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1. fejezet
Bevezet
es

A Naprendszer keletkezeser}ol alkotott els}o elmeletek a XVIII. szazad masodik feleb}ol szarmaznak,
Kant es Laplace nevehez f}uz}odnek. Eszerint a porbol es gazbol allo felh}o a sajat gravitacios
tereben osszehuzodva lapos korongot formalt, amelynek kozepen letrejott a Nap, a korong
maradekabol pedig kialakultak a bolygok. Kes}obb ezekr}ol az els}o tudomanyos elmeletekr}ol
bebizonyosodott, hogy tulajdonkeppen nem is allnak tavol a ma elfogadott csillagkeletkezesi
elmeletekt}ol. A kopernikuszi fordulat ota termeszetes felteves, hogy a Fold es a Naprendszer
nem kituntetett pontjai a Vilagegyetemnek, gy rogton felmerul a kerdes, tavoli csillagok korul
is vegbemennek-e olyan folyamatok, amelyek bolygorendszerek kialakulasahoz vezetnek? A
csillagok azonban nem kedvelik a maganyt, jelent}os reszuk kett}os vagy tobbes rendszerkent,
halmazokban, asszociaciokban jon letre. Ezen a ponton ismet szembesulunk a kerdessel kivetelezettek-e a Naprendszer es a maganyos csillagok korul kialakulo bolygorendszerek? Hiszen jogosan merul fel a kerdes, hogy a kett}os vagy tobbes rendszerekben { szoros vagy tavoli
kser}o eseten { milyen korulmenyek kozott jon letre csillagkoruli korong es otthont teremthet-e
ez a kornyezet bolygok kialakulasanak?
A kis es nagytomeg}u csillagok kialakulasanak es fejl}odesenek vizsgalata a mult szazad
vegere n}otte ki magat az asztro zikai kutatasok egyik legdinamikusabban fejl}od}o agava. A
csillagkeletkezes a s}ur}u molekulafelh}okb}ol kiindulva egeszen a bolygorendszerrel rendelkez}o
f}osorozati csillagok megszuleteseig a csillagkozi ter parszekt}ol nehany szaz csillagaszati egysegig
terjed}o nagysagrendjet, id}oben pedig tobb tzmillio evet felolel}o folyamat, amely termekeny
vegeredmenyenek egyik peldaja maga a mi Naprendszerunk letrejotte is. A csillagok keletkezeset lero legelfogadottabb modell a Shu-elmelet (Shu et al., 1987), amely egyedulallo csillagokra jol alkalmazhato. Kozismert azonban, hogy a f}osorozati csillagok kozott gyakoriak a
kett}os es tobbes rendszerek, a meg gyelesek azonban azt igazoljak, hogy ez hasonloan igaz
atal, f}osorozat-el}otti csillagokra is.
A atal, f}osorozat el}otti kett}oscsillagok vizsgalata a csillagkeletkezesi tanulmanyok egy
atal aga, amely az 1990-es evek els}o fele ota vett nagy lenduletet. A sokszor kozeli es
halvany kser}ovel rendelkez}o rendszerek reszletes statisztikai felmeresehez azonban nagy felbontokepesseg es a kozep-, tavoli infravoros tartomanyban is erzekeny detektorok szuksegesek,
amely kihvast jelent a m}uszertechnikai fejleszteseknek. A s}ur}u csillagkeletkezesi teruletek
fontos celpontjai az u}rtavcsoveknek, amelyek a foldfelsznr}ol nem elerhet}o hullamhossztartomanyokban, els}osorban a kozep es hosszu hullamhosszu infravoros meresekkel hoznak jelent}os eredmenyeket. A masik fontos hajtoer}ot a foldi tavcsovek felbontokepessegenek novelese
jelenti. Ez magaban foglalja mind a tavcs}omeret noveleset (pl. napjaink oriastavcsovei:
1
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VLT, Keck-tavcsovek), mind pedig az interferometrias merestechnikak megjeleneset (pl. foltinterferometria, valamint a VLT (Very Large Telescope) MIDI interferometere (Mid-Infrared Interferometer), amelyek segtsegevel a csillagok csillagaszati egyseg nagysagrend}u kornyezetenek
szerkezete valik tanulmanyozhatova.
1.1.

Csillagkeletkez
es

A csillagok kozotti hatalmas teret az ugynevezett csillagkozi anyag tolti ki. Ezt alapvet}oen
harom fazisra kulontjuk el: ionizalt, forro es ritka gaz tart nyomasi egyensulyt a hideg es
s}ur}ubb semleges, valamint a molekularis gazzal. A Tejutrendszer tomegenek mintegy 50 %
-at teszi ki a csillagkozi anyag, amelynek jelent}os resze hierarchikus strukturaba rendez}odve
felh}oket alkot. A felh}ok egyik tpusat az orias molekulafelh}ok alkotjak, amelyekben 10 20K
h}omerseklet uralkodik, s}ur}useguk pedig 102 104 cm 3. Bennuk kisebb csomok, s}ur}usodesek
alakulnak ki, ezek az un. felh}omagok, amelyek a csillagkeletkezes sznhelyei.
A felh}ok hideg es s}ur}u reszein bizonyos feltetelek mellett (gyakran kuls}o hatas kovetkezteben) gravitacios instabilitas lephet fel. Az anyag, amelyben korabban a gravitacios er}o, a
magneses nyomasbol szarmazo er}o es a gaz termikus nyomasa egymassal egyensulyban alltak,
az egyensulyi allapotbol kikerulve a gravitacios er}o dominalo hatasara osszehuzodasnak indul ezzel kezdetet veszi egy csillag szuletese. A felh}omag kozepen az osszeroskado anyag melegszik,
kialakul egy hidrosztatikai egyensulyban lev}o protocsillag. Kvulr}ol ekkor egy s}ur}u magkent
gyelhet}o meg az objektum, amely h}omersekleti sugarzasa a szubmillimeteres tartomanyban
erzekelhet}o. (Lasd 1.1 abra, Class 0 tpusu objektum.)
A tovabbra is behullo anyag hatasara a kozponti objektum egyre melegebbe valik, es mintegy egymillio Kelvin fok h}omersekletet elerve beindul benne a deuterium-fuzio. A magreakciok
energiat szabadtanak fel, a megszulet}o csillag energiat kezd el kisugarozni. A beindulo csillagszel hatasara a atal csillag lassan szetfujja az }ot korulvev}o felh}oburkot, s csak ezt kovet}oen
valik lathatova. Mivel azonban az eredeti felh}omag impulzusmomentummal rendelkezett, a
zika torvenyeinek megfelel}oen egy lapos, forgasi korong alakul ki korulotte, amely a "maradek
felh}omag" anyagat tartalmazza es ez hordozza annak impulzusmomentumanak jelent}
os reszet
is. A kialakulo korong es az eppen elfujas alatt allo eredeti burok jellemzi a csillagfejl}odes
kovetkez}o szakaszat, amelyben a protocsillag er}osen vorosodott, a korongrol pedig folyamatosan anyag hullik meg be a csillag felsznere, tehat aktv akkrecio zajlik. A csillag sugarzasanak
jelent}os resze elnyel}odik a korong poranyagaban es melegti azt. Igy annak sugarzasa mar az
infravoros tartomanyba tolodik. (Lasd 1.1 abra, Class I tpusu objektum.)
A atal csillagok id}ovel teljesen elfujjak maguk korul eredeti felh}oburkukat, s csupan anyagkorongjuk egy reszet tartjak meg. Ezeket, a mintegy 105 106 eves objektumokat nevezzuk
nevado csillagjukrol klasszikus T Tauri tpusu objektumoknak (Class II csoport). Sugarzasukat
a csillag optikai tartomanyu fenye dominalja, az infravoros tartomanyu tobbletsugarzas az
elfujas es behullas kovetkezteben mar kisebb tomeg}u korong anyagabol ered. Az optikailag
vastag, infravorosben er}oteljes sugarzassal rendelkez}o anyagkorongok azonban id}ovel jelent}os
fejl}odesen esnek at. Anyaguk tovabb fogy es az akkrecio leall. A csekely infravoros tobbletet
mutato objektumok, amelyeknel akkrecio sem gyelhet}o mar meg, gyenge vonalu T Tauriknak,
Class III tpusuaknak nevezik. E rdekes megemlekezni a csupasz T Taurikrol ("naked T Tauri"),
amelyeket korong nelkuli f}osorozat el}otti csillagokkent klasszi kaltak. A korongok fejl}odesere
meg nem letezik egysegesen elfogadott elmelet. Az azonban bizonyos, hogy a korong anyaga
2
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1.2. KORONGOK FOSOROZAT
ELOTTI
CSILLAGOK KOR

elfogy vagy nagyobb szemcsekke all ossze, talan eppen bolygokeletkezes soran.
1.2.

Korongok f}
osorozat el}
otti csillagok k
or
ul

A csillagkeletkezes termeszetes mellektermekekent az eredeti molekulafelh}o visszamaradt anyagabol burok es/vagy lapos, forgasi korongga rendez}odott por es gazanyag talalhato meg a atal
csillagok kornyezeteben. A korongok letet infravoros sugarzasuk alapjan fedeztek fel, amely
a korong mintegy 1%-at alkoto por-komponens termikus sugarzasabol ered (Lynden-Bell &
Pringle, 1974). A korong poranyaganak sugarzasa a kozeli-infravoros hullamhosszaktol egeszen
a szubmillimeteres-millimeteres tartomanyokig eszlelhet}o. A gaz komponens millimeteres meresei
alapjan a korongok meretet nehany szaz csillagaszati egysegre becsulik (Mathieu, 1994).
Az anyagkorongok letet ma mar szort fenyuk kozvetlen meg gyelesei is alatamasztjak.
Latvanyos felveteleket kesztett a Hubble-}urtavcs}o az Orion csillagkeletkezesi terulet fenyes
hattere el}ott sotet cskkent megjelen}o, un. proplydokrol, amely csillagkoruli korongok meretet
nehany szaztol mintegy ezer csillagaszati egysegre becsulik. Hasonlokepp megoroktett a Hubbleu}rtavcs}o szeles latoszog}u kameraja peldaul a HK Tau harmas rendszereben az egyik f}osorozat
el}otti csillag korul talalhato anyagkorongot, amelyre eler}ol latunk ra. Ugyanezt a rendszert mar
a foldi Keck-tavcs}o is latja, az anyagkorong meretet mintegy 210 csillagaszati egysegre becsulik
(lasd 1.2 abra).
A reszletes ismertetest nelkulozve, roviden illik megemlekezni a atal csillagokkal kapcsolatos, illetve a kornyezetukben talalhato erdekes jelensegekr}ol. A f}osorozat el}otti fejl}odesi szakaszban a csillagok meglehet}osen aktvak, valtoztatjak fenyesseguket, evtizedes, evszazados skalan
kitoreseket produkalnak (EXor es FUor tpusu csillagok) (peldaul (Kospal, 2004)). Mindemellett anyagot akkretalnak felsznukre, nemelyikuk eseteben er}os csillagszel mutathato ki.
Szamos esetben pedig kollimalt reszecskenyalabot bocsajtanak ki un. molekularis kifuvasokat
hozva letre, ezek a csillagkeletkezesi teruleten gyakorta meg gyelt es latvanyos Herbig-Haro
objektumok (Hartmann, 2000; Stahler & Palla, 2004).
1.3.

F}
osorozat el}
otti kett}
os
ok

A f}osorozat el}otti csillagok kutatasaban uttor}o munkassagot vegzett A. Joy az 1940-50-es
evekben. Az els}o T Tauri csillagok meg gyelese magaval hozta a kett}os rendszereket alkoto
f}osorozat el}otti csillagok felfedezeset is, hiszen az els}o vizualis, f}osorozat-el}otti kett}osoket is
Joy es van Biesbroeck fedezte fel. A kutatasok celpontjaban eleinte a Taurus-Auriga csillagkeletkezesi teruletet allt, ahol Herbig (1962) ujabb 14 parost azonostott, Cohen & Kuhi (1979)
pedig tovabbi 9-et.
Mivel a f}osorozati csillagok mintegy ket-harmada kett}os vagy tobbes rendszer tagja (Duquennor & Mayor, 1991), egyre izgalmasabba valt a kerdes, vajon milyen gyakoriak a f}osorozati
csillagokbol allo tobbes rendszerek a f}osorozati csillagokhoz kepest? Ennek hatasara nagyfelbontasu, szisztematikus felmeresek kezd}odtek a 90-es evekben, amelyek direkt eszlelessel,
folt-interferometriaval, valamint hold-fedesekkel kerestek kett}osoket a csillagkeletkezesi teruleteken. Leinert et al. (1993) 2,2 m-es folt-interferometriaval vegzett felmerese a Taurus-Auriga
teruleten talalhato 104 csillag alapjan 44%-ra adja a kett}os rendszerek maganyos csillagokhoz
viszonytott aranyat a 0,1300-1300 szeparacio tartomanyban (18-1800 AU). Ghez et al. (1993)
3
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1.1. abra. A csillagfejl}odes fazisai a f}osorozat el}ott, kis es kozepes tomeg}u csillagok eseten.
4
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1.2. abra. A HK Tau kett}os rendszereben a masodkomponens korul korong huzodik, amelyre a

kozvetlen meg gyelesek alapjan eler}ol latunk ra. A felvetelek a Hubble-}urtavcs}ovel, valamint
a foldi Keck-oriastavcs}ovel keszultek.

szinten folt-interferometrias felmerest vegzett a Taurus-Auriga, valamint a Scorpius-Ophiuchus
csillagkeletkezesi regiokban. Felmeresukben a 16-252 AU szeparacio tartomanyban a kett}osok
aranyat 60%-kal gyakoribbnak allaptjak meg a f}osorozati csillagokehoz kepest. Reipurth &
Zinnecker (1993) CCD felvetelek alapjan vizsgalta 11 kozeli csillagkeletkezesi regioban (Chamaeleon, Lupus, Ophiuchus, Corona Australis) a kett}osok gyakorisagat, felmeresukben 40 uj
kett}ost fedeztek fel az 100-1200 szeparacioju tartomanyban. Melo (2003) nagyfelbontasu spektroszkopiaval vizsgalt 100 napnal rovidebb periodusu szoros rendszereket. A csillagkeletkezesi
regiokat kulon targyalva megallaptotta, hogy a Scorpius-Ophiuchus teruleten a f}osorozati csillagokhoz kepest 2-2,5% gyakoribbak a kett}osok, mg a Chamaeleon, Lupus es Corona Australis
teruleteken alig fordulnak el}o szoros kett}osok. Ezzel szemben a  Ophiuchi regioban vegzett
felmeresek nem talaltak ilyen jelent}os tobbletet a kett}os rendszerekben(Barsony et al., 2003).
Ratzka et al. (2005) folt-interferometrias felmerese ugyan meger}osti a korabbi eredmenyeket,
am a kett}osok alacsony uxus-aranyaval magyarazza, hogy eddig elkerultek a felfedezest. A
kett}osok eloszlasanak aranya tehat a korai meresekben vegyes eredmenyt hozott, bizonyos csillagkeletkezesi teruletekre a f}osorozati csillagoknal joval gyakoribb aranyt, kaptak, am egyes
teruletek kett}osokben szegenynek bizonyultak. Reipurth & Zinnecker (1993) vetettek fel el}oszor,
hogy valoban kulonbseg lehet a kett}osok gyakorisagaban a kulonboz}o csillagkeletkezesi teruleteken. Kes}obbi elemzesek (Mathieu (1994); Takami et al. (2003); Ratzka et al. (2005)) szinten
ravilagtanak, hogy a kistomeg}u csillagkeletkezesi regiokban a kett}osok aranya tobbszorosen
felulmulja a f}osorozati kett}osoket. Nagytomeg}u csillagkeletkezes sznhelyein azonban ehhez
kepest kevesebb kett}ost talaltak, gyakorisaguk a f}osorozati kett}osoket koveti. Az elteres oka
valoszn}uleg az, hogy a kulonboz}o teruleteken elter}oek a csillagkeletkezes kezdeti feltetelei.
E rdekes kerdes, milyen korongok alakulhatnak ki kett}osok korul. Az elmeleti szamtasok
5
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1.3. abra.

F}osorozati es f}osorozat el}otti kett}osok gyakorisaga a szeparacio fuggvenyeben. A
f}osorozat el}otti kett}osok szigni kansabb gyakorisaga szembet}un}o. Forras: Mathieu (1994)

azt mutatjak, hogy a kser}o rovid id}oskalan rest nyithat maga korul a korongban. A kozponti
csillagparos dinamikai hatasara tehat feldarabolodik az eredei korong anyaga (Mathieu, 1994;
Artymowicz & Lubow, 1994) . Kialakulhat az egyedi csillagok korul csillagkoruli, valamint
a kett}os korul is un. kett}oskoruli korong. A kett}oskoruli korongok a dinamikai hatasok miatt res valasztja el a csillagkoruli korongoktol, amely meggatolhatja a csillagkoruli korongok
anyag-utanpotlasat. Igy az egyedi csillagok korul kialakult korongok egymastol fuggetlenul
fejl}odhetnek. Az, hogy a kett}osok infravoros sugarzasi tobblete mindket komponenshez, vagy
csak az egyikhez kothet}o, csupan nagyfelbontasu meresekkel vizsgalhato. A korai eredmenyek
ritkanak mutattak azokat a rendszereket, amelyekben csak az egyik kser}o rendelkezett csillagkoruli koronggal. A legujabb eredmenyek szerint azonban gyakoriak az un. vegyes rendszerek is, amelyben az egyik csillag rendelkezik koronggal, mg kser}oje nem (Monin et al., 2007).
Ez a diszkek elter}o id}oskalaju fejl}odesere utal, amely folyamatokat jelenleg meg nem pontosan
ismerjuk.
1.4.

A dolgozat c
elkit}
uz
esei

A f}osorozati kett}osok immar ket evtizedes szisztematikus tanulmanyozasa utan is nyitott kerdes,
hogyan fejl}odnek a csillagkoruli korongok a kett}osok kornyezeteben. Napjainkban mar felbontott rendszerkent vizsgaljak a nehany szaz csillagaszati egyseg szeparacioju kett}osoket (Prato L.
& Simon, 2003; Monin et al., 2007) es az egyedi komponensek koruli korongok tulajdonsagait
vizsgaljak. Mintegy hatvan kett}os statisztikus elemzese alapjan Monin et al. (2007) kimutatta,
hogy a kett}osok komponensei koruli korongok elter}o fejlettsegi allapotban lehetnek. Ha a kett}os
elettartamat egyformanak tekintjuk, ez azt jelenti, hogy a korongok fejl}odese elter}o a ket komponens korul. Kerdes tehat, hogy milyen folyamatok hatarozzak meg a kett}os rendszerekben
kialakulo korongok szerkezetet, valamint ezek id}obeli fejl}odeset. Jelen dolgozatban a kerdes
6

Tavolsag
[pc]
83/izolalt
140/Sco
140/Oph-Sco
140/rho Oph
140/Taurus
140/Cha I
130/Cor. Austr.
160/Oph
160/Oph-Sco
130/Cor. Austr.
140/Cha I
140/Taurus
140/Taurus
145/Oph-Sco
160/Oph-Sco
160/Oph-Sco

Szeparacio
[00]
0.024
0.071
0.43
0.71
0.82
1.3
1.1
1.32
1.9
11.4
1.2
0.491
0.80
0.288

SpT
[AU]
1.
0.019
K5Ve
0.143
F5
7.9
G0
(T)
M1.5
98.1
K0
112
M1.5
169
K6
176
A0
184
K0
247
[7]
1596
K3
M1
0.19
K2IV
128
G2
0.014 (46.1) K5IV

[2,4]
[2]
[5,6]
[5]
[5,6]
[3,7]
[7,8]
[7]
[5,6,7]
[8]
[7]
[10,11]
[5]
[1,5]
[5]
[1,9]

T}ipus Referencia

2. 1. 2.
K7Ve 4370 4100 CTTS
F5
CTTS
5900
CTTS
3590
CTTS
5240
CTTS
M3 3570 3335 CTTS
CTTS
CTTS
K5 4955
CTTS
CTTS
CTTS
K5
Class I
3680
WTTS
M2/3 4955
WTTS
5770
WTTS
WTTS

Tef f

Reipurth & Zinnecker (1993), [8] Appenzeller et al. (1983), [9] Jensen et al. (1996), [10] Leinert & Haas (1989), [11] Leinert et al. (1993)

1.1.
tablazat. A dolgozatban vizsgalt, f}osorozat el}otti kett}osokb}ol allo 16-os minta.
[1] Mathieu, Walter, & Myers (1989), [2] Jensen & Mathieu (1997), [3] Brandner & Zinnecker (1997), [4] Quast et al. (2000), [5] Ghez et al. (1993), [6] Ghez et al. (1995), [7]

V4046 Sgr
AK Sco
EM *SR 20
V853 Oph
T Tau
VV Cha
S CrA
EM* MWC 863
EM* AS 205
VV CrA
CV Cha/CW Cha
Haro 6-10
LkCa 3
NTTS 160814-1857
NTTS 155203-2338
NTTS 155913-2233

Objektum


} ESEI

1.4. A DOLGOZAT CELKIT
UZ
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1. BEVEZETES

els}o felere koncentralunk egy kett}osokb}ol allo 16-os minta alapjan.
A dolgozatban vizsgalt 16-os minta spektroszkopiai kett}osokt}ol kezdve egeszen tag, 11,400
szeparacioju rendszereket tartalmaz. A kett}osokr}ol Ch. Leinert Kett}os T Tauri (BINTTAU, BINAD2) programja kereten belul az Infrared Space Observatory (ISO) m}uhold vegzett mereseket.
A dolgozat els}o feleben az ISOPHOT meresek kerulnek reszletes feldolgozasra es egy uj kalibracios eljaras is bemutatasra kerul. Az eredmenyeket irodalmi adatokkal es Spitzer-meresekkel
kiegesztve elkesztjuk a 16 objektum spektralis energiaeloszlasat. Ez alapjan jellemezzuk a 16os minta tagjainak egyedi tulajdonsagait, majd olyan jellemz}oket keressunk, amely osszefugg
a csillagkoruli korongok szerkezete es a kett}osok szeparaciojaval. Ezzel azt vizsgaljuk, vane osszefugges a korongok geometriaja es a ket kozponti csillag tavolsaga kozott. A dolgozat masodik feleben egy peldat kiragadva bemutatjuk a spektralis energiaeloszlas kvantitatv
elemzesenek es modellezesenek lehet}osegeit.
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2. fejezet

Eszlel
esek 
es adatfeldolgoz
as

2.1.

Infrav
or
os csillag
aszat

Bar a laikus szemlel}o a lathato tartomanyu egbolthoz szokott, az Univerzum ett}ol elter}o
hullamhosszakon is erdekessegeket tartogat. Az optikaitol egeszen a millimeteres hullamhosszakig tarto elektromagneses spektrumot infravoros tartomanynak nevezzuk. A Tejutrendszer es a
Vilagegyetem mas szegletei is olyan objektumokat fednek fel, amelyek eddig lathatatlanok voltak szamunkra. Infravoros hullamhosszakon jelenik meg a csillagkozi anyag hideg poranyaga,
szulet}ofelben lev}o atal csillagok, Galaxisunk hataran tul pedig infravorosben sugarzo tavoli
galaxisok uraljak a spektrum e tartomanyat.
Az egi objektumok infravoros tartomanyu tanulmanyozasa csupan az elmult nehany evtizedben lendult fel. A Fold legkorenek molekulai ugyanis elnyelik az infravoros sugarzas
jelent}os reszet, gy szamunkra ezen tartomanyokban a legkor nem atlatszo. A kozeli- es
kozep-infravoros tartomany (egeszen 20 m-ig) bizonyos savjai azonban a Fold nehany kellemes adottsagu teruleter}ol elerhet}ok, gy a magas tengerszintfeletti, valamint a szaraz klmaju
teruletekre teleptett obszervatoriumok kepesek kihasznalni a legkor atereszt}o ablakait. (Mas
detektorokat hasznalva ugyan, de hosszabb, szubmillimeteres tartomanyban ismet lehet mar a
Fold felszner}ol mereseket vegezni.)

2.1. abra. A Fold legkorenek ateresztese egy infravoros eszleleshez kedvez}o asztroklmaju teruleten es az ehhez a tartomanyhoz tartozo fotometriai savok.
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A tavoli-infravoros hullamhossztartomany vizsgalatanak lehet}osegei azonban er}osen korlatozottak. Az u}rtevekenyseg fellendulese tette lehet}ove az olyan eszkozok megjeleneset, amelyek
a foldi legkor zavaro hatasait kikuszobolve, azon tuli magassagokba vittek infravoros detektorokat. Az els}o ilyen eszkoz, az IRAS m}uhold uttor}o meresei reven szamos forrasrol kiderult, hogy
nem vart infravoros tobbletsugarzast mutat. Mivel egy-egy u}reszkoz megtervezese, kivitelezese,
palyara alltasa, m}ukodtetese majd pedig az adatok feldolgozasa hatalmas anyagi befektetest
igenyel, a rendelkezesre allo meresek korlatozottak.

2.2. abra. Infravoros m}uholdak aktv m}ukodesenek szakaszai.
A kozeli- es kozep-infravoros tartomanyrol az elmult ket evtized soran kesztett foldi es
u}rbeli meresek jol kiegesztik egymast. Hosszu hullamhosszakon azonban a mai napig problemat
jelent a megfelel}o detektorok elkesztese es kalibralasuk. Az IRAS mereseit az ISO es a Spitzer
u}rtavcsovek megjeleneseig nem egesztette ki semmi, holott peldaul a atal csillagok koruli
anyag szerkezetenek tanulmanyozasahoz elengedhetetlenek a hosszu hullamhosszu meresek. A
Spitzer-}urtavcs}o egyedi mereseihez geretes kiegesztest knal a japan AKARI m}uhold teljes
egboltot felterkepez}o programja.
2.2.

Az ISO/ISOPHOT

Az IRAS utan kovetkez}o kifejezetten infravoros kutatasra szant m}uholdat az Europai U} rugynokseg eptette, amely tobb, mint tz evvel el}ode utan repult. Az 1995 novembere es 1998
majusa kozott m}ukod}o m}uhold fedelzeten egy 60 cm atmer}oj}u, f/15-os nylasviszonyu RitchieCretien szereles}u tavcs}o kapott helyet. A tavcs}o fokuszskjaban negy m}uszer helyezkedett el:
 ISOCAM: 2,5-17 m hullamhossztartomanyban erzekeny kamera
 ISOPHOT: fotometriara es polarimetriara alkalmas m}uszer, amely a 2,5-240 m tartomanyban volt erzekeny
 SWS: rovid hullamhosszu spektrometer, amely a 2,5-45 m tartomanyban mert
 LWS: hosszu hullamhosszu spektrometer, amely a 45-196,8 m tartomanyban mert
A detektorokat a fedelzeten talalhato folyekony heliummal alacsony, 2-4 K h}omersekletre
h}utottek. A h}ut}oanyag mennyisege szabott hatart a m}uhold elettartamanak is, miutan ez
elfogyott, korlatozotta valt a vizsgalhato celobjektumok kore, majd hamarosan le is kapcsoltak
a m}uholdat, programja veget ert.
10
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Munkam soran tobbnyire az ISOPHOT foto-polarimeter m}uszer altal mert adatokkal foglalkoztam. Ez a detektor harom alrendszerb}ol all:
 PHT-P: harom kulonboz}o detektort tartalmazo rendszer, amelyhez tobbfele apertura
meret is valaszthato. (P1: 3,3 - 15 m, P2: 20 m es 25 m, P3: 60 m es 100 m)
 PHT-C: ket detektort tartalmazo rendszer, a 3  3 pixelb}ol allo C100-as detektor 50-195
m, a 2  2 pixelb}ol allo C200-as detektor pedig 120-200 m tartomanyban erzekeny
 PHT-S: ket spektrofotometerb}ol allo rendszer, amely a 2,5-5 m es 6-12 m tartomanyban
egyszerre mert

2.3. abra. Az ISOPHOT vazlatos rajza (http://www.iso.vilspa.esa.es)
A m}uszeregyuttes elrendezeset az 2.3 abra mutatja. A beerkez}o fenysugar ketszeri visszaver}odes utan esik el}oszor az I. tarcsara, amelyen beallthatjuk, hogy az alrendszerek kozul
melyik detektorra essen a sugarnyalab. A II. tarcsa a PHT-C detektorok 12-fele sz}ur}ojet, valamint a PHT-P detektorok aperturait tartalmazza. Innen vezethet}o at a fenysugar a C vagy a
P detektoregyuttesre. A III. tarcsan 14 sz}ur}o talalhato, innen pedig a P detektorokra vetul a
bees}o feny.
2.2.1.


Altal
anos adatfeldolgoz
as

Az infravoros detektorok a CCD-erzekel}okhoz hasonloan szennyezett felvezet}o kristalyok. Az
ISOPHOT detektorai: P1 (Si:Ga), P2 (Si:B), P3 (Ge:Ga), C100 (Ge:Ga), C200 (osszenyomott
11
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Ge:Ga) kristalyokbol allnak. A beerkez}o foton elektronokat kelt a kristalyban, amely elektronok
az erzekel}ore kapcsolt el}ofesztes kovetkezteben egy kondenzatorra gy}ulnek. Az objektumrol
erkez}o feny er}osseget tehat praktikusan az szabja meg, hogy id}oegyseg alatt mennyi toltes halmozodik fel a kapacitv elemen. A kondenzator feszultsege meghatarozott id}okozonkent leolvashato (non-destructive readout ), majd pedig kisuthet}o (destructive readout ). A toltesmennyiseg
id}obeli valtozasanak fuggvenye a jel, amelyet a feldolgozas masodik szintjen kapunk meg. Ebb}ol
egy er}ostesi fuggveny segtsegevel hatarozhato meg az objektum teljestmenye (lasd 2.1 egyenlet
es 2.2.3 alfejezet).

2.4. abra.

Bal oldali abra: az ERD adatfeldolgozasi szint rampai. A meresi pontok a
non-destructive readout alapjan megmert fesz
ultsegertekeket mutatjak, az uj rampak egyegydestructive readout-ot, tehat a kapacitv elem kisuteset kovet}oen kezd}odnek. Jobb oldali
abra: SRD adatfeldolgozasi szint, amely a jel erteket (a rampak meredekseget) mutatja. A P
detektor jellegzetes drift gorbei illusztraljak, hogy a detektor erzekenysegi fuggvenye valtozik a
detektor megvilagtasi tortenetenek fuggvenyeben.

Egy adott egi objektum uxusanak meghatarozasahoz haromfele meres szukseges. A tavcsovet az objektumra alltva megmerjuk az objektum iranyabol szarmazo uxust (ON meres ),
majd a tavcsovet 1 1; 5 vperccel odebb pozcionalva megmerjuk a hatter fenyesseget (OFF
meres ). A detektor er}ostesi f
uggvenyenek pillanatnyi meghatarozasahoz mind az ON es az
OFF pozcioban egy kivalasztott hullamhosszon elvegzett kalibracios meres szukseges. Ez a
m}uszerbe beeptett kalibracios (FCS, Fine Calibration Source) lampak segtsegevel volt lehetseges. Az ismert f}ut}oertekkel felmelegtett kalibracios lampak fenyet egy chopper tukor
segtsegevel vettettek a detektorokra.
Az ISO teljes adatbazisa hozzaferhet}o es interaktvan bongeszhet}o az interneten1. Az
adatbazis automatikus feldolgozasa es kiertekelese azonban hibakkal terhelt, mivel nem kezeli az egyedi meresek soran fellep}o tranziens e ektusokat. A P detektorok eseteben peldaul a
detektor erzekenyseget befolyasolta, hogy el}oz}oleg fenyes vagy halvany forrast mert. A detektor e viselkedeset az un. driftgorbek jellemzik, amelyek megfelel}o gyelembevetelevel interaktv
kiertekeles eseten csokkenthet}o a meresek hibaja es pontosabb uxusertekek hatarozhatok meg.
(A 2.4 abra jobb oldali abraja mutat peldat a drift jelensegre.)
1 http://www.iso.vilspa.esa.es/
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Az ISOPHOT adatok kiertekelesehez a PIA 10.0 (Phot Interactive Analysis, Gabriel et al.
(1997)) szoftvert hasznaltam, amely az ISO archvum honlapjarol szabadon hozzaferhet}o IDL
alapu alkalmazas2. A program lehet}ove teszi a teljesen automatikus adatfeldolgozast, am interaktv kiertekelesre is alkalmas. Mivel a nyers adatok, illetve maga a meres menete hibakkal
terhelt, ezekre a kiertekeles soran korrekciokat kell elvegezni. Az adatok feldolgozasat a program
kulonboz}o szinteken kezeli, az alabbiakban ezeket mutatjuk be roviden.
Az adatfeldolgozas kezdeten a detektorbol kozvetlenul kiolvasott nyers adatokat latjuk, ez az
ERD (Edited Raw Data ) szint, amely az id}o fuggvenyeben mutatja a kondenzator feszultsegenek
erteket. A forras teljestmenyet valojaban az itt kapott, un. integracios rampak meredeksege
hatarozza meg. Ezek a rampak idealis esetben egyenesek (lasd. 2.4 bal oldali abra), a detektor
elektronikaja azonban nem feltetlenul linearis, gy erre az e ektusra ezen a szinten korrekciokat
kell alkalmazni. El}ofordul tovabba, hogy a meres soran epp kozmikus reszecske csapodott a detektorba, ezzel jelent}os elektronaramot valtva ki, amelynek kovetkezteben ugras tapasztalhato
a kondenzator feszultsegeben. (A tovabbiakban azonban a rampa meredeksege megegyezik a
kozmikus reszecske becsapodasa el}otti meredekseggel.) Erre a feszultsegugrasra is ezen a szinten
kell korrigalni.
A nem kvant e ektusok eltavoltasa utan egyenest illesztunk az integracios rampakra es
ezzel az adatfeldolgozas kovetkez}o szintejre ugrottunk. Az SRD (Signal per Ramp Data ) szint
mar csak az egyenesek meredekseget, a feszultseg id}obeli valtozasanak ertekeit mutatja. Ezt
a [V/s]-ban mert erteket tekintjuk a detektor jelenek, amely sajnos nem fuggetlen attol, hogy
milyen id}okozonkent sutjuk ki a kondenzatort,gy itt is korrekciot kell vegrehajtani. Ismet gyelembe kell vennunk tovabba a kozmikus reszecskek beuteset, valamint a detektor sotetaramat
is le kell vonni. Ezt kovet}oen atlagoljuk a kapott jel ertekeit, ezzel eljutunk az SCP (Signal per Chopper Plateau ) szintre. Az atlagolasnal fontos gyelembe venni a drift jelenseget.
Ha ugyanis a detektor el}oz}oleg egy fenyes forrast mert, id}ore van szukseg ahhoz, hogy a jel
ismet stabilizalodjon, lasd. 2.4, jobb oldali abra. (Ez az id}o ritka esetben felolelheti - vagy
akar hosszabb is lehet, mint a teljes integracios id}o.) Ezeket a jelertekeket akar manualisan
megadva a PIA szamara - kidobhatjuk az adatainkbol, vagy a PIA "drift handling" opciojaval
atlagoljuk a merest, amely valamelyes korrigal a detektor erzekenysegenek instabilitasara. Az
interaktv modon kezelt drift-gorbeb}ol gyakran pontosabb uxusertekeket lehet vegul kinyerni,
mint a PIA atlagolasi technikajaval.
Korrekciok az ERD szinten
 Non-linearity - a detektor nemlinearitasara vegett
 2-Threshold deglitching - korrekcio a kozmikus reszecskek miatti hirtelen feszultsegugrasra
Korrekciok az SRD szinten
 Reset interval correction - a detektor jele fugg a kondenzator kisutesenek gyakorisagatol
 Deglitching - kozmikus reszecskek becsapodasanak korrekcioja
 Dark current subtraction - a detektor sotet aramanak levonasa
2 http://www.iso.vilspa.esa.es/manuals/PHT/pia/
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- a jel linearizacioja
A kapott atlagolt jelertekb}ol az alabbi formula alapjan, valamint a detektor R erzekenysegi
fuggvenyenek ismereteben meghatarozhato az objektum uxusa:
S (V=s)
F (Jy) =
(2.1)


Linearization

R

Az R fuggveny aktualis erteke szamos kuls}o tenyez}o hatasara valtozik. Mivel a m}uhold
palyaja soran athaladt a sugarzasi oveken, detektorait jelent}os nagyenergiaju kozmikus reszecskeket is tartalmazo sugarterheles erte ezen id}oszakok alatt. Amellett, hogy a tudomanyos
mereseket lehetetlenne tettek, ezek az athaladasok osszeroncsoltak a detektor felvezet}o kristalyanak szerkezetet,gy a palya meghatarozott szakaszan, a kritikus teruleteken valo athaladast
kovet}oen a detektorok kristalyszerkezetet vissza kellett alltani az eredeti allapotba - ez az un.
"curing procedure". A detektorok erzekenysege emellett kismertekben fuggott attol is, hogy a
palya mely szakaszan keszult a meres.
A m}uhold m}ukodesenek egeszere vett erzekenysegi ertekek alapjan a PIA felajanl egy atlagos
erteket az erzekenysegre (lasd 2.2 tablazat 4. oszlop). A kalibracios meresek lenyegeben azonban arrol szoltak, hogy a m}uszerben elhelyezett kalibracios lampat ismert teljestmennyel felmelegtettek, majd a detektor latomezejet egy chopper tukor segtsegevel a kalibracios forrasra
iranytottak at. Igy ismert fenyesseg}u forrast mert le a detektor, amelyb}ol elvileg meghatarozhato
az erzekenyseg eppen aktualis erteke. Mind az ON, mind az OFF meresekre keszultek a kalibracios lampaval meresek.
Az erzekenysegi faktor ismereteben egy egyszer}u osztassal megkaphato a forras uxusa
kozvetlenul Jansky-ban3 - ez a legfels}obb, az AAP szint.
A kiertekelest az ERD-r}ol az SRD szintig automatikusan vegeztuk el - ezzel tehat az osszes
korrekciot batch modban vegrehajtattuk a programmal. Ezt kovet}oen interaktv modban folytattuk a kiertekelest, ezzel probaltuk meg kikuszobolni a nem kvanatos drift jelensegeket, hogy
pontosabb uxuserteket hatarozhassunk meg.
A P1 es a P2 detektorok mereseinek kiertekelese egyforman zajlik. Az ON, OFF es a kalibracios (FCS) mereseket a fenti eljarast kovetve redukaltuk ki. A P1 detektor erzekenysegi faktoranak meghatarozasa tobbfelekeppen tortent. Kidolgoztunk egy abszolut kalibracios eljarast
(ennek reszletesebb targyalasat lasd 2.2.3 fejezet), amelynek eredmenye azt mutatja, hogy a
detektor valodi erzekenysege az ON meres kalibracioja soran kapott erzekenysegi ertekhez nagyon kozeli. A P2 detektornal jol bevalt modszer az atlagos erzekenysegi ertek hasznalata, gy
a PIA altal szamtott atlagos erzekenysegi ertekkel szamoltunk. Az ON es OFF meresekb}ol a
forras uxusat ugy kapjuk meg, ha kivonjuk az ON meresb}ol a hatteret, tehat az OFF meresb}ol
kapott uxuserteket.
Az adatkiertekeles soran nehany esetben tapasztalhato, hogy a hatter pozciojaban a detektor magasabb uxust mer, mint az ON helyzetben. Ez ket lehetseges okra vezethet}o vissza.
Egyreszt az ISOPHOT ON/OFF merestechnikaja s}ur}u csillagkeletkezesi teruleteken bonyoldalmakhoz vezet. Hiszen el}ofordulhat, hogy a atal csillag kozeleben egyeb olyan csomo vagy masik
infravoros forras talalhato, amelyet veletlenul "eltalal" az OFF meres. Ekkor tehat valojaban
nem a hatteret merjuk le, gy az eredeti meresb}ol nem tudjuk a valodi hattererteket levonni.
Hatart jelent azonban a detektor erzekenysege is. A nagyon halvany, mindossze nehanyszor tz
3 Az
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infravoros es radiocsillagaszatban hasznalatos mertekegyseg a Jansky. 1 Jy = 10
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milli-Jansky fenyesseg}u forrasokat az ISOPHOT mar nem tudta detektalni. Erre az altalunk
vizsgalt mintaban is akadt pelda. Ezekre fels}o hatarkent az ON meres ertekei fogadhatok el.
A PHT-C detektor kiertekelt mereseit az MTA Csillagaszati Kutatointezetenek munkatarsa,
dr. Moor Attila bocsajtotta rendelkezesemre.
2.2.3.

A P1 detektor val
odi 
erz
ekenys
eg
enek meghat
aroz
asa

Mint a fenti fejezetben utaltunk ra, a P1 detektor erzekenysege valtozo volt. Valodi erzekenysegenek meghatarozasat a kalibracios meresek hivatottak ellatni, am a tapasztalat azt
mutatta, hogy ez sok esetben nem ad pontos eredmenyt. Mivel mind az ON, mind az OFF
meresekhez egyarant keszultek kalibracios meresek egy adott hullamhosszon, celszer}u ezen
ertekek osszevetese. A 2.5 abra illusztralja, hogy ON es OFF meresek eseteben szamolt
erzekenysegek 10-30%-kal is elterhetnek - atlagosan pedig 19%-ban kulonboznek. Mivel a
pozcio es a hatter merese is minden esetben egymast kovette, nehezen kepzelhet}o el, hogy
a detektor erzekenysege ezen a rovid id}oskalan ilyen mertekben uktualjon. Ezert, bar eleinte kulon-kulon meghataroztuk az ON es az OFF meresek erzekenyseget sajat kalibracios
mereseikb}ol es ezzel a ket kulonboz}o R ertekkel hataroztuk meg a uxusokat, hamar el kellett
vetnunk ezt a modszert, mivel a hatter es a forras meresek elter}o erzekenyseggel valo kalibracioja
jelent}osen megvaltoztatja az eszlelt uxusertekeket.
A problemat feloldando megprobaltunk egy abszolut kalibracios eljarast kidolgozni, amely
alapjan kozvetlenul - es a PIA-val vegzett kiertekelest}ol fuggetlenul - megallapthato, mekkora
volt a detektor erzekenysege a meres adott pillanataban. Az ISOPHOT m}ukodese soran szamos
standard objektumrol kesztett tudomanyos, kalibracios, valamint technikai mereseket. Ezeket
az ISO adatbazisbol osszegy}ujtve ki tudtunk valogatni egy kisebb mintat, amely kalibracios
meresei hasonlo aperturaval es hasonlo f}ut}oertekkel keszultek, mint az eredeti minta eseteben.
(Lasd: 2.1 tablazat.)

2.5. abra. Bal oldali abra: a 7,3 mikronon keszult kalibracios meresek alapjan szamolt (aktualis)
erzekenysegi faktor ertekeit az ON es az OFF meresek fuggvenyeben tuntettuk fel. Egy pont
tehat egy adott objektumhoz tartozo ON es OFF kalibracios meresb}ol szamolt erzekenyseget
jelent. Plusz-jellel tuntettuk fel az egyes meresekhez tartozo atlagos erzekenyseget. A szaggatott
vonal jelzi azt az egyenest, amelynel az erzekenysegi faktorok megegyeznenek. Jobb oldal:
ugyanehhez az objektumcsoporthoz tartozo, ON meresb}ol meghatarozott erzekenyseg, valamint
a standard csillagokkal meghatarozott valodi erzekenyseg.
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A mintacsillagok kalibracios meresei ket csoportra bonthatok. A 16 celobjektum kozul
10 eseteben 7,3 mikronon keszultek kalibracios meresek, a tobbi eseteben a 11,5 mikronos
sz}ur}ovel keszult ez a meres. Az eljaras lenyege az, hogy ezeket a kalibracios mereseket standard
csillagokrol keszult meresekkel osszehasonltva az ON es OFF kalibracios meresek kulonbsegenel,
tehat 19%-nal pontosabban hatarozzuk meg a valodi erzekenyseget es ezzel az objektumok
uxusat is.
A standard csillagokrol a programcsillagokhoz hasonloan keszultek ON, OFF es az ezekhez
tartozo kalibracios meresek. A standard csillagok mereseib}ol meghatarozhato egy abszolut
(valodi) erzekenyseg ahhoz a pillanatban, amelyben az adott meresek keszultek. A standard
es a mintacsillagok kalibracios mereseit osszevetve pedig megkaphato, hogy a standard csillag
meresehez kepest milyen volt a detektor erzekenysege az objektum meresenek pillanataban.
Ehhez els}o lepeskent kiertekeltuk a standard csillagrol keszult mereseket, amelyb}ol megkapjuk, hogy az adott objektumot a PIA-b}ol meghatarozott erzekenyseggel milyen fenyesnek
latta a detektor. Ezt osszevetve a standard csillag ismert uxusaval a mert es a valodi uxus
aranya meghatarozza, mekkora volt a detektor valodi erzekenysege abban a pillanatban. Ezzel
kapunk egy adatbazist, amelybe standard csillagokrol keszult meresekhez valodi erzekenyseget
rendelhetunk.
Ez utan kovetkezik a programcsillagokrol kesztett meresek valodi erzekenysegenek meghatarozasa, amelyhez alapul a standard meresek valodi erzekenysege szolgal. Els}o lepeskent
osszeskalazzuk az egi objektumrol es a standardrol kesztette kalibracios mereseket. Erre azert
van szukseg, mert a kalibracios lampa f}ut}oerteke nem minden esetben ugyanakkora. A detektor valasza kis f}ut}oertek-kulonbsegek eseten linearis interpolacioval kozelthet}o. Korrigalni kell
meg tovabba az elter}o aperturameretekre is. A minta kalibracios meresei mind 5200-es, mg a
7,3 mikronos standard meresekb}ol azonban csak 2300-es aperturaval keszult mereseket sikerult
talalnunk. Az apertura-meret kulonbsegekre a terulettel egyenes aranyossagot feltetelezve korrigaltunk.
A skalazast kovet}oen mar kozvetlenul osszevethet}o a standard es az objektumrol kesztett
kalibracios meres. A jelszint kulonbsege mutatja azt, mennyivel kulonbozott a detektor erzekenysege a ket meres id}opontjaban. Ezt kovet}oen az ON mereseket skalazzuk ossze, ezzel
azt kapjuk meg, mennyivel volt fenyesebb vagy halvanyabb a forras a standard csillagnal.
Kiszamoljuk mind a standard, mind a mintacsillagokra az ON es az OFF meresek kozotti jel
aranyt. (A kalibracio reszletes lerasat lasd Fuggelek A.)
Eredmenykent megkapjuk a standard meres es az altalunk hasznalt erzekenyseg aranyat.
Ez megadja a mintacsillagok eseteben a valodi erzekenyseget a meres pillanataban. A vizsgalt
minta alapjan azgy kapott R ertekek megkozeltik az ON meresek kalibracios lampabol kapott
erzekenysegi ertekeket. A 2.5 jobb oldali abraja mutatja, hogy az ON kalibracios mereseb}ol
meghatarozott erzekenyseg 5; 3%-on belul megegyezik a valodi erzekenyseggel. Ennek alapjan
a vegleges uxusertekek meghatarozasanal az ON meresek kalibracios mereseib}ol meghatarozott
erzekenyseget hasznaljuk.
Egyetlen kivetellel talalkoztunk a vizsgalt mintaban, ez pedig a V4046 Sgr. Ez a palya kes}oi
szakaszan keszult meres, amely esetben a tapasztalat azt mutatja, hogy a kalibracios meresek
megbzhatosaga csokken. Igy sem a standard-osszehasonltassal valo kalibracioval, sem az ON
meres aktualis erzekenysegeb}ol nem kaptunk jo erzekenysegi erteket.
Az eljaras vegen nem csupan a valodi erzekenysegi fuggvenyre kaptunk erteket, hanem a
forras uxusat is kinyertuk, amely kozvetlenul osszehasonlthato a PIA altal adott uxus 16

OFF
lter aperture FCS power (mW) FCS measurements
7.3
5200
8.42491
45901569-Meas.6
47102004-Meas.6
7.3
520000
7.99756
7.3
5200
9.95116
66901301-Meas.5
67901250-Meas.5
7.3
5200
9.95116
8.42491
7.3
5200
44901401-Meas.6
7.3
5200
9.95116
45902076-Meas.6
7.3
5200
8.91331
34802344-Meas.6
7.3
5200
9.41392
45000639-Meas.6
7.3
5200
10.5372
52301010-Meas.5
7.3
5200
8.91331
27600864-Meas.6
11.5
5200
4.39560
44901309-Meas.6
45600828-Meas.6
11.5
5200
4.39560
11.5
5200
4.39560
45600234-Meas.6
11.5
5200
4.39560
45901925-Meas.6
11.5
5200
4.65201
67900660-Meas.5
11.5
52
4.16361
27600721-Meas.6

lter aperture FCS power (mW)
11.5
520000
4.16361
11.5
5200
4.16361
11.5
5200
4.39560
11.5
5200
4.39560
4.16361
11.5
5200
11.5
5200
4.16361
11.5
5200
4.16361
11.5
5200
4.16361
11.5
5200
4.39560
11.5
5200
3.95604
11.5
5200
4.16361
11.5
5200
4.16361
11.5
5200
4.16361
11.5
5200
4.16361
11.5
5200
4.39560
11.5
52
3.95604

2.1. tablazat. A vizsgalando minta kalibracios meresei

ON
OBJ
FCS measurements
AK Sco
45901570-Meas.6
V4046 Sgr
47102005-Meas.6
Haro 6-10
66901302-Meas.5
T Tau
67901251-Meas.5
SR 20
44901402-Meas.6
MWC 863
45902077-Meas.6
S CrA
34802345-Meas.6
EM* AS 205
45000640-Meas.6
VV Cra
52301011-Meas.5
CV Cha
27600865-Meas.6
NTTS 160814-1857 44901310-Meas.6
NTTS 155913-2233 45600829-Meas.6
NTTS 155203-2338 45600235-Meas.6
V853 Oph
45901926-Meas.6
LkCa 3
67900661-Meas.5
VV Cha
27600722-Meas.6

2.2. AZ ISO/ISOPHOT

17



 ADATFELDOLGOZAS

2. ESZLEL
ESEK
ES

valodi erzekenyseggel kalibralt ertekevel is. Ez tehat ket fuggetlen uton hatarozza meg az
objektum uxusat (egyik a PIA standard redukcios szoftver, a masik pedig a standardokkal
valo osszehasonltas).
OBJ
FCS measurements lter def err act. err. true
err.
AK Sco
45901570-Meas.6 7.3 1.14 0.15 1.567 0.023 1.48513 0.0508245
V4046 Sgr
47102005-Meas.6 7.3 1.15 0.15 1.641 0.026 1.63763 0.0781905
Haro 6-10
66901302-Meas.5 7.3 1.14 0.15 1.311 0.002 1.30814 0.04
T Tau
67901251-Meas.5 7.3 1.14 0.15 1.416 0.003 1.4089 0.0449557
SR 20
44901402-Meas.6 7.3 1.15 0.15 1.219 0.00 1.19293 0.0240909
MWC 863
45902077-Meas.6 7.3 1.14 0.15 1.427 0.002 1.42905 0.0860469
S CrA
34802345-Meas.6 7.3 1.15 0.15 1.431 0.011 1.42040 0.0833266
EM* AS 205 45000640-Meas.6 7.3 1.13 0.15 1.366 0.008 1.34223 0.07875
VV Cra
52301011-Meas.5 7.3 1.13 0.15 1.217 0.001 1.28162 0.0540036
CV Cha
27600865-Meas.6 7.3 1.13 0.15 1.338 0.003 1.34223 0.0787500
2.2. tablazat. Kalibracios meresek listaja
2.3.

Egy
eb infrav
or
os eszk
oz
ok

Mivel a cel a atal kett}oscsillagok spektralis energiaeloszlasanak vizsgalata, az ISOPHOT mereseket irodalmi adatokkal egesztettem ki. Az optikai es kozeli infravoros mereseket a SIMBAD
es a Vizier adatbazisokbol gy}ujtottem ossze. Az egyeb kozep- es tavoli-infravoros meresek kozul
az irodalomban az IRAS pontforras katalogusat, valamint Weaver & Jones (1992) katalogusat
hasznaltam fel. Nehany esetben pillantast vetettem az eredeti IRAS scanekre is, amelyhez az
IPAC (Infrared Processing and Analysis Center)4 on-line adatbazist hasznaltuk. A 2004 ota
m}ukod}o Spitzer-}urtavcs}o infravoros meresei a vizsgalt minta elemzeseben szinten kihagyhatatlanok. Ezert reszben az irodalomban publikalt, reszben az u}rtavcs}o honlapjan nyilvanossa
tett adatbazisok alapjan, reszben pedig a mindenki szamara hozzaferhet}o archvum adatait
bongesztem at.
2.3.1.

IRAS

Az 1986 soran repult m}uhold az els}o infravoros u}reszkoz. Meresei lefedtek a teljes egboltot,
amely alapjan pontforras katalogust lehetett keszteni. Az IRAS detektoraival savokban pasztazta vegig az eget, Az IPAC adatbazisan keresztul az eredeti scan-mereseket is le lehet hvni.
Erre mutat peldat a 2.6 abra, amely az IRAS mind a negy hullamhosszan mutatja a lekert
pozciorol es kornyeker}ol keszult mereseket.
2.3.2.

Spitzer-}
urt
avcs}
o

A Hubble-}urtavcs}o infravoros testverenek is tekinthet}o Spitzer-}urtavcs}o 2004-ben allt palyara
es azota obszervatorium jelleggel m}ukodik. Fedelzeten harom fontos m}uszer kapott helyet. Az
4 http://www.ipac.caltech.edu/
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Fluxus (3.6)
1.81 +/-0.37
0.341+/-0.074
1.093+/-0.183
3.894+/-0.739
2.482+/-0.488
3.256+/-0.620
1.135+/-0.215
0.258+/-0.050
0.112+/-0.025
0.291+/-0.058
0.245+/-0.048
0.017+/-0.017

Fluxus (4.8)
1.42 +/-0.28
0.225+/-0.031
4.753+/-0.674
10.417+/-1.984
0.974+/-0.174
4.004+/-0.775
2.552+/-0.505
3.388+/-0.657
6.003+/-1.200
0.879+/-0.167
0.156+/-0.030
0.097+/-0.022
0.166+/-0.033
0.211+/-0.043
0.189+/-0.037
0.041+/-0.012

Fluxus (7.3)
1.41 +/-0.28
0.104+/-0.025
11.535+/-1.943
15.956+/-3.113
0.973+/-0.184
5.853+/-1.152
3.680+/-0.733
4.244+/-0.836
14.329+/-2.866
0.714+/-0.140
0.063+/-0.014
0.015+/-0.004
0.052+/-0.011
0.327+/-0.065
0.072+/-0.014
0.029+/-0.006

Fluxus (11.5)
2.16 +/-0.43
0.510+/-0.185
12.913+/-2.395
12.049+/-2.384
0.611+/-0.119
13.234+/-2.628
4.397+/-0.887
5.619+/-1.119
13.868+/-2.773
1.909+/-0.3795
0.129+/-0.059
0.069+/-0.017

Fluxus (16)
2.13 +/-0.43
0.438+/-0.26
33.294+/-6.335
13.734+/-2.726
0.414+/-0.081
14.668+/-2.919
7.066+/-1.418
8.477+/-1.688
40.218+/-8.046
1.148+/-0.233
0.296+/-0.061
0.018+/-0.027

Fluxus (25)
5.05 +/-1.01
1.518+/-0.527
34.514+/-6.75
45.271+/-9.025
5.209+/-1.043
22.933+/-4.583
10.512+/-2.109
13.653+/-2.732
40.537+/-8.108
4.242+/-0.864
0.141+/-0.110
0.601+/-0/217
0.097+/-0.063

2.3. tablazat. A 16-os mintarol kesz}ult kiertekelt ISOPHOT meresek eredmenyei.

Objektum
Fluxus (60)
Fluxus (90)
Fluxus (100)
Fluxus (135)
Fluxus (150)
Fluxus (170)
AK Sco
6.06 +/-1.29
3.96+/-0.89
1.91 +/-1.82
V4046 Sgr
4.376+/-0.944
3.632+/-0.629
3.794+/-2.043
Haro 6-10
84.658+/-17.847 70.876+/-15.797
59.504+/-16.908
60.925+/-18.041
T Tau
120.215+/-25.454
96.905+/-21.662
180.521+/-36.778 147.897+/-34.491
SR 20
MWC 863
7.062+/-1.543
2.702+/-0.609
S CrA
18.981+/-6.073 16.238+/-4.845
64.8477+/-27.938
EM* AS 205
VV Cra
104.498+/-22.143
95.653+/-21.3888
65.545+/-15.490 65.392+/-16.789
CV Cha
3.610+/-0.794
2.315+/-0.522
NTTS 160814-1857
NTTS 155913-2233
NTTS 155203-2338 0.132+/-0.096
0.032+/-0.013
V853 Oph
1.276+/-0.270
1.202+/-0.279
LkCa 3
0.011+/-0.007
VV Cha
0.060+/-0.044
0.068+/-0.029
-

Objektum
AK Sco
V4046 Sgr
Haro 6-10
T Tau
SR 20
MWC 863
S CrA
EM* AS 205
VV Cra
CV Cha
NTTS 160814-1857
NTTS 155913-2233
NTTS 155203-2338
V853 Oph
LkCa 3
VV Cha
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2.6. abra.

Az az IRAS archvumabol el}ohvott meresek az NTTS 160814-1857 kornyekere. A
12 es 25 mikronos meresek nem mutatnak forrast, mg hosszabb hullamhosszakon egyertelm}uen
megjelenik a pontforras.

(IRAC) a kozeli infravoros tartomanyokban, 3,6, 4,5, 5,8 es 8 mikronos sz}ur}okkel rendelkezik. Az Infrared Spectrograph (IRS) a kozep-infravoros tartomanyban
erzekeny, 5,2-38 m-en kis felbontasu (R  60-27), 9,9-37,2 m-en nagy-felbontasu (R  600)
spektrumokat keszt. A Multiband Imaging Photometer for Spitzer (MIPS) detektor egy 24, 70,
160 mikronos sz}ur}okkel rendelkezik, a leghatekonyabbnak a 24 es 70 m-es sz}ur}ok bizonyultak,
ennel hosszabb hullamhosszakon keves megbzhato meres keszult.
Az u}robszervatorium fontos programjai az un. Legacy programok5, amelyek atfogo, nagyleptek}u
tudomanyos programok. A atal csillagokat illet}oen ket fontos "Spitzer-orokseg" program folyik. A Neal Evans II vezette "Magoktol a korongokig" (From Molecular Cores to PlanetForming Disks - c2d ) program a fontos csillagkeletkezesi regiokat terkepezi fel. A felvetelek feldolgozasa soran a jelent}os infravoros excesszussal rendelkez}o atal objektumokra koncentralnak,
ezekb}ol pontforras katalogus keszul. (A program el}ozetes eredmenyei (Padgett et al., 2006)
cikkeben olvashatok. Az adatokat a program honlapjan teszik kozze. A dolgozat kesztesekor
a 3 es 4-es adatcsomagot hasznaltuk.) A masik geretes program a Michael Meyer vezette,
id}osebb, feltehet}oen mar a bolygokeletkezes szakaszaban jaro f}osorozat el}otti csillagokat vizsgalo
felmeres (The Formation and Evolution of Planetary Systems: Placing Our Solar System in
Context - FEPS ).
A dolgozatban felhasznalt Spitzer adatok reszben a c2d es a FEPS programokban publikalt
eredmenyek, reszben pedig a Spitzer-}urtavcs}o archvumaban kozzetett feldolgozott meresek.
Infrared Array Camera

5 http://ssc.spitzer.caltech.edu/legacy/all.html
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Fiatal kett}
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3.1.

A vizsg
alt minta spektr
alis energiaeloszl
asa

Mivel a csillagkoruli por sugarzasa termikus eredet}u, a spektralis energiaeloszlas arra vonatkozoan hordoz informaciot, hogy a h}omerseklet fuggvenyeben mennyi poranyag van jelen a
rendszerben. Az excesszus a kozeli-infravoros tartomanytol, mintegy 1 m-t}ol kezdve ad
meg gyelhet}o jarulekot a csillag fotoszferajanak sugarzasahoz, amely mintegy 1000-1800 K
h}omerseklet}u por sugarzasanak felel meg. A kozeli infravoros excesszus tehat a csillaghoz nagyon kozeli, nehany tized csillagaszati egysegen belul talalhato forro por jelenleter}ol arulkodik.
A por eloszlasanak bels}o, csillaghoz kozeli hatarat az un. szublimacios h}omerseklet szabja
meg, amely felett a por szilardbol gaz halmazallapotuva valik. Ez a h}omerseklet asvanyonkent
valtozo, altalaban 1400-1800 K kozotti, amely egy Naphoz hasonlo csillag eseteben 0,05-0,08
AU tavolsagnak felel meg. Ez tehat a porkorong bels}o peremenek minimalis sugara.
Kozep-infravoros hullamhosszakon mar az alacsonyabb h}omerseklet}u, a csillagtol 1 csillagaszati egyseg nagysagrend}u tavolsagban talalhato anyag sugarzasa dominal. Ezeken a hullamhosszakon gyakorta meg gyelhet}o a szilikat (SiO2) tartalmu asvanyok jellegzetes emisszios
savjai 9,7 es 18 m-nel. Az emisszioban lev}o spektralis jellemz}o a por optikailag vekony komponenseb}ol ered, a korong azon reszeb}ol, amelynek h}omerseklete elegend}o ahhoz, hogy gerjeszt}odjon az adott atmenet.
A tavoli-infravoros tartomany hosszu hullamhosszain a hideg, nehanyszor tz Kelvin h}omerseklet}u porkomponens sugarzasa meghatarozo. Ez az excesszus a korong csillagtol tavoli,
kuls}o reszeib}ol ered, valamint kismertekben a csillaghoz kozelebb es}o, am a korong szimmetriaskjaban talalhato, arnyekolt, ezert szinten alacsony h}omerseklet}u retegeib}ol. A korong e
hideg komponensenek termikus sugarzasa a szubmillimeteres tartomanyokban is merhet}o. Mivel a spektrum e tartomanyaban az optikailag vekony kozegb}ol ered}o sugarzas jellemz}o, a
szubmillimeteres meresek alapjan megbecsulhet}o a korong porkomponensenek teljes tomege.
A fenti gondolatmenet f}osorozat el}otti kett}os}ok eseteben is ugyanugy ervenyes, csupan az
adott h}omerseklet}u por elhelyezkedese kerdeses. A spektralis energiaeloszlas vizsgalata alapjan
azonban egyertelm}uen eldonthet}o, hogy talalhato-e a csillag kozvetlen kozeleben, a bels}o nehany
tized csillagaszati egysegen beluli forro por, vagy inkabb a meleg, nehany csillagaszati egyseg
tavolsagban lev}o anyag a jellemz}obb. A geometriailag es optikailag vastag, hideg porkomponens
21
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3. FIATAL KETTOSCSILLAGOK
SPEKTRALIS
ENERGIAELOSZLASA

jelenlete is hasonlo megfontolasok alapjan vizsgalhato.
A dolgozatban elemzett 16-os f}osorozat el}otti kett}oscsillagot a szeparacio alapjan soroltuk
harom csoportba: spektroszkopiai kett}os}ok, szaz csillagaszati egyseg nagysagrend}u szeparacioju
kett}os}ok, valamint ketszaz csillagaszati egysegnel tagabb rendszerek. A tovabbiakban bemutatjuk a minta spektralis energiaeloszlasat es egyenkent elemezzuk jellegzetessegeiket. (Az abrak
a fejezet vegen talalhatok: lasd 3.1 abra.)
Spektroszk
opiai kett}
os
ok

A spektroszkopiai kett}osok olyan szoros rendszerek, ahol a ket csillag mindossze nehany csillagsugarra talalhato egymastol es a kser}o jelenletere csupan a sznkepben meg gyelt jellegzetessegek utalnak. Ilyen peldaul az AK Sco, a V4046 Sgr, NTTS 155913-2233, NTTS 1608141857, valamint a LkCa 3.
A ket hasonlo, F5V sznkeptpusu csillagbol allo rendszer reszben optikai valtozekonysaga miatt szamos tanulany celpontja (Andersen et al. (1989), Alencar et al. (2003),
A braham et al. (2007)). Az ISOPHOT meresek jelent}os infravoros excesszust mutatnak, amelyet a PHT-S sznkep is alatamaszt. A kozeli-infravoros tartomanyokban a sugarzasi tobblet
egeszen a kozep-infravoros tartomanyig novekszik, amelyet jelent}os szilikat emisszio tesz jellegzetesse. Tavoli-infravoros hullamhosszakon is er}os forraskent gyelhet}o meg, amely jelent}os
mennyiseg}u kett}oskoruli anyag jelenletere utal. Jensen et al. (1996) szubmillimeteres meresek
alapjan 1; 7  10 3M -re becsuli a poranyag tomeget a csillagkoruli korongban. A spektralis
energiaeloszlas sajatossagait tobbfelekeppen ertelmezik az irodalomban. A lehetseges modellekr}ol A braham et al. (2007) ad osszefoglalast. A legjobbnak talalt modell egy diszk, valamint
egy bels}o burok - amely eredmenyt a VLT/MIDI m}uszerevel kesztett interferometrias meresek
is alatamasztanak.
AK Sco.

Csillagkeletkezesi regioktol tavoli, maganyos atal rendszer, amely t}olunk mindossze 83 parszekre talalhato.(Quast et al., 2000) Ket hasonlo, K5 es K7 sznkeptpusu klasszikus
T Tauri csillagbol all, amelyek sugarzasat feltuntettuk a spektralis energiaeloszlas abrajan is.
A SED mintegy 7 m-ig jol koveti a csillagfotoszferat, amely jol modellezhet}o a ket csillag
fekete-test sugarzasanak osszegzesevel. Az infravoros excesszus hianya jelent}os meret}u ures
bels}o zona jelenletere utal. Az ISOPHOT meresek kiertekelese a fejezetben ismertetett
redukcios eljarassal tortent, am maga a meres a m}uhold palyajanak olyan szakaszan zajlott,
amely bizonytalanna teszi a kalibracios eljarast. A palya un. kes}oi szakaszan, a sugarzasi
ovezetekhez kozel jart a m}uhold, amely e ektusra korrigalni kellett az erzekenyseget. Kozepinfravoros tartomanyban a Spitzer-}urtavcs}o altal kesztett IRS spektrum, tavoli infravorosben
pedig a MIPS m}uszer altal kesztett spektrum jelent megfelel}o kiegesztest az ISOPHOT es
az IRAS mereseihez. Megjegyzend}o, hogy a szubmillimeteres meresek nem illeszkednek az
infravoros meresek altal kirajzolt spektralis energiaeloszlasba. Az infavoros excesszus mintegy 7
m-nel kezd}odik, a kozep-infravoros tartomanyt kismertek}u szilikat emisszio teszi jellegzetesse.
A spektrum ezutan meredeken emelkedik 50 m-ig, ahol lapossa valik egeszen 200 m-ig, majd
az excesszus merteke csokken. A spektralis energiaeloszlas reszletes targyalasa a 4.2 fejezetben
olvashato.
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Mathieu et al. (1989) megallaptja, hogy ez az akkor ismert egyik
legrovidebb periodusu kett}os rendszer, keringesi ideje a V046 Sgr-evel osszemerhet}o. Ekkor
merul fel el}oszor, hogy a rendszer valojaban harom csillagbol all, am ezek mindegyike felbontatlan, a harmadik kser}o tavoli, 10-100 eves periodussal keringhet. A rendszer eletkorat
egymillio evre becsulik.
A halvany forrast az ISOPHOT csak nehezseggel detektalja, amelyet 100 mJy alatti meresek
bizonytalansaga is jelez. Sem kozep-, sem tavoli infravoros tartomanyokban nem keszulnek
pontos meresek, csupan fels}o hatart lehet megallaptani az adatok alapjan. Sem IRAS, sem
Spitzer-meresek nem allnak rendelkezesre err}ol az objektumrol.
NTTS 155913-2233.

A mindossze alig ket tized csillagaszati egyseg szeparacioju kett}ost
mar Mathieu et al. (1989) is kett}oskent eszlelte es megallaptotta, hogy a K2 sznkeposztalyu
csillag korul egy annal mintegy 3 magnitudoval halvanyabb kser}o talalhato. Ghez et al. (1993)
egyedulallo rendszernek sorolja be, azonban Jensen & Mathieu (1997) cikke azonban szinten
kett}oskent targyalja.
Az ISOPHOT szamara a forras meglehet}osen halvany, azonban amely hullamhosszakon
kiertekelhet}ok a meresek, ott hibahataron belul illeszkednek a foldi es a Spitzer-}urtavcs}o adataira. A csillagfotoszfera egeszen 10 m-ig merhet}o, excesszus csak ennel hosszabb tartomanyokban
jelenik meg. Az IRAS es az ISOPHOT meresek jelent}os tobbletsugarzast mertek ki, ezzel szemben azonban a Spitzer MIPS detektora meg 24 m-en sem mer semmilyen excesszust. Ennek
oka a csillagparos kornyezeteben keresend}o, feltehet}oleg ugyanis a nagyobb aperturaval keszult
meresek nem csupan a kett}ost, hanem annak kornyezeteben talalhato, infravorosben sugarzo
anyagot is egybemerik. Ez a konfuzio altal okozott jelenseg tovabb vizsgalhato az eredeti IRAS
meresek, valamint a Spitzer-}urtavcs}o altal kesztett felvetelek alapjan. A MIPS detektor 70
m-en kesztett terkepein nehezen azonosthato a forras, mivel kiterjedt es alig emelkedik ki a
hatterb}ol, ezert ebben az esetben az eredeti Spitzer-felvetelek alapjan is csak fels}o hatart lehet
megallaptani a kett}os sugarzasara.
NTTS 160814-1857.

A Taurus-beli atal kett}os halvany, f}ocsillaga M1 sznkeptpusu. Az ISOPHOT
csupan 4; 8 es 7; 3 mikronon volt kepes detektalni a forrast. Az alig 100 mJy uxuss}ur}useg
also hatart jelent a detektor erzekenysegere. Hosszabb hullamhosszakon is csupan fels}o hatart
mert ki a detektor. Az IRAS meresek ugyanakkor 12 es 25 m-en is excesszust mutatnak,
60 es 100 m pedig fels}o hatart mert a forras uxuss}ur}usegere a detektor. A Spiter-}urtavcs}o
IRS spektruma azonban vilagosan mutatja, hogy ez az excesszus nem a csillagparos kozvetlen
kornyezeteb}ol ered, meg kozep-infravoros hullamhosszakon is csak a csillag-fotoszferat koveti.
Az IRAS es az ISOPHOT altal detektalt excesszus feltehet}oleg a csillagparos kornyezeteben
talalhato melegebb anyagbol ered.
LkCa 3.

Sz
az csillag
aszati egys
egn
el szorosabb rendszerek

A kovetkez}o csoportot az egy csillagaszati egysegnel tagabb, nehanyszor tz csillagaszati egysegt}ol
nehany szaz csillagaszati egyseg szeparacioju rendszerek alkotjak.
Az ISOPHOT P1 detektoranak meresei jo egyezest mutatnak mas meresekkel, mind az
ISOCAM, a Spitzer-}urtavcs}o es a foldi meresek soraba is beillenek. A mindossze 7,8 csillagaszati
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egyseg szeparacioju kett}os rendszerben mar 1 m-nel jelent}os infravoros tobbletsugarzas gyelhet}o meg, amely 2 m-nel eri el a maximumat, majd fokozatosan csokken a kozep-infravoros
tartomanyokban. A tavoli-infravoros tartomanyban ez a tobbletsugarzas szinte teljesen elt}unik,
az ISOPHOT sem volt kepes detektalni a forrast a C100 es C200 detektorokkal. Mindez arra
utalhat, hogy ebben a rendszerben nincs jelen hideg porkomponens, csupan forro, a csillagoktol
nehany csillagaszati egyseg tavolsagban lev}o por sugarzasa lathato.
Harmas rendszer (Jensen et al., 1996). Az ISOPHOT meresek az aktualis
erzekenyseggel szamolva is mintegy 35 %-kal alacsonyabbak a mas, foldi es Spitzer-}urtavcs}o altal
kesztett meresekhez kepest. A SED alakjat azonbangy is jol mutatjak, az infravoros excesszus
mar 1 m-t}ol kezdve jelent}os jarulekot ad, amely kiterjed a kozep-infravoros tartomanyra is.
Itt meg gyelhet}o a jellegzetes szilikat emisszio, amely szeles spektralis jellegzetessegkent uralja
a 10 es 20 mikron kornyeki tartomanyokat. Ez leginkabb a Spitzer-}urtavcs}o IRS m}uszere altal
kesztett spektrumokon szembet}un}o. Tavoli infravorosben is jellegzetes az infravoros sugarzas,
amelyet az IRAS es az ISOPHOT 60 es 90 m-en kesztett meresei mutatnak.
V853 Oph.

A T Tauri tpusu csillagok nevado objektuma valojaban harmas rendszer. A ket f}o
csillag 98,1 csillagaszati egysegre talalhato egymastol, es az un. deli komponens mellett meg egy
beagyazott infravoros kser}o is talalhato. Az infravorosben fenyes rendszert az ISOPHOT jol
lemerte, merese illeszkedik a foldi es a Spitzer-}urtavcs}o meresei koze. Ide illik a PHT-S sznkep
is, amely hibahataron beluli egyezest mutat a Spitzer-}urtavcs}o IRS spektrumaval. Az infravoros
excesszus mar a kozeli-infravoros tartomanyban is szembet}un}o es egyre jelent}osebbe valik a
kozep- es tavoli-infravoros tartomanyokban. 10 m-nel enyhe szilikat emisszio jelenik meg. A
60-as es 100-as sz}ur}ovel kesztett ISOPHOT meresek jol illeszkednek az IRAS adatokra, a 150 es
170 m-en kesztett meresek azonban minden bizonnyal a valodinal magasabb uxusertekeket
mertek.
T Tau.

A halvany kett}ost az elmult evek meresei mar sikeresen felbontjak, gy a komponensek tulajdonsagai kulon-kulon is megallapthatok (Brandner & Zinnecker, 1997). A paros
egy M1.5 es egy M3 sznkeptpusu csillagbol all, a komponensek luminozitasa meglehet}osen alacsony, mindossze 0; 092 L a f}okomponensre, kser}oje pedig 0; 076 L . Csillagfejl}odesi modellek
alapjan a ket komponens korara 6 es 3 millio ev adodik. Mindket komponens spektrumaban
kimutathato a atal csillagokra jellemz}o ltium abszorpcio. A ket csillag sugarzasanak osszeget
feltuntettuk a spektralis energiaeloszlason az irodalmi adatok alapjan. A kett}os infravoros
sugarzasa az ISOPHOT detektalasi hatarat kozelti meg, ezek hibahataron belul illeszkednek
az IRAS, valamint a joval nagyobb erzekenyseg}u Spitzer-}urtavcs}o mereseire. A SED 6 m-ig a
kett}os fotoszferajat mutatja, az infravoros excesszus a kozep-infravoros tartomanyban kezd}odik.
Az IRS spektrum er}os szilikat emisszot mutat 10 mikronon, valamint szeles emissziot 20 m-nel.
A hosszabb hullamhosszakon az ISOHPOT es az IRAS meresei mutatjak az excesszust.

VV Cha.

Az ISOPHOT meresek 10 %-kal alacsonyabbak a foldi detektorok es
a Spitzer-}urtavcs}o mereseinel. Meg a kozep-infravoros tartomanyban is csupan a fotoszfera
lathato, a MIPS detektor 24 m-es merese is jol illeszkedik a f}okomponens fotoszferajanak
sugarzasara. Tobbletsugarzas csupan a tavoli-infravoros hullamhosszakon lathato, amelyet
mind az ISOPHOT 60 es 90 m-es meresei, mind a MIPS 70 m-es meresei is mutatnak. Ez a
24
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csillagparostol tavoli, hideg, legfeljebb nehanyszor tz Kelvines h}omerseklet}u anyag jelenletere
utal.
Prato & Simon (1997) rendszert felbontva spektroszkopiai meresekkel kimutatta,
hogy mindket komponens valoban klasszikus T Tauri sajatsagokat mutat. Kes}obbi vizsgalatok
Prato L. & Simon (2003) K3 es M0 spektraltpusunak azonostottak a komponenseket, mindkett}o aktv akkrecio jeleit mutatja spektrumaban. A rendszer koponensei spektroszkopiai
vizsgalatok alapjan egyid}osnek latszanak. Az ISOPHOT meresei jo egyezest mutatnak az
egyeb m}uszerek adataival, egyedul a 170 m-en keszult meres bizonytalan. Az infravoros
excesszus mar a kozeli-infravoros tartomanyban is megjelenik, jelent}osebbe valik a kozepinfravoros hullamhosszakon es tovabb n}o egeszen mintegy 100 m-ig, ahol meredeken elkezd
csokkenni. A PHT-S sznkep kis mertek}u szilikat emissziorol arulkodik 10 m-es hullamhosszakon.
Az objektumrol a Kuiper Airborn Obszervatoriummal is keszultek meresek.
S CrA.

Az ISOPHOT meresek jol illeszkednek a foldi es Spitzer-meresekre. A PHT-S
es a Spitzer IRS sznkepe is jo egyezest mutat. A 176 AU szeparacioju kett}os rendszereben
az infravoros tobbletsugarzas mar a kozeli-infravoros tartomanyban megjelenik, amely mind a
kozep- es a tavoli-infravoros tartomanyban is jellemz}o marad. A kozep-infravoros tartomanyt
egy er}os szilikat emisszios sav teszi jellegzetesse 10 m-en, 20 m-en szinten meg gyelhet}o a
kevesbe er}os, am szeles szilikat vonal. A tavoli-infravoros sugarzas mar 50 mikron kornyeken
a spektrum meredeksege csokken, amint azt az ISOPHOT 60 es 90 m-es meresei
"letorik",
mutatj
ak. Ez azt jelenti, hogy a rendszerben inkabb a meleg, nehany szaz kelvin h}omerseklet}u
anyag jellemz}o, amely az 50 m-feletti sugarzas szamara optikailag vekonnya valik.
MWC 863.

Prato & Simon (1997) a felbontott rendszer spektoszkopiai tulajdonsagait vizsgalta.
Mindket komponens egyertem}uen T Tauri sajatossagokat mutat. A rendszer koponenseit
egyid}osnek es meglehet}osen atalnak, mindossze 105 evnek hatarozta meg Prato L. & Simon
(2003). Spektroszkopiai elemzesuk K0 es K5 tpusunak allaptja meg a komponenseket, amelyek mind aktv akkrecios folyamatokat mutatnak. A kser}ocsillag eseteben felmerult, hogy
valojaban egy 9 millivmasodperc szeparacioju szoros kett}os rendszer lehet (Koresko, 2002). A
rendszer eleg fenyes, gy az ISOPHOT detektora tobb hullamhosszon is lemerte a forrast. A
uxusertekek jol illeszkednek a foldi es a Spitzer-}urtavcs}ovel mert adatok soraba. A kozeliinfravoros tartomanyban novekv}o excesszus gyelhet}o meg, a spektralis energialoszlas a kozepinfravoros tartomanyban valik lapossa. Itt jellegzetes szilikat emisszio gyelhet}o meg, amelyet
a Spitzer-}urtavcs}o IRS spektruma mutat. Tavoli-infravoros tartomanyban tovabb novekszik
az excesszus merteke egeszen 200 m-ig. A C-detektorok meresei joval alacsonyabb ertekeket
mernek fels}o hatarnak, mint amit az IRAS es a Spitzer-}urtavcs}o MIPS-detektora mutatnak.
Ezek minden bizonnyal jelent}os hibaval terhelt meresek.
AS 205.

Az er}os vorosodest mutato rendszerre az irodalomban tobbfele vizualis vorosodesi
ertek talalhato, a legfrissebb vizsgalatokban is bizonytalan a rendszer vorosodese (Prato L. &
Simon, 2003) - gy bemutatott spektralis energialoszlasban erre nem vegeztunk korrekciokat. A
kett}os kornyeken szamos, a atal csillagokra jellemz}o aktivitas jeleit mutattak ki, Herbig-Haro
objektumokkal es kifuvasokkal tarktott a kett}os kornyezete (Nutter et al., 2005). Prato &
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Objektum
szeparacio
kozeli IR tobblet kozep IR tobblet Si emisszio tavoli IR tobblet
V4046 Sgr
0.024
0.019 AU
nincs
emelkedo
kicsi
lapos
AK Sco
0.143 AU
lapos
lapos
jelent}os
csokken}o
NTTS 155913-2233* 0.288 0.014 (46.1)
nincs
nincs
?
?
NTTS 160814-1857
0.19
nincs
nincs
nincs
kicsi
LkCa 3
0.491
nincs
nincs
nincs
?
SR 20
0.071
7.9
emelked}o
csokken}o
nincs
nincs
V853 Oph*
0.43
emelked}o
lapos
jelent}os
lapos
T Tau*
0.71
98.1
emelked}o
emelked}o
kicsi
lapos
VV Cha
0.82
112
nincs
emelked}o
jelent}os
csokken}o
NTTS 155203-2338
0.80
128
nincs
nincs
nincs
csokken}o
S CrA
1.3
169
emelked}o
emelked}o
kicsi
lapos
MWC 863
1.1
176
lapos
lapos
jelent}os
csokken}o
Haro 6-10
1.2
emelked}o
emelked}o
kozepes
lapos
AS 205
1.32
184
emelked}o
emelked}o
kicsi
lapos
VV CrA
1.9
247
emelked}o
emelked}o
kicsi
lapos
CV Cha/CW Cha
11.4
1596
emelked}o
csokken}o
jelent}os
csokken}o

3.1. tablazat. A spektralis energiaeloszlasok kvalitatv osszehasonltasa kozeli-, kozep- es tavoli-

infravoros sugarzasuk spektralindexe alapjan. Fontos jellemz}o meg a szilikat emisszio megjelenese. Az elemzes konnytese erdekeben novekv}o szeparacio szerint rendeztuk a mintat. Csillag
jeloli a harmas rendszereket.

Simon (1997) rendszert felbontva spektroszkopiai meresekkel kimutatta, hogy mindket komponens valoban klasszikus T Tauri sajatsagokat mutat. Az ISOPHOT tobb hullamhosszon is
detektalja a forrast, amely jol illeszkedik a PHT-S sznkepre is. Kozeli-infravoros tartomanyban
is jelent}os az emisszio, amely merteke a kozep-infravoros tartomanyon at egeszen 60 m-ig
novekszik. Itt lapossa valik a SED, majd csokken az emisszio merteke. A kozep-infravoros
tartomanyban a szilikat-spektralis jellemz}o t}unik fel.
A beagyazott rendszer er}os vorosodest mutat, gyakran Class I tpusunak klasszikaljak. Az ISOPHOT meresei jol egyeznek az IRAS mereseivel es a PHT-S sznkepre is illeszkednek. Az optikai tartomanyban er}os vorosodest szenved a kozponti objektumok sugarzasa.
Kozeli- es kozep-infravoros tartomanyban er}osen novekszik az excesszus egeszen a tavoli infravoros hullamhosszakig. Az objektum sznkepeben jelent}os szilikat abszorpcio gyelhet}o meg.
Haro 6-10.

A f}o csillag klasszikus T Tauri, G8 sznkeptpusu. Reipurth et al. (2002) a csillag egy nagyobb felmeres kereten belul tanulmanyozta a csillag radialis sebesseget, am az
valtozonak bizonyult. Felmerult, hogy a rendszer spektroszkopiai kett}os lehet. Tavoli, 1500
csillagaszati egysegre lev}o kser}ojevel (CW Cha) vizualis kett}os rendszert alkot. Az ISOPHOT
ezt a tag rendszert egyutt merte meg. Correia et al. (2006) a VLT/NACO m}uszerrel vegzett
meresek alapjan megkerd}ojelezi, hogy a kett}os valoban zikai rendszert alkot.
CV Cha.

3.2.

Korongok tula jdons
agai a szepar
aci
o f
uggv
eny
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Kett}os rendszerekben a korong poranyaganak eloszlasa kulonosen izgalmas kerdes. Artymowicz
& Lubow (1994) reszletesen tanulmanyozza, milyen hatasok erik a korongokat kett}os rendszerekben. Megallaptjak, hogy dinamikai hatasok kovetkezteben az egyseges poranyag tobb
kulonallo, egymastol akar teljesen elkulonult reszekre hasadhat fel. Kialakulhatnak ugyanis csillagk
or
uli korongok az egyedi komponensek kor
ul, valamint a kett}os palyajan tul, un. kett}oskoruli
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is letrejohet.
A legegyszer}ubb elkepzelesek szerint az egyedi csillagkoruli korongok bels}o sugarara a szublimacios h}omerseklet szab hatart, kuls}o sugarat pedig a csillag kser}ojenek korongja, valamint
dinamikai megszortasok hataroljak be. Ebb}ol kifolyolag a csillagkoruli korongok eseteben {
kozelebb leven a kozponti energiaforrashoz { forrobb poranyagot varunk, amely jelent}os kozelies kozep-infravoros tobbletsugarzast okozhat. Ezzel szemben a kett}oskoruli korongok bels}o sugarat a kett}os palyajanak dinamikai hatasai szabjak meg (Artymowicz & Lubow, 1994). A
csillagparos palyajatol fugg}oen a kett}oskoruli korong bels}o sugara hidrodinamikai es a csillagok gravitacios hatasait tekintetve veve a csillagparos tomegaranyatol es excentricitasatol
fugg. Kuls}o hataranak ugyanakkor nem szab szigoru feltetelt semmi (ha tobbes rendszerr}ol
van szo, egy tavoli kser}o persze jelent}os hatassal brhat a kett}oskoruli diszk szerkezetere
is), gy az nagyobb tavolsagokig is elhuzodhat. A csillagoktol tavoli poranyag alacsonyabb
h}omerseklete reven a tavoli infravoros tartomanyban okoz excesszust. A spektralis energiaeloszlas tehat gertes eszkozkent mutatkozik abban, hogy a kett}oskoruli vagy a csillagkoruli
korongok leter}ol tajekozodhassunk. A kep azonban korantsem ilyen egyszer}u. Bar a tavoli
infravoros sugarzas lete szoros rendszerekben egyertelm}u jele a kett}oskoruli korong letenek
- az ISOPHOT es az IRAS meresei gyakran konfuzios hibaval terheltek, egyedul a Spitzeru}rtavcs}o felvetelei alapjan allthato bizonyosan, hogy valoban a csillagparos sugarzasat merjuk
a hosszabb hullamhosszakon. Nehezseget okoz tovabba, hogy a meresek nem adnak informaciot
arra vonatkozoan, az infravoros tobblet melyik csillaghoz tartozik, melyik csillagkoruli vagy a
kett}oskoruli korongbol ered-e.
korong

A mindossze nehany csillagsugar szeparacioju rendszerekben
a korong anyaganak geometriajat dont}oen meghatarozza a szoros kozponti csillagparos. A
kett}os szeparacioja gyakorta osszemerhet}o a por-kristaly szublimacios h}omerseklete altal szabott bels}o korong-perem hataraval, ezert feltetelezhet}o, hogy csillagkoruli korongok egyaltalan
nem alakulnak ki a szoros rendszerben. Az infravoros excesszus tehat ebben az esetben a
kett}oskoruli korongbol kell, hogy eredjen. Ebben az esetben a korong kezelhet}o ugy, mintha
egy kozponti energiaforras koruli lenne (lasd b}ovebben 4.2 fejezet). A tavoli-infravoros sugarzas
tehat vart jellemz}oje lesz ezeknek a rendszereknek. A kozeli- es kozep-infravoros tartomanyok
azonban nem elemezhet}ok ennyire egyszer}uen. Ebben a tartomanyban a sugarzas szarmazhat
kis mennyiseg}u, a porkorong bels}o sugaran beluli optikailag vekony, forro porkomponenst}ol, valamint a kett}oskoruli korong un. "legkoreb}ol" is, amely tulf}utott poranyagot tartalmaz (Chiang
& Goldreich, 1997).
Spektroszk
opiai kett}
os
ok.

A masodik csoport esete kulonosen erdekes. Itt ugyanis a szeparacio osszemerhet}o a csillagkoruli korongok karakterisztikus meretevel, amely er}osen azt sugallja, hogy a kett}os lete hatassal kell, hogy brjon a korongok szerkezetere es fejl}odesere. Az
egyedi csillagoknal meg gyelt korongok karakterisztikus merete szaz{nehany szaz csillagaszati
egyseg terjedelm}u. Mivel a kett}os szeparacioja ennel kisebb, logikus feltetelezni, hogy az egyedi
csillagok korul kialakulnak ugyan korongok, ezek meretet azonban megszabja a kser}ocsillag
jelenlete, valamint korongjanak merete.
Ha ket egyforma tomeg}u, 100 csillagaszati egyseg szeparacioju rendszert veszunk alapul,
ebben a korongok maximalis merete ertelemszer}uen legfeljebb 50 csillagaszati egyseg, amely
kuls}o pereme Nap-hoz hasonlo csillagok eseteben (L < 1L ) legalabb 50 Kelvin h}omerseklet}u
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(ugy, hogy nem vettuk gyelembe a kser}ocsillag, valamint korongjanak sugarzasat). Feketetest sugarzast feltetelezve ez szinten a tavoli-infravoros tartomanyban sugaroz, tehat ezeknel a
rendszereknel is varhato a tavoli infravoros excesszus meglete. (A kozeli- es kozep- infravoros
tobbletsugarzas szinten varhato, mivel a korongok bels}o peremet a szublimacios hatar szabja
meg, a kser}o dinamikai hatasa itt mar feltetelezhet}oleg nem jatszik szerepet.)
E rdekes kerdes ez esetben a kett}oskoruli korong lete es kapcsolata a csillagkoruli korongokkal.
Mintankban talalhato egy tag, 1500 csillagaszati egyseg szeparacioju kett}os
rendszer. Ez esetben bizonyosan allthatjuk, hogy ket kulonallo korong alakul ki a csillagok
korul. A kett}oskoruli korong lete er}osen kerdeses a csillagparos nagy tavolsaga miatt. A CV
Cha rendszere osszehasonltaskent szolgalhat a kolcsonhato rendszerekhez, mivel ez utobbiaknal
kritikus pont, milyen szeparacional (es milyen egyeb tenyez}o hatasara) valnak szet azok a
rendszerek, ahol meg kialakul a kett}oskoruli korong, valamint azok, ahol a teljes anyag ket
kulonallo diszket alkotva oszlik el.
Vessuk ossze az elmeleti varakozasokat a minta spektralis energiaeloszlasanak jellegzetessegeivel! Az eredmenyek ertelmezesekor kisebb hangsulyt fektetunk a NTTS-kent klasszi kalt objektumokra, valamint a tobbes rendszerekre, ahol a kser}o jelenlete minden bizonnyal bonyoltja
a SED ertelmezeset.
A spektroszkopiai kett}os}ok eseteben a V4046 Sgr es az AK Sco ket kuloboz}o geometriaju
korongot illusztral. Mg dinamikai megfontolasok alapjan (Artymowicz & Lubow, 1994) kitiszttott bels}o zonat varunk, az AK Sco jelent}osebb excesszust mutat kozeli-infravoros hullamhosszakon, es feltetelezhet}o, hogy a korong mellett egy bels}o burok is letezik a csillagparos
korul. Ez egyedulallo atal csillagoknal nem kulonleges jelenseg. A minta szoros kett}osei tehat
nem engedik egyertelm}u szabalykent megfogalmazni a dinamikai hatasok altal kiurtett zona
letet, mivel meg nem ismert folyamatok a csillagparos koruli burok kialakulasahoz vezethetnek.
Ennek a buroknak az eredete jelenleg nyitott kerdes (A braham et al., 2007).
A "csupasz" T Taurikent klasszi kalt NTTS 155913-2233, NTTS 160814-1857, valamint
a gyenge-vonalu T Taurikent azonostott LkCa 3 rendszerek a f}osorozat el}otti fejl}odes egy
kovetkez}o lepcs}ojet, egy id}osebb allapotot jelentenek. A kett}os rendszerek eseteben azonban
megkerd}ojelezhet}o a korong fejlettsegi allapota es az akkrecio alapjan valo korra vonatkozo
megallaptasok (Kenyon & Hartmann, 1987), mivel a kett}os lete minden bizonnyal hatassal br a
korongok fejl}odesere, ha a szeparacio osszemerhet}o a korongok karakterisztikus meretevel. Ilyen
megfontolasok alapjan jogosultta valunk, hogy a kes}obbi fejl}odesi allapotba sorolt rendszereket
kett}osok eseteben a atalabbnak titualt klasszikus T Taurikkal vessunk egybe, hiszen valodi
eletkorukat pontosan nem tudjuk meghatarozni.
Annyi azonban bizonyos, hogy ezekben a rendszerekben az infravoros excesszus rendkvul
csekely. Mathieu et al. (1989) szerint a korongba agyazott kett}os hamar rest nyit es gyorsan elnyeli a korong anyagat, annak egy resze a kett}ost}ol tavol a korongban nyitott res megakadalyozza a korong anyaganak a csillagokra valo behullasat. Kozvetlen meg gyelesek ezt
az elmeletet eddig meg nem er}ostettek meg, az altalunk meg gyelt szoros kett}osokben pedig
nem mutathato ki egyertelm}uen hideg poranyag a csillagparostol tavolabb. Elkepzelhet}o, hogy
ugyan jelen van, de tomege kicsi, illetve a fejl}odes kovetkezteben anyaga nagyobb szemcsekke
allt mar ossze. Az altalunk vizsgalt mintat a kis excesszust mutato kett}osokkel kiegesztve
is keves az informacio, hogy eldonthessuk, mennyire torvenyszer}u a bels}o kiurtett zona es a
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parostol tavoli, hideg korong elkepzelese.
A 10{300 AU szeparacioju kett}osok csoportja szinten vegyes. Kulon kiemelend}o az SR 20,
amely rendszernel szokatlanul alacsony a tavoli-infravoros tobbletsugarzas. A spektralis energiaeloszlas csak a bels}o nehany csillagaszati egysegb}ol ered}o sugarzast mutat, ami annak a
jele, hogy nincsen kett}oskoruli korong a rendszerben. Mivel a kett}os szeparacioja mindossze
8 csillagaszati egyseg, ez konzisztens azzal a keppel, hogy csak az egyedi csillagok korul gyelhet}o meg akkrecios korong. Rogton felmerulhet a kerdes, kialakult-e kett}oskoruli korong
es ha igen, mi tortent a korong anyagaval? Elkepzelhet}o, hogy szinten fejl}odesi e ektussal
allunk szemben? Ha kialakult kett}oskoruli korong, anyaga minden bizonnyal gyorsan elfogyott,
am kerdeses, hogy ezt milyen folyamatok okozhatjak. E rdekes osszevetni az SR 20-at a V853
Oph-al, amely valojaban egy harmas rendszer. Ugyan a harmadik kser}o bonyoltja a kepet,
felmerul a kerdes, a meg gyelt tavoli-infravoros excesszust a harmadik kser}onek tulajdontva
nem lehet-e hasonlo ez a rendszer az SR 20-hoz? Erre a kerdesre nagy felbontasu, az egyedi
komponensekr}ol kesztett meresek hozhatnak egyertelm}u valaszt.
A szaz csillagaszati egyseg szeparacioju kett}osok eseteben a novekv}o kozeli-, kozep-infravoros
excesszus jellemz}o, a SED csak szaz mikron kornyeken vali lapossa. Mindegyik esetben enyhe
szilikat emisszio is rakodik a spektrumra. Mindez teljesen egyezik egy kinylo-korongmodell
alapjan vart spektralis energiaeloszlassal (lasd 4.1 abra). Feltetelezhet}o azonban, hogy itt ket
kulonallo korongbol ered}o excesszus osszeget latjuk. Ket erdekes eset emelkedik ki a sorbol.
A VV Cha eseteben 8 m-ig latjuk a csillag-fotoszferat, az infravoros excesszus csak ennel
hosszabb hullamhosszakon jelenik meg. Itt tehat a korong anyaga nehany csillagaszati egyseg
nagysagrend}u tavolsagban kezd}odik. Ez a megallaptas mindket komponensre szukseges feltetel,
mivel kis mennyiseg}u forro por is jelent}os excesszust okoz, ezert ha ez csak az egyik komponens
korul lenne teljes korong, annak az excesszusa is meg gyelhet}o jarulekot adna a spektralis energiaeloszlashoz. A rendszer szeparacioja 112 csillagaszat egyseg, tehat egy bels}o lyukkal rendelkez}o, nehanyszor tz csillagaszati egyseg meret}u korongok a spektralis energiaeloszlassal konzisztensek. Szinten erdekes az MWC 863 spektralis energiaeloszlasa, amely az SR 20-hoz hasonloan
kozep-infravoros tartomanyban mar "letorik", 20 m-nel meredeken csokken a spektralis energiaeloszlas. Ez szinten a hideg porkomponens letet zarja ki, amely egy 176 csillagaszati egyseg
szeparacioju rendszerhez kepest is szokatlanul kis csillagkoruli korong-meretet feltetelez. A
100 csillagaszati egysegnel nagyobb szeparacioju kett}osok tehat mar tul tavoliak ahhoz, hogy
amennyiben a kett}os hatasat a diszk-meret korlatozza - ez a spektralis energiaeloszlasban is
eszrevehet}o legyen.
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3.1. abra. A vizsgalt 16-os minta spektralis energiaaeloszlasa.
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4. fejezet
A csillagk
or
uli anyag szerkezete modellez
es

4.1.

Passz
v korongok

A f}osorozat el}otti objektumok egyik fontos jellemz}oje a mintegy 1-1000 m hullamhossz-tartomanyban eszlelt, a csillag fotoszferajahoz jarulekot ado infravoros tobbletsugarzas, az un.
excesszus. Mar 1974-ben Lynden-Bell & Pringle (1974) felvetettek annak lehet}oseget, hogy
az infravoros excesszus por jelenletehez kothet}o, azonban a kes}obbi evek, f}okepp az 1980-as
evek tavoli infravoros felmeresei bizonytottak be dont}oen, hogy az infravoros tobbletsugarzas
egyertelm}uen a atal csillagok kozvetlen kornyezeteben talalhato por jelenletehez kothet}o.
A por lehetseges eloszlasat megszabja ugyanakkor, hogy a Class II objektumoktol kezdve a
csillag optikai tartomanyban is lathatova valik, tehat a poranyag nem takarhatja ki szemunk
el}ol teljesen a csillagot. Kezenfekv}o a feltetelezes tehat, hogy vekony, porbol es gazbol allo
korongok veszik korul a atal csillagokat. Az indirekt felteveseken alapulo korong-kep kes}obb
kozvetlenul is igazolast nyert. 1995-ben a Hubble-}urtavcs}o az Orion csillagkeletkezesi teruletr}ol
kesztett felvetelenek fenyes hattere el}ott ugyanis tobb, un. proplyd t}unik el}o, amelyek sotet,
lapos korongkent megjelenve olelik korul kozponti csillagukat. Azota mas m}uszerekkel is foldi es u}rtavcsovekkel egyarant - sikerult tobb atal csillag koruli korongot, peldaul a Taurus
csillagkeletkezesi regioban is (lasd 1.2 abra) lefenykepezni.
A dont}oen gazbol allo, s mindossze 1%-nyi port tartalmazo korongok a csillag kialakulasa
soran a kollapszusbol visszamarado primordialis csillagkozi felh}ocsomo "maradekabol" formalodnak. Milyen folyamatok jatszanak szerepet a korong kialakulasaban es fejl}odeseben? A
mintegy 0,1-1 pc meret}u felh}omag nehany ezer csillagaszati egyseg meret}ure valo osszehuzodasa
soran a felh}o eredeti, kismertek}u forgasa is az impulzusmomentum megmaradasi tetele miatt az
osszehuzodott magban feler}osodik es annak gyors forgasahoz vezet. Ez az objektum azonban
meg mindig csupan toredeket hordozza a felh}o eredeti impulzusmomentumanak, amely gy
a visszamaradt anyag mozgasat dont}oen meghatarozza: s a maradekanyag egy lapult forgasi
korongban rendez}odik el (Lynden-Bell & Pringle, 1974).
Els}o kozeltesben a korong anyaga Kepler-mozgast vegez a kozponti egitest gravitacios potencialjaban, palyajanak sugarat pedig sebessege hatarozza meg. A csillagfejl}odes korai szakaszaban jelent}os mennyiseg}u anyagot artalmaz a korong, amelyben jelent}os szerephez jut a
viszkozus surlodas. Ez teszi lehet}ove az impulzusmomentum-transzportot is, a surlodas kovet34
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kezteben ugyanis egyes porszemcsek sebessegukb}ol vesztve egyre bejjebb spiralozodva vegul
eljuthatnak a korong bels}o peremere, ahol a magneses er}ovonalak menten akkretalodnak a
szulet}ofelben lev}o csillagra Shu et al. (1987) , mg a korong kuls}o reszere kerul}o anyag impulzusmomentumot "visz el". Hasonlo korongok mas asztro zikai megkozeltesben is el}ofordulnak
es fontos szerepet toltenek be: peldaul szoros kett}ocsillagok eseteben (torpe novak, rekurrens novak), neutroncsillagok, valamint kis es nagytomeg}u fekete lyukak korul is. Az akkrecios
korongok zikajanak maig elfogadott alapjat Shakura & Sunyaev (1976) cikke kepezi. A korongokban vegbemen}o viszkozus folyamatokrol keves ismerettel rendelkezunk,gy a bels}o surlodast
egy parameterrel skalazzak, amelynek tapasztalati erteke 0,2 koruli. Az irodalomban ezert
gyakori az -diszk elnevezes is.
Visszaterve a csillagfejl}odeshez, annak korai fazisaban a jelent}os surlodas es a korong nagy
tomege kovetkezteben jelent}os az akkrecio, a korongbol anyag hullik be a csillagra. A felszabadulo gravitacios energia jelent}os merteket oltve pedig meghatarozza a korong sugarzasat.
Azokat a korongokat, amelyek onallo energiaforrassal - az akkreciobol felszabadulo energiaval rendelkeznek, aktv diszkeknek nevezzuk.
A csillag es korongjanak fejl}odeseben azonban id}ovel csokken az akkrecio merteke, mgnem
a korong eljut egy olyan allapotba, amikor a kozponti csillag sugarzasa dominanssa valik az
akkrecio reven felszabadulo potencialis energiahoz kepest. Az onallo energiaforras nelkuli,
pusztan a kozponti csillag sugarzasat elnyel}o es reprocesszalo korongokat nevezzuk passzv
korongoknak. Ez jellemz}o a csillagkeletkezes utolso lepcs}oire, a Class II es Class III (lasd 1.1
abra) tpusu objektumok korongjaira.
4.1.1.

Lapos korongmodell

A passzv diszkek lerasanak legegyszer}ubb es tortenetileg is els}o megkozeltese egy lapos, vekony
geometriaju korong-modell. Az ebb}ol ered}o uxus:
2
 Z Rmax
F =
I cos R dR;
(4.1)


D2

R0



ahol D a rendszer tavolsaga, R0 es Rmax a korong bels}o es kuls}o sugarat jelentik, I az intenzitas,
 pedig az inklinacio. A korongok sugarzasanak lerarasa valojaban I meghatarozasan mulik,
amely altalanos esetben a sugarzasi energiatranszport-egyenlet megoldasaval kaphato meg:
dI
d

=

I + S ;

(4.2)

ahol S a korong anyaganak sugarzasat lero forrasfuggveny,  pedig adott uthossz menten
az optikai melyseg. Homogen kozegben az intenzitas felrhato a sugarzasi energiatranszport
analitikus megoldasakent:
I = B (T )[1 e  ]
(4.3)
ahol B(T ) a Plank-fuggveny,  pedig a korong optikai vastagsaga adott sugarnal. Bar
a csillagkoruli korongok anyaganak jelent}os resze gazbol all, az infravoros tartomanyban a
poranyag kepvisel jelent}os opacitast, a gaz gyakorlatilag atlatszo a csillag e tartomanybeli
sugarzasara. A tovabbi vizsgalatok ez alapjan ket esetre bonthatok. Mintegy 100 m-nel
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hosszabb hullamhosszakon a por atlatszova valik sajat sugarzasa szamara, opacitasa lecsokken
es optikailag vekony kozegkent viselkedik. Ezzel szemben a kozeli- es kozep-infravoros tartomanyban jelent}os mertekben elnyeli es szorja a csillagbol erkez}o fotonokat, tehat jelent}os
opacitast kepvisel.
Ha fennall, hogy   1, optikailag vastag anyagrol
beszelunk, amelyben a fotonok szabad uthossza rovid, a kibocsajtott sugarzast maga a kozeg
szinte azonnal elnyeli. Lokalis termodinamikai egyensulyt feltetelezve a porszemcsek feketetestkent kozelthet}ok, sugarzasukat a Planck-fuggveny rja le, tehat I = B(T ) . Ebb}ol
latszik, hogy a sugarzas intenzitasat a korong h}omersekleteloszlasa hatarozza meg. Mivel a
korong kuls}o reszein a kozponti energiaforrastol tavolabb leven kisebb a fotonok beesesi szoge,
ezert itt feltetelezhet}oen alacsonyabb a h}omerseklet, mint a bels}obb reszeken. Ez tehat egy
kifele csokken}o h}omersekletpro lt sugall, amelyet a sugartol fugg}oen egy q kitev}ovel jellemzett
hatvanyfuggveny alakjaban rhato fel:
Optikailag vastag diszk-komponens.

T (R) = T

R

R0

q

(4.4)

;

amelyet behelyettestve a 4.3 , majd a 4.1 egyenletekbe kapjuk, hogy
4cos h c2 Z Rmax  R  dR;
F =
D 2 2 R
exp khBcT
1
0

(4.5)

ahol h a Planck-fele allando, kB pedig a Boltzmann-konstans. A fenti osszefuggesb}ol adodik,
hogy a uxus hullamhosszfuggese:
(4.6)

 F   4+2=q :

Azt kaptuk tehat, hogy h}omersekletpro l hatvanyfuggvenyenek q kitev}oje hatarozza meg
az eszlelt sznkep alakjat.
Mintegy 100 m-nal hosszabb hullamhosszakon
Homogen anyag eseteben az intenzitasfuggeny

Optikailag v
ekony diszk-komponens.

  1, a kozeg tehat optikailag vekony.
I = B (T )

(4.7)

alakra egyszer}usodik. Ezeken a hullamhosszakon a Planck-fuggveny Rayleigh-Jeans kozelteset
hasznalva:
2 ckB T ;
B (T ) =
(4.8)
4



az optikai melyseg pedig:
 = (R)
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ahol  a porszemcsek opacitasa, (R) pedig a feluleti s}ur}usegeloszlas. A 4.8 es a 4.9 egyenleteket a 4.7, majd a 4.1 egyenletekbe helyettestve kapjuk, hogy
4
ckB  Z Rmax
F =
(4.10)
T (R)(R)RdR;


D 2 4

R0

amelyb}ol a uxus hullamhosszfuggesere adodik, hogy
(4.11)

F   3 q :

E szrevehet}o, hogy optikailag vekony esetben az eszlelt uxus fugg a poranyag s}ur}usegeloszlasatol is. Ez erthet}o, hiszen ebben az esetben de ncio szerint minden latoiranyunkba es}o
porszemcse sugarzasa eljut hozzank. A 4.11 keplet alapjan tehat lehetseges a csillagkoruli
korongok tomegenek meghatarozasa szubmillimeteres meresek segtsegevel.
Mi hatarozza meg azonban a korong h}omersekleteloszlasat? Celszer}u feltetelezni, hogy a
korong anyaga termikus egyensulyban van, adott tavolsagban tehat akkora a porszemcsek altal
kisugarzott energia, amekkora sugarzas a csillagbol eri }oket : Frad = Fcool . Adott helyen a
por sugarzasat feketetesttel kozeltve a Stefan-Boltzmann torveny hasznalhato, mg a csillagbol
erkez}o uxus:
Z max
2
4
sin2 d = F = T 4 ;
F = T
(4.12)
rad



ef f

cool

0

por

Felhasznalva, hogy R  R:
 2   R 
T (R) =
(4.13)
3 R Tef f ;
ahol Tef f a csillag felsznenek h}omerseklete, R pedig a csillag sugara.
Visszakaptuk, hogy a h}omerseklet a csillagtol valo tavolsaggal aranyosan hatvanyfuggveny
alakban csokken, amelynek kitev}oje q = 3=4. Visszahelyettestve q erteket 4.6-be azt kapjuk,
hogy optikailag vastag kozegben a uxus a hullamhossz fuggenyeben:  F   3=4   3=4.
Mindezt 4.11-ba helyettestve adodik, hogy optikailag vekony esetben a uxus:  F   3 
 3 , tehat mas a uxus hullamhosszfuggese optikailag vekony es vastag kozegek eseten.
1
4

3
4

A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy a atal csillagok koruli korongok
spektralis energiaeloszlasa gyakran elter a fent levezetett 4.1 kept}ol. Az energiaeloszlas kevesbe
meredek, "laposabb", mint a fenti osszefuggesek alapjan varnank, s}ot, egyes esetekben meg
emelkedik is, tehat a hullamhosszal aranyosan n}o a spektralis energiaeloszlas meredeksege.
Az er}osen leegyszer}ustett vekony korong-modell tehat a valosagban nem allja meg a helyet.
Hamar elfogadotta valt tehat az a kep, amelyben a korong kuls}o resze a csillagtol valo tavolsag
fuggvenyeben "kinylik", a korong vastagsaga tehat a csillagtol egyre tavolabbi reszeken hzik
(Kenyon & Hartmann,
1987). A trapezkorong elnevezessel illetett geometria eseteben ugyanis
a kinylt tavoli reszeken is meg nagy a fotonok beesesi szoge (4.3 abra) gy a kuls}o reszek
jobban felmelegszenek, a q h}omersekletgradiens erteke tehat a lapos korongoknal levezetett
0; 75 erteknel kisebb lesz.
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4.1. abra.

A lapos korong-modell geometriaja es az eszlelt spektralis energialoszlas. A
szamolasoknal a korongot gy}ur}ukre osztjak fel, amelyek adott h}omerseklettel jellemezhet}ok.
Az energiaspektrum ezeknek a feketetestkent sugarzo gy}ur}uknek az osszegekent adodik - ez
lathato a jobb abran szaggatott vonallal. 100 m kornyeken lathato, hogy optikailag vekonnya
valik a kozeg.

A kinylo trapezkorongok modellezese soran a a korong szerkezete meghatarozhato, ha feltesszuk, hogy a korong anyaga a csillagtol R tavolsagban a szimmetriaskra mer}oleges iranyban
izoterm es hidrosztatikus egyensulyban van (Kenyon & Hartmann, 1987).
dP
GM z
=
g 3
(4.14)
dz
R
Felhasznalva, hogy az allapotegyenlet: P =  RT ,


z  VaT R = T 1=2R3=2
(4.15)
Kep

q

ahol aT  T 1=2 a hangsebesseg, VKep = GMR a porszemcsek Kepler-sebessege.
A SED alakjat nehany parameter valtoztatasanak fuggvenyeben a dr. Christoph Leinert
(Max-Planck Institut fur Astronomie, Heideberg) altal rt Simple Disk program segtsegevel
szamoltam (4.1 abra). A csillagkoruli korongot gy}ur}ukre osztva, azok adott h}omerseklet}u feketetest sugarzast bocsajtanak ki, amelyet a h}omersekletgradiens hataroz meg, majd a program
osszegzi a gy}ur}uk sugarzasat. Ilyen modell spektralis energiaeloszlasa lathato a 4.1 abran is,
ahol pontozott vonallal abrazoltuk minden negyedik gy}ur}u sugarzasat. Ezeknek az osszege adja
vegul a piros vonallal jelolt, a korongbol ered}o osszegzett energiaspektrumot.
Bar a program hidrosztatikus egyensulyt nem szamol, a h}omersekletgradiens parameterkent
megadhato, gy a felhasznalo allthatja be a korong kinylasanak merteket. A 4.2 abra a
kulonboz}o h}omersekletgradiens}u diszkeket mutatja be, ahol a q valtozo erteket 0:6; 0:65; 0:7
es 0:75-nek valasztottuk.
4.1.2.



A klasszikus passz
v korong-modell

A korongok modellezesenek kovetkez}o lepese, hogy a trapezkorongot a sugarzasi folyamatok
pontosabb gyelembevetelevel rjuk le. Mg a korabbi modellek vekony, feketetestkent elnyel}o feluletkent kezelik a korongokat, a Chiang & Goldreich-modell (Chiang & Goldreich,
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4.2. abra.

A lapos korong-modell spektralis energialoszlasa a q valtozo fuggvenyeben, amely
a korong kuls}o szeleinek kinylasat hatarozza meg. Felt}un}o, ahogy az energiaeloszlas gorbeje
kisebb q ertekek eseteben egyre laposabba valik.

1997) mar ket komponensre bontja a korongot. A csillag sugarzasat csak a  = 1 optikai
melyseg}u reteg nyeli el teljesen, amely a korong kozeps}o reteget, optikailag vastag komponenset
jelenti. Efolott talalhato egy  < 1-el jellemzett, optikailag vekony komponens, amelyet gyakran korong-atmoszferanak is neveznek (lasd 4.3 abra).
A radiatv transzfer szamolasokban kezelni kell a reszecskek optikai tulajdonsagat is a szorasi,
elnyelesi hataskeresztmetszetek pontos gyelembe vetelevel. Ezek alapjan a lathato es infravoros hullamhosszakon az opacitas dont}o jarulekat a poranyag adja, mivel a gaz tobbnyire
atlatszo a csillag sugarzasat tekintve. A gaz komponens h}omersekletet a porszemcsekkel valo
utkozes szabja meg.
A korong fels}o, optikailag vekony retege elnyeli a csillag sugarzasat, amely felf}uti a porszemcseket. Ezek h}omersekletuknek megfelel}o feketetest sugarzast bocsajtanak ki, amelynek
egy resze tavozik a korongbol, masik resze pedig a korong f}oskja fele sugarozodik ki es f}uti az
ott talalhato anyagot, gy a korong bels}o h}omerseklete (Chiang & Goldreich, 1997):
A korong e ektv h}omersekletet ez esetben is az elnyelt es a kisugarzott energia egyensulya
hatarozza meg:
1  R 1=2
Tds  1=4  T
(4.16)
s 2 a
Ez a h}omerseklet nemikepp nagyobb, mint a feketetest sugarzaskent elnyelt h}omerseklet:
TBB  (R =a)1=2 T lenne, ez a modell mar gyelembe veszi, hogy az elnyelesi hataskeresztmetszet
optikai tartomanyban nagyobb, mint a sugarzasi az infravoros tartomanyban. A tulf}utott, un.
korong-legkorben az optikai melyseg, V   0:4R=a mg infravoros tartomanyban kisebb,
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4.3. abra.

A Chiang & Goldreich modell korongjanak szerkezete es az ebb}ol adodo spektralis
energiaeloszlas

IR  s (Chiang & Goldreich, 1997), ahol s a T es T

h}omersekleten vett Planck-fele atlagos
opacitasok hanyadosa. A korong optikailag vastag, bels}o retege Ti h}omersekletre f}ut}odik fel
egyreszt a csillagbol erkez}o sugarzas, valamint a korong-legkor sugarzasanak elnyelese miatt
(Chiang & Goldreich, 1997):
Ti 



Ti 



1=4  R 1=2

T
(4.17)
4iV 
a
akkor, ha a korong optikailag vastag a sajat sugarzasa szamara. Ha pedig optikailag vekony
mind a sajat, mind a korong-legkor szamara:
2s 1=4  R 1=2
T
i
a

(4.18)

Az, hogy a fenti ket eset kozul melyik all fent, onkonzisztens modon szamolhato a korong
feluleti s}ur}usege es a Planck-fele atlagos opacitas alapjan. A uxus ez alapjan:
F =

cos Z Rmax Z 1
2Re
D2 Rmin 1



B (T )

d
dzdR
dz

(4.19)

A Chiang & Goldreich-modell altal kapott spektralis energiaeloszlas a 4.3 abran lathato. Az
optikailag vekony, felf}utott korong-legkor kozeli- es kozep-infravoros hullamhosszakon jelent}os
jarulekot ad a spektralis energiaeloszlashoz. A sugarzasi egyensulyban lev}o anyag sugarzasa
spektralis jellegzetessegeket is mutat. Ilyen peldaul a szilikat tartalmu asvanyokra jellemz}o 10
es 20 mikronos csucsok, amelyek szamos atal csillag sznkepeben emisszioban jelennek meg.
Valojaban ezen spektralis jellemz}ok meg gyelese jelenti a fenti modell egyik f}o meg gyelesi igazolasat, hiszen emisszioban lev}o sznkep-jellegzetesseg alatamasztja felf}utott, optikailag vekony
anyag letjogosultsagat a korongok lerasaban.
A fenti modell segtsegevel szamos, f}oleg T Tauri tpusu atal objektum spektralis energiaeloszlasat sikerult modellezni. Megjegyzend}o, hogy a nagyobb tomeg}u Herbig Ae/Be tpusu
objektumok eseteben a modell kiegesztesre szorul, a kozeli-infravoros tartomanyu excesszust
ugyanis nem kepes reprodukalni. Dullemond es tarsai elkepzelese szerint (Dullemond et al.,
40

4.1. PASSZIV KORONGOK

2001) ebben az esetben a kozponti objektum nagy luminozitasa miatt a korong bels}o pereme
er}osen felf}ut}odik es egy "felfujt" bels}o perem jon letre, amely arnyekot vet a korongra - a bels}o
perem mogotti reszek takarasba kerulnek a kozponti objektum sugarzasa szamara. Ez a modell
jol reprodukalja az eszlelt kozeli-infravoros sugarzasi tobbletet, mikozben zikailag konzisztens
modon sugarzasi es hidrodinamikai egyensulyt is szamol.
C. P. Dullemond letrehozott egy IDL alapu programot1, amely gra kus kezel}ofelulet segtsegevel
a felhasznalo altal meghatarozott parameterekkel modellezi egy adott objektum spektralis
energiaeloszlasat (Dullemond et al., 2001). A program a korong komponenseinek jarulekat
is kulon kirajzolja, mikozben a megadott parameterekre hidrosztatikai egyensulyt szamolva
meghatarozza a bels}o, belpu adt resz skalamagassagat.
Bar a kod specialisan a felpu adt bels}o resz jarulekanak meghatarozasa vegett keszult,
a bels}o perem skalafaktorat manualisan kis ertekre bealltva a program a klasszikus Chiang
& Goldreich fele modellhez is praktikus, gra kus kezel}ofeluletkent hasznalhato. A jelenlegi
elmeletek kozott ez a leginkabb elfogadotta valt modell rja le a T Tauri csillagok diszkjeinek
szerkezetet es az ebb}ol ered}o spektralis energiaeloszlast. A CG+ program segtsegevel modellezhet}o, milyen parameterek jatszanak fontos szerepet a korongok spektralis energiaeloszlasaban.
4.1.3.

Numerikus modellek

Az eddigi modellek soran szamos feltetelezessel eltunk, a lapos korong-modell eseteben a sugarzasi
transzfer analitikus megoldasat hasznaltuk egy er}osen leegyszer}ustett zikai kepben. A CG+
koddal mar alaposabb modellezest lehetett vegezni, am ennek hatranya, hogy a zikai valosagtol
szinten elrugaszkodva az optikailag vekony es vastag reteget egymastol elesen elvalasztva kezeli.
A valosagh}u zikai modellek alkotasahoz azonban komolyabb eszkozoket bevetve a sugarzasi
transzportegyenlet valodi megoldasa nyujt segtseget, amelyhez numerikus szamtasok soran lehet eljutni. Az 1970-es evek 1-dimenzios (gombszimmetrikus) modelljeihoz kepest mara mar 2es 3-dimenzios modellez}o programok fejl}odtek ki, amelyek elter}o modszereken alapulva keresnek megoldast a sugarzasi transzportegyenletre. (Ezzel a modszerrel nem csupan atal csillagok kornyezetet, hanem mas asztro zikai vonatkozasu poreloszlas - jellemz}oen elfejl}odott voros
oriasagi csillagok, valamint aktv galaxismagok toruszai - sugarzasi folyamatait is nyomon lehet kovetni. El}ofordulnak olyan programok is, amelyek akar mindharom teruleten egyforman
alkalmazhatok, pl. 2-DUST)
A sugarzasi transzportegyenlet megoldasanak problemaja ket reszre bonthato. Alapvet}oen a
4.20 es a csatolt egyenletek megoldasa jelent nehez feladatot. Majd a 4.2 egyenlet numerikus integralasat kell elvegezni. A por jellemz}o optikai tulajdonsagait gyelemve veve a forrasfuggveny:
1 f B (T ) +  J g;
S =
(4.20)
 
 +   
ahol  es  az elnyelesi es szorasi keresztmetszetet jelzik, amelyet a por tulajdonsagai hataroznak
meg. J az atlagos intenzitas, amelyhez anizotrop szoras eseten egy az iranyfugg}oseget kifejez}o
parameter is tartozik. Ebb}ol I, S es  hely- es iranyfugg}oseget is gyelembe veve
I (r; ; ; ) =
1A

Z



r0 ; 0



r;

S (r0 ; 0 ; ; )e

(  ) d (r0 ; 0 ):

 r 0 ; 0

(4.21)

CG+ program honlapja: http://www.mpia.de/homes/dullemon/radtrans/ tcgplus/index.html
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Az intenzitas alapjan adott tercellaban a porszemcsek h}omersekletet meg lehet hatarozni.
Termikus egyensulyt feltetelezve:
Z1

0

 B (T )d =

Z1

0

 J d

(4.22)

A sugarzasi ter azonban 4.21-on keresztul is fugg a h}omerseklett}ol, 4.21 es 4.22 egyenletek
tehat csatolt rendszert alkotnak, amelyet iteracios uton lehet megoldani. Az I intentizastomb
meghatarozasara ketfele modszer kulonboztethet}o meg. A racs alapu eljarasok cellakra osztjak
fel a teret, amelynek minden egyes racspontjaban kiszamoljak I(r; ; ; ) erteket. Ezzel szemben a Monte Carlo modszerek a szamolasi teret szinten cellakra osztjak fel, a csillag sugarzasat
azonban veletlenszer}u, stochasztikusan el}oalltott monokromatikus foton-csomagokkent kezelik. Mindket modszer hatranya, hogy nehezen kezelik a nagy optikai vastagsagokat es lassan
konvergalnak ezekben az esetekben. A racs-alapu eljarasok el}onye mentesek a Monte Carlo szimulaciokban fellep}o zajoktol, amelyek nagy fotonszamok hasznalataval negyzetesen csokkenthet}ok - amely azonban id}oigenyesebb szimulaciokhoz vezet.
A por intenzitas es h}omersekletterkepei alapjan a kovetkez}o lepest a spektralis energiaeloszlas kiszamolasa, tehat a formalis transzfer egyenlet integralasa jelenti, amelyre alapvet}oen
ket modszer hasznalatos, a hosszu es a rovid karakterisztikak modszere, amelyek racspontonkent
vegigkovetik a bees}o es kimen}o fenysugarakat.
A dolgozatban a sugarzasi transzport szamtasokhoz a C.P. Dullemond altal fejlesztett
RADMC programot hasznaljuk, amely Monte Carlo modszerrel szamol intenzitas es h}omersekleteloszlast.
A program ket-dimenzios hengerszimmetrikus korongot kepes kezelni es hidrosztatikai egyensulyt
is szamol. Ebb}ol a rovid karakterisztikak modszerevel a RADICAL program keszt spektralis
energiaeloszlast. A Fortran nyelven rt programcsomag egy IDL shell-be agyazva futtathato,
amelyhez a Juhasz Attila altal fejlesztett X-windows alapu kezel}ofelulet teremt felhasznalobarat
kornyezetet (Juhasz, 2005).
4.2.

A V4046 Sgr spektroszk
opiai kett}
os modellez
ese

Mivel jelenleg nincs olyan program, amely kifejezetten kezelni tudna a f}osorozat el}otti kett}osok
korongjait, ezert olyan csillagparost modellezunk reszletesen, amely jo kozeltessel helyettesthet}o
egyetlen kozponti forrassal. A valasztas az erdekesnek gerkez}o V4046 Sgr-ra esett, amely
spektoszkopiai kett}os rendszer, vettett szeparacioja mindossze 0,019 csillagaszati egyseg. Figyelembe veve a Quast et al. (2000) altal meghatarozott parametereket, es a por szublimacios
hatarat 1600 K-nek veve az 1. komponens korul 0.042 AU, a 2. komponens korul pedig 0,034
AU az a minimalis tavolsag, ahol por kristalyosodhat ki. Mivel a ket csillag ennel kozelebb
talalhato egymashoz, az egyedi csillagok korul nem, csupan a kett}os korul alakulhat ki egy
kozos korong. (A szublimacios hatar persze nagymertekben fugg attol, milyen asvanyrol van
szo, a fenti gondolatmenet csupan azt illusztralja, hogy a rendszer tul szoros ahhoz, hogy a
csillagok sajat koronggal rendelkezhessenek.)
A kett}os parameterei alapjan tehat meghataroztunk egy olyan kozponti objektumot, amely
ugyanakkora luminozitassal sugaroz, mint a kett}os, felszni h}omerseklete pedig a ket egyedi
csillag tomegevel sulyozott h}omerseklet. A kozponti forras ossztomege ertelemszer}uen a komponensek tomegenek osszege. Ezzel mar neki lehet kezdeni a kett}oskoruli korong modellezesehez.
(A meghatarozott parametereket lasd 4.1 tablazat fels}o blokkjanak jobb szels}o oszlopa). Els}o
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E szlelt parameterek
Komponensek:
Tef f
L
M
R
SpT

Parameterek

korong modell
diszk tomeg
bels}o sugar
kuls}o sugar

1.
2.
4370  50K 4100  50K
0:49  0:06L 0:33  0:04L
0:86M
0:69M
1:2R
1:12R
K 5V e
K 7V e
1. modell
2. modell

Modellezes parameterei
E rtek
4261K
0:8L
1:5M
1:5R
3. modell

Jensen & Mathieu (1997) Jensen & Mathieu (1997) Quast et al. (2000)

q=0.51
q=0.51
?
0.0085 M
0:01 0:08M
0:001M
0.072 AU
0.18 AU
0:35 AU
?
?
100 AU
4.1. tablazat. Simple Disk parameterek

mienk
q=0.7
5:9 AU
1460 AU

lepeskent a Simple Disk program segtsegevel a vekony, de kinylo korongmodellt hasznalva
probaltam modellezni a spektralis energiaeloszlast. Ennek h}omersekletexponenset nomhangolva valatoztathato a korong nylasa. Az irodalomban megtalalhato nehany parameter, amelyet a V4046 Sgr korongjara szamoltak a fenti korongmodellekkel. Els}o kserletkent tehat Jensen
& Mathieu (1997) es a Quast et al. (2000) cikkek altal megadott parametereket hasznaltam,
majd magam is elkesztettem egy modellt (a hasznalt parametereket lasd a 4.1 tablazatban.
A fenti parameterek mellett kapott lapos korongmodell spektralis energiaeloszlasai a 4.4
abran lathatoak. Az irodalmi modellek kozul csak a (Jensen & Mathieu, 1997) 1. modell es a
Quast et al. (2000) modell jelent meg nyomtatasban. Ezeket az altalunk kesztett modellekkel
osszehasonltva jelent}os elterest talalunk a kozep- es hosszu infravoros tartomanyokban. Ennek
oka tobbret}u, egyreszt a cikkek nem kozlik a modell teljes reprodukalasahoz szukseges osszes
parametert, masreszt azt sem tudjuk, hogy a kozponti csillagparost milyen parameterekkel
modelleztek. A vekony korong-modellek er}osen leegyszer}ustett zikai kepet hasznalva azonban
nem is varhatunk sokat a modellezest}ol. Az altalam kesztett modell csupan a 20-100 m
kozotti tartomanyon elfogadhato, mg a korabbi modellek a kozep es tavoli infravoros uxus
helyett inkabb a szubmmillimeteres pontokra illeszkednek. Az inkonzisztencia mutatja, hogy a
V4046 Sgr koruli poranyag szerkezete bonyolult, nem rhato le csupan egy porkomponenssel.
A rendszer alaposabb modellezesebe els}o lepeskent a CG+ koddal erdemes belevagni. Ez
a Chiang & Goldreich modellt tovabbfejlesztve harom komponensre bontva kezeli a korong
sugarzasat: optikailag vastag kozepsk, optikailag vekony korong-legkor, valamint a korong felpu adt bels}o pereme (Dullemond et al., 2001). A program hidrosztatikus egyensulyt feltetelezve
onkonzisztens modon szamolja a korong felpu adt bels}o peremet, annak arnyekolo hatasat
es a korong kinylasat. Jelen esetben egy kis luminozitasu T Tauri parosrol leven szo igen
valoszn}utlen, hogy letrejonne a felpu adt bels}o perem. A modellezes ezt igazolja is, megengedve a felpu adt bels}o reszt tulsagosan magas kozeli-infravoros uxust kapunk. Csak a
bels}o peremet kikapcsolva jutunk olyan modellekhez, amelyek kepesek visszaadni a V4046 Sgr
eseteben csaknem 10 m-ig meg gyelt csillag-fotoszferat.
A modellezes soran el}oszor meghataroztuk a rendszer szabad parametereit, majd meghataroztuk azt a parametertartomanyt, amelyben ertekuk mozoghat. A modellezes szem43
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4.4. abra.

A Simple Disk programmal kesztett spektralis energiaeloszlasok.

pontjabol a legkritikusabb parameter a korong bels}o sugara, gy ez alapjan de nialtunk A, B,
C, D, E modellcsaladokat (Rin = 0:072 AU, 0:16 AU, 0:35 AU, 1 AU es 1:6 AU, lasd Fuggelek).
Tovabbi ket szabad parameterkent a korong tomeget: Mdisk = 0:008M ; 0:04M ; 0:08M ,
valamint kuls}o sugarnak az Rout = 100 AU, 80 AU, 50 AU es 30 AU eseteket vizsgaltuk.
A modellezes soran adottnak tekintettuk a por osszetetelet (100 % szilikat). A por radialis
s}ur}usegeloszlasat a 1:5 kitev}oj}u standard hatvanyfuggvenynek vettuk.
A kapott spektralis energiaeloszlasok valoban mutatjak, hogy a korong bels}o peremenek
helyzete dont}oen meghatarozza a spektralis energiaeloszlas alakjat. Ez meghatarozza ugyanis,
hogy mekkora az optikailag vastag korong-komponens maximalis h}omerseklete. A csillagtol
tavolabbra kerulve a korong bels}o resze hidegebb, ezert egyre hosszabb hullamhosszakon jelenik
csak meg a csillag fotoszferajahoz adott jaruleka. Mg az A modellcsalad eseteben 2 m-nel
mar lathato excesszus, az E csaladnal egeszen 10 m-ig csak a csillag-fotoszferat latjuk.
A tomeg novelesevel { mikozben a tobbi ket parametert rogztettnek tekintjuk { a szilikat
emisszios jellemz}ok er}osodnek es n}o a szubmillimeteres hullamhosszu uxus is, mivel ezek a
sznkep legjelent}osebb optikailag vekony anyagbol szarmazo tartomanyai. A korong meretet
novelve n}o a csillagtol tavoli, a korong kuls}o, hideg reszeben talalhato anyag mennyisege, ez a
parameter a mintegy 20-200 m tartomanyba es}o uxust noveli. Az, hogy a V4046 Sgr eseteben
egeszen 10 m hullamhosszig a csillag fotoszferaja jelenik csak meg, jelent}os meret}u bels}o lyukra
utal. A korong bels}o pereme tehat joval a por szublimacios hataran tul kezd}odik csak el. A
V4046 Sgr eseteben a szubmillimeteres meresek nemikepp zavarbaejt}oek. Egyreszt, mivel -1.67
meredekseg}u egyenest adnak ki, amely optikailag sem vekony, sem vastag komponenssel nem
magyarazhato. Masreszt a 100-350 m-es hullamhossztartomanyban csaknem lapos spektralis
energiaeloszlast eredmenyez, amely zikailag nehezen magyarazhato. Elkepzelhet}o, hogy a
rendszer egy hideg burokba van beagyazva, vagy a kozeleben talalhato olyan hideg felh}ocsomo,
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amely konfuzios zajt okoz. Erre azert kicsi az esely, mert a V4046 Sgr a szokasos csillagkeletkezesi teruletekt}ol tavol talalhato, izolalt rendszer. A szubmillimeteres meresek kalibracios
nehezsegeit tekintetbe veve a legkezenfekv}obb inkabb az a lehet}oseg, hogy a meresek kalibracios
hibaval terheltek, ezert nem tukrozik a valosagot. Erre hivatkozva a modellezes soran nem tekintjuk mervadonak ezeket a pontokat a spektralis energialoszlasban.
Modell csalad

A 1-4
A 5-8 A 9-12 B 1-4 B 5-8
Rin
0.072 AU 0.072 AU 0.072 AU 0.16 AU 0.16 AU
30-100 30-100 30-100 30-100 30-100
Ro ut
Mdisk
0.008
0.004
0.80
0.008 0.004
Modell csalad C 1-4
C 5-8 C 9-12 D 1-4 D 5-8
Rin
0.35 AU 0.35 AU 0.35 AU 1 AU 1 AU
Ro ut
30-100 30-100 30-100 30-100 30-100
Mdisk
0.008
0.004
0.80
0.008 0.004
Modell csalad E 1-4
E 5-8
E 9-12 gyuru
Rin
1.6 AU 1.6 AU 1.6 AU
1.6
30-100 30-100 30-100
20
Ro ut
0.008
0.004
0.80
Mdisk
4.2. tablazat. A CG+ progammal vizsgalt modell csaladok

B 9-12
0.16 AU
30-100
0.80
D 9-12
1 AU
30-100
0.80

A CG+ program eredmenyeit utmutatonak veve a rendszert radiatv transzfer programmal
is modelleztuk, amely a jelenlegi legmagasabb szintje a modellezesnek. Ehhez a 4.1.3 fejezetben
ismertetett RADICAL es RADMC programokat hasznaltuk.
A megfelel}o modellek elkeszteseben nehezseget jelent a problema degeneraltsaga, ugyanis
tul sok a szabad parameter. A sugarzasi transzport szamtasok jelent}osen fuggenek a poranyag
osszetet}ol es a szemcsek meretet}ol, gy a korong geometriajat lero szabad parameterek melle
meg egy a por tulajdonsagait lero egesz parameterhalmaz is hozzaadodik.
A V4046 Sgr rendszer kulonlegessege, hogy egeszen 10 m-ig csak a csillag fotoszferajat
latjuk. Erre rarakodik 10 mikronnal kis szilikat emisszio, tavoli infravoros hullamhosszakon pedig jelent}os excesszus jelenik meg. Ez nehezti a modellezest, mivel nem hatarolhato el elesen
az optikailag vekony reszb}ol szarmazo emisszio, valamint a vastag korong sugarzasa. Ilyen
spektralis energiaeloszlast kaphatunk olyan kon guracioval, amelyben a korong infravoros excesszusa mar 10 mikronnal elkezd}odik es amelyre kis szilikat emisszio rakodik, ugyanakkor hasonlo eredmeny kapunk tavolabb kezd}od}o koronggal, de jelent}osebb szilikatemisszio jarulekaval
(lasd C es D modellcsaladok ossehasonltasa). A modellezes soran a felpu adt bels}o peremet
ebben az esetben is mell}oztuk.
A modellezesben tampontot ad a Spitzer-}urtavcs}o altal kesztett IRS spektrum, amely a
4-16 m-es tartomanyokat fedi le, elemezhet}ove teve ezzel a szilikat emissziot. Az emisszios
vonalpro l alapjan ugyanis pontosabb por-osszetetelt es porszemcse tulajdonsagot lehet meghatarozni, amely jelent}osen sz}ukti a szabad parameterek halmazat. A vonalpro l reszletes
modellezese azonban tulmutat e dolgozat kereten. A bemutatott modellek kozul az A csalad
olyan, amelynel nem vettuk gyelembe a szilikat jellegzetesseget a modellek elkesztesekor, a
B, C es D modellcsaladoknl viszont mar szerepet jatszott a szilikat emisszio illesztese is.
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46 4.5. abra. A CG+ programmal kesztett modellcsaladok spektralis energiaeloszlasai.
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4.2. A V4046 SGR SPEKTROSZKOPIAI
KETTOS

A

A numerikus racsot 0.18 - 200 AU meret}unek alltottuk be, amelyben 100
AU meret}u korongot helyeztunk el. A korong anyaganak s}ur}useget ennel nagyobb tavolsagban
10 12 faktorral redukaltuk, ez csupan azt a celt szolgalja, hogy ne egy eles hatarfelulettel erjen
veget a korong - ezt minden modellben gy alltottuk be. A csillagparost 5 AU-ig egy teljesen
kitiszttott zonaval vettuk korul, ezutan veszi kezdetet maga a korong, amely tomegs}ur}useget
egy -1.2 kitev}oj}u hatvanyfuggveny rja le. Ez felel meg egy kifele egyre ritkabb anyagbol allo
altalanos korong-modellnek. A korong skalamagassagat olyan erteknek valasztottuk, amely egy
kozepesen vastag korongot eredmenyez, a korong ossztomege 8  10 3 M .
modellcsal
ad.

B
A numerikus racsot 0.18 - 200 AU meret}unek alltottuk be, amelyben 150
AU-ig tart a korong anyaga. A csillagparost tehat 0.18 AU-ig egy teljesen kitiszttott zonaval
vettuk korul. A korong optikailag vastag anyaga pedig 6 AU-nal kezd}odik, tomegs}ur}usegenek
lefutasat egy -1.2 kitev}oj}u hatvanyfuggveny rja le. A korong skalamagassagat olyan erteknek
valasztottuk, amely egy kozepesen vastag korongot eredmenyez. Az optikailag vastag korongon
belulre kismennyiseg}u anyagot helyeztunk ket komponensben. 3 AU-ig egy er}osen ritktott
zona huzodik, amelyben az anyag s}ur}usege tz milliomod resze a korongenak, 3-6 csillagaszati
egyseg kozott pedig egy ennel tzszer s}ur}ubb anyagot tartalmazo sav huzodik.
A korong anyaganak eloszlasa tehat negy zonaban es harom komponensben oszlik meg.
A legbels}o kitiszttott zonat egy ritka sav koveti, amelyben a szilikat szemcsek maximalis
h}omerseklete 880 K. A 3 AU-nal kezd}od}o, ennel tzszer s}ur}ubb anyagu zonaban ugyan nagyobb mennyiseg}u, am joval hidegebb optikailag vekony poranyag talalhato. A C Fuggelek
C.2. abraja abra illusztralja, hogy ez a modell mennyire erzekeny a bels}o, kiritktott anyag}u
zonak parametereinek valtoztatasara. Latszik, hogy azok a modellek, amelyek tobb csillagaszati
egysegig huzodo teljesen kitiszttott zonat tartalmaznak, 7-8 mikron korul alacsonyabb uxust
adnak. Ez a modellcsalad tehat annyit mond, hogy bar a bels}o reszeken lev}o anyagmennyiseg
tzes faktorral valo valtoztatasara kevesbe erzekeny, bizonyos, hogy kismennyiseg}u anyag jelen
van a bels}o teruleteken.
modellcsal
ad.

C

A numerikus racsot a 0.072 AU dinamika modellek alapjan kapott bels}o
lyukhoz igaztva ez esetben is egy 200 AU-ig tarto numerikus racsba 150 AU meret}u korongot
helyeztunk. A csillagparost a B modellcsaladhoz kepest tehat kisebb meret}u kiritktott zona
veszi korul. A korong bels}o pereme ez esetben is 6 AU-nal kezd}odik, amely szinten 1:2
hatvanykitev}oj}u s}ur}usegpro llal jellemezhet}o. A 0.072 es 6 AU kozotti savot azonban egy
komponens}unek kezeltuk, amely otszor s}ur}ubb, mint a B modellcsalad bels}o, legritkabb savja.
Ez a modellcsalad jobban illeszkedik a szilikat emisszios pro lra, mint a korabbiak, alacsonyabb azonban a tavoli infravoros hullamhosszakon a jaruleka, mint azt a meresek mutatjak. A
tobb es a csillaghoz kozelibb poranyag a 2-7 mikronos kozeli infravoros hullamhossz uxusait is
kisse megemeli. A Fuggelek C.3. abrajan azonban latszik, hogy sem a 6 AU-ig teljesen kiurtett,
sem a nagysagrendekkel kevesebb bels}o anyagot tartalmazo modellek nem adjak vissza a meg gyelt szilikat emisszos vonalat. A modell tehat azt a kepet er}osti, hogy a meg gyelt spektrum
magyarazatahoz szukseges a vastag korongon belul kismennyiseg}u poranyag.

D

modellcsal
ad.

A fenti modellcsaladok peldain okulva a D modellcsaladban nagyobb kiurtett
zonat valasztottunk, a numerikus racs tehat ismet 0.18 AU-nal kezd}odik. Megvaltoztattuk
ugyanakkor a poranyag tomegeloszlasat lero hatvanyfuggvenyt, ennek kitev}ojet -1.6-ra alltva
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4.6. abra.

A RADICAL altal kesztett modell korongjanak optikai melysege es h}omerseklet
eloszlasa. A korong bels}o pereme 0.18 AU-nal kezd}odik, optikailag vastagga 4 AU-nal valik. A
vastag, kinylo trapezkomponens csak 10 AU-nal veszi kezdetet. A bels}o kiritktott zona lete
szukseges a meg gyelt szilikat-emisszio magyarazatahoz.

a C modellcsaladhoz kepest messzebbre ugyan, de tobb anyagot sikerult tennunk. A legjobb
illesztest akkor kaptuk, ha ismet harom komponens}unek teteleztuk fel a korongot, az optikailag vastag korongot tavolabbra, 10 AU tavolsagra helyezve jobb illesztest kaptunk a tavoli
infravoros hullamhosszakra. A bels}o reszt ismet ket komponens}unek valasztva kialaktottunk
egy 4 AU-ig tarto savot, amelyben a korong s}ur}usegenek tzmilliomod resze az anyags}ur}useg.
Ezt egy ennel 150-szer s}ur}ubb sav kovet, amely 4-10 AU kozott huzodik. A korong anyaga
ebben a tartomanyban mar optikailag vastagga valik a modell szerint.
A modell a korabbiaknal jobb illeszkedest ad a 2-7 mikronos kozeli infravoros hullamhosszakon,
illeszkedik a szilikat emisszios vonalra es a tavoli infravoros pontokat is megkozelti. A C
Fuggelek C.4. abraja jol mutatja, hogy ez a parameterezes mar erzekeny arra, hol huzzuk meg
a zonak hatarat. Ha a korong anyaganak harom komponense kozul a legbels}o savot kiurtjuk,
tehat egeszen 4 AU-ig vennenk egy kitiszttott zonat, 7-8 mikron kornyeken ismet kevesebb
uxust kapunk, mint azt a meg gyelesek mutatjak. Ha 4-10 AU kozott egy kitiszttott savot
feltetelezunk, szinten a vartnal kisebb mertek}u szilikat emissziot kapunk, mivel csokken az
emisszioert felel}os optikailag vekony, meleg anyag mennyisege. Ez a modell mar arra is erzekeny,
ha tizes faktorral csokkentjuk a bels}o zonak s}ur}useget, mivel a kevesebb anyag nem hoz letre a
meg gyelthez hasonlo szilikat emissziot.
4.2.1.

A V4046 Sgr poranyag
anak szerkezete

A csillagkoruli anyagkorongok szerkezetenek vizsgalatahoz az el}oz}o fejezetekben bemutatott
modellek nyujtanak tampontot. A fenti peldak is illusztraljak azonban, hogy tul sok szabad
parameter sok esetben inkabb nehezti, mint konnyti a modellezest. Az irodalomban kozolt
adatokra kulonboz}o szerz}ok elter}o szerkezettel talalnak illeszkedest, valamint az ujabb meresek
gyakran racafolnak a korabbi modellekre, nehez tehat egyertelm}u es kizarolagos szerkezetet
meghatarozni.
A V4046 Sgr spektralis energiaeloszlasat vizsgalta Jensen & Mathieu (1997), akik az 1-5
m-es excesszus hianyat a rendszerben dinamikailag kitiszttott regioval, a kett}os es a korong anyaga kozott huzodo bels}o lyukkal magyarazzak. Modellezesukhoz passzv reprocesszalo,
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kinylo korongot felteteleztek fel, amely vekony feketetest feluletkent sugaroz (lasd. lapos diszkmodell). Mivel akkor meg nem leteztek Spitzer-meresek, a szilikat emisszio letet bizonytalannak telve ezt a jellegzetesseget nem vettek gyelembe a modellezeskor. (Az altalunk kesztett
modellezes soran ez fontos szerepet kap.) Bar a bels}o lyuk parametereit pontosan nem sikerul
megallaptaniuk a modellezes alapjan, azt a kovetkeztetest hozzak, hogy a kitiszttott bels}o zona
lete er}osen valoszn}u es lete modellfuggetlen. Quast et al. (2000) szinten bels}o kitiszttott zona
letevel interpretaljak a spektralis energiaeloszlast. Kinylo passzv koronggal modellezve azonban 0:35 AU bels}o sugarat kapnak a korongra. Az egymasnak ellentmondo modellek mutatjak,
hogy a V4046 Sgr eseteben a legeget}obb problemat a korong bels}o sugaranak a meghatarozasa
jelenti.
Artymowicz & Lubow (1994) hidrodinamikai es egi mechanikai alapokra helyezve kozelt}oleg
megadjak a kett}os rendszerekben a rezonanciak helyet, amely also hatart szab a kett}os koruli
korong bels}o peremenek csillagoktol vett tavolsagara, illetve becslest ad kitiszttott zonak lehetseges helyere. Ismerve a rendszer parametereit (szeparacio, excentricitas, palya fel nagytengelye), a dinamikai modellek egy kb. 0.08 AU-ig terjed}o bels}o kitiszttott reszt josolnak. A
modellezes segtsegevel ellen}orizhet}o, letezik-e olyan kon guracio es parameteregyuttes, amely
ilyen kozelre helyezett korong spektralis energiaeloszlasat reprodukalni kepes. A valasz azonban egyertelm}uen nem. Mar Jensen & Mathieu (1997) is megemlti, hogy habar a dinamikai
modellek a csillagokhoz kozeli diszket josolnak - amely konzisztens a sziblimacios hatarral is - a
bels}o korongra 0.18 AU peremet mondanak. A spektralis energialoszlas azonban meg a Quast
es tarsai fele 0.35 AU-s bels}o peremet sem kepes reprodukalni, az altalunk kesztett modellek
pedig meg ennel is tavolabb kezd}od}o korongot adnak.
A legalaposabb modellezest a RADICAL programmal sugarzasi transzport szamtasokkal
vegeztuk, amely a jelenlegi legjobb modszer a korongok modellezesere. A mintegy szaz elkesztett
modell es negy alaposan elemzett modellcsalad meger}osti, hogy a kozponti kett}os korul kitiszttott bels}o lyuk letezik, amely azonban a mi modelleink szerint jelent}osen nagyobb, mint
azt a dinamikai szamtasok feltetelezik.
A legjobb modelleket olyan koronggal kapjuk, amelyben a poranyag szerkezetebe ujabb
zonakat viszunk be. Modellunkben a kozponti kett}ost kitiszttott zona veszi korul, amely
legalabb akkora, de a legjobbnak talalt modellekben meg nagyobb, mint amekkorat a dinamikai
szamtasok adnak (0.072 AU). A teljesen ures zona lete azert szukseges, mert ez olyan kozel
talalhato a kett}oshoz, hogy barmilyen kis mennyiseg}u anyag jelent}os kozeli-infravoros sugarzast
bocsajtana ki, amelyet latnunk kellene a spektralis energiaeloszlasban.
A legjobbnak talalt modellek alapjan meghatarozhato altalanos kep tehat egy ures, kitiszttott bels}o zonat ad a kozponti csillagparos korul. Ezt nagyon ritka anyaggal toltott sav
koveti, amelyben rendkvul kis mennyiseg}u anyag talalhato es az itt lev}o kis mennyiseg}u meleg anyag okozza a spektrumban meg gyelt szilikat emissziot. A ritka anyaggal kitoltott sav
tobb csillagaszati egyseg tavolsagig huzodik, s csak ez utan kezd}odik az optikailag vastagga
valo korong. A leginkabb elfogadhatonak tekintett D modellcsalad vizsgalata azt mutatja,
hogy a meg gyelt szilikat emisszio kizarolag a bels}o savok anyagabol ered, a korong vastag
resze tul tavol van a csillagparostol ahhoz, hogy felf}utott legkore jelent}os jarulekot adjon az
emissziohoz. A kozponti kett}ost}ol ennyire tavoli korong minden szempontbol varatlan, mivel
felvet}odik a kerdes, milyen folyamat hatasara kerult ilyen messzire. Letezik, hogy egy meg fel
nem fedezett kser}o dinamikai hatasa okozza a vartnal nagyobb kiurtett bels}o reszt? Vagy egy
a csillagparoshoz kozel kering}o oriasbolygo szippantotta fel a korong bels}o reszenek anyagat?
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A korong szerkezete feltetezhet}oen ket reszre bonthato. A kett}os korul kis mennyiseg}u,
optikailag vekony poranyag talalhato, amely a spektrumban meg gyelt jellegzetes, kismertek}u
szilikat emissziot hozza letre. A csillagtol tavolabb azonban jelent}os mennyiseg}u geometriailag
es optikailag is vastag korong-komponens letezhet, amely a tavoli-infravoros excesszust okozza.
A korong bels}o peremet azert nehez megallaptani, mert kozep-infravoros tartomanyban bizonytalan, hogy az optikailag vekony anyag emisszios jellegzetessegeit vagy mar az optikailag
vastag korong sugarzasat eszleljuk.
A V4046 Sgr felettebb erdekes geometriaja azonban ravilagt meg egy lenyeges kerdesre
is. Hogyan egyeztethet}o ossze a kett}os koruli kiurult zona az akkrecios folyamatokkal? A
modellek egyertelm}uen mutatjak ugyanis, hogy a kozeli infravoros excesszus hianya egy teljesen
kiurtett belso zonat feltetelez a csillagparos korul. Minel tavolabb kezd}odik azonban a korong
bels}o pereme, annal valoszn}utlenebb, hogy a hatalmas kiurtett tartomanyon anyag aramolhat
be a csillagok felsznere. Gunther et al. (2006) ugyanakkor a CHANDRA-}urtavcs}o HETGS
m}uszerevel rongtenspektrumot kesztettek a kett}osr}ol, amelyben tobbszorosen ionizalt nehez
elemek emisszios vonalai gyelhet}ok meg. A meg gyelt jellegzetessegeket a szerz}ok csillag
felsznere behullo anyag forro foltjainak, tehat aktv akkrecionak tulajdontjak. Hogyan juthat
viszont a korong anyagabol a csillagok felsznere?
A problema megoldasara egyertelm}uen interferometrias modszerekkel kaphatunk csak valaszt.
A V4046 Sgr kivalo celpontja lehet a jelenlegi interferometrias m}uszereknek, mivel viszonylag kozeli rendszer, gy a nehany csillagaszati egyseg tavolsagban kezd}od}o korongot ezek a
m}uszerek mar kepesek lennenek felbontani. A RADICAL program az elkesztett spektralis
energiaeloszlas melle a modellr}ol kepet is kepes alkotni. Ezek alapjan Juhasz Attila modellezte
a D modellcsalad altal vazolt geometriaju korong tulajdonsagait, hogyan latna a VLT/MIDI
m}uszereI a kett}
ost es korongjat. A 4.7 abra mutatja a vizibilitas ertekeket, amelyeket szokasosan
Imin
max
a V = Imin+Imax osszefugges de nial. Meghatarozo tovabba az interferometer bazisvonalanak a
hossza, amely az elrendezes felbontokepesseget hatarozza meg, tovabba a bazisvonal iranyszoge.
A vizibilitas ertekeket ezert a bal oldali abran kozel azonos iranyu, de elter}o hosszusagu
bazisvonalon tuntettuk fel, mg a jobb oldali abra elter}o pozcioszogekkel keszult.
A 4.7 abrarol leolvashato, hogy a hullamhossz fuggvenyeben mennyire kepes a MIDI felbontani a vizsgalt objektumot. A 8-13 m-es tartomanyban, amely a rendszer mintegy egy csillagaszati egysegen beluli tartomanyabol ered, a rendszer felbontott, kiterjedt forraskent eszlelne
a MIDI. A felbontas a hullamhossz csokkenesevel szinten csokken, mivel a csillagparoshoz egyre
kozelibb, kompaktabb regiobol ered a nagyobb h}omerseklet}u sugarzas.
A RADICAL program altal szamolt spektralis energiaeloszlas modelljeib}ol meghatarozott
hullamhosszakon kepek is keszthet}ok.
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4.7. abra.

A D modellcsalad parameterei alapjan Juhasz Attila modellezte a rendszer vizibilitasat. Az abrak azt illusztaljak, hogyan latna a VLT MIDI m}uszere az altalunk kesztett
modellt

4.8. abra.

8,2 m-en, 35 -os inklinacioval kesztett modell-kepek a V4046 Sgr-r}ol. Ezen a
hullamhosszon a korong anyagan belul talalhato, kis mennyiseg}u forro poranyag lathato.
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A dolgozat kereten belul egy 16 objektumot tartalmazo, f}osorozat el}otti kett}oscsillagokbol
allo mintat dolgoztam fel. Ehhez az ISO m}uhold ISOPHOT detektoraval vegzett mereseket
ertekeltem ki, amelyet irodalmi adatokkal, valamint a Spitzer-}urtavcs}o uj mereseivel is kiegesztve
elkesztettem a minta kett}oseinek spektralis energiaeloszlasat. Az eredmenyek alapjan arra a
kerdesre kerestem valaszt, meghatarozza-e a kett}os rendszerek szeparacioja a csillagkoruli anyag
geometriajat.
A 16-os minta vizsgalata azt eredmenyezi, hogy nincs egyertelm}u osszefugges a kett}osok
egymastol valo tavolsaga es a csillagkoruli korongok szerkezete kozott. Ezt a spektroszkopiai
kett}osok esete illusztralja leginkabb, ahol a kozponti csillagparos hasonlo tulajdonsagokkal rendelkezik, a korongok geometriaja megis gyokeresen elter. Az AK Sco rendszereben egy burok
oleli korul a kett}ost, amely jelenlete a V4046 Sgr eseteben teljesen kizarhato. A tagabb kett}osok
kozul a 7,9 csillagaszati egyseg szeparacioju SR 20 emelhet}o ki, amely spektralis energiaeloszlasa
arra utal, hogy a rendszerb}ol hianyzik az a hideg por-komponens, amelyet egy kett}oskoruli korong jelenlete eseteben varnank.
Az eredmenyek szerint tehat a szeparacio mellett egyeb tenyez}ok, legf}okepp a rendszer kora
az, ami dont}oen meghatarozhatja a korongok anyaganak az eloszlasat. Jelenleg azonban kevesse
ismertek kett}os rendszerek eseten a korongok fejl}odeset iranyto folyamatok.
Ahhoz, hogy a kett}osok korongjainak geometriajat jobban megertsuk, spektralis energiaeloszlasuk reszletes analzise szukseges. Ezt illusztralando a dolgozat masodik feleben a V4046
Sgr modellezese kerult bemutatasra. A numerikus modellek azt az eredmenyt hoztak, hogy a
rendszerben a geometriailag es optikailag is vastag korong joval tavolabb huzodik a kozponti
csillagparostol, mint azt a dinamikai hatasok szuksegesse tennek. Ennek okara jelenleg nem
tudunk magyarazatot adni.
A kett}osok korongjainak tovabbi tanulmanyozasahoz nagy felbontasu infravoros meresek
szuksegesek. A dolgozatban vizsgalt 16-os minta alapjan a leggeretesebb celcsoportnak a
nehanyszor tz csillagaszati egyseg szeparacioju kett}osok t}unnek. Ezek fontos celpontjai lehetnek a Spitzer-, es a hamarosan indulo Herschel-}urtvacs}onek, valamint foldi interferometereknek,
amelyek mar ma is kepesek a leginkabb erdekes, nehany csillagaszati egyseg meret}u bels}o regiok
felbontasara.
Mivel a f}osorozat el}otti csillagok kozott is gyakoriak a kett}os rendszerek, korongjaik tanulmanyozasa ravilagthat, vajon kialakulhatnak-e bolygorendszerek kett}osok korul is.
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Koszonom temavezet}om, Dr. A braham Peter faradtsagos munkajat es tor}odeset, amelynek
koszonhet}oen rengeteget tanultam az elmult id}oszak soran. Halas vagyok a bztatasaert es a
segtsegeert, amely nelkul nem keszult volna el ezen dolgozat. Kulon koszonom az MTA Konkoly Thege Miklos Csillagaszati Kutatointezete KISAG csoportjanak, hogy kerdeseimmel fordulhattam hozzajuk is, valamint Juhasz Attilanak aki a modellezesben nyujtott nelkulozhetetlen
segtseget. Koszonom tanaraimnak az evek soran tett faradozasaikat, valamint csaladomnak,
hogy mellettem alltak tanulmanyaim soran.
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A. F
uggel
ek
A P1 detektor kalibr
aci
oja

A kalibracio automatizalasahoz IDL alapu rutinokat hoztunk letre, amelyek leegyszer}ustik es
megkonnytik a felhasznalo szamara a standard csillagokkal valo osszeskalazast. A programokat
reszletesen nem, de az eljaras menetet lepesenkent ismertetjuk.
A letrehozott adatbazisbol kivalasztjuk a skalazashoz hasznalt standard objektumot, valamint a kalibralni kvant objektumot. (A 7.3 vagy 11.5 mikronos sz}ur}ovel keszult ON es OFF
meresek, valamint az ON kalibracios (FCS) mereseinek a PIA-val az SRD szintre redukalt
adatallomanyait hasznaljuk.)
A kalibracio f}o lepesei:
1. O sszeskalazzuk a standard objektum es a programcsillag kalibracios mereseit. A hasznalt
rutin linearis osszefuggest feltetelezve automatikusan korrigal a kulonboz}o f}ut}oertekre,
valamint a terulettel aranyosan az elter}o apertura meretre. (A standard adatbazisban
a meresek tobbsege 2300 aperturamerettel keszult, mg a programcsillagok meresei 5200es aperturaval.) Meghatarozhato tehat, hogy mennyivel volt erzekenyebb a detektor a
programcsillag meresenek pillanataban, mint a standard objektum meresekor. Ezt a
faktort a tovabbiakban A-val jeloljuk.

A.1. abra. Bal oldali abra: az S CrA-rol es a HR 5986 csillagrol keszult kalibracios meresek.
Jobb oldal: az osszeskalazott meresek. A skalazas pontossaga - a drift jelenseg miatt - a
programcsillag jelertekenek utolso ot pontjat gyelembe veve  0; 55%. Eredmenyul tehat azt
kaptuk, hogy az S CrA-rol kesztett meres pillanataban a detektor 32 %-kal erzekenyebb volt,
mint a HR 5986-rol keszult mereskor.
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2. Kovetkez}o lepeskent megnezzuk, hogy a programcsillag mennyivel fenyesebb vagy halvanyabb
a standard objektumnal. Ehhez az ON mereseket skalazzuk ossze.

A.2. abra. Bal oldali abra: az S CrA-rol es a HR 5986-rol keszult ON meresek. Jobb oldal: az
osszeskalazott meresek. Meghataroztuk, hogy az S CrA 48-szor fenyesebb, mint a HR 5986.
3. A fentiek mintajara megnezzuk, hogy mekkora az ON es OFF meresek eseteben a jel
aranya. Megkapjuk tehat, hogy az objektum hanyszor fenyesebb, mint a hatter.

A.3. abra. Bal oldali abra: az S CrA-rol keszult ON es OFF meresek. Jobb oldal: az
osszeskalazott meresek. Az S CrA 6,6-szor fenyesebb, mint a hatter.
4. Elvegezzuk ugyanezt a standard csillagra is.
A valodi erzekenyseg meghatarozasahoz valojaban mar az els}o lepes elegend}o. A standard
csillagok felhasznalt mereseit kiertekelve ugyanis tudjuk, hogy mekkora volt a detektor valodi
erzekenysege a meres pillanataban. Jeloljuk a standard csillag abszolut uxusat (amit ismertnek tekintunk) Fabs-el, a mert uxust Fm-el, a detektor szamolt erzekenys
eget Rm, a valodi
Fm
erzekenyseget pedig Rtrue-val. Ekkor a valodi erzekenyseget Rtrue = Ftrue Rm alapjan kapjuk. (Tulajdonkeppen itt mindegy, hogy milyen modon meghatarozott erzekenyseget veszunk,
a lenyeg, hogy az osszetartozo erzekenyseget es a bel}ole szamolt uxust hasznaljuk.) Az els}o
lepes tehat az A skalafaktor alapjan mar kozvetlenul megadja aobjkeresett valodi erzekenyseget
stnd
stnd
a programcsillag meresere vonatkozoan. E rtelemszer}uen ekkor Rtrue = A  Rtrue
, ahol Rtrue
-t a
fentebb ismertetett modon mar el}ore meghataroztuk.
A kalibracios eljaras 2-4. lepesei kozvetlenul megadjak az objektum uxusat. Ezt a dolgozat
soran nem hasznaltuk fel, erdekes azonban osszehasonltani a PIA-val az ON meressel kalibralt
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A.4. abra. Bal oldali abra: a HR 5986-rol keszult ON es OFF meresek. Jobb oldal: az
osszeskalazott meresek. A HR 5986 3,5-szor fenyesebb, mint a hatter.
eredmenyekkel. Ezek azt mutatjak, hogy az gy meghatarozott uxus pontossaga  15%-on
beluli.
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} PARAMETEREI

B. A RADICAL PROGRAM BEMENO

Parameter

Leras

T
M
R

A csillag h}omerseklete
A csillag tomege
A csillag sugara

Nr
Rin
Rout
Nt
HRGmax

Radialis racspontok szama
A radialis racs bels}o sugara
A radialis racs kuls}o sugara
Szog szerinti racspontok szama
Adott tavolsagertekhez tartozo polarszogek szama, melyet a korong kozepsjatol kezdve merunk.
Extra polarszogek szama a polus korul

Ntext
Mdisk

0

Rd
Rd
p1

in
out

plh
Trim
nsil
ncar
nH2 O
nsil
Nsgrain
Smin
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A korong tomege
A feluleti s}ur}useg R = 1AU tavolsagban
A korong bels}o sugara
A korong kuls}o sugara
A korong feluleti suruseegeloszlasanak hatvanykitev}oje
Rd in es Rd out kozott
A korong feluleti s}ur}usegeloszlasanak hatvanykitev}oje
Rdout -nal nagyobb tavolsagban
A korong felpu adt bels}o peremenek h}omerseklete
Az amorf szilikat szazalekos aranya a korongban lev}o
porban
A szen (gra t) szazalekos aranya a korongban lev}o porban
A vzjeg szazalekos aranya a korongban lev}o porban
A forszterit szazalekos aranya a korongban lev}o porban
A kulonboz}o szemcsemeretek szama
A legkisebb szemcsek merete (ha Nsgrain >1)

C. F
uggel
ek
A RADICAL programmal k
esz
tett
modellcsal
adok

Az

A

modellcsal
ad param
eterei

A kozponti egitest sugara
A kozponti egitest tomege
A kozponti egitest h}omerseklete
Tavolsag
Inklinacio
A por parameterei
Szilikatok aranya
Szen-tartalmu asvanyok aranya
Kulonbozo meret}u porszemcsek szama:
Minimalis szemcsemeret
Maximalis szemcsemeret
Porszemcsek mereteloszlasanak kitev}oje
A numerikus racs parameterei
Bels}o sugar
Kuls}o sugar
A korong parameterei
A korong kuls}o sugara
A korong teljes tomege
A korong tomegs}ur}usegenek hatvanykitev}oje
A korong skalamagassaga
A korong minimalis skalamagassaga
Ritk}itk}itott zona bels}o sugara
Ritk}itk}itott zona kuls}o sugara
A s}ur}useg redukalasa a z}onaban
A s}ur}useg redukalasa a z}onan belul

R = 1:6335 R
M = 1:55 R
T = 4261 K

83 pc
35

30%
70%
4
0.01 m
1.0 m
3:2
= 0:072 AU
= 200 AU
= 100 AU
= 0:008 M
= 1:2
= 0:045
= 0:001
= 0:072 AU
= 5:0 AU
= 5  10 9
= 0 :0
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C.1. abra. Az A modellcsalad
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A

B

modellcsal
ad param
eterei

A kozponti egitest sugara
A kozponti egitest tomege
A kozponti egitest h}omerseklete
Tavolsag
Inklinacio
A por parameterei
Szilikatok aranya
Szen-tartalmu asvanyok aranya
Kulonbozo meret}u porszemcsek szama:
Minimalis szemcsemeret
Maximalis szemcsemeret
Porszemcsek mereteloszlasanak kitev}oje
A numerikus racs parameterei
Bels}o sugar
Kuls}o sugar
A korong parameterei
A korong kuls}o sugara
A korong teljes tomege
A korong tomegs}ur}usegenek hatvanykitev}oje
A korong skalamagassaga
A korong minimalis skalamagassaga
Ritk}itk}itott zona bels}o sugara
Ritk}itk}itott zona kuls}o sugara
A s}ur}useg redukalasa a z}onaban
A s}ur}useg redukalasa a z}onan belul

R = 1:6335 R
M = 1:55 R
T = 4261 K

83 pc
35

30%
70%
4
0.01 m
1.0 m
3:2
= 0:18 AU
= 200 AU
= 150 AU
= 0:008 M
= 1:2
= 0:04
= 0:001
= 3 AU
= 6 AU
= 1  10 6
= 1  10 7
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C. A RADICAL PROGRAMMAL KESZ

C.2. abra. A B modellcsalad
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A

C

modellcsal
ad param
eterei

A kozponti egitest sugara
A kozponti egitest tomege
A kozponti egitest h}omerseklete
Tavolsag
Inklinacio
A por parameterei
Szilikatok aranya
Szen-tartalmu asvanyok aranya
Kulonbozo meret}u porszemcsek szama:
Minimalis szemcsemeret
Maximalis szemcsemeret
Porszemcsek mereteloszlasanak kitev}oje
A numerikus racs parameterei
Bels}o sugar
Kuls}o sugar
A korong parameterei
A korong kuls}o sugara
A korong teljes tomege
A korong tomegs}ur}usegenek hatvanykitev}oje
A korong skalamagassaga
A korong minimalis skalamagassaga
Ritk}itk}itott zona bels}o sugara
Ritk}itk}itott zona kuls}o sugara
A s}ur}useg redukalasa a z}onaban
A s}ur}useg redukalasa a z}onan belul

R = 1:6335 R
M = 1:55 R
T = 4261 K

83 pc
35

70%
30%
4
0.01 m
1.0 m
3:2
= 0:072 AU
= 200 AU
= 150 AU
= 0:008 M
= 1:2
= 0:04
= 0:001
= 0:072 AU
= 6 AU
= 5  10 7
= 1  10 9
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C. A RADICAL PROGRAMMAL KESZ

C.3. abra. A C modellcsalad
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A

D

modellcsal
ad param
eterei

A kozponti egitest sugara
A kozponti egitest tomege
A kozponti egitest h}omerseklete
Tavolsag
Inklinacio
A por parameterei
Szilikatok aranya
Szen-tartalmu asvanyok aranya
Kulonbozo meret}u porszemcsek szama:
Minimalis szemcsemeret
Maximalis szemcsemeret
Porszemcsek mereteloszlasanak kitev}oje
A numerikus racs parameterei
Bels}o sugar
Kuls}o sugar
A korong parameterei
A korong kuls}o sugara
A korong teljes tomege
A korong tomegs}ur}usegenek hatvanykitev}oje
A korong skalamagassaga
A korong minimalis skalamagassaga
Ritk}itk}itott zona bels}o sugara
Ritk}itk}itott zona kuls}o sugara
A s}ur}useg redukalasa a z}onaban
A s}ur}useg redukalasa a z}onan belul

R = 1:6335 R
M = 1:55 R
T = 4261 K

83 pc
35

70%
30%
4
0.01 m
1.0 m
3:2
= 0:18 AU
= 200 AU
= 150 AU
= 0:008 M
= -1.6
= 0.045
= 0.01
= 4.0AU
= 10.0AU
= 5  10 5
= 1  10 7
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C.4. abra. A D modellcsalad
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