók fizikai paraméterei
A felhőcsomók gerjesztési hőmérsékleteit az 1.3.1 alfejezetben megadott módon számoltam ki. Két objektum kivételével az értékek 8,5 és 19,5 K között vannak, a legtöbb esetben pedig 10 és 15 K közé esnek. A leghidegebb felhőcsomók a G26.34-A és a G174.22-B 9 K-el, a legmelegebbek pedig
a G139.60-A és a G195.74-A, 32 és 23 K-el. Ez a két kiugróan magas érték
a felhőcsomókba beágyazott fiatal csillagok melegítő hatásával magyarázható. A por-hőmérsékletek általában 12−16 K között vannak a mintában
és nem korrelálnak jól a gerjesztési hőmérsékletekkel. Ennek oka, hogy a
csillagközi anyagban a por hőmérséklete csak magasabb térfogati sűrűségeken (105 cm−3 ; Goldsmith, 2001) követi a gázét és ezek a sűrűségek tipikusan nem CO sugárzással mérhetők jól. A hidrogén oszlopsűrűségek
0,6−40 × 1021 cm−2 között vannak a felhőcsomókban, a legsűrűbbek a G195.74A, a G69.57-A és a G70.10-A. Majdnem mindegyik csomó fel van bontva térben a Herschel 4000 -es nyalábjával 500 µm-en, legalább az egyik tengelye irányában.
Az N (13 CO) 13 CO oszlopsűrűségek alsó és felső határai 0,5−44 × 1015 cm−2
között változnak. Ez a hidrogén oszlopsűrűségre N (H2 ) = 0,5−44 × 1021 cm−2
értékeket ad. A 2.2 ábra mutatja az N (H2 )dust Herschel térképeken és az
N (H2 )gas CO emisszión alapuló hidrogén oszlopsűrűségek korrelációját. A
két érték igen jól korrelál a felhőcsomók középpontjában, arányukból pedig
kiszámolható a 13 CO relatív gyakorisága a hidrogénhez képest. Ez az érték
0,8 ± 0,1 × 10−6 -nak adódik. Ez igen jó egyezést mutat a Parikka és mtsai
(2015) által talált értékkel, ám valamivel alacsonyabb, mint a korábbi becslések, melyek 1,5−3 × 10−6 között mozognak ismert, közeli csillagkeletkezési
régiókban (Frerking, Langer, és Wilson, 1982; Lada és mtsai, 1994; Pineda,

2.3. Eredmények
Csomó
G26.34-A
G37.91-A
G37.91-B
G39.65-A
G62.16-A
G69.57-A
G70.10-A
G70.10-B
G109.18-A
G110.62-A
G116.08-A
G126.24-A
G139.60-A
G141.25-A
G159.23-A
G159.23-C
G174.22-A
G174.22-B
G189.51-A
G195.74-A
G203.42-A
G205.06-A

FWHMx
[pc]
0,52 ± 0,16
0,70 ± 0,29
0,96 ± 0,40
1,06 ± 0,35
0,74 ± 0,23
1,20 ± 0,54
2,75 ± 1,09
1,99 ± 0,79
0,58 ± 0,43
0,25 ± 0,10
0,14 ± 0,03
1,38 ± 0,28
1,29 ± 0,26
0,18 ± 0,10
0,23 ± 0,04
0,25 ± 0,04
1,87 ± 0,37
1,40 ± 0,28
0,18 ± 0,02
0,49 ± 0,24
0,18 ± 0,04
0,34 ± 0,08
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FWHMy
PA
D
M cs
M vir,8.5K
[pc]
[◦ ]
[kpc]
[M ]
[M ]
0,49 ± 0,15 44,6 ± 20,3 1,00 ± 0,30
21 – 72
13 – 23
0,44 ± 0,18 124,8 ± 6,6 1,70 ± 0,70 25 – 142
114 – 273
0,45 ± 0,19 112,8 ± 3,1 1,70 ± 0,70 20 – 115
48 – 115
0,45 ± 0,15 101,4 ± 1,7 1,50 ± 0,50 75 – 300
365 – 730
0,56 ± 0,18 20,1 ± 31,6 1,11 ± 0,35
3 – 11
33 – 63
0,65 ± 0,29
87,4 ± 1,5 1,78 ± 0,81 113 – 804
450 – 1201
0,71 ± 0,28 168,8 ± 0,8 2,09 ± 0,83 306 – 1642 1137 – 2636
0,68 ± 0,27
15,1 ± 1,4 2,09 ± 0,83 183 – 982
738 – 1710
0,29 ± 0,22 179,3 ± 2,3 0,62 ± 0,46 0,085 – 4
4 – 30
0,15 ± 0,06 128,6 ± 1,5 0,38 ± 0,16
2–9
6 – 15
0,12 ± 0,02 91,3 ± 10,0 0,25 ± 0,05
2–4
16 – 24
0,47 ± 0,09
23,9 ± 4,1 1,00 ± 0,20
5 – 12
22 – 33
0,94 ± 0,19
93,3 ± 2,7 2,50 ± 0,50 312 – 701
548 – 822
0,05 ± 0,03 105,9 ± 2,0 0,22 ± 0,12 0,02 – 0,2
2–7
0,12 ± 0,02
53,7 ± 2,7 0,32 ± 0,05
4–8
13 – 18
0,22 ± 0,03 131,3 ± 10,4 0,32 ± 0,05
3–5
16 – 21
0,67 ± 0,13 106,7 ± 0,8 2,00 ± 0,40 222 – 499
272 – 408
0,65 ± 0,13 135,1 ± 1,3 2,00 ± 0,40 109 – 246
195 – 292
0,09 ± 0,01 174,1 ± 2,9 0,44 ± 0,05
1–2
9 – 12
0,33 ± 0,17
30,0 ± 2,3 1,00 ± 0,50
30 – 270
72 – 217
0,13 ± 0,03 153,3 ± 12,7 0,40 ± 0,10
2–5
9 – 14
0,17 ± 0,04 155,4 ± 1,6 0,40 ± 0,10
3–9
19 – 32

M vir,19.5K
[M ]
20 – 36
120 – 289
57 – 136
376 – 752
42 – 80
460 – 1229
1161 – 2691
756 – 1751
7 – 46
9 – 21
18 – 27
38 – 57
566 – 849
3 – 11
16 – 22
20 – 27
294 – 441
212 – 318
12 – 15
76 – 229
11 – 18
23 – 39

2.3. TÁBLÁZAT. A felhőcsomók mérete és tömege. (1) a felhőcsomó neve; (2,3) a felhőcsomó félérték-nagysága; (4) a felhőcsomó pozíciószöge; (5) a felhőcsomó távolsága; (6) a
felhőcsomó tömege; (7,8) a felhőcsomó viriáltömegei T kin = 8,5 K és 19,5 K alkalmazásával.

Caselli, és Goodman, 2008). A korreláció mértékét és az értékek szórását sok
tényező befolyásolhatja, például a CO gyakoriság változása felhőről felhőre
és egy felhőn belül, optikai mélység effektusok és a por opacitás spektrális
indexének változása. Az N (13 CO) értékben optikai mélység effektusok miatt
fellépő bizonytalanságokat modell felhők radiatív transzferének modellezésével határoztuk meg. A modellezés szerint a kapott oszlopsűrűség értékekben még abban az esetben is 50%-nál kisebb relatív hibát várhatunk, mikor
a 13 CO vonalak optikai mélysége eléri a 3-at. A magas optikai mélységek
ezen kívül a 13 CO vonalak félérték-szélességét is befolyásolják, ez nagyjából
kétszeres hibát okozhat a számolt viriáltömegekben (lásd a következő alfejezetet).
A 2.2 ábra az oszlopsűrűségek por-hőmérséklettel való korrelációját is mutatja. A minta átlagos por-hőmérséklete 14 K. Az ez alatti, hidegebb felhőcsomók csak kb. 5 × 1021 cm−2 hidrogén oszlopsűrűségek felett jelennek meg.
Az ennél melegebbek általában hígabb anyagot mutatnak, de néhány melegebb felhőcsomó is igen magas sűrűségeket érhet el. A magas hőmérsékletű
és sűrűségű felhőcsomók több beágyazott fiatal csillaggal is asszociáltathatók
Montillaud és mtsai (2015) elemzése és Marton és mtsai (2016a) fiatal csillag katalógusa alapján. A 35 vizsgált felhőcsomó közül 26 csillagtalan, ám
a szokatlanul nagy hőmérsékletet mutató G195.74-A például hat I. és I./II.
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2.3. ÁBRA . A vizsgált felhőcsomók között felfedhető csoportok. Kék szín jelöli a gravitációsan nem kötött felhőcsomóinkat, szürke pedig azokat, melyeknél a tömegben fellépő nagymértékű bizonytalanságok miatt nem lehet megállapítani, hogy gravitációsan kötöttek-e. A
körök mérete a felhőcsomók tömegét jelöli: a legkisebb jel a 10 M alatti, a közepes a 10 és
100 M közötti, a legnagyobb jel pedig a 100 M feletti csomókat jelenti.

osztályú fiatal objektummal is kapcsolatba hozható.

2.3.4. A felhőcsomók stabilitása és a felfedett populációk
A felhőcsomók stabilitását tömegük és viriáltömegük kiszámításával vizsgáltam. A vizsgálatból kizártam azokat a felhőcsomókat, melyekben két CO vonal komponenst találtam, hiszen ezek oszlopsűrűségéhez valószínűleg több,
térben elkülönülő anyagréteg sugárzása is hozzájárul, bizonytalanná téve a
tömegbecslést. A 35 felhőcsomó közül 22 objektumra tudtam megbízható
távolságadatot előállítani, ezek tömegét, térbeli méretét és viriáltömegét az
1.3.1 és az 1.3.2 alfejezetekben leírt módon számítottam ki. A viriáltömeg
számolásában szereplő Tkin kinetikus hőmérséklet értékéről feltettem, hogy
közel áll a kiszámolt gerjesztési hőmérséklethez (tehát LTE esete áll fenn), így
a viriáltömegre alsó és felső határt számoltam a 8,5 és 19,5 K értékek felhasználásával, melyek közé felhőcsomóink gerjesztési hőmérsékletei többnyire
esnek.

2.4. Összefoglalás és konklúziók
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A kiszámított értékeket a 2.3 táblázat tartalmazza. A táblázatban szereplő pozíciószög az illesztett kétdimenziós Gauss-függvény nagytengelye és az égi
egyenlítő szögeként van meghatározva, az óra járásával ellentétes irányban.
A felhőcsomók mérete 0,1 és 2 pc között változik, a G141.25-A a legkisebb, a
legnagyobb kiterjedésűek pedig a G70.10-A, a G70.10-B és a G174.22-A. Az
objektumok tömege 0,02 M -től több mint 1600 M -ig változhat, figyelembe véve a távolságuk bizonytalanságából adódó relatív hibát is, ami elérheti
akár a 100%-ot is. A 22 objektumból 11-nek kisebb a tömege mint a viriáltömegük, így ezek gravitációsan nem kötöttek. Ezt összehasonlítva Parikka
és mtsai (2015) hasonló mintán végzett vizsgálatával, a gravitációsan nem
kötött objektumok száma a jelen mintában igen magas. Az eltérés oka lehet
például a sebességszórás felülbecslése a felhőcsomókban a CO sugárzásának
optikai mélység effektusai miatt. A gravitációsan nem kötött objektumok
tömege kettő kivételével 10 M -nél kisebb, méretük igen kicsi (0,18−0,5 pc)
és többnyire 600 pc-nél közelebb helyezkednek el. Jellemzőik arra utalnak,
hogy ezek felhőmag méretű objektumok, ám nem folyik bennük csillagkeletkezés. A többi felhőcsomó nagyobb távolságokat mutat (1−3 kpc), valamint
parszek méretet és akár több száz naptömeget is elérhetnek. Ezen objektumok esetében a tömegükben fellépő igen nagy bizonytalanságok miatt a jelen vizsgálatban nem eldönthető, hogy gravitációsan kötöttek-e. Jellemzőik
alapján nagyméretű óriás molekulafelhők vagy azoknak részei lehetnek és
további alszerkezeteket és magokat foglalhatnak magukban, melyek megfigyeléseink számára felbontatlanok maradtak. A két csoport jellemzőinek
távolságtól való függését a 2.3 ábra szemlélteti.

2.4. Összefoglalás és konklúziók
A vizsgálat során 35 felhőcsomót mértem fel 26 Herschel GCC mezőn magas
térbeli és spektrális felbontású 12 CO és 13 CO mérésekkel. A molekulavonalas
és Herschel távoli infravörös méréseket felhasználva gerjesztési hőmérsékletet és 13 CO oszlopsűrűséget számoltam az objektumok középpontjában valamint por-hőmérséklet és hidrogén oszlopsűrűség eloszlást az objektumokra és környezetükre. A felhőcsomók hőmérséklete jellemzően 8,5 és 19,5 K
között van, két objektum pedig beágyazott csillagok melegítése miatt még
ennél is nagyobb értékeket mutat. A kiszámolt por-hőmérsékletek nem korrelálnak jól a gerjesztési hőmérsékletekkel, ám a gáz és a por sugárzásából
számolt hidrogén oszlopsűrűségek igen jól egyeznek. Ez arra utal, hogy az
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alkalmazott 10−6 13 CO relatív gyakoriság megfelelő ebben a mintában, ám
a korrelációt sok tényező befolyásolhatja, például optikai mélység effektusok, a CO gyakoriság változása egy felhőcsomón belül valamint a por opacitás spektrálindexének változása. Az átlagosnál alacsonyabb hőmérsékletű
felhőcsomók rendre 4 × 1021 cm−2 -nél nagyobb hidrogén oszlopsűrűségeket
mutatnak. A melegebb csomók főleg alacsony oszlopsűrűségeken jelennek
meg, de néhány sűrűbb objektum beágyazott csillagok által magasabb hőmérsékletekre fűtődik fel.
A felhőcsomók korábban megbecsült távolságát kinematikai távolságok kiszámításával ellenőriztem és pontosítottam, majd a távolságadatokat felhasználva 22 felhőcsomóra végeztem stabilitásvizsgálatot. Ezek között 11 gravitációsan nem kötött objektumot azonosítottam. A vizsgált felhőcsomók két
igen eltérő csoportba sorolhatók: az egyikbe a közeli, felhőmag-méretű és kis
tömegű objektumok tartoznak, melyek gravitációsan nem kötöttek és csillagkeletkezés nem folyik bennük, a másikba pedig a távoli, parszek-méretű,
több száz naptömegű felhők, melynek stabilitása a jelen mérésben nem ismert kellő pontossággal.

2.5. Kitekintés
A PGCC-k kontinuum és molekulavonalas sugárzásának felmérése jelenleg
is tovább folyik. A TOP-SCOPE projekt keretében több mint 1000 PGCC vizsgálata történt meg: az objektumok 12 CO és 13 CO sugárzását a T RAO (Taeduk
Radio Astronomy Observatory) 14 méteres antennával, 850 µm-es kontinuum sugárzását pedig a JCM T teleszkóp SCU BA-2 műszerével mérték fel.
Több másik rádióteleszkóppal (Purple Mountain Observatory, Nobeyama 45
méteres teleszkóp, Koreai VLBI Network) végzett és folyamatban lévő mérések lehetővé teszik a projekt során feltárt különböző objektumok mélyebb
vizsgálatát is.
2017 őszén egy 100 PGCC objektumból összeállított mintára kértünk és kaptunk teleszkópidőt a Nobeyama távcsőnél, az SM A-nál (Submillimeter Array), a JCM T -nél és az effelsbergi 100 méteres antennánál. Célunk, hogy
különböző jellemzőjű PGCCk (magas és alacsony galaktikus szélességűek,
izolált vagy halmazban elhelyezkedők, filamentumok vagy gömbszimmetrikus szerkezetek, nagy vagy kis tömegű csomók) összehasonlító elemzését
végezzük el. A megnyert effelsbergi távcsőidő kérvény vezetője én voltam.

2.5. Kitekintés

53

A mérések segítségével az objektumok hőmérsékletét, sűrűségét, stabilitását,
turbulens viszonyait és kinematikai szerkezetét vizsgáljuk majd meg mind
kisebb, mind nagyobb térbeli skálákon. Az eredményeket folyamatban lévő
kémiai evolúciós modellek bemeneteként is használni fogjuk (lásd például
Tatematsu és mtsai, 2017).

3. fejezet
A TMC-1 sűrű molekulafelhő
szerkezete és stabilitása
3.1. TMC-1: tudományos előzmények és motiváció
A Taurus Molekulafelhő Komplexum (TMK) az egyik legközelebbi csillagkeletkezési terület, tőlünk 140 parszek távolságra (Elias, 1978; Onishi és mtsai,
2002), ahol kis tömegű csillagok formálódása megy végbe. Szén-monoxid sugárzását és extinkcióját részletesen feltérképezték már (Ungerechts és Thaddeus, 1987; Onishi és mtsai, 1996; Narayanan és mtsai, 2008; Cambrésy, 1999;
Padoan, Cambrésy, és Langer, 2002; Dobashi és mtsai, 2005) és számos a csillagközi felhők fejlődésével és csillagkeletkezésével kapcsolatos tanulmány
tárgya volt (Mizuno és mtsai, 1995; Goldsmith és mtsai, 2008). Általam is
vizsgált részterülete elsőként Heiles (1968) nagy extinkciójú porfelhő-listáján
szerepelt, amelyekben sűrű molekuláris anyag detektálását várva az OH gyök
rádió emisszióját vizsgálta. Később kiderült, hogy ez a célpontja, a róla később elnevezett Heiles Cloud 2 (a továbbiakban HCL 2; Heiles, 1968; Tóth és
mtsai, 2004) a TMK legnagyobb tömegű részegysége, mely a P lanck űrtávcső
szubmilliméteres térképein is a komplexum második legfényesebb forrása
(Planck Collaboration és mtsai, 2011a). A P lanck űrtávcső 406 PGCC-t talált
a Taurus régióban (Planck Collaboration és mtsai, 2016), melyek nagy része
csoportokba tömörül. A HCL 2-ben lévő 14 hideg csomó alkotja az egyik
legnagyobb talált csoportot (Tóth és mtsai, 2016).
A HCL 2 molekuláris emisszió térképein a felhő délkeleti része gyűrűszerű
alakot mutat, ez a Taurus Molekuláris Gyűrű (Schloerb és Snell, 1984). A
gyűrű keleti szélén elhelyezkedő keskeny gerinc a Taurus Molekulafelhő-1
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3. A TMC-1 sűrű molekulafelhő szerkezete és stabilitása

(Taurus Molecular Cloud-1, a továbbiakban TMC-1). A 3.1 ábra mutatja a
HCL 2 szerkezetét és részegységeit. Schloerb, Snell, és Young (1983) és Schloerb és Snell (1984) a gyűrűt egy összeomló, fragmentált tóruszként értelmezték, Cernicharo és Guelin (1987) pedig egy olyan meghajlott filamentáris
szerkezetként, melynek vetülete az égbolton egy hurok. A Herschel teleszkóp nagyobb felbontású távoli infravörös képein a molekuláris gyűrű több
kisebb felhőcsomóra (pl. HCL 2A, HCL 2B, HCL 2E) és a TMC-1 gerincére
esik szét (Nutter és mtsai, 2008). A TMC-1 területén két PGCC-t detektáltak,
mindkettő nagytengelye közel párhuzamos az égi egyenlítővel. Rádió spektroszkópiás felmérések felfedték, hogy a különböző molekulák relatív gyakoriságaiban a gerinc mentén jelentős eltérések vannak: térben jól elkülöníthető
csúcsok jelennek meg a szénláncos vegyületek és az ammónia (ún. CP csúcs
és NH3 csúcs; Little és mtsai, 1979), valamint a kén-monoxid (Pratap és mtsai, 1997) eloszlásában. Hirahara és mtsai (1992) ezt a filamentum különböző részeinek eltérő kémiai korára vezették vissza. Nagy térbeli és spektrális
felbontású molekulasávos megfigyelésekből leszűrhető, hogy a felhő erősen
fragmentált és a fragmentumok egymáshoz képest elmozognak (Tölle és mtsai, 1981; Olano, Walmsley, és Wilson, 1988; Langer és mtsai, 1995; Pratap
és mtsai, 1997).
Munkám során a Herschel űrtávcső SP IRE műszerének távoli infravörös
megfigyeléseit és nagy spektrális felbontású, magas jel/zaj arányú ammónia
(1,1) és (2,2) inverziós átmenet spektrumokat használtam, hogy feltérképezzem a TMC-1 térbeli és kinematikai szerkezetét, felfedjem a gerincet alkotó
alstruktúrákat és meghatározzam azok fizikai tulajdonságait. Az ammónia
méréseket Alex Kraus, Berczik Péter, ifj. Tóth Viktor, Tóth L. Viktor, Zahorecz
Sarolta és én végeztük több időpontban. A Herschel térképeket Jason Kirk és
Veli-Matti Pelkonen segítségével redukáltam és elemeztem, míg a pontforrások levonását a térképekről Pintér Sándor végezte. A Herschel térképek és
az ammónia spektrumok elemzését Derek Ward-Thompson-nal és témavezetőmmel közösen végeztem. Az N bClust algoritmus használatának ötletéért
Balázs G. Lajosnak tartozom köszönettel.

3.2. A használt adatok és az adatfeldolgozás menete
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3.1. ÁBRA . A HCL 2 részegységei és azok Herschel alapú hidrogén oszlopsűrűség térképe.
A fehér feliratok a felhő részegységeit jelölik, a fekete ellipszisek a régióban elhelyezkedő
PGCC objektumokat mutatják. A bal alsó sarokban a kép felbontása látszik.

3.2. A használt adatok és az adatfeldolgozás menete
3.2.1. Herschel térképek
A Herschel űrteleszkóp a Herschel Gould Belt Survey (André és mtsai, 2010;
Kirk és mtsai, 2013) keretében az ún. SP IRE/P ACS gyors-szkennelő, párhuzamos módban két egymásra merőleges irányban térképezte fel a TMK-t
és ezen belül a HCL 2-t. Az adatokat a HIPE 12.1.0. verziójával kalibráltam
és dolgoztam fel. A pontforrások a sourceExtractorTimeline és a sourceExtractorSussextractor alkalmazásokkal kereshetők meg és a sourceSubtractor
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alkalmazással távolíthatók el a térképekről. Az abszolút kalibráció a ZeroPointCorrection algoritmussal, a P lanck HF I műszerének 545 és 857 GHz-en
végzett méréseivel való összehasonlítással történt. A SP IRE műszer három
hullámhosszon készült térképeit ezután közös felbontásra (4000 ) és pixelméretre (1400 ) hoztam.
A három térképből az 1.3.2 alfejezetben leírt módszerrel por-hőmérséklet és
hidrogén oszlopsűrűség térképeket számoltam. Az oszlopsűrűség kiszámolására felírt 1.48 képletben az Iν intenzitást 350 µm-en helyettesítettem be,
mivel az abszolút kalibrációra használt P lanck térképek közül a 857 GHz-es
sávon detektált mérés átfed ezzel a hullámhossz-sávval, így minimalizálható
a kalibrációból származó hiba ezen a hullámhosszon. Számításaimban a por
spektrálindexére β = 2 értéket használtam, mely megfelelő érték igen hideg
és sűrű felhőkre (Juvela és mtsai, 2015a).

3.2.2. Az NH3 molekulavonalas emissziója
A munkához felhasznált ammónia mérések az effelsbergi 100 méteres rádióteleszkóppal készültek 2008 novemberében, valamint 2015 áprilisában és
szeptemberében. A térképezés ún. raster módban folyt, melynek során az
antenna egy központi koordinátához illesztett, meghatározott lépésközű (esetünkben 4000 , azaz a TMC-1 távolságában 0,027 pc) rács metszéspontjaiban
vesz fel spektrumokat. A két inverziós átmenet spektrumvonala, NH3 (1,1)
és (2,2), valamint a sugárzás kétféle irányú polarizációja egyidejűleg volt észlelve a 13 mm-es vevővel, pozíció és frekvencia váltó módot is használva. A
teleszkóp nyalábjának félérték-szélessége a mért hullámhosszon 3700 , az elért
spektrális felbontás pedig 0,038 km s−1 volt. A teleszkóp pozícióra mutatási
pontosságát legalább óránként egyszer ellenőriztük és korrigáltuk egy közeli, fényes forrás mérésével. A pozíciók hibája 5−1000 körül mozgott. A
spektrumok abszolút kalibrációjára az NGC 7027 planetáris ködöt használtuk, melynek sugárzását a megfigyelések közben rendszeresen megmértük
és ismert fluxusából az antenna által észlelt fényességi hőmérséklete kiszámolható volt. Ezzel a teleszkóp légköri opacitástól és észlelési magasságtól
is függő detektálási érzékenység változását is követni tudtuk, egy másodfokú függvényt illesztve az NGC 7027 mért fluxusértékeire a mérési magasság
függvényében. A fluxuskalibráció pontossága így ∼ 15%-nek adódott.
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3.2. ÁBRA . Sebességkomponensek illesztése az NH3 (1,1) spektrumokon. A mutatott spektrum a (-400,520) pozícióról származik és csak a főcsoport és az első két mellékcsoport van
ábrázolva.

A spektrumok további redukciójára és analízisére a GILDAS szoftver CLASS
és GREG programcsomagjait használtam. A spektrumokon először bázislevonást végeztem és pozíciónként zajjal súlyozva összeátlagoltam őket. Összesen 258 pozíción mértük meg a két átmenet vonalas sugárzását, tipikusan pozíciónként 4 perces integrációs idővel, amellyel átlagosan 0,15 K-es zajszintet
értünk el. Az (1,1)-es vonalat 171, a (2,2)-es vonalat 17 pozíción észleltük > 3σ
jel/zaj aránnyal.
A spektrumokon megjelenő vonalkomponensek azonosítása érdekében az
NH3 (1,1) spektrumokat több lépésből álló módon elemeztem. Ezt a 3.2 ábra
illusztrálja. Első lépésként (1. doboz) a vonal hiperfinom szerkezetét illesztettem meg a CLASS programcsomagban található függvénnyel. Ezután kivontam az illesztett vonalprofilt (ún. elsődleges vonalkomponenst) a spektrumból. Második lépésként a reziduális spektrumokon (2. doboz) kerestem emissziót. Ahol S/N > 3 jelet találtam, ott ennek hiperfinom szerkezetét is megillesztettem. Ezek az ún. másodlagos vonalkomponensek sokkal
kevésbé voltak fényesek, a mellékcsoportok nem látszottak jól, ezért az itt
eredményként kapott vonalsebességet, félérték-szélességet és intenzitást egy
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egyszerű Gauss-függvény illesztéssel is megerősítettem. Harmadik lépésként az eredeti spektrumhoz visszatérve a két komponens hiperfinom szerkezetét egyidejűleg illesztettem (3. doboz). Az illesztést ekkor már segítette, hogy kezdeti paraméterként az előző két, külön végrehajtott illesztésből
kapott paramétereket (intenzitás, félérték-szélesség, sebesség, optikai mélység) adhattam meg. Ezek az illesztés során nem voltak rögzítve. A módszer
eredményeként 31 pozíción sikerült elkülönítenem elsődleges (fényesebb) és
másodlagos vonalkomponenseket az NH3 (1,1) spektrumokon. Az NH3 (2,2)
spektrumokon nem találtam elkülöníthető komponenseket. Mivel előfordulhat, hogy a különböző vonalkomponensek sebesség-szeparációja a spektrumok csatornaszélességénél kisebb, ez a detektálási arány nem teljes. Ha egy
detektált vonal két fel nem bontható komponens összege, a fel nem bontott
vonalkomponens a detektált vonal illesztett paramétereit és az ezek alapján
számolt fizikai paramétereket is torzítja.
A gáz fizikai paramétereit az 1.3.1 alfejezetben leírt módszereket követve
számoltam ki. A rotációs, gerjesztési és kinetikus hőmérsékletet, valamint
a para-NH3 oszlopsűrűséget és hidrogén térfogati sűrűséget minden pozíción kiszámoltam, ahol a (2,2) vonalat S/N > 3-al detektáltuk (17 pozíció).
A számításokhoz az (1,1) átmenet elsődleges vonalkomponensét használtam párban a (2,2) átmenet ugyanazon pozíción mért spektrumával. Ezen
kívül a másodlagos vonalkomponensekből felső korlátot tudtam számolni
az N p (NH3 ) értékére azon a 31 pozíción, ahol a másodlagos komponenseket azonosítani tudtam. Azon a 82 pozíción, ahol az (1,1) átmenet elsődleges komponensének hiperfinom szerkezet-illesztéséből származó opacitás
relatív hibája 50% alatt volt, az N (NH3 (1, 1)) értékét is kiszámoltam (a teljes
N p (NH3 ) ugyanis nem számolható ezeken a helyeken a (2,2) vonal detektálásának hiányában).

3.3. Eredmények
3.3.1. A filamentum hőmérséklet, sűrűség- és sebességeloszlása
A HCL 2 területén található 14 PGCC túlnyomórészt hideg 12,5 K alatti porhőmérsékletekkel. A PGCC-k közül a TMC-1C és TMC-1N nevű felhők után
a TMC-1 területén elhelyezkedő két objektum a leghidegebb és a legsűrűbb
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3.3. ÁBRA . A Herschel térképezésekből származó por-hőmérséklet és hidrogén oszlopsűrűség. (a): A por-hőmérséklet eloszlása. A számok azokat a pozíciókat jelölik, ahol jó minőségű (2,2) spektrumot vettünk fel. (b): A hidrogén oszlopsűrűség-eloszlása. A kontúrok
az (1,1) átmenet főcsoportjának integrált intenzitását jelzik: 0,6, 1,0 and 2,0 K km s−1 (a
maximum 20, 35 és 65%-a). A fekete ellipszisek a PGCC-ket jelzik. A CP, NH3 és SO csúcsokat gyémánt, háromszög és négyzet jelöli, az IRAS 04381+2540 fiatal csillag pozícióját
pedig egy csillag.

10,4 és 10,8 K minimális por-hőmérséklettel és 3 × 1022 cm−2 maximális hidrogén oszlopsűrűséggel. A TMC-1 gerinc déli része kissé melegebb (11 K)
és kevésbé sűrű, mint az északi (lásd a 3.3b ábrát). A filamentum nagyjából
0,12−0,17 pc vastagságúnak látszik a térképeken és három jelentősebb lokális
hidrogén oszlopsűrűség maximumot mutat. Az egyik maximum a CP csúcshoz, a másik pedig az NH3 csúcshoz esik közel. A harmadik maximum a
gerinctől délnyugatra lévő IRAS 04381+2540 I. osztályú fiatal csillag közelében található egy ellipszis alakú csomóban. A csillag körüli régióban a por
hőmérséklete 13 K-re emelkedik.
Az NH3 (1,1) vonal elsődleges komponensének főcsoportra vonatkoztatott
integrált intenzitás térképe jól illeszkedik a Herschel oszlopsűrűségek által
mutatott gerinchez és a maximumot itt is a TMC-1(NH3 ) pozíciójának közelében látjuk (lásd a 3.3b ábrát). Az ammónia vonalintenzitása azonban dél
felé haladva egyre csökken, míg a kontinuum sugárzásból számolt hidrogén
oszlopsűrűség végig 1022 cm−2 felett marad. A kinetikus hőmérsékletek igen
alacsonyak, 9 és 12 K között vannak, kivéve a filamentum legészakibb pontját
és a fiatal csillag környékét, ahol 13 K körülre emelkedik a hőmérséklet. Az

62
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3.4. ÁBRA . Az NH3 (1,1) vonalsebességek eloszlása. A színskála az elsődleges (1,1) vonalkomponensek sebességét mutatja, ahol a vonal jel/zaj aránya meghaladta a 3σ-t. Körök jelölik azokat a pozíciókat, ahol másodlagos vonalkomponensek is megjelennek, színük mutatja
sebességüket. A CP, NH3 és SO csúcs, valamint az IRAS 04381+2540 fiatal csillag pozícióját a korábbiakhaz hasonlóan jelöltem. A saját méréseinkből származó ammónia csúcs
pozícióját felfordított háromszöggel jelöltem.

ammónia oszlopsűrűségből és a Herschel méréseken alapuló hidrogén oszlopsűrűségből kiszámolható az ammónia relatív gyakorisága, amely 5 × 10−8
az ammónia csúcs és 1,4 × 10−8 a CP csúcs környékén.
Az elsődleges NH3 (1,1) vonalkomponensek sebességeit vizsgálva látszik, hogy
különböző karakterisztikus sebességű régiókat különíthetünk el a filamentumban (lásd a 3.4 ábrát). Míg az északi részen 5,9−6,0 km s−1 sebességek
uralkodnak, a filamentum középső részének nyugati szélén 5,6−5,8 km s−1 ra csökkennek az értékek. Ezzel szemben a keleti szélen újra 5,9 km s−1 -ra
megnövekedő vonalsebességeket látunk. A filamentum déli részén 5,5 és
5,6 km s−1 sebességeket látunk, a fiatal csillag körüli csomóban pedig igen
alacsony értékek jelennek meg (5,2−5,5 km s−1 ). Az (1,1) vonal hiperfinom
szerkezetének vonalszélességei itt a legnagyobbak.
Az (1,1) átmenet vonalának másodlagos sebességkomponenseit nagyrészt a

3.3. Eredmények

63

filamentum északi részén detektáltam. Megfigyelhető, hogy az északi részen
az alacsonyabb, 5,2−5,4 km s−1 sebességű másodlagos komponensek magasabb sebességű elsődleges komponensek mellett jelennek meg. Ezzel szemben a fiatal csillag környezetében alacsonyabb elsődleges komponens sebességek mellett a másodlagos komponensek magas sebességértékeket mutatnak. A filamentum déli szélén három pozícióban 6,0 km s−1 sebességű komponensek jelennek meg az alacsonyabb sebességű elsődleges komponensek
mellett, a gerinc közepén pedig három pozícióban ennek ellenkezőjét látjuk.

3.3.2. Szub-filamentumok és azok paraméterei
Korábbi megfigyelések és saját eredményeim is arra utalnak, hogy a filamentum nem egységes struktúra, hanem alegységekből állhat. Ezért az R
statisztikai programcsomag N bClust algoritmusát (Charrad és mtsai, 2014)
használtam a részegységek megkeresésére. A használt módszerek részletes
leírása az 1.3.3 alfejezetben található.
A paraméterteret a következőképpen állítottam össze: a TMC-1 területén
minden pontban, ahol 3σ-nál jobb minőségű NH3 (1,1) spektrumvonal mérésünk volt, kiolvastam a spektrum égi koordinátáit, a mért NH3 (1,1) vonalsebességet és a Herschel-térképen mért hidrogén oszlopsűrűséget. A paraméterek standardizálása és normálása után az N bClust algoritmus segítségével
futtattam a kilenc típusú csoportkeresési módszert. A csoportok elemei közötti távolságokat euklidészi metrika segítségével mértem, a módszerek által
megtalálható csoportok száma pedig 2 és 15 között változhatott. Az algoritmus minden egyes módszer futtatásakor 30 csoportérvényességi indexet
számolt ki, ahol mindegyik index tett egy javaslatot a paramétertérben ideálisan létrehozható csoportok számára. A kilenc módszer végső eredményeinek azokat a felosztásokat fogadtam el, melyeket a legtöbb index javasolt. A
csoportokat ezek után az égi koordinátarendszerre visszavetítve vizsgáltam
meg.
Négy csoportkeresési módszer (a k-közép valamint három HAC módszer a
Ward-féle első, a Ward-féle második és a teljes agglomerációs kritériummal)
hasonló eredményre jutott és négy részre osztotta fel a TMC-1-et. A HAC
módszer az átlag kritériummal három csoportot határozott meg, míg a HAC
módszer McQuitty kritériumával tizenötöt. A többi HAC módszer nem volt
képes csoportokra osztani a paraméterteret. A végső felosztást a csoportokon belüli varianciák összegének, illetve annak a csoportelemek számával
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ID

TMC-1F1
TMC-1F2
TMC-1F3
TMC-1F4

RA(2000)
[◦ ]
70,3048
70,3341
70,3026
70,4220

DEC(2000)
v LSR
N (H2 )
T dust T kin
∆v
[◦ ]
[km s−1 ] [1022 cm−2 ]
[K]
[km s−1 ]
25,8235
5,93
2,2
11,1 10,3
0,359
25,8302
5,90
1,8
11,4
9,9
0,383
25,7748
5,28
1,7
11,6 12,9
0,407
25,6879
5,77
1,8
11,6 10,4
0,527

L

r
[pc]
0,5 0,14
0,6 0,13
0,3 0,15
0,5 0,19

Ml Mv
[M /pc]
32,5 25,4
19,6 26,3
28,9 32,2
45,9 38,1

σ th
σ nth
[km s−1 ]
0,071 0,135
0,069 0,147
0,079 0,154
0,071 0,212

3.1. TÁBLÁZAT. A szub-filamentumok fizikai paraméterei. (1) a szub-filamentum neve; (2,3) a szub-filamentum középpontjának koordinátái; (4) átlagos sebesség; (5,6) átlagos
Herschel hidrogén oszlopsűrűség és por hőmérséklet; (7,8) átlagos kinetikus hőmérséklet és
vonalszélesség; (9,10) a szub-filamentum hossza és sugara; (11,12) lineáris tömeg és viriál
tömeg; (13,14) átlagos termális és turbulens sebességszórás.

súlyozott értékének kiszámolásával határoztam meg. Azt a felosztást fogadtam el helyesnek, ahol ezek az összegek a minimálisak voltak, tehát a paraméterek csoportokon belüli szórása a lehető legkisebb értéket vette fel. A
kiszámolt összegek a McQuitty-kritériummal végrehajtott HAC módszerre
adták a legkisebb értéket. Ám ez a megoldás sok nagyon kicsi (1-2 pixelből
álló) csoportot, és több részre széttöredezett csoportokat is adott. Emiatt legideálisabb felosztásként a második legkisebb variancia-összeggel rendelkező
megoldást fogadtam el. Ez a k-közép módszer által szolgáltatott felosztás
volt.
A k-közép módszer négy alegységre (a továbbiakban szub-filamentum) osztotta fel a TMC-1-et (lásd a 3.5 ábrát); három ezek közül (a TMC-1F1, a TMC1F2 és a TMC-1F4) elnyúlt formát mutat, míg a negyedik, a TMC-1F3, körszimmetrikusabb és az IRAS fiatal csillag környezetét foglalja magába. A
szub-filamentumok átlagos por-hőmérséklete közel megegyezik, de a TMC1F1, a TMC-1F2 és a TMC-1F3 átlagos kinetikus hőmérsékletei (melyek az
összesen 17 pozíción kiszámolt értékek közül azoknak átlagaként álltak elő,
melyek az adott szub-filamentum területére estek) 10 K körül vannak, míg
a TMC-1F3 a legmelegebb, 13 K-el. A TMC-1F2 mutatja a legmagasabb átlagos Herschel hidrogén oszlopsűrűséget és a legmagasabb karakterisztikus
sebességeket, míg a TMC-1F3 a legalacsonyabb sebességeket és a legszélesebb vonalakat.
A TMC-1F1 szub-filamentumra jellemző NH3 (1,1) elsődleges komponensek
vonalsebességei jelennek meg a TMC-1F3 szub-filamentum területén másodkomponensként és a TMC-1F3 jellemző sebességei bukkannak fel a TMC-1F1
szub-filamentum területén másodkomponensként. Ez arra utalhat, hogy a
két csomó kissé átfedi egymást és bizonyos régiókban a látóirányban mindkettő anyagára rálátunk egyszerre. A TMC-1F4 területén megtalált másodkomponensek kisebb fragmentumok jelenlétére utalhatnak.
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3.5. ÁBRA . A k-közép módszer által létrehozott csoportok (szub-filamentumok). A szürke kontúrok a Herschel hidrogén oszlopsűrűséget jelzik: 0,7, 1,0, 1,3, 1,6, 2, 2,3 és
2,6 × 1022 cm−2 (a maximum 20−80%-ai 10%-onként). A CP, NH3 és SO csúcs, valamint az IRAS 04381+2540 fiatal csillag pozícióját a korábbiakhaz hasonlóan jelöltem.

A szub-filamentumok tömege kiszámolható a Herschel oszlopsűrűség térképből hengerszimmetrikus közelítést alkalmazva, viriáltömegük pedig az
NH3 (1,1) hiperfinom szerkezet illesztés vonalszélességeiből származik (lásd
az 1.3.2 és az 1.3.1 alfejezeteket). A TMC-1F4 a legnagyobb tömegű több mint
40 M -el és mind a négy szub-filamentum tömege nagyobb mint 20 M (lásd
a 3.1 táblázatot). Tömegeik igen közel állnak viriáltömegeikhez, így a tömegszámolás kb. 50%-os hibáját figyelembe véve csupán az mondható el, hogy
mindegyik részegység közel áll a viriálegyensúlyhoz.
A TMC-1 főgerincét alkotó szub-filamentumok egymástól jól elkülönülnek
és helyzetüket összevetve korábbi molekulavonalas mérésekből meghatározott csomókkal, hasonlóságot mutatnak azokkal, pl. a TMC-1F1 és TMC-1F3
látóirányú fedése felfedezhető Hirahara és mtsai (1992) és Snell, Langer, és
Frerking (1982) CCS és C34 S térképein. A TMC-1F2 tartalmazza a korábban
meghatározott SO-csúcsot, a TMC-1F1 területén található az NH3 -csúcs, a
TMC-1F4 területén pedig a CP-csúcs.
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3.3.3. A TMC-1 F3 szub-filamentum
A TMC-1F3 jelű szub-filamentum mind égi helyzete, mind gázanyagának
karakterisztikus sebességei alapján elkülönül a felhő főgerincétől, de az ammónia térképezés alapján elmondható, hogy részlegesen átfed a gerinccel,
nevezetesen a TMC-1F2 szub-filamentummal. A felhőcsomó felfedezhető
Hirahara és mtsai (1992) és Pratap és mtsai (1997) CCS és CS térképein is.
Yıldız és mtsai (2015) ugyancsak feltérképezték a 12 CO emissziójában, és
az általunk mérthez hasonló vonalsebességeket észleltek. A felhőcsomó az
IRAS 04381+2540 I. osztályú protocsillag körül helyezkedik el. A csillag egy
bipoláris kifúvást hajt (Bontemps és mtsai, 1996; Gomez, Whitney, és Kenyon, 1997). Apai és mtsai (2005) a csillagot tanulmányozva egy kísérő objektumot is észleltek, valamint felbontották a kifúvást és az annak nyomán
keletkező üreget a csillagot körülvevő gáz- és porburokban. A kifúvás iránya
az észlelések szerint az észlelő felé mutathat. A csillag sebessége igen hasonló a felhőcsomóéhoz (5,2 km s−1 ). Emiatt, valamint a felhőcsomó magasabb
por- és kinetikus hőmérséklete miatt feltételezhető, hogy a protocsillag valóban beágyazódik a felhőcsomóba.
A legmagasabb NH3 (1,1) vonalszélességeket a TMC-1F1 szub-filamentumban
a 8. spektrális pozíciónál észleltem (lásd a 3.3 ábrát). Különösen széles vonalak megjelenése magyarázható például egy kifúvás hatásával, amely mechanikai energiát továbbít az azt körülvevő anyagrészbe, növelve ott a turbulenciát. Amennyiben a kiszélesedést valóban a protocsillag kifúvása okozza,
annak valamivel a TMC-1F1 mögött kell elhelyezkednie és a kifúvás hosszának legalább 12000 -nak kell lennie. Ez nagyjából 0,1 pc a TMC-1 távolságában.
A protocsillag kifúvását eddig kompakt objektumként észlelték csak, 0,02 pc
kiterjedéssel és 2100 év dinamikai életkorral (Hogerheijde és mtsai, 1998), ám
magasabb sebességeket feltételezve levezethető, hogy ennyi idő alatt a gázanyag akár 0,1 pc távolra is képes eljutni. Joergens, Kopytova, és Pohl (2012)
70 km s−1 kifúvás sebességeket is mértek alacsony tömegű protocsillagoknál.
Amennyiben az IRAS 04381+2540 ilyen hatást gyakorol a TMC-1 főgerincére,
a csillag és ezzel együtt a TMC-1F3 szub-filamentum körülbelül 0,1 pc távolságra található a TMC-1F2-től, a főgerinc mögött.
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3.6. ÁBRA . Sebességek és turbulens sebességszórások a TMC-1F4 (keresztek) és TMC-1F1
(körök) szub-filamentumokban. A hangsebességet szaggatott vonal jelzi.

3.3.4. Kapcsolódás filamentum fejlődési elméletekhez
Hacar és mtsai (2013) és Tafalla és Hacar (2015) a TMK-ban lévő L1495/B2013
filamentáris komplexumot vizsgálva hierarchikus fragmentáció nyomait találták. Ez alapján egy olyan filamentum fejlődési képet állítottak össze ("fray
and fragment") amely szerint egy filamentáris felhő először egymásba fonódott, sebességben koherens szálakra esik szét. Ha ezek a szálak elég tömeget tudnak felhalmozni, hogy gravitációsan instabilak legyenek, akkor közel
sztatikus módon tovább fragmentálódnak kisméretű magokká, melyek lánc
formájában helyezkednek el. Ezen fejlődési kép keretében vizsgáltam meg a
TMC-1 szerkezetét is.
Az ammónia (1,1)-es átmenetének elsődleges vonalkomponens-sebességei a
főgerincen folytonos eloszlást mutatnak: egy délkelet-északnyugat irányú
gradiensre (0,45 km s−1 pc−1 ) oszcilláló változás rakódik rá (lásd a 3.6 ábrát).
A déli TMC-1F4-ben nagyobb a sebességek szórása, mint a TMC-1F1-ben.
A vonalsebességeken kívül a turbulens sebességszórás is hasonló periodikus változást mutat a filamentum mentén és az értékek többnyire a tipikus
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hangsebesség értéke alá esnek. Ez igen hasonló a Hacar és Tafalla (2011) által az L1517-ben megfigyelt szálak viselkedéséhez, amelyek hasonlóan oszcilláló, szubszonikus sebességeket mutatnak. Ez arra utalhat, hogy ezek a
szerkezetek lekapcsolódtak már a nagyskálás turbulens sebességmezőtől és
koherensen fejlődnek tovább. Az általam meghatározott szub-filamentumok
kiterjedése igen hasonló a Hacar és mtsai (2013) által definiált szálakéhoz, de
tömegük általában nagyobb.
A TMC-1 déli részén a CP csúcs környékén Peng és mtsai (1998) nagy térbeli felbontással tanulmányozták a fragmentációt és 0,02−0,04 pc méretű és
0,04−0,6 M tömegű apró csomókat találtak. A TMC-1F4 északi részét hasonló méretű, 0,03−2 M tömegű csomókra bontották fel Langer és mtsai
(1995) a CCS és CS molekulák interferometrikus feltérképezésével. Suutarinen és mtsai (2011) kontinuum térképek elemzésével arra jutottak, hogy a
filamentum déli része dinamikailag fiatalabb, mint az északi, s erre utalnak
időfüggő kémiai modellezéseik is.
A TMC-1F4 szub-filamentum dinamikailag és kémiailag is fiatalabbnak látszik a felhő északi részénél és a megfigyelt sebességszórások is nagyobbak
itt. Ezzel szemben kis fragmentumok, gravitációsan kötött magok már most
megfigyelhetők benne, tehát nem mondható, hogy beleillik a "fray and fragment" elméletbe, amely szerint először sebességben koherens szálak jönnek
létre, s csak azután történik további fragmentálódás. A filamentum északi részének nagy térbeli és spektrális felbontású felmérése is szükséges lenne ahhoz, hogy megállapítsuk a különböző alegységek relatív fejlettségét és
fragmentációját.

3.4. Összefoglalás és konklúziók
Munkám során a Herschel távoli infravörös térképeivel és magas jel/zaj irányú ammónia molekulavonalas mérésekkel térképeztem fel a TMC-1 sűrű
filamentáris felhőt. Megállapítottam, hogy ezen mérések szerint a TMC-1 az
egyik leghidegebb és legsűrűbb felhő a HCL 2-ben. A kontinuum sugárzásból számolt hidrogén oszlopsűrűségek két lokális maximumot mutatnak a
főgerinc mentén és egy harmadikat dél-nyugatra egy fiatal csillag környezetében. A por-hőmérséklet közel állandó a magasabb sűrűségű részeken,
10,5−11 K körül. Az ammónia integrált intenzitása jól követi a por eloszlását, de dél felé haladva jelentősebben kezd el csökkenni.
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Több NH3 (1,1) hiperfinom komponens modell egyidejű illesztésével azonosítottam az (1,1) vonal sebességkomponenseit, főként a filamentum északi
részén. A megfigyelt vonalsebességek és a kiszámolt hidrogén oszlopsűrűségek segítségével négy alrészre, azaz szub-filamentumra osztottam fel a felhőt. Ezek tömege 20 és 40 M között mozog és közel állnak a gravitációs
egyensúlyhoz. Három közülük elnyúlt, hideg és sűrű, a negyedik, a TMC1F3 pedig magában foglalja az I. osztályú protocsillagot, az IRAS 04381+2540t, ami felmelegíti csillagközi környezetét. A TMC-1F3 és a TMC-1F1 jelű
szub-filamentumok egymást látóirányban átfedik és a protocsillag kifúvása a
turbulens vonalszélességek megnövekedését okozza a TMC-1F1-ben, a filamentum főgerincében. Ebből a két szub-filamentum egymáshoz viszonyított
helyzetére következtettem.
A főgerincben detektált vonalsebességek és turbulens sebességszórások arra
utalnak, hogy sebességben koherens szálak kialakulása még csak folyamatban van a filamentumban, ám a fragmentáció már megkezdődött. Az északi
és a déli rész kémiai és dinamikai fejlettségben különbözik. A felhő és főként
a TMC-1F1 szub-filamentum fragmentációja még vizsgálatra szorul nagyobb
térbeli felbontású mérésekkel.

3.5. Kitekintés
A munka során számolt fizikai paramétereket a TMC-1 területén elhelyezkedő két PGCC időfüggő kémiai fejlődésének tanulmányozására használtuk
fel. Az U M IST asztrokémiai kód használatával kiszámoltuk néhány molekula (CO, CH, OH, NH3 , HCO+ , HCN, H2 CO stb.) relatív gyakoriságának
időbeli változását a sűrű filamentum fejlődése során és azt találtuk, hogy
bizonyos molekulák gyakoriságai jelentősen változnak időben. A gyakoriságokból a filamentum korát is kiszámoltuk három pozícióban. Az eredményeket két konferenciakiadványban ismertettük: Berczik és mtsai (2016a) és
Berczik és mtsai (2016b).
A TMC-1 filamentum mellett a HCL 2 felhő egyéb részegységeire is végeztünk ammónia térképezést az effelsbergi 100 méteres teleszkóppal, 2015-ben.
Az adatok elemzése folyamatban van. Célunk a felhő kinematikájának felfedése és a különböző PGCC-k kémiai korának meghatározása.
A HCL 2 területén elhelyezkedő PGCC-ken kívül még kb. 40 P lanck objektumra állnak rendelkezésünkre NH3 (1,1) és (2,2) térképek, melyeket a 90-es
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évek végétől 2015-ig gyűjtöttünk össze, egy sok éven át tartó projekt keretében. Az adatok mérésében, kalibrálásában és feldolgozásában nagy szerepet
vállaltam én is. Az eredmények a PGCC-k fizikai állapotára, szerkezetére
és kinematikájára világítanak majd rá, ezeken kívül vizsgáljuk majd a felhőcsomók stabilitását is és összefüggéseket keresünk majd paramétereik és a
területükön megfigyelt csillagkeletkezési aktivitás jellemzői között (Tóth et
al. in prep). Bizonyos objektumokkal külön is foglalkozunk, ilyen például a
Kalifornia-ködben található kettős felhőcsomó (Zahorecz et al. in prep).

4. fejezet
Indukált csillagkeletkezés
lehetősége a Rosette
molekulafelhőben
4.1. A Rosette Molekulafelhő Komplexum
A Rosette Molekulafelhő Komplexum (Rosette Molecular Cloud, a továbbiakban RMC) a galaktikus sík közelében található. Benne az NGC 2244 nevű
OB asszociáció világít meg egy reflexiós ködöt, és számos más csillaghalmaz
is elhelyezkedik a régióban (Román-Zúñiga és Lada, 2008). A felhőben lévő
csillagpopulációk analízise arra utal, hogy a csillaghalmazok egymást követő
időszakokban alakultak ki és az NGC 2244 halmazhoz legközelebbi csillaghalmazok a legfiatalabbak (Román-Zúñiga és mtsai, 2008). A régió tehát az
indukált csillagkeletkezés nyomait mutatja (Elmegreen, 1998), ám a feltételezés vitatott, ugyanis a csillaghalmazokkal szemben a csillagközi anyag vizsgálatai más képet mutat. A H II régió rádió rekombinációs vonalainak elemzése arra utal, hogy a régió ionizációsan kötött, ami azt jelenti, hogy a környező felhő elég nagy ahhoz, hogy a H II régió nagyságát az OB csillagokból
érkező ionizáló sugárzás erőssége szabja meg (Celnik, 1985). Ebből következik, hogy azok a halmazok, melyek az ionizációs fronton kívül helyezkednek
el, túl messze vannak ahhoz, hogy az OB csillagok sugárzásának a felhőre
gyakorolt hatásából származzanak. Schneider és mtsai (2012) Herschel mérésekkel vizsgálták az RMC filamentumait és azt találták, hogy a csillaghalmazok filamentumok kereszteződésénél találhatók, éppen ahogy a csupán a
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4.1. ÁBRA . Az előtércsillagok kiválasztása és számsűrűségének meghatározása. A felső ábra azon csillagok szín-szín diagramját mutatja, ahol AV > 10 és nem csillaghalmazokban
helyezkednek el. A két csoport az előtér- és a háttércsillagok. Az alsó ábrán a különböző
H−Ks színindexű csillagok gyakorisága látható. A kékebb csúcsra Gauss-függvényt illeszve, azoknak felületi sűrűsége megkapható.

turbulencia hatását magában foglaló szimulációk jósolják azt. Keletkezésükhöz tehát nincsen szükség külső hatásra. Poulton és mtsai (2008) hasonló
következtetéseket vontak le Spitzer IRAC és M IP S adatokból. Megfigyelték, hogy néhány csillaghalmaz az ionizációs fronton kívül helyezkedik el,
valamint hogy a különösen fiatal objektumok nem csoportosulnak a front
közelében, mint ahogy azt várnánk.
Munkánk során az RMC csillagközi anyagát és csillaghalmazait elemeztük,
hogy választ találjunk az indukált csillagkeletkezés lehetségességére a régióban. Első lépésként szükséges volt a felhő extinkciós és csillagsűrűség térképének meghatározása, hogy aztán a csillaghalmazok azonosítása elvégezhető legyen. Ezt a munkát Laurent Cambrésy végezte. Az én munkám a
kétféle módszer alapján megalkotott fiatal csillag lista összehasonlítása volt,
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valamint az azonosított fiatal csillagok fejlődési állapotának megállapítása a
csillagok SED-jének megalkotásával és a spektrálindex kiszámolásával (lásd
az 1.2 alfejezetet). A munkát Marton Gáborral közösen, Tóth L. Viktor irányítása alatt végeztem. A klasszifikáció eredményének a Robitaille-féle modellekkel való korrelációjának vizsgálatát, majd a következtetések levonását
szintén Laurent Cambrésy tette meg.

4.2. Adatok és adatfeldolgozás
4.2.1. UKIDSS adatok
Mivel a por nemcsak vörösödést, hanem a csillagok megfigyelt számsűrűségének csökkenését is okozza, az RMC csillagcsoportjainak vizsgálatához
először szükséges a felhő extinkciós térképének kiszámolása. Az extinkció
kiszámításához használt módszer részletes leírása a következő publikációkban található meg: Cambrésy és mtsai (2002) és Cambrésy és mtsai (2011). A
technika az extinkciót a csillagok detektált színindexének és a spektráltípusukból következő színének összehasonlításából számolja ki. Statisztikailag
elég nagy minta esetén minden egyes csillag pontos spektráltípusának ismeretét helyettesíthetjük egy ún. medián szín megállapításával egy mezőn. Ez
a szín a három legközelebbi csillagszomszéd színének mediánja.
A csillagok közeli infravörös, J, H és Ks sávokban detektált magnitúdóit az
U KIDSS katalógus 8. kiadásából (Lawrence és mtsai, 2007; Hambly és mtsai, 2008) gyűjtöttük ki. A katalógus az U KIRT (United Kingdom Infrared
Telescope) széles látómezejű kamerájának (W F CAM ; Casali és mtsai, 2007)
méréseit tartalmazza. Az RMC területén a katalógus alapján 1,4 millió objektum található, a leghalványabb megfigyelhető csillagok a Ks sávban 17,8
magnitúdó fényességűek. A 12 magnitúdónál fényesebb források esetében
az U KIRT mérései már gyakran szaturálódtak, így ezeknél a 2M ASS katalógus (Skrutskie és mtsai, 2006) J, H és Ks magnitúdó értékeivel számoltunk.
Az U KIDSS források közül kiválasztottuk azokat a csillagokat, melyek mind
H, mind Ks sávokon 0,15 magnitúdónál kisebb fényességhibával voltak detektálva. Minden csillag esetében kiszámoltuk a három legközelebbi szomszéd színének mediánját, majd ezt összehasonlítottuk a csillagok mért H−Ks
színindexével. Az extinkció ezután Rieke és Lebofsky (1985) extinkciós törvényéből származik.
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4.2. ÁBRA . Az RMC extinkció térképe. A fekete vonalak az AV = 2, 4, 8, a fehér vonalak pedig az AV = 12, 16, 24 magnitúdós szinteket jelölik. A maximum extinkció eléri a
38 magnitúdót. A térkép (0, 0) pozíciója galaktikus koordinátarendszerben l = 206,74, b = 2,0.

Mivel az RMC tőlünk 1,6 kpc-re, a galaktikus síkban helyezkedik el, nagy
számban fordulhatnak elő előtércsillagok is a mintában. Ezeknek sugárzását
le kell vonnunk, mielőtt elkészítjük az extinkciós térképet. Ehhez meg kell
tudnunk különböztetni a ténylegesen vörös előtércsillagokat és a vörösödött,
de valójában kék beágyazott vagy háttércsillagokat. A problémát az előtércsillagok átlagos felületi sűrűségének megbecslésével oldottuk meg. A magas extinkciójú területeken szín-szín diagramok felrajzolásával megbecsülhető az előtércsillagok felületi sűrűsége, ahogyan a 4.1 ábra mutatja. Az előtércsillagok felületi sűrűsége 2,2 ± 0,1 per négyzet szögpercnek adódott. Ez
a felhő legsötétebb részein közel megegyezik a teljes csillagsűrűséggel. Ezen
információ tudatában a kékebb csillagokat az átlagos előtércsillag számsűrűségnek megfelelő arányban levonhatjuk a teljes mezőből, hiszen a kék csillagok nagyobb eséllyel vannak az előtérben, mint a molekulafelhőben vagy
mögötte. Ezért a magas extinkciójú régiókban nagy biztonsággal levontuk
a kék előtércsillagokat, alacsonyabb extinkcióknál pedig elmondható, hogy
a kék csillagok eltávolításának hatása igen kicsi a medián színbecslésre. A
módszert a Trifid felhő esetében már sikerrel alkalmazták Cambrésy és mtsai
(2011) és hasonló eljárást alkalmaztak infravörös sötét felhőkre Kainulainen
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4.3. ÁBRA . Az RMC tömegeloszlása (fekete vonal). A szaggatott vonal az illesztett hatványfüggvényt mutatja, amelyet az 4.1 egyenlet definiál.

és mtsai (2011). A leírt folyamat eredményeképpen kb. 105 csillagot távolítottunk el a vizsgált területről.
Az eredményül kapott extinkciós térkép végső térbeli felbontása 10 (lásd a
4.2 ábrát). A felhő távolsága ismeretében és egy bizonyos gáz/por arányt
feltételezve (NH /AV = 1,87 × 1021 cm−2 mag−1 ; Savage és Mathis, 1979) kiszámolható a felhő teljes tömege. A kapott tömegeloszlás a következő függvényt
követi:
M (AV ) = M (0) × 10−αAV
(4.1)
ahol M (0) = 4,3 × 105 M a felhő teljes tömege és α = 0,122 ± 0,005 (lásd a 4.3
ábrát). Williams, Blitz, és Stark (1995) 1,1−2,2 × 105 M értékeket számoltak
a felhőre CO megfigyelésekből. Ez kisebb, mint az általunk kapott érték, de a
CO molekulák észlelt oszlopsűrűsége sokféle hatás következtében torzulhat
(fotodisszociáció, kifagyás, kritikus sűrűség elérése, optikai mélység effektusok). Schneider és mtsai (2010) Herschel adatok használatával 105 M értéket kaptak a teljes tömegre, ám ők sokkal kisebb területet vizsgáltak. Saját
térképünket a Herschel által mért térkép nagyságára csökkentve, a tömegre
1,4 × 105 M értéket kapunk. Ez jól egyezik a korábbi eredménnyel.
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4.2.2. WISE adatok
Az RMC-ben elhelyezkedő fiatal csillagok azonosítására a W ISE (Wide-field
Infrared Survey Explorer, Wright és mtsai, 2010) All-Sky katalógusát használtuk. Az RMC területén a műszer 3,4-től 22 µm-ig négy sávban készített
fotometriai méréseket összesen 240 000 forrásról.

4.3. Eredmények
4.3.1. Csillagsűrűség térkép
A felhő csillag-számsűrűség adatkockáját két magnitúdóérték, Ks = 11 és 20
között, 0,1 magnitúdós lépésközzel készítettük el. Ennek minden szeletén az
adott két magnitúdó közötti fényességgel rendelkező csillagok jelennek meg.
A szeleteken a nagyobb csillaghalmazok már akár szemmel is megállapíthatók. A halmazokon belül és azokon kívül elhelyezkedő források magnitúdóeloszlásából behatárolhatjuk, hogy a halmazokban milyen fényességű források helyezkednek el főleg. A 4.4 ábra felső részén látható, hogy mennyi a
csillaghalmazokba eső és azokon kívül elhelyezkedő csillagok számsűrűségének aránya a különböző magnitúdó-intervallumokban. Az ábra alsó részén a halmazokba eső és azokon kívül elhelyezkedő források számsűrűségének Ks magnitúdó szerinti változását ábrázoltuk. Innen megállapítható,
hogy ha csak a 12,5 és 15,5 magnitúdó közötti forrásokat vizsgáljuk, jelentősen javítjuk a halmazanalízis jel/zaj arányát, míg a halmaztagok 65%-át még
így is megtaláljuk. Az ábrán pontozott vonal jelöli a galaxisok számsűrűségét. A két magnitúdóérték közti levágással a galaxisok megjelenési arányát
is minimalizáljuk a mintában.
A források számsűrűség térképét ún. adaptív rács megalkotásával készítettük el. Ennek során nem egy adott méretű pixelben számoltuk össze a jelen
lévő forrásokat, hanem aszerint változtattuk a pixel méretét, hogy mekkora
területen oszlik el egy adott számú forrás. A csillagok lokális számsűrűségét
ekkor az alábbi képlet adja:
N −1
,
(4.2)
D=
πr2
ahol r az N -edik szomszéd távolsága. Ez az ún. legközelebbi szomszéd módszer korábban is hatékonynak bizonyult a csillageloszlás meghatározására
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4.4. ÁBRA . A csillagok számsűrűségének magnitúdó szerinti eloszlása. A felső ábra a
halmazokba és azokon kívülre eső csillagok számsűrűségének arányát ábrázolja magnitúdó
szerint. Az alsó ábrán a halmaztagok (fekete vonal) és nem halmaztagok (szaggatott vonal) számsűrűsége látható a magnitúdójuk függvényében. A pontozott vonal a galaxisok
számsűrűségét jelzi.

és Román-Zúñiga és mtsai (2008), Poulton és mtsai (2008), és Wang és mtsai (2009) már az RMC területén is használták az eljárást. A sűrűségtérkép,
melyet N = 20 használatával kaptunk a 4.5 ábra felső részén látható. A medián csillagsűrűség értéke 3,1 ± 0,5 arcmin−2 . A csillaghalmazokat ezen szint
felett 3 σ-val definiáljuk, azaz a 4,6 arcmin−2 értéknél nagyobb sűrűségű területeket tekintjük halmazoknak.
A csillagsűrűség és az extinkciós térképen látható struktúrák antikorrelálnak,
amely abból ered, hogy az extinkció csökkenti a csillagok látszó számsűrűségét. Emiatt az extinkciós szerkezeteket le kell vonnunk a csillagsűrűség
térképből, hogy megkapjuk a halmazokban lévő csillagok helyes számát és
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4.5. ÁBRA . Az RMC csillag-számsűrűség térképe. A felső ábra az extinkcióval nem korrigált, az alsó ábra pedig a korrigált térképet mutatja
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4.6. ÁBRA . A megtalált csillaghalmazok az RMC-ben. A PL és REFL kezdetű halmaznevek
Phelps és Lada (1997) és Román-Zúñiga és mtsai (2008) munkáiból származnak. A fekete
vonal jelzi a H II zóna kiterjedését az NGC 2244 halmaz körül és az Sh 2-280 nevű H II
régióét a bal alsó sarokban. A két szürke árnyalat az AV = 2 és 4 értékekkel rendelkező
területeket jelzi. CMFT 10 és CMFT 11 a két új csillaghalmaz.

fényességeloszlását. Ez a következő egyenlet használatával történt:
Dcorr = D × 10aAKs

(4.3)

ahol AKs = 0,112 AV , a = 0,318, ami a Ks luminozitási függvény lejtését definiálja és D és Dcorr a megfigyelt és a valódi csillagsűrűségek. Az ún. extinkciómentesített sűrűségtérképet a 4.5 ábra alsó része mutatja. Látható, hogy a
felhő okozta struktúrák itt már nem jelennek meg.
Fontos megjegyezni, hogy a 4.3 egyenlet használatával automatikusan azt
tettük fel, hogy minden csillag az extinkciót okozó struktúrák mögött helyezkedik el. Ez nem feltétlenül igaz, hiszen láthatunk beágyazott objektumokat is, és a csillagok elhelyezkedhetnek a molekulafelhő felénk eső szélén
is. Amennyiben az extinkciós korrekciót visszafordítjuk a halmazcsillagokra,
kiszámolhatjuk fényességüket abban az esetben, ha azt feltételezzük, hogy a
felhő túlsó részén helyezkednek el. A halmaztagok meghatározásánál és a
további számolásoknál tehát a korrigált és az eredeti számsűrűség térképen
is elvégeztük az analízist.

4.3.2. Az RMC csillaghalmazai
A csillaghalmazok azonosítására a CLUMPFIND algoritmust (Williams, de Geus, és Blitz, 1994) használtuk. Az algoritmus futtatása során Phelps és Lada
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(1997) valamint Román-Zúñiga és mtsai (2008) eredményeire is támaszkodtunk, akik saját módszerükkel négy egymáshoz kapcsolódó halmazt is szét
tudtak választani az RMC egy sűrű részén (PL 04, PL 05, PL 06 és REFL 08).
Ahhoz, hogy a CLUMPFIND algoritmussal is képesek legyünk elkülöníteni
ezeket a halmazokat, a következő kontúrozási szinteket választottuk a számsűrűség térképen: 3, 20, 25 és 40 arcmin−2 . Az algoritmus így összesen 13
halmazt határozott meg, melyek közül tizenegyet már az említett munkákban is definiálnak, két halmaz, CMFT 10 és CMFT 11 pedig új halmazok. A
REFL 10 halmazt nem azonosítottuk a mintánkban. A megtalált halmazokat
a 4.6 ábra mutatja.
A halmazok tagjainak számosságát a sűrűségtérkép halmazok felületén való
integrálásával állapítottuk meg. Az előző rész végén említett probléma miatt
ezt az extinkcióra korrigált és az eredeti sűrűségtérképen is végrehajtottuk,
tehát egyszer azt feltételezve, hogy a csillaghalmazok a molekulafelhő felénk
eső részén helyezkednek el, egyszer pedig azt, hogy a túlsó felén. Az eredmények a 4.1 táblázatban láthatók. Látható, hogy minél nagyobb az extinkció egy halmaz irányában, a két kiszámolt érték annál jobban különbözik. A
legnagyobb különbség a REFL 08 halmaz esetén van. Az RMC-ben található
fiatal csillagok száma 4000 és 8000 között mozog. Mivel a Ks magnitúdójuk
alapján határoztuk meg a keresett objektumokat (Ks < 15,5), ezért a teljes fiatal csillag tartalom csupán egészen kis százalékát nem találjuk meg ezzel a
módszerrel: a nagyon fiatal, 0. osztályú csillagokat, melyek ebben a sávban
még nem detektálhatók.
Egy halmaz fiatal csillag tartalma alapján annak csillagkeletkezési hatékonysága megbecsülhető. Definíció szerint ez az érték a fiatal csillagok tömegének
aránya a felhő teljes tömegéhez (csillagok és gáz) képest. A fiatal csillagok
tömegét a táblázatban megadott számsűrűségükből és egy közepes csillagtömeget (0,6 M ) feltételezve számoljuk, a felhőben lévő gáz tömege pedig az
extinkciós térképen minden halmazon belül megmérhető. Az eredményeket
szintén a 4.1 táblázat mutatja. Attól függően, hogy mit feltételeztünk a csillaghalmazok felhőn belüli elhelyezkedéséről, a csillagkeletkezési hatékonyság 10 és 24% vagy 3 és 12% között változik. Ezek az értékek közel vannak
a sűrű molekuláris magokra kiszámolt maximális hatékonysággal, ami 30%
(Alves, Lombardi, és Lada, 2007). A PL 05 és a CMFT 11 a leghatékonyabban
csillagképző halmazok.
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4.7. ÁBRA . Az NGC 2244 halmaz fiatal csillagainak fejlődési állapot
szerinti eloszlása. Az egyes állapotokba tartozó források számát a számok jelzik. Az eloszlást Silverman (1986) módszere segítségével számoltuk.

4.4. Diszkusszió
A megtalált 13 halmazhoz társítható fiatal csillagok fejlődési állapotának meghatározásával rávilágíthatunk az NGC 2244 OB asszociáció esetleges szerepére a csillagkeletkezés indukálásában. Az U KIDSS közeli infravörös adatokat W ISE közép-infravörös fotometriai adatokkal kiegészítve klasszifikáltuk a halmazokban lévő csillagokat. A klasszifikációt több tényező is nehezíti pl. extragalaktikus források jelenléte vagy lökésfrontokból származó
emisszió azonosításának problémája. Ezen források kiszűrését és a fiatal csillagok azonosítását Koenig és mtsai (2012) és Tóth és mtsai (2014) módszere alapján végeztük. A két módszer által kapott két fiatal csillag katalógust
összehasonlítottam, azonosítottam a mindkét módszer által megtalált csillagokat és a listához adtam még a csak egy módszer által megtalált csillagokat
is.
A végső fiatal csillag lista 535 fiatal csillagát a spektrálindexük kiszámolásával klasszifikáltuk. A spektrálindexet a Ks sávban és a három rövidebb
hullámhosszú W ISE sávban mért magnitúdóértékekhez egy hatványfüggvény legkisebb négyzetes illesztésével számoltuk ki és a forrásokat ez alapján I. osztályú, flat, azaz lapos spektrumú és II. osztályú fiatal csillagként
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Name

l

b
◦

NGC 2244
NGC 2237
PL 01
PL 02
PL 03
PL 04
PL 05
REFL 08
PL 06
PL 07
REFL 09
CMFT 10
CMFT 11

[
206,368
206,160
206,839
206,785
207,327
206,952
207,143
207,144
207,273
207,581
207,731
205,313
208,636

∆l

∆b

NB

NF

20,0
7,1
5,6
4,6
9,3
10,5
8,6
7,8
14,1
4,7
5,5
7,7
3,8

912
132
203
102
433
1241
683
533
394
140
265
91
60

763
106
77
46
174
536
293
125
137
53
88
52
38

0

]

[]
−2,096
−2,304
−2,387
−1,925
−2,125
−1,825
−1,758
−1,871
−1,875
−1,721
−1,933
−2,720
−2,898

17,5
8,8
5,6
4,3
7,8
20,1
8,5
7,7
7,3
5,5
10,4
4,2
3,8

AV
[mag]
2,2
2,6
10,9
8,5
9,6
8,6
9,2
16,0
12,1
10,8
12,7
6,5
5,0

SFEB SFEF
[%]
36,1
30,2
28,1
22,6
13,7
5,2
17,0
7,6
16,4
6,6
19,4
8,4
23,8
10,2
13,8
3,2
11,3
3,9
12,7
4,8
10,3
3,4
15,3
8,7
19,5
12,3

Kor (105 év)
f
m
i
0,36 3,8
18
0,11 0,87 10
0,15 0,58 2,9
0,11 0,33 2,0
0,11 0,33 2,7
0,16 0,8 3,2
0,11 1,2 6,1
0,18 0,52 3,7
0,13 1,1
15
0,12 2,4
11
0,19 2,1 5,8
0,34 0,94 5,2
0,12 0,72 2,1

4.1. TÁBLÁZAT. Az azonosított csillaghalmazok tulajdonságai. (1) a halmaz neve; (2, 3)
a halmaz geometriai koordinátái galaktikus rendszerben; (4,5) a halmaz mérete; (6,7) a halmaztagok száma a két feltételezéssel élve (a felhő innenső avagy túlsó részén helyezkednek
el); (8) átlagos vizuális extinkció; (9,10) a halmaz csillagkeletkezési rátája a két feltételezéssel élve; (11,12,13) a halmaz fiatal tagjainak kora (f, 10% kvantilis), medián kora (m) és
idős tagjainak (i, 90% kvantilis) kora.

azonosítottuk. A 4.7 ábra a meghatározott spektrálindexek eloszlását mutatja példaként az NGC 2244 halmazra. Azonban az 1.2 alfejezetben is kifejtett indokok miatt a spektrálindex szerinti kormeghatározás sokszor nem
teljesen egzakt, ezért a Robitaille és mtsai (2007) által kifejlesztett modellhálózat SED-jeihez való illesztés segítségével is behatároltuk forrásaink korát.
A Robitaille-modellekhez való illesztéshez minden fiatal csillag esetében a J
sávtól a W ISE leghosszabb hullámhosszú fotometriai értékéig használtunk
fel fotometriai adatokat.
Megvizsgáltuk, hogy van-e korreláció a források spektrálindexe és a SEDjükhöz legjobban illeszkedő 1000 Robitaille-féle modellcsillag paraméterei
(kor, méret, tömeg stb.) között. Az összehasonlítást két halmaz, a PL 07 és a
CMFT 11 minden fiatal csillagára elvégeztük. Egyedül a modellcsillagokhoz
való illesztésből kapott kor mutat korrelációt a spektrálindexszel:
log(Age − 104 ) = (−0, 88 ± 0, 07)α + (5, 02 ± 0, 08)

(4.4)

Mivel a Robitaille és mtsai (2007) által megalkotott modellekben a csillagok
kora indirekt módon, a csillag körüli struktúrák paramétereiből lett megállapítva, ez egyedi objektumokra nem, csak statisztikusan használható információ. Ezzel a megkötéssel tovább használjuk a spektrálindex illesztésével kapott klasszifikációt és a halmazokra kiszámolt hisztogramokat a fenti összefüggés használatával kor szerinti eloszlásként értelmezzük. Kiszámoltuk a
halmazok medián, 10%-os kvantilis (a legfiatalabb tized átlaga) és 90%-os
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kvantilis korát (a legöregebb tized átlaga, azaz a csillagkeletkezés megindulásának időpontja), és ebből vontunk le további következtetéseket.
A legidősebb halmaznak az NGC 2244 bizonyult, ahol a csillagkeletkezés
kezdete kb. 2 millió évvel ezelőttre tehető. Ez nagyjából megegyezik a halmaz korábban is megállapított korával. Az NGC 2237, a PL 01 és a PL 02
csillaghalmazok kora az NGC 2244-től távolodva egyre csökken. Ezen két
utóbbi halmaz relatív fiatalsága utalhat arra, hogy a H II zóna határán fellépő
összenyomó effektusok alakíthatták ki őket. Ez a hatás azonban csak egy pár
parszekes régióban érvényesülhet. A PL 03 halmaz az előbbiekhez hasonlóan fiatal, de már az OB asszociáció által befolyásolt zónán kívül található. A
PL 05 halmaz még idősebb, mint ezek a potenciálisan indukált csillagkeletkezés révén kialakult halmazok, kb. 6,1 × 105 éves korral. A még távolabbi
PL 06 és PL 07 halmazok még idősebbek, és körülbelül az NGC 2244-el egyidőben keletkezhettek. Míg Schneider és mtsai (2010) és Hennemann és mtsai
(2010) az RMC legfiatalabb halmazaként definiálták a PL 07 halmazt, eredményeinkből az látszik, hogy míg itt is valóban vannak igen fiatal csillagok, a
halmaz keletkezésének kezdetét a legidősebb populáció kora határozza meg.
A távoli REFL 09, CMFT 10 és CMFT 11 nevű halmazok kora a PL 04-éhez
hasonló, bár az OB asszociáció hatása nem érhette el őket.
Összefoglalva nem vethetjük el annak lehetőségét, hogy az NGC 2244 halmaz csillagai indukáltak valamilyen arányú csillagkeletkezést a felhőben, de
ez nem magyarázza meg az igen távol elhelyezkedő csillaghalmazok korát.
Herschel mérésekkel a régióban felfedezett protocsillagok és felhőcsomók
bizonyítják, hogy az általunk feltérképezett csillaghalmazok egyike sem hagyott még fel csillagkeletkezési tevékenységével. Legnagyobb eséllyel az
NGC 2244 halmaz fejezte már be csillagkeletkezését, hiszen a H II zónából
a csillagközi anyag nagy része már kiürülhetett. A W ISE által mért sávokon
a műszer jó érzékenységével megbecsülhető az igen fiatal, I. osztályú fiatal
csillagok száma a különböző halmazokban. A halmaztagok teljes számát a
halmazban előforduló I. osztályú csillagokkal összehasonlítva azt találjuk,
hogy ez az arány valóban az NGC 2244-re a legkisebb, 3%-al. A legnagyobb
arányban (10−30% és 10−20%) a PL 01 és PL 02 halmazokban találjuk az igen
fiatal forrásokat. Ez ugyan nem bizonyítja, hogy keletkezésük indukált volt,
ám azt igen, jogy az OB csillagok közelsége nem gátolja a csillagkeletkezést
ezekben a halmazokban sem.
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4.5. Összefoglalás és konklúzió
Az indukált csillagkeletkezés lehetőségét vizsgálva közeli és közép-infravörös
adatok felhasználásával nagy skálás extinkciós és csillag-számsűrűség térképet készítettünk az RMC területén. Ehhez egy új módszer alkalmazását
szorgalmazzuk, melynek segítségével a csillagok színét és számsűrűségét felhasználva csillaghalmazokat azonosítottunk. Az extinkciós térkép elkészítése elengedhetetlennek bizonyult a csillagközi por látszó csillagsűrűséget befolyásoló hatásainak korrigálásához és a fiatal csillagok megtalálásához. Az
RMC-n belül 13 csillaghalmazt találtunk, melyből 2 új felfedezés. A halmazokban összesen 4000−8000 fiatal csillag található, attól függően, hogy a halmazok hol helyezkednek el a felhőben a látóirány mentén. A fiatal csillagok
luminozitás-hisztogramja Ks = 14 magnitúdónál mutat csúcsot, míg igen kevés objektum mutat 17 magnitúdónál nagyobb értékeket. Ez azt bizonyítja,
hogy az U KIDSS katalógus érzékenysége elég a fiatal csillagok nagy hányadának azonosításához.
A megtalált csillaghalmazokban 535 fiatal csillagot azonosítottunk és párosítottuk össze őket a W ISE teleszkóp által közép infravörösben detektált pontforrásokkal. A csillagok így megalkotott SED-je 1−22 µm-ig terjed, amely
lehetővé tette a források fejlődési állapotának megbecslését. Bár a Robitailleféle modell SED-ekhez való illesztés módszerét azóta kritika érte, mert egyedi objektumokra fizikailag kevésbé értelmes eredményt adhat, statisztikailag
nagy mintára alkalmazva hasznos eszköz fiatal csillagok korának megbecslésére. Megmutattuk, hogy a detektált halmazokban jelenleg is folyik csillagkeletkezés és hogy a halmazok megfigyelt kora és elhelyezkedése nem
konzisztens azzal, amit indukált csillagkeletkezés esetén várunk. Bár az OB
csillagok jelen vannak a felhő közepén, nincs bizonyítékunk arra, hogy ezek
hatása megindította volna a csillagkeletkezést az NGC 2244-től távolabb eső
halmazokban. A módszer, melyet az elemzéshez kifejlesztettünk, alkalmazható beágyazott halmazok vizsgálatára és más aktív csillagkeletkeztető régiók analízisére is.

5. fejezet
Eruptív fiatal csillagok körüli gázés porburkok
5.1. Tudományos motiváció és a vizsgált források
Az FU Orionis-típusú csillagok (FUorok) látványos kitörései során rövid idő
alatt nagy mennyiségű anyag hullik a csillag felszínére. Az ismétlődő kitörési időszakoknak ezáltal fontos szerepe van a csillag végső tömegének
kialakításában. A kitörések több szempontból is átalakíthatják a fiatal csillag rendszert: a csillag körüli korong szerkezete (Mosoni és mtsai, 2013) és
fizikai állapota (Ábrahám és mtsai, 2009; Kun és mtsai, 2011; Cieza és mtsai, 2016) is megváltozhat hatásukra. A legújabb modellek és eredmények
szerint (Kóspál és mtsai, 2017) a csillag körüli burokból a korongra behulló
anyag behullási rátája és a korongról a csillag felszínére hulló anyag akkréciós rátája eltérhet. Emiatt a korongban időről időre anyag halmozódhat fel,
mely nagyobb csomókban a csillagra hullik, így okozva az észlelt felfényesedéseket. Ezzel egyidőben a kitörések hatékonyan fogyasztják el a csillag
körüli burkot is, előidézve a FUorok között észlelt két különböző fejlettségi
fokú csoportot (Quanz és mtsai, 2007b).
Viszonylag kevés nagy térbeli felbontású molekulavonalas vagy kontinuum
mérés történt eddig a FUorok körüli por- és gázburkok vizsgálatának céljából
(Momose és mtsai, 1998; Kóspál, 2011; Hales és mtsai, 2015; Kóspál és mtsai,
2016; Zurlo és mtsai, 2017; Ruíz-Rodríguez és mtsai, 2017). Munkánk során
ezért nyolc északi FUort választottunk ki és interferometrikus mérésekkel
feltérképeztük irányukban a 2,7 mm-es kontinuum sugárzást és a 13 CO(1−0)

86

5. Eruptív fiatal csillagok körüli gáz- és porburkok

és a C18 O(1−0) átmeneteit, nagy térbeli és spektrális felbontással. A célobjektumok körül hőmérséklet-, optikai mélység- és sűrűségeloszlást számoltam
ki, meghatároztam az észlelt struktúrák tömegét és definiáltam a csillagok
gázburkát. Az eredményekről a FUorok fejlődési állapotára következtettem.
A munka alapjául szolgáló méréseket és azok feldolgozását Kóspál Ágnes és
Ábrahám Péter végezte, a spektrumok analízise, a számítások és a következtetések levonása nagyrészt az én munkám.
A kiválasztott csillagok a V1057 Cyg, a V1515 Cyg, a V2492 Cyg, a V2493 Cyg,
a V1735 Cyg, a V733 Cyg, valamint az RNO 1B (V710 Cas) és az RNO 1C, melyek egy kettős FUor-rendszer tagjai.
A V1057 Cyg 1969-ben kezdte meg kitörését, de már előtte is ismert volt,
mint halvány, T Tauri-típusú fiatal csillag az Észak Amerika-ködben (Herbig, 1958). Anyagkifúvást és reflexiós ködöt is figyeltek meg a közelében
(Levreault, 1988; Duncan, Harlan, és Herbig, 1981). Spektrális energiaeloszlása közép-infravörös hullámhosszakon lapos, ezért a rendszer szerkezetét
Kenyon és Hartmann (1991) és Green és mtsai (2006) egy gömbszimmetrikus burokba ágyazott lapos korongként írták le. A gázburok poláris ürege
minden valószínűség szerint az észlelő felé mutat. Szubmilliméteres hullámhosszakon egy kompakt, de felbontott forrást és egy észak-déli irányú filamentumot detektáltak a közelében. Green és mtsai (2013) a FUort II. osztályú
és I. állapotú csillagként azonosították.
A V1515 Cygnit kitörése előtt halvány változócsillagként ismerték az NGC 6914
ködben. 1912 és 1954 között lassú fényességemelkedést mutatott, majd 1980
után gyorsan halványulni kezdett (Kenyon és Hartmann, 1991). Egy infravörös forrást, CO kifúvást és egy optikailag fényes ívet azonosítottak a közelében (Evans és mtsai, 1994). 800 µm-en igen halványan detektálható, de
850 µm-en egy kiterjedt forrás jelenik meg a közelében, mely előtérfelhő is lehet (Weintraub, Sandell, és Duncan, 1991; Sandell és Weintraub, 2001). Közeli infravörös megfigyelések arra utalnak, hogy kiterjedt, sűrű gázburka lehet
(Millan-Gabet és mtsai, 2006).
A V2492 Cyg az Észak Amerika/Pelikán-köd komplexumban található halvány, erősen beágyazott objektum volt egészen 2010-es kitöréséig. A fényességmaximum után halványodni kezdett, de 2016−2017 során a korábbi csúcsnál is nagyobb fényességnövekedést mutatott (Itagaki és Yamaoka,
2010; Covey és mtsai, 2011; Ibryamov és Semkov, 2017). A megfigyelt alacsonyabb akkréciós ráta és luminozitás miatt a csillagot általában nem tekintik
klasszikus FUornak (Kóspál és mtsai, 2011).

5.1. Tudományos motiváció és a vizsgált források

5.1. ÁBRA . Északi FUorok 2,7 mm-es kontinuum térképei. A fekete kontúrok jelzik a 3σ,
9σ, 15σ... szinteket és szaggatott vonal mutatja a -3σ szintet. A FUorok pozícióját keresztekkel jelöltem. A többi forrás jelölése: a V2493 Cyg térképén felfordított háromszögek jelzik
a Dunham és mtsai (2012) által azonosított milliméteres forrásokat, az RNO 1B/C térképén
egy csillag jelöli az IRAS 00338+6312 forrást (Staude és Neckel, 1991), keresztek jelölik az
Anglada és mtsai (1994) által detektált rádió forrásokat, háromszögek a Sandell és Weintraub (2001) által mért szub-milliméteres forrásokat, négyzetek a Quanz és mtsai (2007b)
által azonosított infravörös forrásokat és rombuszok jelölik az RNO 1F-et és az RNO 1G-t.
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A V2493 Cygnit klasszikus T Tauri-típusú csillagként tartották számon 2010es kitöréséig. Hasonlóan a V2492 Cygnihez, 2010-es fényességmaximuma
után csökkenést majd egy újabb, még fényesebb kitörést mutatott 2013 és
2016 között (Semkov és mtsai, 2012). Reflexiós ködöt és CO kifúvást is detektáltak az irányában (Miller és mtsai, 2011). Herschel megfigyeléseken az objektumtól délre egy újabb forrást detektáltak, mely a kifúvás kiindulópontja
lehet (Green és mtsai, 2011). 1,3 mm-en nem detektálták a csillagot, ami arra utal, hogy igen kis tömegű gázburok veheti csak körül (Dunham és mtsai,
2012). Kóspál és mtsai (2016) több (látható és infravörös tartományú) hullámhosszon való fényesség-monitorozással és milliméteres hullámhosszú rádió
megfigyelésekkel vizsgálták a csillagot és az első fényességmaximumot akkréciós ráta növekedésével, a másodikat pedig forró táguló anyagkomponens
jelenlétével magyarázták.
A V1735 Cyg egy sötét ködben helyezkedik el az IC 5146 nyílt halmaz szomszédságában (Elias, 1978). Kitörése 1952 szeptemberétől 1965 júliusáig tartott. A csillag vörösödése igen magas, és CO kifúvást is detektáltak a közelében (Levreault, 1988). Spitzer és Herschel megfigyelések szerint egy beágyazott, I. osztályú fiatal objektum is található a közelében (Evans és mtsai,
1994; Sandell és Weintraub, 2001; Harvey és mtsai, 2008). A FUor SED-je a II.
osztályú fiatal objektumokéhoz hasonló (Green és mtsai, 2013).
A V733 Cep a Cep F sötét felhőben található a Cepheus OB3 asszociációban.
Persson (2004) fedezte fel, majd Reipurth és Aspin (2004) azonosították FUorként. A kitörés kezdetének időpontja nem ismert, de a csillag fényessége
1971 és 1993 között folyamatosan növekedett, maximumát pedig 1993−2004
között érte el (Reipurth és mtsai, 2007). 2007 és 2009 között a FUor fényessége
csökkent, 2008 decemberében pedig egy rövid időskálás, fler-szerű kitörést
mutatott (Melikian, Gomez, és Karapetian, 2014). CO mérésekkel kifúvást
detektáltak az irányában (Reipurth és mtsai, 2007).
Az RNO 1B (V710 Cas) és az RNO 1C az L 1287 ködben található kettős FUor rendszer, egymástól nagyjából 4800 CSE-ra (Staude és Neckel, 1991). Az
RNO 1B 13 év alatt legalább 3 magnitúdó fényesedést mutatott. A kettős
rendszer körül sok egyéb rádió-, infravörös és szubmilliméteres forrást is detektáltak (Weintraub és Kastner, 1993; Quanz és mtsai, 2007a). A CS molekula emissziója egy elnyúlt, lapos struktúrát és bipoláris mintázatot fedett fel a
csillagok körül (Yang, Ohashi, és Fukui, 1995), míg a 2,6 és 3,1 mm-es kontinuum lapult burok jelenlétét jelzi (McMuldroch, Blake, és Sargent, 1995).

5.2. A felhasznált adatok és az adatfeldolgozás menete
Forrás
V1057 Cyg
V1515 Cyg
V2492 Cyg
V2493 Cyg
MMS1
MMS2
MMS3
MMS4
V1735 Cyg
V733 Cep
V710 Cas
GM 1-33
RNO 1D

RA
[h:m:s]
20:58:53.72
20:23:47.95
20:51:26.21
...
20:58:16.52
20:58:16.79
20:58:17.66
20:58:16.33
21:47:20.65
22:53:33.47
...
00:36:47.36
00:36:46.66
00:36:46.70

DEC
[◦ :0 :00 ]
44:15:28.01
42:12:25.80
44:05:23.83
...
43:53:53.34
43:53:35.61
43:53:30.20
43:53:25.97
47:32:03.77
62:32:23.82
...
63:29:02.33
63:28:56.94
63:28:49.47

ac
[00 ]
3,4 ± 0,1
...
4,3 ± 0,2
...
3,0 ± 0,1
2,9 ± 0,2
5,6 ± 0,5
4,3 ± 0,4
2,9 ± 0,2
...
...
2,6 ± 0,2
4,8 ± 0,6
4,1 ± 0,4

bc
[00 ]
3,2 ± 0,1
...
2,7 ± 0,1
...
2,5 ± 0,1
2,3 ± 0,1
3,2 ± 0,2
3,1 ± 0,2
2,3 ± 0,1
...
...
2,2 ± 0,2
4,6 ± 0,5
3,9 ± 0,4

PAc
[deg]
176 ± 37
...
85 ± 2
...
98 ± 5
99 ± 9
51 ± 4
41 ± 9
19 ± 8
...
...
14 ± 18
21 ± 82
118 ± 78

ad
[00 ]
2,6 ± 0,2
...
3,3 ± 0,2
...
1,3 ± 0,2
1,1 ± 0,6
5,0 ± 0,5
3,6 ± 0,6
1,6 ± 0,3
...
...
< 1,6
4,2 ± 0,8
3,5 ± 0,7

bd
[00 ]
1,8 ± 0,3
...
1,5 ± 0,2
...
1,1 ± 0,3
0,6 ± 0,4
2,0 ± 0,4
1,6 ± 0,7
0,9 ± 0,4
...
...
< 0,9
4,0 ± 0,8
3,0 ± 0,6

PAd
[deg]
4 ± 36
...
82 ± 3
...
115 ± 81
112 ± 33
47 ± 5
34 ± 12
15 ± 22
...
...
...
39 ± 82
106 ± 86

89
Sν
[mJy]
4,9 ± 0,2
...
5,0 ± 0,2
...
4,5 ± 0,2
1,6 ± 0,2
4,1 ± 0,4
4,4 ± 0,5
2,3 ± 0,2
...
...
4,4 ± 0,6
9,4 ± 1,3
9,0 ± 1,2

Sν,p
Mkont
[mJy beam−1 ] [M ]
2,62 ± 0,04
0,39
0,18 ± 0,03
0,04
2,65 ± 0,04
0,34
< 0,24
< 0,02
3,63 ± 0,08
1,44 ± 0,08
1,37 ± 0,08
2,02 ± 0,08
1,79 ± 0,05
0,37
0,38 ± 0,10
0,07
< 0,36
< 0,05
4,14 ± 0,12
2,27 ± 0,12
2,97 ± 0,12

5.1. TÁBLÁZAT . A detektált kontinuum források paraméterei. (1) a forrás neve; (2,3)
ekvatoriális koordináták; (4,5,6) az illesztett 2D Gauss-függvény nagy és kistengelye és
pozíciószöge (teleszkóp nyalábbal konvolválva); (7,8,9) az illesztett kétdimenziós Gaussfüggvény nagy és kistengelye és pozíciószöge (dekonvolvált); (10) integrált fluxus; (11)
maximum fluxus; (12) kontinuumból számolt tömeg.

5.2. A felhasznált adatok és az adatfeldolgozás menete
A megfigyeléseket a 13 CO(1−0) és a C18 O(1−0) átmeneteinek feltérképezésére az IRAM (Institute de Radioastronomie Millimétrique) Plateau de Bure Interferometer-e (P dBI) és 30 m-es teleszkópja segítségével végeztük. A
V1057 Cyg, a V1515 Cyg, a V2492 Cyg és a V2493 Cyg 2012 interferometriás
méréseit 2012 márciusában és áprilisában vettük fel. Az interferométer a 6Cq
jelű konfigurációban működött, így 15 és 175 m között szolgáltatott bázisvonalakat. A célobjektumokat összesen 2−2 órán át mértük, 10−10 percenként
váltva közöttük. A 3 mm-es vevőt a két vonal frekvenciája közé állítottuk
(109,0918 GHz) és a vonalakat 2−2 korrelátorral fedtük le, melyek 20 MHz
sávszélességet és 39 kHz spektrális felbontást nyújtottak. Ezzel párhuzamosan a 2,7 mm-es kontinuum emissziót két 160 MHz sávszélességű korrelátorral mértük. A mért vizibilitások amplitúdó és fáziskalibrációját fényes
kvazárok megfigyelésével, a fluxus kalibrációt pedig az ismert fényességű
széncsillag, a MWC 349 monitorozásával végeztük el. A mérések során az
időjárási viszonyok stabilak voltak, az átlagos fázis-zaj 30◦ volt, a fluxus kalibráció pontosságát pedig 15%-ra becsüljük.
Az egytányéros megfigyeléseket ugyanerre a négy forrásra 2012. június 2022. között végeztük az IRAM 30 m-es teleszkóppal. A csillagok körüli területről 11200 ×11200 méretű ún. on-the-fly (OTF) térképeket készítettünk 700 lépésközt használva. Az EM IR (Eight Mixer Receiver) vevő frekvencia váltó
módban működött, miközben a V ESP A (Versatile Spectrometer Assembly)
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5.2. ÁBRA . 13 CO(1−0) (fekete) és C18 O(1−0) (vörös) spektrumok a központi nyalábban
(tehát ≈ 2.500 átmérőjű körben) átlagolva. Függőleges vonalak mutatják a sebességhatárokat,
melyek között az 5.3−5.9 ábrákon mutatott momentumokat számoltam.

spektrométer 20 MHz sávszélességet és 19 kHz spektrális felbontást biztosított.
A V1735 Cyg, a V733 Cep és a V710 Cas jelű csillagokat 2014 áprilisában figyeltük meg a P dBI-al, 2014 júniusában pedig a 30 m-es teleszkóppal. Mind
az interferometrikus, mind az egytányéros méréseknél a 2012-es mérések során is használt beállításokat és műszereket alkalmaztuk.
A 30 m-es távcsővel készült spektrumok feldolgozását a GILDAS programcsomag CLASS és GREG alkalmazásaival végeztük. Az összehajtott spektrumokon azonosítottuk a vonalakat, majd a háttér kiküszöbölése érdekében
negyedfokú polinomot illesztettünk a kontinuumra és levontuk azt. Az interferometrikus megfigyeléseket a GILDAS programcsomag CLIC alkalmazásával redukáltuk. A P dBI megfigyelések elsődleges nyaláb mérete 45,800
volt, a szintetikus nyaláb pedig kb. 2,500 ×2,500 nagyságú. Annak érdekében, hogy a célobjektumok körül mind a kisebb mind a nagyobb skálájú CO
emissziót helyesen meghatározzuk, az interferometrikus és az egytányéros
méréseket egyesítettük. Az egytányéros adatkocka Fourier-transzformáltját
az interferometrikus mérések legkisebb uv-távolságain belüli szabályos rácsba illesztettük, majd a keletkezett egyesített adatkockát képpé alakítottuk és
dekonvolváltuk (lásd az 1.3.1 alfejezetet). A kontinuum vizsgálatára csak interferometrikus adatokat használtuk.

5.3. Eredmények
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A 13 CO és a C18 O (1−0) átmenetek emisszióját felhasználva az 1.3.1 fejezetben megadott módokon optikai mélység-, gerjesztési hőmérséklet- és sűrűségeloszlást, valamint tömeget számoltam a talált struktúrákra. A por
2,7 mm-es kontinuum sugárzásából szintén meghatározhatók tömegek (lásd
az 1.52 egyenletet). Az eredményekben a megfigyelésekből eredő formális
hiba a nagy jel/zaj arány miatt alacsonynak bizonyult, ám 10−20%-os hibák
léphetnek fel a csillagok távolságában és akár kétszeres relatív hibák lehetnek a hőmérsékletekben, hiszen homogén hőmérsékleteloszlást tételezünk
fel, ami a valóságban nem így van. A kontinuum tömegek számítása esetén
a használt por-opacitásnak is 2−4-szeres bizonytalansága lehet.

5.3. Eredmények
5.3.1. A 2,7 mm kontinuum
A célobjektumok 2,7 mm-es kontinuum térképeit az 5.1 ábra mutatja. A képeken a zaj 20−120 µJy beam−1 között változik. A V1057 Cyg és a V2492 Cyg
optikai pozíciójában 70σ-val és 79σ-val detektáltunk fényes forrásokat, míg a
V1735 Cyg 38σ-val jelenik meg. Halványabb emisszió látható még a V2492 Cygtől délkeletre és a V1735 Cyg-től északra. Csak gyengébb, 3σ erősségű források jelennek meg a V1515 Cyg és a V733 Cep pozíciója közelében. Négy forrás látható a V2493 Cyg és három a V710 Cas körül, de magukat a FUorokat
nem detektáltuk.
A források méretét, pozíciószögét és fluxusát kétdimenziós Gauss-függvények
illesztésével határoztam meg. Erre a CASA programcsomagot (McMullin és
mtsai, 2007) használtam. Az 5.1 táblázatban láthatók az eredmények. A nem
detektált források esetében maximum fluxusként 3σ felső korlátokat adok
meg. A V1057 Cyg és a V2492 Cyg felbontott forrásoknak bizonyulnak, míg
a V1735 Cyg csak az egyik irányban marginálisan felbontott. A detektált
FUorok tipikusan 500−1800 CSE méretűek és a V2492 Cyg mérete és fluxusa igen közel esik a Hillenbrand és mtsai (2013) által megadott értékekhez.
A források tömegének kiszámításához az 1.52. képletet használtam 30 K-es
átlaghőmérséklet feltételezésével, a kapott értékek szintén szerepelnek a táblázatban.
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5.3.2. A szén-monoxid emisszió
Mind a 13 CO, mind a C18 O molekula (1−0) átmenetét magas jel/zaj aránnyal
detektáltuk a célobjektumok irányában. Az 5.2 ábra a FUorok körül (a térképek középpontjában) egy szintetikus nyalábban átlagolt spektrumokat mutatja mindkét molekulára. A spektrumokon a zaj 0,008 és 0,04 Jy beam−1 között változik.
A V1057 Cyg és a V2492 Cyg esetében a 13 CO vonalprofilja Gauss-függvényre
hasonlít, míg a V733 Cep irányában a vonalakon önabszorpció jelei mutatkoznak. A többi forrás esetében a spektrumvonalakon megjelenő csúcsok
több sebességkomponens jelenlétére utalnak. Ezek a csúcsok helyenként a
C18 O spektrumokon is megjelennek. A legszélesebb vonalakat a V710 Cas
mutatja, ahol ∆v = 3,8 km s−1 , a legvékonyabb vonalakat pedig a V2492 Cyg,
ahol ∆v = 1,2 km s−1 . A fényesebb 13 CO(1−0) vonalkomponenseken kívül a
V1515 Cyg és a V2492 Cyg irányában 11,9 és 2,1 km s−1 sebességeknél is látunk szén-monoxid sugárzást.
A megfigyelt spektrumvonalak integrált intenzitás képein a maximumok általában közel esnek a FUorok optikai pozícióihoz, de figyelembe véve az interferométer kb. 0,500 pozícióra állási pontosságát, többnyire nem esnek egybe pontosan. A CO emisszió a V1057 Cyg és a V1735 Cyg körül egyetlen
fényes, jól körbehatárolható csúcsot mutat, ám a többi objektum környezetében néhány vagy sok kisebb egyéb csomót is felfedezhetünk. A V733 Cep és
a V710 Cas optikai pozíciója nem esik egybe CO emisszió csúccsal, de egyéb
csomók találhatók körülöttük.
A 13 CO emisszió a források körül többnyire optikailag vastag, míg a C18 O túlnyomóan optikailag vékony. A gerjesztési hőmérsékletek eloszlása általában
a FUorokhoz közel mutat maximumot, pl. a V1057 Cyg vagy a V1515 Cyg
esetében. A maximális hőmérsékletek 15−75 K között alakulnak. A C18 O
oszlopsűrűségek minden objektum körül 1014 cm−2 fölött vannak, ez pedig
az irodalomból vett relatív gyakoriságot használva (lásd az 1.3.1 alfejezetet) 5,6 × 1020 cm−2 feletti hidrogén oszlopsűrűségeket eredményez. A legmagasabb sűrűségeket a V710 Cas körül látjuk 6−7 × 1016 cm−2 -el, a legalacsonyabbakat pedig a V733 Cep körül 7 × 1015 cm−2 -el.

5.3. Eredmények
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5.3. ÁBRA . A V1057 Cyg momentum és fizikai paraméter térképei. (a) 13 CO integrált
intenzitás; (b) C18 O integrált intenzitás; (c) 13 CO intenzitással súlyozott vonalsebesség;
(d) C18 O intenzitással súlyozott vonalszélesség; (e) C18 O oszlopsűrűség; (f) hőmérséklet. A
FUor optikai pozícióját fekete kereszt jelöli. Betűk jelölik a szövegben is említett csomókat.
A fekete kontúrok az nσint szinteket jelölik (a zajszint többszöröseit), ahol az (a) panelen
σint = 0,17 Jy beam−1 km s−1 , n = 3, 4, ..., 8 és a (b) panelen σint = 0,014 Jy beam−1 km s−1 ,
n = 3, 6, ..., 18 on (b). A (d), (e) és (f) paneleken azokat a pixeleket, ahol a C18 O spektrumok
maximumai kisebbek, mint 9σ, kimaszkoltam és szürkére színeztem.

V1057 Cyg
Az objektum környezetében mért CO vonal egy csúcsot és Gauss-függvényhez
igen hasonló alakot mutat. A 13 CO integrált intenzitás térkép egy erős csúcsot mutat a FUor optikai pozíciójától 1,500 -re délre egy nagyjából 500 sugarú,
kör alakú csomóban (A csomó). Ez a csomó a C18 O integrált intenzitás képén
is megjelenik és nagyjából egybeesik a por kontinuumban detektált forrással
is (lásd az 5.3a és b ábrákat). A CO térképeken ezen kívül két nyúlvány is
megjelenik a csomóból kelet és nyugat felé. A nyugati nyúlvány jól egybeesik az optikai hullámhosszakon látott ív alakú reflexiós köddel. Mindkét
CO vonal vLSR sebességeiben gradienst látunk délkeletről északnyugatva haladva az A csomóban, ennek értéke 0,08 km s−1 arcsec−1 , azaz 27,6 km s−1 pc−1
a V1057 Cyg távolságában. A C18 O vonal csatornatérképei igen hasonlóak a
13
CO csatornatérképekhez a megfelelő sebességeken, ami arra utal, hogy a
két molekula sugárzása ugyanabból az anyagból ered.
Az A csomó hőmérséklete (20−22 K) magasabb, mint a környezetéé. A 13 CO
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5.4. ÁBRA .
A V1515 Cyg momentum és fizikai paraméter térképei.
A képek ugyanolyan elrendezésben szerepelnek, mint az 5.3 ábrán és a jelölések is
ugyanazok.
σint = 0,1 Jy beam−1 km s−1 , n = 3, 4, ..., 12 az (a) panelen és
σint = 0,024 Jy beam−1 km s−1 , n = 3, 5, 7 a (b) panelen.

emisszió csak marginálisan optikailag vastag τ13 = 1−3 értékekkel. Az A csomó déli részén magasabb, 1016 cm−2 körüli C18 O oszlopsűrűséget látunk, mint
az északi részén. A csomó tömege T = 16 K átlaghőmérsékletet használva
0,21 M , mely nagyjából a kétszerese a Kóspál (2011) által 13 CO-ból számolt
értéknek. Ez szintén alátámasztja, hogy a csomóból származó 13 CO sugárzás
optikailag vastag.

V1515 Cyg
A forrás irányában mért 13 CO vonal két erősebb csúcsot és önabszorpció jeleit is mutatja. A vonal integrált intenzitás térképén egy kiterjedt, csomókból
álló szerkezet jelenik meg, amely közel kitölti az elsődleges nyalábot. Az
intenzitás maximuma a FUor közelébe esik és egy nagyjából 500 sugarú csomó (A) található körülötte. Három további fényes csomó helyezkedik el a
középponttól északnyugatra és nyugatra (B, C és D csomók). Az emisszió
nagyobb skálájú eloszlása jól egyezik azzal az ívszerű struktúrával, amelyet
Kóspál (2011) észlelt kisebb felbontású P dBI mérésekkel. Az ív iránya az
optikai képeken látható ködéhez is hasonlít. A C18 O vonal integrált intenzitása körszimmetrikus szerkezet helyett egy északnyugat-délkeleti irányban
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elnyúlt fényes területet mutat, ahol három csomó jelenik meg. Ezek közül
kettő nagyjából egybeesik az A és a C csomókkal.
A csatornatérképeket vizsgálva megfigyelhetjük, hogy kis sebességeken először az A csomó jelenik meg, majd fokozatosan kisebb csomók is felbukkannak körülötte egy gyűrűszerű alakzatban. Az A csomó 5,63 km s−1 körül eltűnik, ám a gyűrű egészen 5,9 km s−1 sebességekig megfigyelhető. Ez
a szerkezet utalhat egy táguló burok jelenlétére, amelynek kis sebességeken
a hozzánk közelítő falát látjuk, közepes sebességeken a kerületét, nagy sebességeken pedig távolodó túlsó falát. Egy ilyen struktúra dinamikai kora a
méretéből és a mért sebességkülönbségekből nagyjából 32 000 év lenne.
A gyűrűben a legmagasabb sűrűségű csomókban még a C18 O sugárzás is
marginálisan optikailag vastaggá válik. A sűrűség a C csomóban a legnagyobb, 5 × 1015 cm−2 -el, a hőmérséklet pedig a FUor közelében, az A csomóban éri el a maximumot 14,7 K-el. Az A csomó tömege 11 K átlaghőmérséklettel számolva 0,34 M . A számításnál itt 4 és 5,53 km s−1 között integráltam
a sugárzást, hiszen az A csomó ezeken a sebességeken jelenik csak meg a
csatornatérképeken. A kapott tömeg valamivel alacsonyabb mint a 0,43 M ,
melyet Kóspál (2011) számított ki 13 CO-ból, 50 K-es hőmérsékletet használva. A másik három nagyobb csomó tömege 9−11 K átlaghőmérsékletekkel
számolva 0,007−0,008 M körül van.

V2492 Cyg
A 13 CO vonal a forrás irányában egyetlen csúcsot mutat önabszorpció jelei
nélkül. A vonal integrált intenzitásának eloszlása az elsődleges nyalábban
igen aszimmetrikus; az emisszió főleg egy észak-déli irányú struktúrában
helyezkedik el, míg északkeletre, keletre és délkeletre alig detektálható sugárzás. A legerősebb csúcs a FUortól 1,300 -re nyugatra található az A-val jelzett csomóban. Egy hasonlóan fényes struktúra, a B csomó található 7,300 -re
északnyugatra, a halványabb C csomó pedig egy nyugati irányú nyúlványban található 1000 -re. További kis csomók is láthatók a térkép keleti széle közelében (E és F) és délre (D és G). A C18 O vonal integrált intenzitása ehhez
igen hasonló képet mutat, de főként az A és B csomók fényesek.
A CO emisszió általános eloszlása a csatornatérképeken délnyugatról északkeletre látszik elmozdulni, ami egy nagy skálás gradienst eredményez a vonalsebességekben (0,05 km s−1 arcsec−1 , azaz 18,7 km s−1 pc−1 a FUor távolságában). Az elnyúlt CO struktúra keleti széle egybeesik a Hα hullámhosszán
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5.5. ÁBRA .
A V2492 Cyg momentum és fizikai paraméter térképei.
A képek ugyanolyan elrendezésben szerepelnek, mint az 5.3 ábrán és a jelölések is
ugyanazok.
σint = 0,04 Jy beam−1 km s−1 , n = 3, 6, ..., 36 az (a) panelen és
σint = 0,03 Jy beam−1 km s−1 , n = 3, 6, ..., 18 a (b) panelen.

5.6. ÁBRA .
A V2493,Cyg momentum és fizikai paraméter térképei.
A képek ugyanolyan elrendezésben szerepelnek, mint az 5.3 ábrán és a jelölések is
ugyanazok.
σint = 0,21 Jy beam−1 km s−1 , n = 3, 4, ..., 12 az (a) panelen és
σint = 0,05 Jy beam−1 km s−1 , n = 3, 4, ..., 8 a (b) panelen. A háromszögek a Dunham és
mtsai (2012) által detektált milliméter forrásokat jelölik, mint ahogy az 5.1 ábrán is.
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észlelhető ködös struktúrával (Hillenbrand és mtsai, 2013). A CO-fényes
terület ugyancsak egybeesik a Herschel térképeken látható fényes régióval
(Kóspál és mtsai, 2013). Ez a morfológia egy lökésfront jelenlétére utalhat,
melyet ugyanaz az ionizáló sugárzás hoz létre, mint a Hα-ban fényes peremet.
A legnagyobb C18 O oszlopsűrűségeket mutató terület közvetlenül ezen Hαban fényes perem mögött található egy ívszerű struktúrában, az A és B csomókat is magában foglalva. Az A csomó hőmérséklete igen magas (30 K).
Egyéb magas hőmérsékletű foltok is feltűnnek a régióban, például a C csomó és egy másik forrás az A, B és C csomók által kijelölt háromszög közepében. Az A csomó egybeesik a kontinuum képen észlelt legerősebb forrással.
A másik észlelt kontinuum forrás a C csomótól délre található. Hillenbrand
és mtsai (2013) egy harmadik kontinuum forrást is észleltek, amelyet mi nem
detektáltunk. A CO térképeinken ez egybeesne a D csomóval. A B csomó,
annak ellenére, hogy a legforróbb és legsűrűbb CO struktúra, nem jelenik
meg a kontinuumban. Az A és B csomók tömege 23 és 29 K átlaghőmérséklettel 0,19 M , a C csomóé 27 K-es hőmérséklettel pedig 0,1 M .

V2493 Cyg
A FUor közelében a 13 CO és a C18 O vonalak is igen szélesek és több intenzitáscsúcsot mutatnak. A kék oldali vonalszárnyon többletsugárzást is
megfigyelhetünk. A 13 CO integrált intenzitás térkép egy kiterjedt, kör alakú,
2000 ×3000 fényes területet mutat több kis csomóval. A középpontban látható
A csomó elnyúlt és két intenzitásmaximumot is tartalmaz. A régióban három fényesebb (B, C, D) és két halványabb csomó található (E és F). Ezek a
kisebb csomók 2,6 km s−1 felett jelennek meg a csatornatérképeken, nagyobb
sebességeken pedig széttöredeznek és/vagy összeolvadnak. Az A csomó tulajdonképpen két kisebb csomó egymás mellett; az egyik kisebb, a másik nagyobb sebességeken jelenik meg. Az E csomó egybeesik a 2,7 mm térképen
detektált egyik kontinuum forrással. A FUor maga nem jelenik meg a kontinuumban és a 13 CO térképeken is csak akkor látható jól, ha a sugárzást kizárólag 5,45 és 6,52 km s−1 között integráljuk (Kóspál és mtsai, 2016). A C18 O
integrált intenzitás térképen csak gyenge emissziót látunk, és egy pontszerű, nagy optikai mélységű, 4,82 és 5,03 km s−1 között látható fényes forrástól
eltekintve igen nehéz struktúrákat megkülönböztetni a csatornatérképeken.
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5.7. ÁBRA .
A V1735,Cyg momentum és fizikai paraméter térképei.
A képek ugyanolyan elrendezésben szerepelnek, mint az 5.3 ábrán és a jelölések is
ugyanazok.
σint = 0,23 Jy beam−1 km s−1 , n = 3, 4, ..., 13 az (a) panelen és
σint = 0,025 Jy beam−1 km s−1 , n = 3, 5, ..., 15 a (b) panelen.

A 13 CO és a C18 O vonalprofilokon megjelenő három csúcs nagyjából ugyanazon sebességeken látszik mindkét izotopológ esetén, így valószínűleg három külön sebességkomponensről beszélhetünk, nem pedig önabszorpcióról. Ha a három komponensre külön integrált intenzitás térképeket készítünk, észrevehető, hogy a kisebb sebességű komponens főleg az A, B és D
csomót, a középső az A, C és E csomót, a nagy sebességű komponens pedig
halványabb, igen kiterjedt emissziót mutat az egész térképen.
A FUor környezetében a hőmérséklet 10−20 K között van, a C18 O oszlopsűrűségek pedig 1−6 × 1015 cm−2 között. A FUor körül az 5,45 és 6,52 km s−1
között megjelenő CO csomó tömege 22 K átlaghőmérséklettel 0,026 M , az
A−D csomók tömege pedig 0,08−0,2 M között mozog.

V1735 Cyg
Méréseinkben a 13 CO és a C18 O vonal is legalább két csúcsot, a vonalszárnyakon jelentős többletsugárzást és lehetséges önabszorpciót mutat a FUor
körül. A 13 CO vonal integrált intenzitás térképe egy elliptikus, északkeletdélnyugat irányultságú fényes területet mutat, a középpontban egy északdéli irányban elnyúlt csomóval (A csomó). Egy másik, halványabb csomó is
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elhelyezkedik az elliptikus terület északnyugati részén (B csomó). A 2,7 mmes kontinuum térképen megjelenő pontforrás nagyjából egybeesik az A csomóval, de az egyéb kontinuumban detektált szerkezeteknek nincsen megfelelője a CO térképeken. A 13 CO csatornatérképeken egy S alakú struktúra
jelenik meg, mely csomókra töredezik majd újra összeáll magasabb sebességeken. A FUortól északra még igen nagy sebességeken is látunk emissziót.
A C18 O integrált intenzitása nagyon különbözőnek látszik a másik izotopológétól és csak az északi területeken mutat erősebb emissziót. A csatornatérképeken ugyanaz az S alakú struktúra figyelhető meg, ám az északi részen
lévő csomók sokkal fényesebbek, mint a déliek.
Az A csomóban a 13 CO vonalak sebessége valamivel nagyobb, mint a környező területeken. Még ennél is nagyobb vonalsebességek jelennek meg a
csomótól északra. A csatornatérképeken látható, hogy még 8−9 km s−1 körül is jelenik meg emisszió ezen a területen. A vonalak félérték-szélessége
is igen magas a FUortól északra és délre egy-egy régióban. Az északi régió
egybeesik a magas sebességű lebeny északi szélével. Ha az emissziót integráljuk a vonalszárnyakon −0,2−2 km s−1 valamint 7−9,4 km s−1 között, két
jól elkülönülő lebeny válik láthatóvá; északon a vöröseltolódott, délen pedig
a kékeltolódott. A megfigyelt szerkezet kifúvás jelenlétére utal. A lebenyek
elhelyezkedése egyezik Evans és mtsai (1994) megfigyeléseivel, akik 12 CO
emisszióban detektálták a kifúvás jelenlétét. Ők a kifúvás eredetének egy
másik kontinuumforrást jelöltek meg 2000 -re V1735 Cyg-től, de a mi térképeinken a lebenyek a FUorra centráltak.
A C18 O oszlopsűrűségek a FUortól északra igen magasak (0,5−2,3 × 1016 cm−2 ),
de az eloszlás nem mutat egyetlen jól meghatározott csúcsot. Az elliptikus
CO-fényes régióban a hőmérsékletek magasabbak (15−20 K), mint a háttér
és több 30−33 K-es csúcsot is mutatnak. A FUor körül 25 K-es maximumot
látunk. Az A csomó tömege 20 K-es átlaghőmérséklettel és 400 sugárral számolva 0,55 M .

V733 Cep
A FUor irányában mért 13 CO vonalakon önabszorpciót figyelhetünk meg,
valamint többletsugárzást főleg a kék oldali vonalszárnyakon. A vonal integrált intenzitásának maximuma a V733 Cep-től 400 -re északkeletre található egy fényes csomóban (A csomó). A középponttól délkeletre egy másik,
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5.8. ÁBRA . A V733 Cep momentum és fizikai paraméter térképei. A képek ugyanolyan elrendezésben szerepelnek, mint az 5.3 ábrán és a jelölések is ugyanazok.
σint = 0,18 Jy beam−1 km s−1 , n = 3, 4, ..., 8 az (a) panelen és σint = 0,02 Jy beam−1 km s−1 ,
n = 3, 5, ..., 9 a (b) panelen.

halványabb csomó is megjelenik (B csomó). A 13 CO csatornatérképeken alacsony sebességeken csak a térkép délnyugati sarkában látszik emisszió, majd
−10,2 és −9,77 km s−1 között egy elnyúlt, csomós struktúra jelenik meg közel a FUorhoz, de nem esik vele pontosan egybe. Nagyobb sebességeken a
központi régióból eltűnik a CO sugárzás, csak a délkeleti régióban látszanak még fényesebb területek. A C18 O vonal integrált intenzitása a FUortól
északra mutat csak jelentős emissziót. A V1515 Cyg-hez hasonlóan a csatornatérképek értelmezhetők egy kis, táguló, gömbszimmetrikus burok jelzőjeként, ahol a távolodó falat −9,77 km s−1 körül, a közeledő részt pedig
−8,08 km s−1 -nél látjuk. Ezt a képet az is alátámasztja, hogy a FUor körül
egyetlen csatornán sem látunk C18 O csúcsot.
A 13 CO vonalán fényes területek hőmérséklete 10−20 K és a középponttól
északkeletre látunk maximumokat (45 és 75 K). A C18 O oszlopsűrűségek északon valamivel magasabbak, mint délen, 4,8 és 7 × 1015 cm−2 -es értékekkel.
Az A csomó tömege 27 K-es átlaghőmérséklettel 0,24 M , a B csomóé 17 K
hőmérséklettel 0,09 M . A 13 CO vonalszárnyakat −12,9 és −10,7, valamint
−7,4 és −6 km s−1 között integrálva a kék lebenyt délnyugat felé, a vöröset
pedig délkelet felé látjuk. Ha ez valóban egy kifúvás jele, akkor ennek forrása
a V733 Cep-től valamivel délre kell, hogy elhelyezkedjen.
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5.9. ÁBRA .
A V710 Cas momentum és fizikai paraméter térképei.
A képek ugyanolyan elrendezésben szerepelnek, mint az 5.3 ábrán és a jelölések is
ugyanazok.
σint = 0,28 Jy beam−1 km s−1 , n = 3, 5, ..., 17 az (a) panelen és
σint = 0,031 Jy beam−1 km s−1 , n = 3, 6, ..., 33 a (b) panelen.

RNO 1B/C
A detektált 13 CO és C18 O vonalprofilok a forrás környezetében több csúcsot
és lehetséges önabszorpciót is mutatnak. A 13 CO integrált intenzitás térképen látható egy fényes csúcs az RNO 1B-től 2,500 -re északkeletre egy csomóban (A csomó). Ez a csomó a kettős rendszer komponensei között helyezkedik el. Egyéb csomókat is látunk egy, az A csomót is magában foglaló ívszerű struktúra nyugati végében (B csomó), kisebb lokális csúcsokat keletre
és egy nagyobb, halványabb csomót délre (C csomó). A C18 O integrált intenzitás térkép a 13 CO-hoz igen hasonló eloszlást mutat. Mindkét izotopológ
sebességtérképei nagyobb sebességeken mutatják az A csomót, mint a B-t,
közöttük egy 0,1 km s−1 arcsec−1 (25,7 km s−1 pc−1 ) gradienssel keletről nyugatra. A V733 Cep-hez hasonlóan a csatornatérképek mindkét izotopológnál
egy S alakú struktúrát mutatnak, összeolvadó és széttöredező csomókkal.
FUorokra centrált, jól meghatározható CO csomókat nem látunk.
Az A csomó egybeesik a 2,7 mm kontinuumban detektált forrással, melynek szabálytalan alakja jelentheti, hogy esetleg több pontforrás szuperpozíciója. Ezek közül valamelyik az RNO 1C-vel is egybeeshet. Ez a szabálytalan csomó nagyjából egybeesik a Weintraub és Kastner (1993) által észlelt
RNO 1D forrással és az Anglada és mtsai (1994) által detektált VLA 1 nevű
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forrással. A 2,7 mm kontinuumban megjelenő legfényesebb pontforrás az
IRAS 00338+6312 infravörös forrással (azaz a VLA 3-al) esik egybe, és a CO
térképeken is látunk egy kis csomót ezen a pozíción. Az Anglada és mtsai
(1994) által detektált VLA 2 is megjelenik a kontinuum térképünkön. Az ettől nyugatra található fényesebb kontinuum forrásnak nincsen megfelelője
a CO térképeken és korábban nem detektálták egyéb mérésekben sem. Az
RNO 1F-et nem detektáltuk.
A vonalszárnyakat −23,3 és −19,6 km s−1 , valamint −15,6 és −13,3 km s−1 között integrálva a kék lebeny sugárzását az RNO 1B-től nyugat-délnyugatra,
a vörös lebenyt pedig kelet-északkeletre látjuk. Ez jól egyezik az Evans és
mtsai (1994) és a Yang, Ohashi, és Fukui (1995) által detektált kifúvás geometriájával. A C18 O vonal szárnyait integrálva is hasonló képet kapunk. A
lebenyek csomós szerkezete miatt azonban lehetséges, hogy nem kifúvásból,
hanem csak különösen nagy és kis sebességeken látszó CO csomókból érkezik itt a sugárzás.
A régió hőmérséklet-eloszlása nem mutat jól meghatározható maximumot
a FUorok pozícióin, de az ívszerű CO struktúrában mindenütt 40−50 K-es
hőmérsékleteket látunk. A C18 O oszlopsűrűségek megnövekedett értékeket
mutatnak az A csomó, az IRAS forrás és a B csomó környékén, 5 × 1016 cm−2
feletti értékekkel. Az A csomó tömege 40 K-es átlaghőmérséklettel 4,1 M , a
B csomó tömege 90 K-es átlaghőmérséklettel pedig 0,6 M .

5.3.3. A detektált csillag körüli burkok és a források kora
Megfigyeléseink szerint a CO emisszió minden célpont körül egy kiterjedt,
közel tízezer CSE átmérőjű, többé-kevésbé körszimmetrikus alakzatból érkezik. A térképek szélén a sugárzás intenzitása meredeken vagy kevésbé
meredeken lecsökken. Ezen kiterjedt régiókon belül az emisszió szerkezete
többnyire összetett, csomós. Két esetben a detektált 13 CO sugárzás egyetlen
jól körbehatárolható csomóból érkezik, a FUorokra centrálva: a V1057 Cyg
esetében egy 3000 CSE sugarú és 0,21 M tömegű csomóból, a V1735 Cyg esetében pedig egy 3400 CSE sugarú és 0,55 M tömegű csomóból. Ezek a csomók közel kör alakú, a központi csillag által felfűtött objektumok, melyekben
magas sűrűségek mérhetők és a por sugárzásában is megjelennek. Ehhez hasonló csomókat találtunk a V1515 Cyg, a V2492 Cyg és a V2493 Cyg körül
is 0,34, 0,19 és 0,026 M tömegekkel, ám a CO emisszió itt egyéb csomókat
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Forrás
V1057 Cyg
V1515 Cyg
V2492 Cyg
V2493 Cyg
V1735 Cyg
V733 Cep
V710 Cas

Tkp
Nkp
[K] [1016 cm−2 ]
17
0,8
14,2
0,25
24,1
1,68
...
...
24,5
0,41
14
0,12
31,9
3,62
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Tburok
[K]
16,4
11
23,5
37
19,7
...
...

Nburok
Rburok
[1016 cm−2 ] [CSE]
0,84
3000
0,29
5000
1,10
1925
0,29
1650
0,51
3400
...
...
...
...

Mburok
[M ]
0,21
0,26
0,17
0,024
0,51
...
...

Mteljes
[M ]
1,25
3,1
1,9
3,15
6,9
4,5
19,6

Si-sáv
em
em
...
...
abs
abs
abs

5.2. TÁBLÁZAT. Az észlelt FUor-gázburkok paraméterei. (1) a forrás neve; (2,3) hőmérséklet és C18 O oszlopsűrűség a csillag pozíciójánál; (4,5) átlaghőmérséklet és átlagos C18 O oszlopsűrűség a gázburokban; (6,7) a gázburok sugara és tömege; (8) a teljes tömeg az elsődleges nyalábon belül; (9) a 10 µm-es szilikátsáv megjelenése: em = emisszió, abs = abszorpció.

és csúcsokat is mutat. A V1515 Cyg és a V2492 Cyg központi csomójának hőmérséklete szintén fűtésre utal és a kontinuumban is megjelenik. Ezzel szemben nem találunk a forrással pontosan egybeeső CO csomókat a V733 Cep és
az RNO 1B/C esetében. Egyéb CO csomók azonban itt is megjelennek a környezetükben. Az RNO 1B/C esetében az A jelű csomó a két FUor közé esik,
és a régióban több egyéb CO csomó társítható korábbi mérésekben detektált
szubmilliméteres, infravörös vagy rádió forrásokkal.
Az észlelt kiterjedt CO-fényes területek sebességei és a FUorokat magukban foglaló nagyobb csillagkeletkezési felhők karakterisztikus sebességei jól
egyeznek, így elmondható, hogy a megmért emisszió fizikailag köthető a FUorokhoz (Dobashi és mtsai, 1994; Yonekura és mtsai, 1997). Ám ha kiszámoljuk az elsődleges nyalábban megtalált struktúrák teljes tömegét, a kapott értékek (1−20 M ) arra utalnak, hogy ezen anyagmennyiség nagy része nem
fog a csillagra hullani. Ebből következik, hogy ezek a nagy szerkezetek nem
felelnek meg a tényleges csillag körüli gázburkoknak, melyekből a fiatal csillag akkréciós korongjára az anyagbehullás történik. Az öt FUor esetében,
ahol csillagokra centrált, közel kör alakú, meleg CO csomókat detektáltunk,
ezeket a csomókat azonosítjuk, mint gáz- és porburkok. A V733 Cep és az
RNO 1B/C esetében ilyen szerkezetet nem látunk. A detektált gázburkok
kiszámolt paramétereit az 5.2 táblázat tartalmazza.
Korábbi 12 CO-térképezések és optikai tartományú mérések szerint mindegyik
célpontunk környezetében találtak már egy vagy több kifúvást. Három esetben a kilökődő anyag sűrűsége elég nagy ahhoz, hogy ez a 13 CO méréseinkben is megjelenjen, mint a vonalszárnyakra rakódó többlet. A V1735 Cyg
környezetében talált kifúvást a FUor látszik hajtani, a lebenyek iránya pedig
merőleges a FUor körül detektált kiterjedt, lapult emisszióra. Ezzel szemben
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a V733 Cep esetében felmerül, hogy a detektált kifúvásnak nem a FUor a forrása, hanem egy attól valamivel délebbre elhelyezkedő, ebben a mérésben és
korábban sem detektált objektum. Az RNO 1B/C esetében a FUorok környezetében megannyi más forrás is megjelenik, melyek szintén produkálhatnak
kifúvásokat.
Mind a kontinuumból, mind a CO-sugárzásból számolt tömegek és oszlopsűrűségek erősen függnek a használt hőmérsékletektől. Az általam az optikailag vastag 13 CO sugárzásából kiszámított hőmérsékletek jól egyeznek a
20−50 K-es hőmérsékletekkel, melyeket fiatal csillagok gázburkai esetében
gyakran használnak az irodalomban (Andre és Montmerle, 1994; Hogerheijde és mtsai, 1999; Sandell és Weintraub, 2001; Lommen és mtsai, 2008;
Dunham és mtsai, 2012; Green és mtsai, 2013; Kóspál és mtsai, 2013). A
Kóspál és mtsai (2017) által bemutatott AP EX mérések alapján kisebb tömegű gázburkok alacsonyabb hőmérsékletűek (5−7 K), nagyobb tömegűek
pedig melegebbek (> 50 K). A jelen tanulmányban, ha nem vesszük figyelembe a V2493 Cyg körüli kevésbé pontosan meghatározott hőmérsékleteket,
a V1735 Cyg gázburka mutatja a legmagasabb átlagos hőmérsékletet (25 K),
de a V2492 Cyg kisebb tömegű gázburka is hasonlóan meleg. Az RNO 1B/C
kettős FUor-rendszer környezetében a többinél magasabb értékeket látunk
(30−50 K), ami magyarázható a régióban elhelyezkedő egyéb források által
hajtott kifúvások energiakibocsátásával.
A fiatal csillagok fejlettségi állapota megkülönböztethető SED-jük infravörös
és szubmilliméteres részének vizsgálatával (lásd az 1.2 alfejezetet). Fejlettségi állapotuk ugyancsak korrelál a körülöttük elhelyezkedő gáz- és poranyag
tömegével (korong és burok). Andre és Montmerle (1994), Bontemps és mtsai (1996) és Moriarty-Schieven és mtsai (1994) fiatal csillagokat vizsgáltak a
Taurus-ban és a ρ Ophiuchi-ban, és megállapították, hogy a 0. osztályú fiatal
csillagok gázburkainak tömege nagyobb, mint nagyjából 0,5 M . Az I. osztályba tartozó objektumok gázburka kisebb tömegű, 0,15 és 0,015 M közötti,
0,06 M -es mediánnal. A II. osztályú csillagok gázburkai még kisebb tömegűek, 0,002 és 0,15 M közöttiek, 0,01 M mediánnal. A legtöbb III. osztályú
csillagot nem detektálták 1,3 mm-en, a II. osztályú csillagok burkai pedig felbontatlanok maradtak az IRAM teleszkóp 1200 -es (1000 CSE) nyalábjával. Az
I. osztályú objektumok kiterjedt, felbontott forrásokként jelentek meg, pár
ezer CSE sugárral.
A jelen mintában detektált gázburok-tömegek közel két nagyságrendet fognak át, 0,026 M -tól 0,55 M -ig. Kóspál és mtsai (2017) hasonló tömegeket
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5.10. ÁBRA . A FUorok közelében megfigyelt kifúvások. A szürkeárnyalatos skála a 13 CO
integrált intenzitását mutatja és fekete kereszt jelöli a FUorok pozícióját. Piros vonal jelöli
a vöröseltolódott lebenyt, kék pedig a kékeltolódottat a vonalszárnyak integrált intenzitás
maximumának 50, 70 és 90%-ánál. A vonalszárnyakat a szövegben leírt sebességhatárok
között integráltam. A sárga szaggatott vonal a 13 CO vonal félérték-szélesség kontúrjait
mutatja 4 és 5 km s−1 -nál.

állapítottak meg nyolc déli és egyenlítői FUorra. A kontinuumból számolt tömeg három forrás (a V1057 Cyg, a V2492 Cyg és a V1735 Cyg) esetében megközelítőleg ugyanannyi, 0,3−0,4 M . A por és a gáz sugárzásából számolt
tömegértékek között látunk némi korrelációt, például azoknak a forrásoknak, melyeket gyengén vagy egyáltalán nem detektáltunk a kontinuumban,
a CO alapján mért tömegük is igen kicsi, vagy nincs is detektált CO csomó
rájuk centrálva. Ezzel szemben a V1735 Cyg kontinuum tömege nem kiemelkedően magas, pedig CO sugárzása alapján a legnagyobb tömegű burkot
látjuk körülötte. A V1515 Cyg, mely gyenge kontinuum forrás, CO sugárzása alapján a második legnagyobb tömegű burokkal rendelkezik. A gáz/por
arányban látható ilyen különbségek magyarázhatók például a csillagok körüli akkréciós korong tömegének különbségeivel, a CO kifagyás különböző
mértékével vagy a fiatal csillag rendszer inklinációjával.
A talált gázburkok tömegeiből ítélve a vizsgált FUorok egy része fiatal, mélyen beágyazott, I. osztályú objektumokhoz hasonló pl. a V1735 Cyg, nagy
tömegű és kiterjedt burkával. Más objektumok idősebb, II. osztályú csillagoknak tűnnek pl. a V2493 Cyg, melyet nem detektáltuk a kontinuumban
és igen kicsi CO burokkal rendelkezik. A V733 Cep és az RNO 1B/C körüli gázanyag nem detektálása CO-ban szintén arra utal, hogy ezek már fejlettebb objektumok, hasonlóak a II. osztályú csillagokhoz. A V1057 Cyg, a
V1515 Cyg és a V2492 Cyg körüli burkok tömege I. osztályú objektumokhoz
hasonlóvá teszi őket, de a V1515 Cyg csak gyengén detektált a kontinuumban és gázburka térben nagyobb kiterjedésű.
Quanz és mtsai (2007b) a FUorok közép infravörös spektrumán a 10 µm-es

106

5. Eruptív fiatal csillagok körüli gáz- és porburkok

szilikátsávot vizsgálva két csoportot különítettek el. Az 1. kategóriába azok
a FUorok tartoznak, melyek a szilikátsávot abszorpcióban mutatják. Ezt az
magyarázza, hogy ezek a csillagok még egy nagy tömegű poros gázburokba ágyazódnak és az akkréciós korongban keletkező szilikát emissziót ez a
burok elnyeli. A 2. kategória csillagai szilikát emissziót mutatnak, mert a
gázburok kiürült már annyira, hogy az észlelő rálát az akkréciós korong felszínére. A két csoportot megmagyarázza, ha feltételezzük, hogy az 1. kategóriába tartozó FUorok 0. vagy I. osztályú fiatal csillagokhoz hasonlóak, míg
a 2. kategóriájúak idősebb, II. osztályú objektumokhoz hasonlatosak. Itt az
akkréciós korongot azért láthatjuk felbukkanni, mert a gázburok nagy része
ekkorra már eltűnt, a korongra hullott és onnan a csillag felszínére akkretálódott. Ez összhangban van azokkal a modellezési eredményekkel, miszerint
ezek az objektumok ismétlődő FUor kitöréseiket követően fejlődésük nyugodtabb fázisába lépnek és T Tauri-szerű csillagokká válnak. Mindebből következően a FUorok a fiatal csillagok életének azon szakaszát képviselhetik,
mikor az objektum az I. osztályból a II. osztályba lép át.
A FUorok gázburok-tömegének tehát korrelációt kell mutatnia a 10 µm-es
szilikátsáv megjelenésével. Spitzer és ISO adatok alapján (Green és mtsai,
2006; Larsson és mtsai, 2000) az RNO 1B és C, a V1735 Cyg és a V733 Cep abszorpcióban mutatja a szilikátsávot, míg a V1057 Cyg és a V1515 Cyg emisszióban. Az utolsó két FUor (V2492 Cyg és V2493 Cyg) SED-jéről nincsen elég
jó minőségű információnk ebben a hullámhossz tartományban. A tény, hogy
a legnagyobb tömegű CO burokkal rendelkező V1735 Cyg abszorpciót, a kisebb tömegű V1057 Cyg és V1515 Cyg pedig emissziót mutat, igazolni látszik a korrelációt. Azonban a fennmaradó két FUor esetében nem látunk
CO burkot, mégis abszorpcióban mutatják a szilikátsávot. Az összefüggés
nem egyértelmű, hiszen sok más tényező is befolyásolhatja az objektumok
megjelenését milliméteres és infravörös hullámhosszokon. A 10 µm-es szilikátsáv sugárzása a FUorhoz igen közel, pár CSE távolságban keletkezik, míg
CO emisszió kis és nagy skálákon is megjelenik, asszociációja a FUorral nem
mindig egyértelmű és akár a csillagtól távolabbi por- és gázfelhők is elnyelhetik a szilikát sugárzást. A rendszer inklinációja is jelentősen befolyásolja a
korrelációt. Ha az objektumot az egyenlítői síkjához közeli szögből, a korong
hideg részein keresztül látjuk, még abban az esetben is szilikát abszorpciót
mérhetünk, ha a gázburok már megritkult vagy elfogyott.
Érdekes megfigyelés, hogy a FUorok körüli teljes tömeg (az elsődleges nyalábon belül észlelt minden CO sugárzás összegéből kiszámolva) is korrelációt
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mutat a szilikátsáv megjelenésével. Az abszorpciót mutató csillagok körüli
teljes tömeg nagyobb mint 4,9 M , míg az emissziót mutatóké kisebb annál.
Az így számolt tömeg nemcsak a gázburok, hanem szomszédos struktúrák,
felhőcsomók vagy akár más fiatal csillagok körüli struktúrák CO sugárzását
is magában foglalja. A V733 Cep és az RNO 1B/C rendszer esetében, melyek
CO-észleléseik alapján fejlettebb, sűrű és kiterjedt burokkal nem rendelkező
csillagoknak tűnnek, talán pont ezek a nagyobb skálás struktúrák alakítják ki
a szilikát abszorpciót.

5.4. Összefoglalás és konklúziók
A fejezetben nyolc északi FU Orionis-típusú csillag interferometrikus 13 CO
és C18 O méréseit mutatom be. Célom, hogy a csillagok körüli gáz- és porburkok fizikai paramétereit kiszámoljam és abból fejlettségi fokukra, a környezetüket alakító folyamatokra következtessek. Minden célobjektum körül
erős, magas jel/zaj arányú CO sugárzást észleltünk. A detektált szerkezetek nagyobb skálán nagyjából körszimmetrikusak, kiterjedtek, közel tízezer
CSE átmérőjűek és összetett sebességteret mutatnak. Bennük legalább egy,
de gyakran több kisebb csomót is látunk. Az emisszió gyakran a FUorok közelében éri el maximumát. A 13 CO sugárzás túlnyomóan optikailag vastag,
így alkalmas a gáz hőmérsékletének megállapítására. Ezzel szemben a C18 O
emisszió optikailag vékony, így megállapítható belőle a detektált szerkezetek
sűrűsége és tömege. Az észlelt hőmérsékletek többnyire 20−50 K között alakulnak, a C18 O oszlopsűrűségek pedig néhányszor 1015 −1016 cm−2 értékeket
mutatnak. A hőmérséklet gyakran a FUorokkal asszociált CO csomókban éri
el maximumát, amely a csillagok általi fűtésre utal.
V 1057 Cyg: A csillag körül egy 0,21 M tömegű, körszimmetrikus gázburkot
találtam, melyben a detektált sebességgradiens forgásra utal. A gázburok
ugyancsak megjelenik a kontinuumban. A SED alapján II. osztályú fiatal csillagként klasszifikált FUor ez alapján fiatalabb, I. osztályú objektumnak tűnik.
Ha a csillagot egy nagy, poláris üreg irányából látjuk, ahogyan Green és mtsai (2013) korábban javasolták, az megmagyarázhatja ezt az ellentmondást és
a csillag spektrumában található 10 µm-es szilikát emisszió jelenlétét.
V 1515 Cyg: A csillag gázburkának tömege hasonló, mint a V1057 Cyg esetében, a szilikátsáv itt is emisszióban jelenik meg, a SED pedig ugyanúgy II.

108

5. Eruptív fiatal csillagok körüli gáz- és porburkok

osztályú objektumra utal. Az egyetlen különbség, hogy a forrás kontinuumból számolt tömege igen alacsony, ami szintén egy későbbi fejlettségi állapotra utalhat. Erre magyarázat lehet még egy kisebb tömegű akkréciós korong
jelenléte is. Ezen objektum körül találjuk a legalacsonyabb hőmérsékleteket
a mintában. A csatornatérképeken egy kb. 5000 CSE sugarú, gyűrűszerű,
csomós struktúra fedezhető fel a FUor körül, melynek szerkezete egy táguló
burok jelenlétére utalhat.
V 2492 Cyg: A FUor gázburkának tömege igen hasonló a V1057 Cyg-nél mérthez és a forrás hasonlóan erősen detektált a kontinuumban is. Ez fiatalabb,
beágyazott, I. osztályú csillaghoz hasonló fejlettségi fokra utal. Az objektum közelében nagy skálás sebességgradiens észlelhető a CO vonalakban,
amely egy ionizációs front általi összenyomással magyarázható. Ez egybevág optikai és távoli infravörös hullámhosszakon látható szerkezetekkel is.
Az ionizációs front mögött több kisebb CO csomót is látunk, ezek különböző
sűrűségeket mutatnak, de több közülük magasabb hőmérsékletű a környezeténél.
V 2493 Cyg: Az objektum körül egy kiterjedt, csomós szerkezetű CO felhőt
észleltünk. A FUor körül egy igen kis tömegű és méretű gázburok található,
melynek tömege a II. osztályú fiatal csillagok körüli anyag tömegéhez hasonló. A forrás nem jelenik meg az 1,3 és 2,7 mm kontinuumban, ami szintén
későbbi fejlettségi állapotra utal.
V 1735 Cyg: A csillag SED-je a II. osztályú fiatal csillagokéhoz hasonlít, de a
CO-sugárzás egy kiterjedt, nagy tömegű gázburkot jelez, mely a kontinuumban is megjelenik. Nagyobb skálán egy elliptikus, lapult struktúrára merőlegesen kifúvás jeleit is megtaláljuk. A szilikátsáv abszorpcióban jelenik meg,
mely szintén idősebb objektumra utal.
V 733 Cep: A FUor körül két fényesebb CO csomót látunk, amelyek a csillag
optikai pozíciójától távolabb helyezkednek el. A kontinuumban igen gyenge
forrásként jelenik meg, ám a szilikátsáv abszorpciós vonalat mutat a közelében. A FUorból vagy egy másik, nem detektált forrásból kiinduló kifúvást is
láthatunk a régióban.
RN O 1B/C: A FUorok körül nem detektáltunk gázburkot, ám több jól azonosítható CO-struktúra és csomó is megjelenik a területen. Néhány ilyen a
kontinuumban is detektálható. A legfényesebb CO csomó tömege 4,1M , ez
a kettős tagjai között vagy körül helyezkedik el és a szilikát abszorpció okozója lehet a csillagok közelében.
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A vizsgált FUorok fejlettségi fokának megállapítása a szilikátsáv jellegének
segítségével többféle bizonytalansággal terhelt. Pontosabb eredményekhez
szükségünk van információra a rendszer inklinációjáról, a közelükben lévő
egyéb beágyazott vagy fiatal forrásokról, valamint még nagyobb felbontású
spektrális térképeket kell készítenünk. Több vizsgált forrás is bizonyíthatóan
igen hasonló nyugalomban lévő I. osztályú vagy II. osztályú fiatal csillagokhoz. A források gázburkának paramétereiben tapasztalt sokféleség arra utal,
hogy az FU Orionis-típusú csillagok valóban a két osztály közötti átmenetet
képviselik és hogy a FUor kitörések nagy szerepet játszanak ennek a változásnak a végbemenetelében.

5.5. Kitekintés
A projekt folytatásaként négy másik FUor N OEM A méréseit elemzem majd,
nagy térbeli és spektrális felbontással, megvizsgálva a hozzájuk kapcsolódó
csillag körüli por és gáz tulajdonságait. A mérések egytányéros részét én végeztem el a 30 m-es távcsővel. Az egyik forrás, a V582 Aur jelű csillag kitörésének fénygörbéit és csillagközi környezetét elemző cikket már el is fogadták
az Astrophysical Journal-ben (Ábrahám et al. elfogadva az A&A-ban). Több
FUor környezetében a JCM T teleszkóp is készített CO méréseket, melyekben én is közreműködtem megfigyelőként.
Jövőbeli terveink között szerepel, hogy a N OEM A interferometrikus rendszer legnagyobb térbeli felbontást adó konfigurációjának használatával vizsgáljuk a csillag körüli burok és az akkréciós korong határát tizenegy északi
FU Orionis-típusú objektum körül. A tanulmány célja az ALM A által elérhető felbontáshoz közelítő minőségű mérések végzése lesz, hogy karakterizálhassuk az anyagbehullás jellemzőit a csillagok körül. A korong sebességterének meghatározása a források fejlődési állapotának meghatározásához is
segítséget nyújt majd.
Több érdekes déli FUor objektumról ALM A adatokkal is rendelkezünk, ezeknek kiértékelése és elemzése jelenleg is folyik. A mérésekkel 100 -nél is nagyobb térbeli felbontással világítunk majd rá a csillagok körüli anyag struktúrájára és kinematikájára, hasonlóan a V346 Nor ALM A megfigyeléseiből
származó cikkünkhöz (Kóspál és mtsai, 2017).
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3.1. A HCL 2 részegységei és azok Herschel alapú hidrogén oszlopsűrűség térképe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Összefoglalás
Doktori értekezés címe:
Csillagközi anyag és csillagkeletkezés a Naprendszer néhány kiloparszekes
környezetében
Szerző: Fehér Orsolya
A csillagközi molekulafelhőkben kialakuló szerkezetek jellemzői közvetlen hatással vannak a felhőkben keletkező csillagok számosságára, eloszlására és tulajdonságaira. Doktori munkám során a
Galactic Cold Cores nemzetközi együttműködés keretében a P lanck és a Herschel űrteleszkópok
egyedülálló mérési mintájának elemzésével és további földi spektroszkópiás mérések végzésével potenciális csillagkeletkezési vidékek paramétereit vizsgáltam. Az észlelésekből a sűrű csillagközi felhőcsomók por- és gáztartalmának fizikai paramétereit (hőmérséklet, sűrűség, turbulencia, a por
méretbeli eloszlása) kapjuk meg, melyek ismerete elengedhetetlen ahhoz, hogy egységes képet alkossunk a galaxisunkban zajló csillagkeletkezés folyamatáról. A fiatal csillagok gázburkait az MTA
CSFK Lendület Korong-kutató Csoport munkájának keretében tanulmányoztam. Az FU Orionistípusú csillagok (FUorok) optikai és infravörös hullámhosszokon fényes kitöréseket mutatnak, melyek
anyag-akkréciójuk rátájának változásával (epizodikus akkréció) vannak kapcsolatban. Elméleti
modellek szerint minden kis tömegű fiatal csillag áteshet ilyen időszakokon, így a mechanizmus
kulcsfontosságú lehet a kis tömegű csillagok kialakulásának folyamatában.
Herschel térképek és az onsala-i 20 méteres teleszkóppal általam végzett szén-monoxid vonalas
mérések segítségével meghatároztam 35 galaktikus hideg felhőcsomó fizikai paramétereit. A vizsgált
felhőcsomók harmada kis tömegű és méretű, viszonylag közeli, gravitációsan nem kötött objektum,
melyekhez nem társítható csillagkeletkezés. A másik csoportot parszek-skálájú, akár több száz
naptömeget is elérő, távoli felhők alkotják, melyekbe több fiatal objektum is ágyazódhat.
A TMC-1 filamentáris molekulafelhő szerkezetét Herschel térképekkel és ammónia vonalas
mérésekkel vizsgálva megerősítettem, hogy a felhő nem egységes struktúra. Statisztikus halmazkeresési módszerekkel négy, többé-kevésbé filamentáris alegységet azonosítottam a felhőben. Az
alegységek szerkezete és kinematikája arra utal, hogy bár még nem váltak sebességben koherens
egységekké, már megkezdődött bennük a fragmentáció. Ez a megfigyelés szembenáll a filamentumok fejlődésére felállított ún. "fray and fragment" elmélettel.
A Rosette Molekulafelhő Komplexumban tizenegy csillaghalmazban vizsgáltam a fiatal csillagok
kor szerinti eloszlását spektrális energiaeloszlásuk meghatározásával. Eredményeim nem utalnak
egyértelműen indukált csillagkeletkezés jelenlétére a molekulafelhőben.
Az FU Orionis-típusú csillagok környezetét ∼ 200 felbontású interferometrikus mérésekkel vizsgáltam. Meghatároztam a csillagokat körülvévő gáz és por eloszlását és kiszámoltam a gáz hőmérsékletét és sűrűségét. A legtöbb csillag körül pár ezer CSE sugarú, pár tized naptömegű, körszimmetrikus, környezetüknél melegebb gázburkokat találtam. A gázburkok tömegéből ítélve a vizsgált
FUorok egy része igen fiatal, mélyen beágyazott, az I. osztályú fiatal csillagokhoz hasonló, mások
pedig idősebbeknek látszanak és kis tömegű CO burokkal rendelkeznek.

Summary
Title of doctoral thesis:
Interstellar material and star formation in the few kiloparsec neighbourhood of the
Solar System
Written by: Fehér Orsolya
The structure and physical parameters of interstellar molecular clouds have a direct effect on the
number, distribution and parameters of the forming stars inside them. During my PhD, as part of
the Galactic Cold Cores international research group, I have examined the physical parameters of
potential star forming regions by analyzing the data from the P lanck and Herschel space telescopes
and by performing ground based spectroscopic measurements. From these it is possible to derive
the parameters of the gas and dust in dense molecular cloud clumps e. g. temperature, density,
turbulence and dust distribution. This is crucial to understand the galactic star formation process.
I also examined the circumstellar material connected to young stellar objects, as part of the MTA
CSFK Momentum Disk Research Group. FU Orionis-type young stars (FUors) show bright eruptions at optical and infrared wavelengths, which is connected to the increase of their mass accretion
rate (episodic accretion). According to theoretical models all young stars may go through phases
like this, thus the mechanism might play a crucial role in the formation of low-mass stars.
Using Herschel dust continuum maps and performing carbon-monoxide measurements with the
Onsala 20m telescope I determined the physical parameters of 35 Herschel galactic cold clumps.
About one third of the examined clumps were found to be low-mass, small, relatively close-by,
gravitationally unbound objects that are not associated with star formation. The other group of
objects show parsec-scale sizes, several hundreds of solar masses, higher distances and they are
associated with many young stellar objects.
I examined the structure of the TMC-1 filamentary molecular cloud with Herschel maps and
ammonia observations, and confirmed that the cloud is composed of several sub-structures. Using
statistical cluster-finding methods I identified four, more or less filamentary regions inside the filament. The structure and kinematics of these sub-structures suggest that they are not yet velocity
coherent, however, fragmentation has already started inside them. This result disagrees with the
so-called "fray and fragment" theory proposed to explain filament evolution.
I determined the age distribution of young stellar objects in the Rosette Molecular Complex by
analyzing their spectral energy distributions. My results do not imply unambiguously that triggered
star formation takes place in the cloud.
I examined the circumstellar material around eight FU Orionis-type objects using interferometric
observations with a spatial resolution of ∼ 200 . I determined the distribution of gas and dust and
calculated temperatures and densities as well. Most targets are associated with roughly spherical
clumps, with radii of a few thousand AU and masses of a few tenth of a solar mass, showing higher
temperatures than their environment. The mass of these envelopes suggests that some of the FUors
are quite young, embedded stars, similar to Class I young stellar objects, while other targets are
more evolved and are associated with low-mass CO envelopes.
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