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Fehér Orsolya

Témavezető:
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Bevezetés
A csillagkeletkezés folyamatának vizsgálata elengedhetetlenül fontos ahhoz,
hogy kiderítsük, honnan erednek a Naprendszerhez hasonló csillagrendszerek és a Földhöz hasonló bolygók, hogyan formálódik és fejlődik a Tejútrendszer és más galaxisok és milyen módokon alakul ki és változik az Univerzum
anyagának összetétele. Galaxisunkban a csillagkeletkezés fő helyszínei az
óriás molekulafelhők, melyek túlnyomó többségében a galaxis korongjában,
a spirálkarokban helyezkednek el. Ezek a molekulafelhők elsősorban hidrogéngázból és porból (1%) álló, sűrű (> 103 cm−3 ) és hideg (15−20 K) képződmények. A csillagközi anyag szerkezete hierarchikus: a több parszek
nagyságú óriás molekulafelhőkbe hosszú, szálas, megnövekedett sűrűségű
ún. filamentumok ágyazódnak be. Ezek mentén az anyag csomókba, illetve gravitációsan kötött felhőmagokba tömörülhet. Mivel a csillagkeletkezés
a csillagközi anyag gravitációs összehúzódásával ilyen magokban történik,
a felsorolt szerkezetek jellemzői és a bennük lezajló folyamatok közvetlen
hatással vannak a csillagkeletkezés folyamatára, a keletkező csillagok számosságára, eloszlására és tulajdonságaira. Dolgozatomban mind statisztikai
mintákon, mind egyedi objektumokon is megvizsgáltam a sűrű csillagközi
felhőcsomók fizikai paramétereit és azoknak korrelációit. A csillagkeletkezés
folyamatának környezeti hatásoktól való függését fiatal csillagok molekulafelhőkön belüli eloszlásának és csoportosulásának elemzésével és a csillag
körüli gázburkok nagy térbeli felbontással való feltérképezésével tanulmányoztam.
A felhőket alkotó molekuláris hidrogén egyéb molekulákkal való kölcsönhatása során azokat gerjeszti, így ezek az ún. nyomjelző molekulák (pl. a
szén-monoxid izotopológjai, ammónia) milliméteres hullámhosszú sugárzását spektroszkópiai módszerekkel észlelve a molekulafelhőkön belüli fizikai
viszonyokról (sűrűség, hőmérséklet) kaphatunk információt. Mivel a felhőcsomók még igen hidegek, a bennük lévő por hőmérsékleti sugárzása távoli
infravörös és szubmilliméteres hullámhosszakon észlelhető, míg optikai tartományban a felhők a csillagos háttér előtt fekete foltokként is megfigyelhetők, a rajtuk áthaladó csillagfény elnyelődése és szóródása miatt. A fiatal,
kialakulóban lévő csillagok az őket kezdetben körülvevő sűrű gáz- és porburok miatt szintén távoli infravörös tartományokban figyelhetők meg. Ahogy
a beágyazott csillag fejlődik, a hőmérséklete növekedik és a csillag körüli
anyag nagy része is eltűnik: a csillagba hullik, kifúvások által eltisztítódik
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vagy a csillag körül kialakuló korongban nagyobb testekké, bolygókká áll
össze. Ezért a fejlettebb fiatal csillagok már közeli és közép-infravörös tartományokban is láthatóak lesznek.

Alkalmazott módszerek
A P lanck űrtávcső szubmilliméteres teljes égbolt felmérése és a Herschel űrtávcső infravörös térképezései lehetőséget teremtettek arra, hogy megvizsgáljuk a csillagkeletkezés jellemzőit sűrű és hideg molekulafelhők egy elfogulatlan mintáján, a Tejútrendszer különböző régióiban. Munkám nagy részben ezeken az adatokon alapult. Ezen kívül magam is végeztem földi rádió
hullámhosszú spektroszkópiai méréseket a vizsgált felhőcsomók gáztartalmának jellemzése céljából.
• A vizsgált felhőcsomók azonosítására a P lanck és a Herschel űrtávcsövek adatait használtam, magas hidrogén oszlopsűrűségű (> 1021 cm−2 )
régiókat kiválasztva a Herschel mérésekből számolható oszlopsűrűség
térképeken. A távoli infravörös sugárzásból spektrális energiaeloszlás
görbe illesztésével por-hőmérsékletet és optikai mélységet számoltam.
• A hígabb csillagközi anyag fizikai paramétereit a szén-monoxid molekula különböző izotopológjainak rotációs átmeneteihez tartozó spektrumvonalainak mérésével határoztam meg. A felhőcsomók belsejében
lévő még sűrűbb anyag tulajdonságait az ammónia molekula inverziós
átmenetei során keletkező vonalas sugárzás alapján számoltam ki.
• A detektált vonalakból meghatározható a csillagközi gáz kinetikus hőmérséklete, oszlopsűrűsége és az adott molekula relatív gyakorisága. A
vonalak alakjának és paramétereinek (sebesség, félérték-szélesség) gondos elemzésével a gázanyag turbulens viszonyaira, valamint kifúvások
és a felhő forgásából származó sebességgradiensek jelenlétére következtettem. A vizsgálatokhoz pozíció-sebesség és csatornatérképeket is
készítettem.
• A felhőcsomók korábbi publikációkban megadott távolságait saját méréseimből kiszámolt kinematikai távolságértékekkel igazoltam, pontosítottam. A távolságok, az oszlopsűrűségek és a felhő turbulens viszonyainak tudatában a csomók tömege és viriáltömege kiszámolható, ezzel pedig gravitációs stabilitásuk vizsgálható a viriáltörvény segítségével.
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• A TMC-1 filamentáris felhőcsomó alszerkezeteit statisztikus halmazkeresési módszerekkel határoztam meg a molekulavonalas és a por kontinuum sugárzás méréseket együttesen felhasználva.
• A Rosette Molekulafelhő Komplexum fiatal csillagainak fizikai paramétereit, köztük a csillagok korát is, azok közeli, közép- és távoli infravörös tartományokban mért sugárzásának spektrális energiaeloszlásillesztésével végeztem el az online SED Fitting eszköz segítségével, amelyet Robitaille és mtsai tettek elérhetővé.
• Munkám során az adatfeldolgozó és ábrázoló rutinokat IDL (Interactive Data Language) és Python nyelveken írtam meg. A spektrumok
kalibrációját, feldolgozását és illesztéseit a GILDAS programcsomag segítségével végeztem. A halmazkereséshez az R statisztikus könyvtárat
használtam. A Herschel mérések kalibrációját és feldolgozását a HIPE
(Herschel Interactive Processing Environment) szoftverrel, az interferometrikus mérések analízisének egy részét pedig a CASA (Common
Astronomy Software Applications) programcsomaggal végeztem.

Tézisek
1. Távoli infravörös hullámhosszú Herschel por kontinuum sugárzás
térképekre és általam végzett és feldolgozott rádió hullámhosszú szénmonoxid vonalas mérésekre támaszkodva meghatároztam 35 Herschel
galaktikus hideg csomó fizikai paramétereit. A felhőcsomók kinetikus
hőmérsékletei többnyire alacsonynak (8−20 K), hidrogén oszlopsűrűségei pedig magasnak bizonyultak (0,6−40 × 1021 cm−2 között, míg több
mint a minta fele 5 × 1021 cm−2 feletti értékeket mutat). Két csomó esetében a különösen magas kinetikus hőmérsékletek (23 és 32 K) a gázanyagba beágyazott csillagok általi fűtést mutatják. A kiszámolt porhőmérsékletek 11−15 K között vannak, és nem korrelálnak jól a felhőcsomók kinetikus hőmérsékleteivel ezeken a sűrűségeken. A 13 CO molekula relatív gyakorisága (0,8 × 10−6 ) a korábban sűrű csomókra meghatározott értékekhez képest alacsony.
2. A Herschel por kontinuum térképek és szén-monoxid méréseim felhasználásával vizsgált 35 Herschel galaktikus hideg felhőcsomó harmada kis tömeggel és mérettel rendelkező, viszonylag közeli, gravitációsan nem kötött objektum. Tömegük 1 M alatti, méretük kisebb,
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mint 0,3 pc, így közel állnak a felhőmagok klasszikus definíciójához
(Bergin & Tafalla, 2007). Paramétereik szerint nem valószínű bennük
csillagkeletkezés. A másik csoportot parszek-skálájú, akár több száz
naptömeget is elérő, távolabb elhelyezkedő felhők alkotják. Ezeknek
viriálstabilitása a kiszámolt tömegekben fellépő nagy hibák miatt nem
határozható meg biztonsággal, de általában nagy számú fiatal csillag
jelölt társítható hozzájuk.
3. A TMC-1 sűrű filamentáris molekulafelhő ammóniamérésekkel és
Herschel por kontinuum térképekkel való együttes elemzésével megerősítettem, hogy a felhő nem egységes szerkezet, hanem több részegységből áll. Az R statisztikus elemző szoftver N bClust algoritmusa
segítségével különböző halmazkeresési módszereket használva négy,
többé-kevésbé filamentáris alegységet ún. szub-filamentumot azonosítottam a felhőben, melyeknek tömege 20−50 M közötti és közel állnak
a gravitációs stabilitáshoz.
4. A TMC-1 filament TMC-1F3 jelű szub-filamentumába ágyazott I. osztályú fiatal csillag kifúvása hatással lehet a felhő főgerincének gázanyagára. Az ammónia spektrumvonalak turbulens kiszélesedése megemelkedik a főgerinc azon oldalán, melyen a fiatal csillag és az akörül
detektált ammónia felhőcsomó látható. Korábbi megfigyelések szerint
a csillag kifúvása a főgerinc irányába mutat, kissé az észlelő felé fordulva. Ezekből az észlelésekből valószínűsíthető, hogy a fiatal csillag
kifúvása által továbbított kinetikus energia megnöveli a turbulenciát a
filamentum főgerincében.
5. A TMC-1 filamentáris felhő szub-filamentumainak szerkezete és kinematikája arra utal, hogy bár még nem feltétlenül váltak sebességkoherens szálakká, már megkezdődött bennük a fragmentáció. Hacar és mtsai (2013) és Tafalla és Hacar (2015) egy másik Taurus-beli
filamentumot kisebb méretű szálakra felbontva a filamentumok fejlődésének "fray and fragment" elméletét fogalmazták meg. A TMC-1
szub-filamentumai méretükben és tömegükben is hasonlítanak az általuk megfigyelt szálakra, de míg az északi TMC-1F1 sebességszórásai
szubszonikusak, a déli TMC-1F4 sebességei kevésbé szabályosak és helyenként szuperszonikusak. Korábbi nagy felbontású, interferometrikus mérésekkel a déli szub-filamentumban már 0,01−0,1 pc skálájú kisebb magokat is találtak. Ezért a TMC-1 részegységeinek paraméterei
nem támasztják alá a "fray and fragment" elméletet.
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6. A Rosette Molekulafelhő Komplexum tizenegy csillaghalmazában
meghatároztam a fiatal objektumok kor szerinti eloszlását. A csillaghalmazokban 535 fiatal csillag található. A csillagokat 1−22 µm-ig terjedő spektrális energiaeloszlásuk illesztésével és spektrálindexük meghatározásával klasszifikáltam, valamint a Robitaille és munkatársai által kifejlesztett modellhálózat tagjainak SED-jéhez való illesztéssel karakterizáltam, melyből koruk is megbecsülhető. A csillaghalmazok kora és elhelyezkedésük a felhő fiatal OB asszociációjához képest nem utal
egyértelműen indukált csillagkeletkezés révén való kialakulásukra.
7. Nyolc FU Orionis-típusú eruptív fiatal csillag környezetének IRAM
egytányéros és PdBI interferometrikus mérésekkel való vizsgálata
során meghatároztam a csillagokat körülvévő gáz és por eloszlását,
tömegét, és kiszámoltam a gáz hőmérsékletét és sűrűségét. Két csillag (V1057 Cyg és V1735 Cyg) esetében a CO sugárzás egy, a csillagokra
centrált, kb. 3000 CSE sugarú, pár tized naptömegű, körszimmetrikus
csomóból ered. Hasonló csomókat találtam a V1515 Cyg, a V2492 Cyg
és a V2493 Cyg optikai pozíciói körül is, ám a környezetükben más
struktúrák is megjelennek. A központi csomók 15−25 K hőmérsékletűek és melegebbek, mint környezetük, ami a beágyazott csillagok általi
fűtésre utal.
8. Meghatároztam a vizsgált FU Orionis-típusú csillagokat körülvevő
gázburkok jellemzőit és segítségükkel behatároltam a vizsgált fiatal
csillagok fejlettségi fokát. A talált gázburkok tömegét összehasonlítva korábbi mérésekben nem eruptív csillagok körül detektált gázburkok tömegével azt találtam, hogy a vizsgált FUorok egy része igen fiatal, mélyen beágyazott, az I. osztályú fiatal csillagokhoz hasonló forrás
(pl. V1735 Cyg). Más objektumok idősebbnek látszanak, kis tömegű
CO burokkal rendelkeznek és nem detektálhatók a kontinuumban (pl.
V2493 Cyg).

Következtetések
A galaktikus hideg csomók vizsgálata során bizonyítottam, hogy a Herschelminta felhőcsomóinak fizikai paraméterei (méret, távolság, hőmérséklet) széles korlátok között mozoghatnak. Megmutattam, hogy a mintában a gáz és
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a por sugárzásából kiszámolt hidrogén oszlopsűrűség-értékek igen jól korrelálnak, ám nem hanyagolhatók el a szén-monoxid sugárzásának magasabb
optikai mélységéből, relatív gyakoriságának változásából és a por opacitásának bizonytalanságából eredő hibák sem. Az elemzésből kiderül, hogy a
felhőcsomók távolságának még pontosabb ismerete elengedhetetlen viriálstabilitásuk vizsgálatához, mert a kinematikai távolságmeghatározás hibái
gyakran túl nagyok. A vizsgált felhőcsomók sűrűsége és por-hőmérséklete
között fordított arányosság áll fenn, ám nagy oszlopsűrűségű, de beágyazott
fiatal csillagok által felmelegített felhők is megjelennek. A legtöbb közeli,
felhőmag méretű objektum nem mutatja csillagkeletkezés nyomait, ám az
eredményt több tényező is befolyásolhatja: a CO molekula nem követi jól
a magasabb sűrűségeket a porszemcsékre való kifagyása miatt, valamint az
optikai mélység növekedésével a CO vonalának szélessége, így a turbulencia
hatása is túlbecsülhető a felhőkben.
A TMC-1 filamentum szerkezetének vizsgálata során egyszerre használtam
fel a por emissziójából származó oszlopsűrűség értékeket és a detektált molekulavonalak sebességét. A módszer jól visszaadta azt a szerkezetet, amit
egyéb, gyakran használt csomókereső algoritmusok is megfigyeltek már (pl.
CLUMPFIND 2D és 3D, GAUSSCLUMP ), ám kiküszöböli azoknak legtöbb hibáját. A módszer további tesztelését egyéb molekulafelhőkön is folytatni
kívánom. Az eredmények azt mutatják, hogy a filamentum alegységei kémiailag és kinematikailag is különbözőek egymástól. A következő lépésben
a filamentum tágabb környezetét, a Heiles Cloud 2-t vizsgálom majd tovább
hasonló módszerekkel, többféle molekulavonalas mérést és kémiai evolúciós kódot felhasználva, hogy tisztább képet kapjak a felhő szerkezetéről és
fejlődéséről.
A fejlődésben lévő fiatal csillagok és a körülöttük lévő csillagközi anyag bonyolult kölcsönhatásban vannak egymással pl. lökéshullámok, kifúvások,
anyagbehullás, akkréció. A Rosette Molekulafelhő Komplexum fiatal csillagainak kor szerinti eloszlását vizsgálva és a különböző csillaghalmazok korát
megbecsülve egy látszólag indukált csillagkeletkezés nyomait mutató felhőről bizonyosodott be, hogy nem az OB csillagok sugárzása és kinematikai
hatása a legjelentősebb a térségben. A fiatal csillagok által hajtott kifúvások
környező anyagra gyakorolt hatását mutattam meg a TMC-1 filamentum közelében elhelyezkedő, NH3 csomóba ágyazott I. osztályú fiatal csillag kifúvásának vizsgálatával is. Itt a kifúvás által továbbított kinetikus energia megnöveli a turbulenciát a csillaghoz közel elhelyezkedő filamentumban. Ebből
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a két alegység egymáshoz képesti helyeztére következtettem. A kifúvásnak
feltételeztem egy korábban még nem detektált, magas sebességű komponensét is, mely képes arra, hogy a megfigyelt hatást elérje a filamentumban.
Még kisebb skálákon a csillag körüli gázburok és az onnan történő anyagbehullás is hatással van a csillagkeletkezés folyamatára, a csillagok körüli korongok szerkezetére és paramétereire. Az FU Orionis-típusú csillagok
gázburkainak általam megállapított paraméterei arra utalnak, hogy ezek az
objektumok valóban az I. és a II. osztályú fiatal csillag állapotok közötti fázist
képviselik. A FUor kitörések tehát fontos tényezői lehetnek az átmenet végbemenetelének, szerepet játszva a gázburok elsöprésében és a csillag végső
tömegének felépítésében. Erre utal az is, hogy nagy sűrűségű kifúvásokat
detektáltam három FUor közelében is. Ám éppen a FUorok sokfélesége az,
amely egyelőre nem teszi lehetővé, hogy egységes modellt állítsunk fel az
epizodikus akkréció kiváltó okáról és folyamatáról. Vizsgálatom szerint pár
ezer CSE skálákon egyéb csillag körüli struktúrák, kísérők, a fiatal rendszer
inklinációja és a változó gáz/por arány is befolyásolja, milyen szerkezetet figyelhetünk meg. Ezért az objektumok körüli korongok, a korong-gázburok
határ és az anyagbehullás kinematikájának nagy felbontású interferometrikus megfigyelésekkel való feltérképezése (pl. ALMA, NOEMA), valamint a
behullás, a korongban folyó anyagtranszport és az akkréció numerikus modellezése is szükséges a jelenség pontos leírásához.
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2. Fehér, O.; Tóth, L. V.; Ward-Thompson, D.; Kirk, J.; Kraus, A.; Pelkonen, V.-M.; Pintér, S.; Zahorecz, S., Structure and stability in TMC-1:
Analysis of NH3 molecular line and Herschel continuum data, 2016, Astronomy & Astrophysics, 590, A75 (impakt faktor: 5.014, idézők: 3, ebből
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