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2 BEVEZETO
1.

El}
osz
o

2006 nyaran egy tz hetes osztondj kereten belul reszt vettem az U} rtavcs}o Tudomanyos
Intezet nyari diakprogramjaban. Temavezet}om, dr. Gerard Kriss kutatasi terulete az
aktv galaxismagok, f}okepp azok optikai es ultraibolya tartomanyu spektralis tulajdonsagai. A nyari gyakorlat alatt egy az Intezetben kifejlesztett radiatv transzfer kodot
vizsgaltam. A programot eredetileg voros oriascsillagok koruli porburok es protoplanetaris
kodok modellezesehez rtak, munkam soran ezt a kodot aktv galaxismagok spektralis
energiaeloszlasanak a modellezesere hasznaltam. Els}odleges celkit}uzeskent elsajattottam
a program hasznalatat es felterkepeztem azt a parametertartomanyt, amelyben a kod
m}ukodokepes, ezzel megvizsgaltam alkalmazhatosagat kvazarok modellezesere. Ennek
celjara osszealltottam a 2-DDust egy olyan specialis csomagjat, amely kifejezetten kvazarok modellezesere hasznalhato. Mindehhez a motivaciot egy a temavezet}om altal alaposan
tanulmanyozott objektum, az IRAS 13349+2438 jel}u kvazar kulonleges optikai es kozeli
ultraibolya spektralis tulajdonsagai adtak. A dolgozat celja a 2-DDust-tal kesztett els}o
kvazar-modellek bemutatasa, valamint az IRAS 13349+2438 spektrumaban meg gyelt
jellegzetessegek kvalitatv modellezese. Tavolabbi, ezen a dolgozaton azonban tulmutato
celkit}uzes ezen objektum pontos, reszletes modellezese.
2.
2.1.

Bevezet}
o
Egzotikus csillagv
arosok - akt
v galaxisok

A csillagaszat uj, a Tejutrendszer hataran tul talalhato, tavoli csillagvarosokkal foglalkozo aga az elmult szazad soran szuletett meg, amikor a XX. szazad elejen Edwin
Hubble munkassaganak koszonhet}oen bebizonyosodott, hogy az egbolton talalhato kodfoltok nemelyike valoban a mi Galaxisunk hataran tul fekszik. Ezzel a csillagaszat egy
uj aga szuletett meg, az extragalaktikus csillagaszat a Tejutrendszer hataran messze
tullepve tavoli galaxisok valtozatos vilagat tanulmanyozza. A galaxisokat kezdetben morfologiai megjelenesuk alapjan osztalyoztak, am hamarosan kiderult, hogy szamos erdekes,
specialis jellegzetesseget mutato galaxis teszi szinesse az Univerzumot. Amint a csillagaszat vizsgalatainak eszkozkeszlete gazdagodott es az elektromagneses spektrum optikai tartomanya mellett megjelent a radio, a rontgen, majd az infravoros csillagaszat,
olyan galaxisokat is felfedeztek, amelyek bizonyos hullamhossztartomanyon jelent}os tobbletsugarzassal brnak mas, csendesebb tarsaikhoz kepest. A blazarok, kvazarok, Seyfertgalaxisok tobbletsugarzasa a galaxis kozponti reszeir}ol ered, utalva arra, hogy itt jelent}os
energiafelszabadulassal jaro folyamatok mennek vegbe. Egysegesen ezeket az objektumokat Aktv Galaxismagoknak (Active Galactic Nuclei, AGN), a szamukra otthont ado
galaxist pedig aktv galaxisoknak nevezzuk.
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2.2.

Az egyes
tett elm
elet

Az elmult masfel evtized soran felmerult es egyre elfogadottabba valt az az elkepzeles,
amely egy egyseges zikai feleptessel magyarazza meg a kulonfele tpusu objektumkent
meg gyelt aktv galaxismagokat. Eszerint a galaxismagok tobblettsugarzasaert a galaxis kozeppontjaban talalhato nagytomeg}u fekete lyukra behullo anyag, tehat az aktv
akkrecios folyamatok okozzak. Az ugynevezett Egyestett Elmelet [1, 8] egy olyan kepet
vazol, amelyben a kozponti fekete lyukra egy lapos anyagbefogasi (akkrecios) korongot letrehozva anyag hullik be. A kozponti reszr}ol ket nagy energiaju reszecskenyalab,
ugynevezett jet indul ki, amely akar magan a galaxison is tulnyulva hatalmas radio lebenyeket hozva letre az intergalaktikus terbe is behatol. Az akkrecios korongon tul kezd}odik
egy s}ur}u, port is tartalmazo torusz, amely lassan egybeolvad a galaxis csillagkozi, nukleuszon kvul es}o reszevel. Az akkrecios korong tavolsagskalajaval egybees}oen gazcsomok
talalhatoak, amelyek ket jellemz}o spektralis tulajdonsagban fedik fel jelenletuket, ezek a
keskeny es szeles emisszios vonalakat produkalo teruletek. A szeles emisszios vonalakat
a kozponti reszhez kozel, nagy sebesseggel kering}o anyagcsomok, mg a vekony vonalakat a galaxis skjara szimmetrikusan elhelyezked}o, am attol tavolabb talalhato, kisebb
sebesseg}u anyagcsomok hozzak letre.
Ez az egyseges zikai kep a kulonboz}o latoiranyokban elter}o formaban jelenik meg, a
galaxis forgastengelyenek iranyabol nezve ugyanis er}os radioforraskent gyelhet}o meg az
objektum, ezeket latjuk blazarokkent. Ha azonban a torusz iranyabol latunk ra erre a konguraciora, er}osen vorosodott spektrumot eszlelunk, es csak a keskeny emisszios vonalak
gyelhet}ok meg a sznkepben. Ezek jellemzik a Seyfert II tpusu objektumokat. Ha koztes
latoiranybol tekintunk, mind a keskeny es szeles emisszios vonalak is meg gyelhet}ok, ez
a Seyfert I tpusu galaxisok jellemz}oje.
2.3.

Meleg elnyel}
o felh}
ok - por jelenl
et
ere utal
o jelek

A Seyfert I tpusu objektumok rontgen spektrumaban reszlegesen ionizalt nehezebb elemek (peldaul C, N, O, Ne, Fe) abszorpcios vonalai gyelhet}ok meg. Ez a jelenseg, meleg
elnyel}o felh}ok jelenletere utal, amelyek els}osorban gazbol allnak, am mivel nehezebb elemekben is gazdagok, feltehet}oleg por is kapcsolodhat hozzajuk.
2.4.

Az IRAS 13349+2438 jel}
u kvaz
ar

Az IRAS 13349+2438 jel}u kvazart infravoros tobbletsugarzasa alapjan fedeztek fel az
IRAS m}uhold mereseivel. A z = 0; 107641 tavolsagban fekv}o objektumot Beichman es
tarsai [3] azonostottak be egy a Palomar Obszervatorium felvetelein is lathato galaxissal, amelyet spektralis jellemz}oi alapjan Seyfert I tpusu galaxiskent azonostottak, mivel
szeles es keskeny emisszios vonalak egyarant meg gyelhet}oek a sznkepeben. Az Egyestett
Modell alapjan ez azt sejteti, hogy a galaxis magjara egy koztes, a torusz es a jet koze
es}o iranybol latunk ra. (Lasd 1. abra.)
2
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1. abra. Az aktv galaxismagok egyestett elmeletenek zikai modellje. Forro, rontgensugarzo plazma spiralozodik be a a kozponti nagytomeg}u fekete lyukra egy akkrecios
korongot formazva. Relativisztikus jetek indulnak ki a galaxis forgastengelye menten
nagyenergiaju reszecskeket szalltva, amelyek radiosugarzast bocsajtanak ki. Tavolabb
egy s}ur}u torusz ovezi a kozponti reszeket.

3
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Az elmult evtized soran szamos tanulmany foglalkozott az IRAS 13349+2438 jel}u kvazarral.
1992-ben Wills es tarsai cikkukben az objektum optikai es ultraibolya spektralis tulajdonsagait vizsgaltak. Megallaptottak, hogy az objektumbol hozzank erkez}o feny elnyelt
es szort komponenseket egyarant tartalmaz. Ekkor a szort fotonok eredetere meg az
elektronokon valo szorodas is felmerult. Kes}obb ezt a polarizacio hullamhossz-fuggesenek
vizsgalataval Hines es tarsai 2001-es cikkukben kizartak, gy a kozeli infravorosben is meggyelt spektralis jellemz}oket, a vorosodest es extinkciot mar por jelenletevel magyaraztak.
A por ugyanis elnyeli, majd a reprocesszalt fenyt hosszabb hullamhosszakon, az infravoros
tartomanyban sugarozza vissza, a por szemcsemeretet}ol fugg}oen pedig szorja is a fotonokat.
A meg gyelesek tehat azt mutatjak, hogy az IRAS 13349+2438 eseteben a latoirany
menten por talalhato, amely jelent}os extinkciot okoz. Ez alapvet}oen a II-es tpusu aktv
galaxismagok jellegzetessege, ugyanakkor spektralis tulajdonsagai az IRAS 13349+2438at az I-es tpushoz soroljak be. Igy felmerul a kerdes, vajon hogyan lehetseges, hogy ennyi
por esik a latorianyunkba?
2.5.

Az IRAS 13349+2438 speci
alis geometri
aja

A Hines es tarsai [4] altal felvetett otletet tovabbfejlesztve temavezet}om egy specialis
geometriat javasolt az IRAS 13349+2438 objektumra es}o latoiranyunkra. A 2. abran
csillag jeloli a kozponti objektumot, amelyet egy nagy nylasszog}u, tengelyszimmetrikus
korong, egy torusz vesz korul. Ez optikailag vastag, port is tartalmazo anyagbol all. A
torusz felsznen egy optikailag vekony, ritkabb, am port ugyanugy tartalmazo legkort lehet
elkepzelni, amelyet a toruszbol kiaramlo anyagkifuvasok hozhatnak letre es mas asztro zikai vonatkozasban, peldaul atal csillagok koruli porkorong-modellekben is megszokott
jelenseg. Ha a latoiranyunk olyan, hogy surolja a torusz felsznet, akkor athatol ezen az
optikailag vekony, am port is tartalmazo anyagon. Mindez elmeletileg megmagyarazhatna
az IRAS 13349+2438 jel}u kvazar eseteben meg gyelt jellegzetessegeket.
2.6.

C
elkit}
uz
esek

A modell helytallosagat tobb hullamhosszon vegzett meg gyelesekkel es modellezessel lehet megvizsgalni. Els}o lepeskent temavezet}om es munkatarsai a Chandra Obszervatorium,
a Hubble U} rtavcs}o, valamint a Hobby-Eberly tavcs}ore igenyeltek szimultan eszlelesre
id}ot.
A Chandra HETGS m}uszerevel rontgen tartomanyban kesztettek spektrumot, amely
szamos, reszlegesen ionizalt nehezebb elem (peldaul Mg es Ne) abszorpcios vonalait mutatja. A por szempontjabol kiemelked}o fontossagu eredmeny a vas LIII-as hejanak atmenete, amely semleges vas atomok jelenletet bizonytja es ezzel a por jelenletet sugallja
(ld. 3. abra). Ezt kiegesztend}o a Hubble U} rtavcs}o ultraibolya, valamint a Hobby-Eberly
tavcs}o altal kesztett optikai spektrumok szinten mutatjak a mar korabban is meg gyelt
vorosodest es szort fenyt a sznkepekben (ld. 4. abra). Az extinkcio kovetkezteben a 3000
A-nel rovidebb hullamhosszakon leesik a kontinuum intenzitasa a por miatti abszorpcio
4
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2. abra. Az IRAS 13349+2438 vazlatos geometriaja, amelyre
latoiranybol tekintunk - kesztette: Gerard Kriss.

i

inklinacios szog}u

kovetkezteben. Meg erdekesebb azonban, hogy 1500-tol 1000 A fele ismet megemelkedik
az intenzitas es lapossa valik a spektrum, amelyet a porszemcseken szorodo fotonokkal
magyaraznak.
A Spitzer U} rtavcs}o altal kesztett spektrumok tovabbi jellegzetesseget mutatnak: aktv
galaxismagoknal nem jellemz}o modon meg gyelhet}o ket szeles szilikat emisszios vonal
10 m es 20 m korul (ld. 5. abra), ez mar a jelenlev}o por osszevet}oir}ol hordoz informaciot.
A tobbfele hullamhosszakon vegzett meg gyelesek tehat meger}ostik a meg gyelt szorasi
es extinkcios jellegzetessegeket (ld. 4. kep) es por jelenletere utalnak. Igy a jelen munka
celja a por jellegzetessegeinek reprodukalasa radiatv transzfer program numerikus modellezesevel. Els}o lepeskent tehat elsajattottam es teszteltem a 2-DDust programot, amely
sugarzasi energiatranszport szamtasokat vegez, majd tovabblepve uj, korabban meg ki
nem probalt parameterterre alkalmaztam es teszteltem. Temavezet}ommel ezzel els}okent
hasznaltuk kvazarok modellezesere a programot, majd tovabblepve az IRAS 13349+2438
kvazar spektralis tulajdonsagainak kvalitatv jelleg}u modellezeset is elvegeztem. Ennek
soran feldertettem azokat a jelensegeket, amelyek a por tulajdonsagaibol es a poranyag
geometriai szerkezeteb}ol kifolyolag az objektum sznkepeben eszlelt szorasi es abszorpcios
folyamatok jelleget reprodukaljak.

5
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3. abra. Az IRAS 13349+2438 jel}u kvazarrol kesztett Chandra/HETGS spektrum. Egy
fekete-test es egy hatvanyfuggveny osszege jol lerja a kontinuumsugarzast, amelyben a
vas LIII hejanak torese jelenik meg. Ez semleges atomok jelenletere utal. (Julia C. Lee

szvessegeb}ol.)

6
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4. abra. A Hubble U} rtavcs}o es a Hobby-Eberly tavcs}o altal kesztett spektrumok az
IRAS 13349+2438 objektumrol. A piros egyenes a modellek szerinti hatvanyfuggvenyt
abrazolja, amely a kvazarok spektrumara jellemz}o ebben a hullamhossztartomanyban. A
zolddel jelzett spektrum a Hubble U} rtavcs}o es a Sloan Digital Sky Survey meresekb}ol
kesztett "altagos" (kompozit) kvazarspektrum. A kvazarspektrumokkal osszehasonltva
meg szembet}un}obb, ahogy az intenzitas rovidebb hullamhosszak fele drasztikusan leesik,
olyan anyag jelenletere utalva, amely elnyeli es szorja a rovidebb hullamhosszu fotonokat.
(Kesztette: Gerard Kriss)

7
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5. abra. Az IRAS 13349+2438 kvazarrol kesztett Spitzer spektrum. Ket szeles emisszios
vonal gyelhet}o meg 10 m es 20 m-en. Ez a jellegzetesseg ritka az aktv galaxismagok
spektrumaban (Patrick Ogle es George Rieke szvessegeb}ol)

8
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6. abra. Az IRAS 13349+2438 vazlatos modell-spektruma. A spektrum kulonboz}o tartomanyaiban a kulonboz}o m}uszerekkel vegzett meg gyeleseket elter}o sznek jelzik, az abra
a kontinuum menetet illusztralja az egyes tartomanyokban. Szaggatott vonal jelzi azokat a reszeket, ahol bizonytalan a spektralis energiaeloszlas menete. (Kesztette: Gerard

Kriss)
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3 MODELLEZES
3.

2-DUST

PROGRAM

Modellez
es - a 2-Dust program

A sugarzasi energiatranszport szamolasok azt modellezik, amint egy kozponti energiaforrasbol kiindulo fotonokat szor, elnyel es hosszabb hullamhosszakon kisugaroz egy meghatarozott geometriaju, altalaban porbol allo anyagreteg. Ezek a programok kulonboz}o
numerikus modszerek segtsegevel megoldjak a sugarzasi energiatranszport egyenletet,
gy hatekony eszkozkent hasznalhatok egy kozponti energiaforrast korulvev}o poranyag
osszetetelenek, geometriai es szerkezetbeli tulajdonsagainak a vizsgalatara annak meg gyelt ultraibolya, optikai es infravoros spektruma alapjan.
3.1.

A program t
ort
enete di
oh
ejban

A 2-DDust program legels}o verzioja Fortran 77 nyelven keszult az U} rtavcs}o Tudomanyos
Intezetben Collison es Fix [7] radiatv transzfer szamtasai alapjan. Ez az egydimenzios
geometriat hasznalo program akkoriban a DONUT nevet viselte. 1993-1995 kozott Chris
Skinner es Vincent Mannings gondoztak a forraskodot. Kes}obb Toshiya Ueta PhD evei
alatt ketdimenziossa fejlesztette es Fortran 90 nyelvre fordtotta at. Azota is o} fejleszti a
programot, amelynek aktualis legfrissebb verzioja letolthet}o a 2-DDust honlapjarol1.
A program jelenlegi verzioja hengerszimmetrikus, ketdimenzios geometriat kezel, mg a
sugarzasi teret harom dimenzioban szamolja - ezert 2.5 dimenzioskent hivatkoznak ra
keszt}oi. A kodot kezdetben azzal a cellal fejlesztettek ki, hogy protoplanetaris kodok es
elfejl}odott voros oriascsillagok koruli porburkok modellezesere hasznaljak. Ezt a kodot
probaltuk temavezet}ommel a kes}obbiek soran egy kavzar kornyezetere adaptalni.
3.2.
3.2.1.

A numerikus sz
amol
asok m
odszere
A sug
arz
asi energiatranszport

A program az ugynevezett hosszu karakterisztikak (az irodalomban "long characteristics" neven ismert) modszerrel oldja meg a sugarzasi energiatranszport egyenletet. A
szamolas modszeret Collison es Fix 1991-es cikke reszletesen ismerteti [7]. A sugarzasi teret haromdimenzioskent kezeli minden szamolasi pontban. A szamtasok alapja az, hogy
az energiamegmaradas torvenye alapjan a beerkez}o es kimen}o luminozitas azonos kell,
hogy legyen, gy a numerikus szamolasokat addig ismetli, iteralja a program, amg egy
meghatarozott pontossagig ezek meg nem egyeznek. Az energiatranszport szamolasakor
a program csak a poranyag jarulekat szamolja.
A program a ket dimenzios teret cellakra osztja fel es a radiatv transzfer egyenlet megoldasaval meghatarozza a racspontokban a sugarzasi teret es a por h}omersekletet.
dI
d

=

I

1 http://www.stsci.edu/science/2dust/
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ahol S a porszemcsek sugarzasat lero forrasfuggveny (mind a szort fenyt, mind a h}omersekleti sugarzast tartalmazza),  pedig az egyenlt}o menti optikai melyseg. Lokalis termodinamikai egyensulyt tetelelezve fel a forras fuggveny:
(2)
=  +1  f B (T (r; )) +  J (r; )g:


alakba rhato, ahol  es  az elnyelesi es szorasi keresztmetszetet jelzik, amelyeket a
por tulajdonsagai hataroznak meg. (Az egyes porfajtakra vonatkozo ertekeket a szorasi
elmeletekb}ol ismert n & k komplex refraktv indexekb}ol szamolja ki a program.) B a
Planck-fuggveny, J pedig az atlagos intenzitas. (A szamolas menetet az egyszer}ubb,
izotrop szorasi esetre ismertetem. Anizotrop szorasi esetben a szamolasok egy iranyfuggest
is tartalmazo intenzitastombbel tortennek.)
A szamolas celja az I (r; ; ; ) intentizastomb meghatarozasa a sugarzasi transzportegyenlet megoldasaval:
S

I (r; ; ; ) =

Z

r0 ;0

r;

S (r0 ; 0 ; ; )e  (r ; ) d (r0 ; 0 )
0

0

(3)

Az integralast adott (r; ) kezd}oponttol a ketdimenzios racspontokon addig az (r0; 0)
racspontig vegzi, ahol a helyi S (r0; 0) forrasfuggveny jaruleka mar nagyon csekely es
jelent}os jarulekot nem ad az intenzitashoz, vagy veget er a szamolasi ter.
Az integralast minden karakterisztika menten elvegezve a program szog szerint atlagolva
hatarozza meg az adott pontbeli atlagos intenzitast (J ). Anizotrop szorasi esetben egy
szogt}ol is fugg}o intenzitastomb tartozik minden racsponthoz. Az intenzitas ismereteben
az adott racspontbeli porszemcsek h}omersekletet meg lehet hatarozni, amennyiben a
sugarzasi ter es a porszemcsek kozott egyensuly tetelezhet}o fel:
Z1
0

 B (T (r; ))d

=

Z1
0

 J (r; )d

(4)

A fenti egyenlet az adott racspontbeli I ertekekhez mar megadja a por h}omersekletet
(T (r; )). Mivel a sugarzasi ter a fenti egyenlet mellett fugg (3)-tol is, gy az egyenletrendszert iteracios uton megoldva kapunk onkonzisztens intenzitas es h}omerseklet ertekeket.
A program el}oszor meghatarozza az egyenlt}o menten a bels}o sugarnal lev}o s}ur}useget es
porh}omersekletet, majd kiindulaskent ezekkel az ertekekkel tolti fel a tobbi tercellaba
es}o valtozokat is. A kezdeti ertekekb}ol kiindulva numerikus integralassal kiszamolja a radiatv transzfer egyenletet, majd az ujonnan kapott ertekekkel tolti fel a valtozotomboket.
Minden iteracio alkalmaval kiszamolja a tercellakra es}o luminozitast is:
Lni

=

Z
4

F n (ri ; )d
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ahol F n mar a fekvenciakra integralt uxus az n-edik iteracioban. A program addig vegzi
az iteraciot, amg ez a hanyados egy bizonyos, a felhasznalo altal el}ore de nialt ertek ala
nem esik.
3.2.2.

A por

A program szamos kulonboz}o porfajtat es porosszetetelt kepes kezelni, amelyeket a
dprop.dat bemen}o adatallomany de nial. A poranyag eloszlasat tetsz}oleges, hengerszimmetrikus s}ur}usegfuggveny rja le, amelyet egy kulon Fortran fuggveny tarol.
A program specialitasa - es egyben fontos jellemz}oje, amely kulonlegesen alkalmassa teszi
protoplanetaris kodok es elfejl}odott voros oriascsillagok porburkainak a modellezesere az, hogy retegesen kezeli a port, gy kulonboz}o burkokban elter}o osszetetel adhato meg.
Emellett a porszemcsek meretenek eloszlasa minden portpusra egyenkent de nialhato egy
hatvanyfuggvennyel, vagy egy exponencialis letoressel vegz}od}o hatvanyfuggvennyel, valamint megvalaszthato az asvanyok kulonboz}o tpusainak aranya es s}ur}usege. Feltetelezve,
hogy a poranyag egy retegen belul jol kevert, a megadott bemen}o adatokbol a program egy
ktv porfajtat hoz letre, amely az osszes bevitt asvany tulajdonsagait mutatja, megis eleg
a szamolasokat csupan ezzel az egyfele, ktv porfajtaval elvegezni. A kikevert porelegy
tulajdonsagainak meghatarozasara ketfele atlagolasi mod lehetseges: egyszer}u atlagolas
vagy atlagolas a Harrington-modszerrel (err}ol b}ovebben a 2-DDust tajekoztato dokumentumaban lehet olvasni [11]). A program altal ilyen modon kapott szorasi es elnyelesi keresztmetszeteket (Qscat; Qabs) egy kuls}o adatallomany (xsec.dat ) tarolja, amelyet meglev}o
bemen}o adatkent is be lehet olvasni, de ha modostunk a por tulajdonsagain, akkor ezeket
kimen}o adatkent ismet ki lehet szamoltatni a programmal. A por parametereir}ol a 2.
tablazat ad attekintest.
3.3.
3.3.1.

A program telep
t
ese 
es haszn
alata
Bemen}
o adatok

A modellezes bemen}o parametereit tobb allomany de nialja, egy egesz adat-csomagot kell
a program futtatasa el}ott az egyes modellekhez osszekeszteni. A bemen}o parametereket
tartalmazo allomanyokrol az 1. tablazat ad osszefoglalot. Az els}o blokkban szerepl}o
allomanyok a kulonboz}o modellek nomhangolasara szolgalo parametereket tartalmazzak.
A masodik blokkban a numerikus szamtasokat meghatarozo parameterek talalhatok. A
felhasznalo itt allthatja be azokat a hullamhosszakat, amelyekkel a program a szamtasokat
vegzi. A "quadrature" allomany a karakterisztikak racspontonkenti es terszog szerinti
szamat tartalmazza. Az xsec.dat kimen}o es bemen}o adatkent is hasznalhato, gy a program kepes beolvasni egy adott osszetetel}u es tulajdonsagu poranyagra korabban kiszamolt
abszorpcios es szorasi egyutthatokat. Ha uj kevereket hasznalunk vagy valtoztatunk a
por tulajdonsagain es osszetetelen, ezt mindig ujra kell szamolni, ehhez pedig a komplex
toresmutatokat xsec.dat tartalmazo adatallomanyokat is bele kell venni a bemen}o adatcsomagba. A source ux.dat allomany akkor szukseges bemen}o parameter, ha nem fekete12
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test sugarzaskent akarjuk modellezni a kozponti energiaforrast, akkor itt egy tetsz}oleges
spektralis energiaeloszlast (SED) adhatunk meg, amelyek a program beolvas es azzal
szamol.
data les.dat bemen}o allomanyok listaja
dprop.dat por osszetetel es szemcse tulajdonsagok
input.dat a kozponti energiaforras parameterei
es a porburok szerkezete
specgrid.dat a szamolasoz hasznalt hullamhosszak
quad.dat a karakterisztikak irany es racspontonkenti szama
n & k le az "n & k " indexeket tartalmazo adatallomanyok
xsec.dat hataskeresztmetszet parameterek - valaszthato
source ux.dat bemen}o SED - valaszthato
const.f90 a modellezesehez hasznalt konstansok
dfunc.f90 a poranyag geometriaja
phase.f90 az anizotrop szorast lero fuggveny
1. tablazat. Bemen}o adatcsomagok a 2-DDust program szamara
.
3.3.2.

V
alaszthat
o param
eterek

A modellezes soran beallthato legfontosabb parametereket a 2. tablazat tartalmazza. Ez
azonban csupanzelt}ot nyujt a program lehet}osegeir}ol. A parameterek pontos jelenteser}ol
a 2-DDust program lerasaban reszletes ismertet}o olvashato [11].
3.3.3.

A program futtat
asa

Ha a program bealltasai kozul olyan parametert valtoztatunk meg, amelyet nem adatallomanykent, hanem kuls}o Fortran fuggvenykent hasznal a program (.f90 kiterjesztes}u), annak minden modostasakor ujra kell fordtani a programot. (Ha csak az adatallomanyokban
szerepl}o parametereket valtoztatjuk, ez esetben nem szukseges az ujrafordtas.) A Fortran
kod fordtasa harom futtathato allomanyt hoz letre: 2dust.exe, mapspec.exe es
mapgrid.exe. A modellezeshez el}oszor a bemen}o adatcsomagokat kell osszealltani, majd
elindtani a 2dust.exe parancsot.
A program interaktv es nem-interaktv modban is futtathato, ez utobbi a valodi modellezes soran hasznalhato, amely soran egy batch szkript segtsegevel tag parametertartomanyt fel lehet terkepezni, majd a kapott modelleket osszehasonltani. Az interaktv
mod soran ellen}orizhet}o, hogy a program a vartnak megfelel}oen m}ukodik-e, jol olvassa-e
be az adatsorokat es az integracios parametereket is lehet interaktvan alltani. Mindez
ujrafordtasok es a program tesztelese soran rendkvul hasznos lehet, mert hamar kiderulhet, ha a program nem az elvarasoknak megfelel}oen m}ukodik. Az interaktv moddal
vegzett modellezesbe a B Fuggelek ad betekintest.
13
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Melyik adatallomany
tartalmazza

a sugarmenti racspontok szama
a  szog menti racspontok szama
MAXSTEP
a karakterisztikak menti
integracios lepesek maximalis szama
VSPACE
az integracios lepesek
nagysagat meghatarozo szam
Teff (K )
a kozponti forras e ektv h}omerseklete
d(kpc)
a rendszer tavolsaga
1
vexp (kms )
a porburok tagulasanak sebessege
rmin (arcsec)
a burok bels}o sugara
rmax (rmin)
a burok kuls}o sugara
rsw (rmin)
a szuperszel sugara (valaszthato)
0
optikai melyseg az egyenlt}oi sk menten
(adott hullamhosszon)
nlayer
a kulonboz}o osszetetel}u retegek szama
rlayer(i)(rmin) a k
ulonboz}o osszetetel}u
retegek elhelyezkedese
A:::F
hat parameter, amely a poranyag
geometriai eloszlasat rja le
n(); k ()
komplex toresmutatok
3
bulk (gcm )
a porban lev}o asvanyok tomegs}ur}usege
a szemcsemeret eloszlasat lero
exponencialis faktor kitev}oje
amin (m)
minimalis szemcsemeret
amax / a0 (m)
maximalis szemcsemeret/
szemcsemeret skalafaktor
MASSWT
a kulonboz}o asvanyok tomegaranya
TBOT
minimalis porh}omerseklet
TTOP
maximalis porh}omerseklet
CONDITION az iteracio feltetelenek parametere
2. tablazat. A modellezest lero parameterek

input.dat
input.dat
input.dat

nr
n

input.dat
input.dat
input.dat
input.dat
input.dat
input.dat
input.dat
input.dat
input.dat
input.dat
input.dat
.optc

allomanyok
dprop.dat
dprop.dat

dprop.dat
dprop.dat
dprop.dat
const.f90
const.f90
const.f90

A 2dust.exe kiszamolja az intenzitas tomboket es letrehoz nehany adatallomanyt, amelyeket a 4. tablazat sorol fel.
A kimeneti allomanyokban tarolt intenzitas es porh}omerseklet tomboket hasznalva a
mapspec.exe szamolja ki a spektralis energiaeloszlas ertekeit a felhasznalo altal megadott hullamhosszakon. Ez ket allomanyt hoz letre: a model spec.dat tartalmazza az
SED-et, amelyet egyszer}u adatallomanykent barmilyen gra kus abrazolo programmal be
lehet olvasni, majd kirajzoltatni. A masik kimeneti allomany, a model map.dat, amelyet a mapgrid.exe program olvas be es keszt bel}ole ketdimenziora vettett felszni
14
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IOFLAG interaktv mod
data les.dat
BFLAG kup alaku szimmetrikus ureg a tengelyek menten
input.dat
DFLAG a reszecskek szams}ur}usege vagy tomegs}ur}usege legyen
input.dat
folytonos, ha tobb reteggel szamolunk
SFLAG izotrop/anizotrop szoras
input.dat
XFLAG a hataskeresztmetszetek szamolasa
dprop.dat
vagy beolvasasa kuls}o allomanybol
NFLAG a porszemcsek tulajdonsagainak atlagolasara hasznalt modszer dprop.dat
SD
a porszemcsek mereteloszlasa (MRN vagy KMH)
dprop.dat
3. tablazat. A program opcioi
output dat.dat intenzitas tombok
output datf.dat a forras intenzitasa
output dats.dat a porburok intenzitasa
output.dat
a modellezes parameterei
xsec.dat
amennyiben a hataskeresztmetszeteket
a programmal szamoltattuk ki
4. tablazat. A 2dust.exe program altal generalt adatallomanyok.
fenyessegeloszlas, valamint optikai melyseg terkepet FITS formatumban. (A felszni
fenyessegeloszlasra mutat peldat a 10. kep.)
4.
4.1.
4.1.1.

Eredm
enyek
A 2-Dust haszn
alata
A k
od tesztel
ese

Munkam soran a 2-DDust program hasznalataban a program hasznalati utastasa es a
kodrol publikalt cikkek voltak segtsegemre [11, 5, 6, 10]. Temavezet}ommel naponta
konzultalva felteleptettem a programot az U} rtavcs}o Tudomanyos Intezet Solaris Ultra
10 gepeire. U jrafordtottam a forraskodot, majd a honlapra feltoltott mintacsomagokat
hasznalva osszehasonltottam az altalam kapott eredmenyeket a peldacsomagokkal, gy
teszteltem, valoban helyesen hasznalom-e a programot.
1. Modell: HD 56126
Els}o celkit}uzeskent a HD 56126 jel}u, szenben gazdag elfejl}odott voros oriascsillag koruli
porburok modellezeset probaltam meg a mintacsomagban es az irodalomban publikalt
parameterek [6] felhasznalasaval reprodukalni. O sszehasonltottam az adatsorokat es a
SED alakja mellett az adatsorok kozotti szazalekos elterest is megneztem.
A teszteles soran temavezet}ommel felvettuk a kapcsolatot a program jelenlegi fejleszt}ojevel,
15
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7. abra. A HD 56126 altalam kesztett modellje. A SED-et piros szn, a bemen}o kozponti
energiaforrast fekete szn jelzi. A por sugarzasa zold, szaggatott vonallal lathato.

8. abra. A HD 56126-rol (IRAS 07134+1005) kesztett modellek osszehasonltasa: a.)
Az elfejl}odott voros oriascsillag spektralis energiaeloszlasa. A piros vonal a mintat jeloli,
mg a zold vonal a mi modellezesunk eredmenye. b.) Kivontuk es a mi modellezesunkkor
kapott ertekekkel leosztva normaltuk a kulonbseget a uxusok kozott. Ez a kulonbsegek
aranyat jelenti meg, amely nehany tized szazalek alatti.
16
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Dr. Toshiya Uetaval, aki ellen}orizte az eredmenyeinket. Eleinte ugyanis nehany szazaleknyi
szisztematikus elterest talaltunk a teszt-csomag es a mi eredmenyeink kozott. Kiderult
azonban, hogy a honlapon lev}o minta-modellek a program egy joval regebbi valtozataval
keszultek es id}okozben fejlesztettek a por tulajdonsagainak szamtasat, ami a meg gyelt
nehany szazaleknyi elterest okozza. Feny derult tovabba egy hibara is a mapspec.exe
programban, amelyb}ol kifolyolag uj minta-allomanyokat kesztett a program fejleszt}oje
ehhez az objektumhoz es amelyek mar a 8. abran is lathato, kielegt}o egyezest mutatjak
azokkal a modellekkel, amelyeket mi is kesztettunk a javtott forraskod segtsegevel.
A 8. kepen lathato, hogy a legnagyobb elteres a szilikat vonalnal jelentkezik, amelynek
erteke 0.2 %, hosszabb hullamhosszakon pedig kevesebb, mint 0.04 % kulonbseg van az
ertekek kozott. Mi ezt jo egyezesnek vettuk a sajat modellunk es a mintaallomanyok
kozott.
2. Modell: IRAS 17436+5003
A programot a honlapon talalhato masik peldacsomaggal is teszteltuk, amely az oxigenben
gazdag, IRAS 17436+5003 (HD 161796) jel}u, voros oriascsillag modellezeset tartalmazta.
Ezt a minta-csomagot is a program nehany evvel korabbi verziojaval kesztettek, de ez
esetben nem allt rendelkezesre frissebb modellezes, amelyet referenciakent lehetett volna
hasznalni. Igy az altalunk kesztett modell es a pelda kozott 15 %-ot is elert a maximalis
kulonbseg. Ez nem csupan abbol ered, hogy a por tulajdonsagait azota fejlettebb modon
szamolja a program, hanem a bemen}o parameterek is modosultak a program fejlesztese
soran, gy nem tudtam pontosan ugyanazt a parameterbealltast hasznalni, mint amelyet
a peldamodellnel alkalmaztak.

9. abra. Az IRAS 17436+5003 modellezese: a.) A spektralis energiaeloszlas: a
peldacsomag adatait a piros vonal jelzi, mg a zold vonal az altalunk kesztett modellt
jelenti meg. b.) Kivontuk es a mi modellezesunkkor kapott ertekekkel leosztva normalizaltuk a kulonbseget a uxusok kozott. Ez a kulonbsegek aranyat jelenti meg, amelynek
15 % szazalek a maximalis erteke.
17
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A tesztelesek elfogadhato egyezest mutatnak a masok altal kesztett es publikalt modellekkel, ezert sikeresnek tekintettuk a programcsomag bealltasat es hasznalatat az Intezet
Sun munkaallomasain. A kovetkez}o lepes annak vizsgalata, hogy kepes-e a kod egy teljesen elter}o parametertartomany kezelesere, ezaltal teljesen uj objektumtpusok, a kvazarok
modellezesere.
4.2.

A 2-Dust speci
alis csomagja

Ahhoz, hogy a 2-DDust programot kvazarok modellezesere hasznaljam, ki- es bekapcsoltam a kod nehany mar meglev}o funkciojat, valamint modostasokat eszkozoltem a
forraskodban, amely konnyebbe es praktikusabba tettek annak hasznalatat a kvazarok
modellezesehez.
A 2. es 3. tablazatok sugallta legszuksegszer}ubb els}o lepesek
egyike, hogy megszabaduljunk azoktol a program altal hasznalt parameterekt}ol, amelyek
feleslegesek es zavaroak a kvazarok modellezesenel, mint peldaul a szuperszel, a program altal szamolt akkrecios rata es az akkrecios id}oskalak. Tovabbi fontos parameter a
gombhej tagulasat lero expanzios sebesseg, amelyet a kvazarok eseteben nem hasznalunk
es egyszer}u nulla ertek bevitelekor a program numerikus hibara hivatkozva nem fut
le. Mindezek arra osztonoztek, hogy a forraskodba belenezve, a lehet}o legminimalisabb
valtoztatasokra torekedve ugyan, de eliminaljam ezen parameterek hasznalatat. Mivel ezek a szamolasi semaban nem jelennek meg, csupan a porburok geometriai tulajdonsagaihoz adnak jarulekot, a kodban konnyen megtalalhatoak es megjegyzesse teve
o}ket a program nem keri be es nem is szamol ezekkel a parameterekkel. Ezekkel az apro
modostasokkal olyan uton indultunk el, amellyel letrehoztuk a 2-DDust egy specialis
csomagjat, amelyet kifejezetten kvazarok modellezesere lehet alkalmazni.
A bemen}o adatokbol latszik, hogy nehany parameter csillagok modellezesere ugyan megfelel}o, kvazarokkal valo szamolaskor azonban meglehet}osen kenyelmetlen. Ilyen peldaul a
porburok bels}o sugara, amelyet vmasodpercben ker be a program. A voros oriasok es
protoplanetaris kodok eseteben ez mar meresekkel konkretan meghatarozhato, kvazarokra
alkalmazva azonban kenyelmesebb a csillagaszati egyseg vagy a parszek hasznalata. Az objektumok tavolsagat kiloparszek helyett szinten megaparszekben vagy voroseltolodasban
celszer}ubb megadni. Mindezt egy kuls}o rutinkent megrva kenyelmesebbe tehet}o a program hasznalata. Mivel ezen kenyelmi funkciok megoldasa nem szerepelt az els}odleges
celok kozott, ezert ezek a funkciok meg nem szerepelnek abban a csomagban, amelyekkel
az els}o, kvalitatv modelleket kesztettem es a dolgozat keretei kozott a kes}obbi fejezetekben ismertetek.
Szamos mas radiatv transzfer kodban (peldaul a RADICAL2) a bels}o sugarat a por
szublimacios h}omerseklete hatarozza meg. A 2-DDust ezeket a mennyisegeket egymastol
fuggetlenul kezeli, tehat a por szublimacios h}omerseklete nem befolyasolja a bels}o sugarat
Bemen}
o param
eterek.

2A

RADICAL egy atal csillagok koruli porkorongok modellezesere kesztett radiatv transzfer kod:
(http://www.mpia-hd.mpg.de/homes/dullemon/radtrans/)
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es fordtva sem. (Ahol tehat a kozponti forrashoz kozel tesszuk a poranyagot, kulon kell ellen}orizni, hogy a bels}o sugar tavolabb legyen, mint a por szublimacios tavolsaga es zikailag is konzisztens legyen a modell.) A programban szerepl}o maximalis porh}omersekleti parameter ugyan nem engedi, hogy a por annal magasabb h}omerseklet}u legyen, am ha ennel
kozelebb helyezzuk a port, azt a program ugyanugy ennek a maximalis h}omerseklet}unek
veszi es nem kapunk zikailag helytallo eredmenyeket.
A voros oriasok eseteben hengerszimmetrikus strukturaju, de alapvet}oen burok szerkezet}u a por eloszlasa. Ezt egy hatvaltozos fuggveny rja
le, amely hagymahej szerkezet}u retegeket jelol ki. A poranyag eloszlasat azonban egy kuls}o
Fortran rutin rja le, amelyet a felhasznalo szabadon modosthat. A kvazarok eseteben
kvanatos torusz-modellt gy egyszer}oen be lehet adni a programnak a dfunc.f90 allomany
modostasaval. Az uj s}ur}usegeloszlas megadasa utan a programot ujra kell fordtani.
Temavezet}ommel els}o lepeskent konstans s}ur}usegeloszlasu,  nylasszog}u torusz hasznalata
mellett dontottunk, amelyet kes}obb egy hatvanyfuggvennyel lert s}ur}usegeloszlassa modostottunk. A s}ur}usegfuggvenyben minel tobb parametert szabadon hagyva elerhet}o, hogy a
kuls}o adatallomanyok parametereinek modostasaval rugalmasan allthato s}ur}usegeloszlast
lehessen elerni, gy a kodot csak egyszer kellett ujrafordtani. Az altalunk kesztett
s}ur}useg- fuggvenyek az A Fuggelekben talalhatok meg.
A poranyag geometriai eloszlasanak megvaltoztatasa es egy uj, nem burok szerkezet}u eloszlas bevitele az egyik legjelent}osebb ujtas a program szamara. Ezert alaposan tesztelni
kellett, a program valoban jol kezeli es megerti-e az uj strukturat. Ezt a mapgrid.exe
program altal kesztett felszni fenyessegeloszlas terkepekkel ellen}oriztuk le, amely eler}ol
nezve (90-os inklinacioval) kirajzolja az altalunk hasznalt geometriat.
A poranyag u
 j geometri
aja.

10. abra. Felszni fenyessegeloszlas kepek, amelyek 30-os nylasszog}u, eler}ol latott torusz
abrazolnak.
A modellezes soran egyel}ore a konstans s}ur}usegpro lt hasznaltuk, a csomag ujabb verzioiban
azonban mar az ujabb, hatvanyfuggvennyel lert s}ur}usegfuggveny szerepel.
A program izotrop es anizotrop szorast is kepes kezelni. Az anizotrop szorast
egy kuls}o fuggveny de nialja, a phase.f90 allomanyban. Az eredeti disztribucioban ezt a
Henyey-Greenstein fuggveny ([9]) de nialja:
Sz
or
as.
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2 + cos2 ! )
(g; !) = (2 +1:5g2(1)(1 +g g)(1
2 2 cos ! )1:5 ) ;

(6)

ahol g az asszimetria parameter, ! pedig a szorasi szog, amelyet a bees}o sugar iranyabol
szamolnak. Ismert, hogy nagy porszemcsek eseten a szoras anizotrop, a szemcsek el}orefele
jobban szorjak a bees}o fotonokat. Mivel az altalunk kesztett modellek is jelent}os mennyisegben tartalmaznak nagy, akar 1 m meret}u szemcseket, gy a program anizotrop szorasi
funkciojat hasznaltuk a fent megadott fuggvennyel.
A modellezes soran sikeresen teszteltuk es hasznaltuk az anizotrop szorasi funkciot. Fontos
megjegyezni azonban, hogy mivel ez egy uj, iranytol fugg}o intenzitastombot is tartalmaz,
a szamolasok hosszabb ideig tartanak, mint az izotrop szorasi esetben.
A program a kozponti objektum Teff
h}omerseklete alapjan fekete-test sugarzassal rja le a kozponti energiaforras spektralis
energiaeloszlasat. Kepes azonban egy kuls}o adatallomany beolvasasara is, gy tetsz}oleges
energiaforras is megadhato. A kvazarok modellezesehez a programnak ezt a funkciojat
teszteltuk es hasznaltuk.
Ketfele kozponti energiaforrast probaltam ki. Az egyik egy hatvanyfuggveny alaku, meredeken emelked}o, majd csokken}o energiaforras, amely a kvazarok elfogadott spektralis
kepe ezen a hullamhossztartomanyon. A masik forras azonban jobban illeszkedik a modell
kovetelmenyeihez, ugyanis beleveszi a vastag toruszbol szarmazo reprocesszalt infravoros
sugarzast is. Az optikailag vastag, egyenlt}oi sk menten elhelyezked}o porreteget ugyanis
vagy a por geometriai eloszlasanak lerasakor kell gyelembe venni - ez egy joval bonyolultabb s}ur}usegeloszlast kovetel meg, amelynek tesztelese meglehet}osen bonyolult. A masik
lehet}oseg, hogy a por eloszlasaban csak az optikailag vekony reteget modellezzuk es az optikailag vastag porreteg reprocesszalt sugarzasat a kozponti energiaforras osszetev}ojekent
vesszuk bele. A ket modell a 11. abran lathato.

Kvaz
arok,

mint k
ozponti energiaforr
as.

11. abra. Bemen}o energiaforras: a.) Kvazart modellez}o hatvanyfuggveny b.) a bemen}o
energiaforras a vastag poranyag reprocesszalt sugarzasat tartalmazza.
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Amikor a spektralis energiaeloszlast kuls}o adatallomanybol olvassa be a program, a kozponti
forras luminozitasat uj bemen}o parameterkent meg kell adni.
A kvazarok modellezesekor a bemen}o parameterek
egy reszet onkonzisztens modon, zikai szamtasokkal lehet levezetni (peldaul adott luminozitashoz tartozo bels}o sugar). Ha adottnak vesszuk a forras luminozitasat, amely
az eszlelesekb}ol becsulhet}o, kvazarok eseteben pedig  1011 1012L nagysagrend}u es
feltetelezzuk, hogy ez az Eddington-luminozitas 10%-a, megbecsulhet}o a galaxis kozpontjaban talalhato szupermasszv fekete lyuk tomege (ezt persze mas modon is meg
lehet becsulni). A kompakt objektum tomegeb}ol szamthato annak Schwarzschild-sugara,
amely mar meghatarozza az akkrecios korong meretenek nagysagrendjet, ez ugyanis nehanyszorosa a Schwarzschild-sugarnak. Mivel a torusz az akkrecios anyagkorongon tul
talalhato, ennek bels}o sugarara is kapunk ezzel egy nagysagrendi becslest.
Bemen}
o param
eterek becsl
ese.

LEdd

= 1:38  1038 MM erg=s
2 GM
r =
c2

s

(7)
(8)

ahol LEdd az Eddington-luminozitas, M a kozponti objektum tomege, M a Nap tomege,
rs a Schwarzschild-sugar, G a gravitacios konstans, c pedig a fenysebesseg. A kozponti
objektum luminozitasanak L  1012L -t hasznalva (es L = 3:827  1033erg=s), kapjuk,
hogy
M 
M

= 1:3811038 LEdd  2:77  108M

rs

= 8:85  1015cm  600AU

(9)
(10)

Ezek a szamtasok csupan azt illusztraljak, milyen nagysagrend}u bemen}o parametereket
kell valasztani kvazarok modellezesekor. Lathato ugyanakkor az is, hogy ha a luminozitasbol a fenti modon becsuljuk a kozponti fekete lyuk tomeget, az eredmeny nagyon erzekeny arra a faktorra, amely meghatarozza, hogy az Eddington-luminozitas hany
szazalekaval sugaroz az objektum. A hasznalt tz szazalek csupan nagysagrendi becslest
celoz meg.
A radiatv transzfer egyenlet altalanos sugarzasi transzportot szamol, amelynek zikai
alapja a kvazarok es voros oriascsillagok sugarzasa eseteben is megegyezik. Igy, ha a
szamolasi sema lehet is ugyanolyan, a hasznalt parametertartomany jelent}osen kulonboz}o.
Amellett, hogy a kvazar-modellezeshez apro valtoztatasokat es nomtasokat eszkozoltem
a programon, fontos lepes volt, annak tesztelese, hogy a kod egyaltalan kepes-e ilyen,
teljesen elter}o nagysagrend}u parameterterben szamolni.

21


4 EREDMENYEK

Bemen}o parameter AGB modell
(HD 56126)
nr
48
n
8
R (R )
49,57
Teff (K )
7250
d(kpc)
2,4
rmin (arcsec)
1,2
rmax (rmin)
8,34
0
0,025
0
10,3
geometria
burok

AGN modell

50
10
10000
1012L
460000
0,00005
0,0015
1
0,55
torusz
(30 fokos nylasszog)
3
bulk (gcm )
1,80
3,71
3,5
3,5
amin (m)
0,001
0,001
amax or a0 (m)
0,01
1,0
a por
amorf szen kozmikus szilikatok
5. tablazat. A kvazarok es a voros oriasagi csillagok bemen}o parametereinek osszehasonltasa
4.2.1.

Probl
em
ak, a program optimaliz
al
asa

A kvazar-modellezes els}o lepesekent tehat eliminaltam a programbol az aktualis modellezeshez felesleges parametereket, mint peldaul a szuperszel, tagulasi sebesseg (vsw , vexp)
es ezek id}oskalait.
Az uj disztribucio osszealltasa utan azzal a feladattal kellett szembenezni, hogy felterkepezzem a mer}oben uj es mas nagysagrendbe es}o parameterteret (ld. 5. tablazat), amely
a modellezeshez szukseges. A kulonbseghez hozzajarul meg az is, hogy a protoplanetaris
kodok, illetve az elfejl}odott voros oriasagi csillagok porburkai sokkal ritkabbak es optikailag vekonyak, mg mi 0; 55 m-en  = 1 nagysagu optikai melyseget kvantunk hasznalni.
Ez s}ur}ubb es nagyobb tomeg}u poranyagot jelent a forras korul.
A radiatv transzfer kodok tobbsege optikailag vastag, nagy tomeg}u modelleket altalaban
veve nehezen kezelnek. Ez elmondhato a 2-DDust-rol is, a tapasztalatok szerint ugyanis
sokszor nem futott le a program nehany nagytomeg}u poranyaggal jaro parameterezessel.
A modellezes parametereit tehat nomhangolni kell az adott problemahoz.
A luminozitasi inkonzisztencia problemajanak egyik lehetseges feloldasa a
modellezes soran hasznalt cellak racspontjainak s}urtese. Ez azt jelenti, hogy tobb sugar
menti es szelessegi szamolasi pontot kell hasznalni a modellezes soran. Ez azonban egy
optikailag vastag, s}ur}u poranyagnal rendkvul lassuva teheti a programot. Mi tobb,
T
ercell
ak.
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a sugarmenti racspontok logaritmikusan osztjak fel a teret, gy nehany plusz racspont
hasznalata csak a forrashoz kozeli teret bontja fel jobban, a kuls}o reszeken nem hoz
jelent}os valtozast. Az ugynevezett "quadrature" allomanyban a terbeli karakterisztikak,
tehat a bees}o sugarak szamat es terszog szerinti eloszlasat is lehet nomhangolni, amellyel
jobban le lehet fedni a teret es sok esetben javtja es elvegezhet}ove teszi a modellezest.
Fontos azonban eszben tartani, hogy a tobb karakterisztika es az uj racspontok jelent}osen
megnovelik a program futasanak idejet.
Amennyiben a modellezes megengedi, az optikai melyseg csokkentesevel is feloldhato, ha a program nem fut le. Ezzel csokkentjuk a por s}ur}useget es
tomeget es ez konnyebbe teszi a szamolasokat. Kismertek}u csokkentessel nehany esetben
szinten sikerult elerni, hogy egy nem futo parameterezest megis ki tudott szamolni a
program.
Optikai m
elys
eg.

A tapasztalat szerint a program erzekeny az optikailag nem is
tul vastag es nem is tul s}ur}u, am a kozponti energiaforrashoz a szublimacios tavolsagot
megkozelt}o tavolsagra helyezett poranyag modellezesere. Tobb esetben is tapasztaltam,
hogy a kod a nagy luminozitasu forrashoz kozel helyezett, s}ur}u porreteg eseteben mar
nem volt kepes elvegezni a szamtasokat es nem adott zikailag realis eredmenyeket (a
program nem konvergalt az allando luminozitas fele). A ltalanossagban elmondhato, hogy
harom parameter: a bels}o sugar, optikai melyseg es a kozponti objektum luminozitasanak
nomhangolasaval lehet visszaterni abba a parametertartomanyba, amelyben a program
meg kepes elvegezni a szamtasokat. A bels}o sugar meghatarozasanal nagyon fontos, hogy
a felhasznalo ne feledkezzen meg arrol, hogy a program nem kezeli osszekapcsoltan a bels}o
sugarat a por h}omersekletevel. A felhasznalo tehat sajat maga kell, hogy ellen}orizze, mely
az az adott luminozitashoz tartozo sugar, amelynel a por szublimal, mert ez megszabja
a minimalis sugarat, amelyet hasznalni szabad. Ez ket parametert rogzt, gy az optikai
melyseg nomhangolasaval el lehet erni, hogy a m}ukod}o parametertartomanyba keruljon
vissza a program.
A program hat
arai.

4.3.

Az IRAS 13349+2438 modellez
ese

A specialis, kvazarok modellezesere osszealltott 2-DDust programcsomaggal kesztett
kvazar-modelleket az alabbi fejezet mutatja be. Az IRAS 13349+2438 egyedi modellezesere nehany el}ozetes, kvalitatv jelleg}u modell ad utmutatast. Az inklinacio es a szemcsemeret parametereinek nomhangolasa ugyanis olyan modelleket eredmenyez, amelyek
mutatjak azt a zikai meggondolasok alapjan is vart e ektusokat, vorosodest es szorast,
amelyek a kvazar sznkepeben is meg gyelhet}ok.
4.3.1.

Kvaz
ar modellek

A parameterter felterkepezese kozben szamos modellt kesztettunk, amelyek egyenkenti
reszletes bemutatasa tulmutat e dolgozat kereten es nem is celunk. A legfontosabb
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eredmeny az, hogy a program kepes kezelni ezt az uj parametertartomanyt es zikailag realis eredmenyeket ad. Ennek illusztraciojara mutatunk be az alabbi fejezetben ket
peldamodellt.
Az altalanos modellezesi parameterek a 5. tablazatban lathatok.

12. abra. Peldamodell, a spektralis energiaeloszlast F uxuss}ur}useg es a hullamhossz
fuggvenyeben tuntettuk fel. 0, 25, 35 es 90 fokos inklinacios szoghoz szamtottuk ki a
spektrumokat (a nulla fok jelenti azt, amikor felulr}ol, 90 fok pedig azt, amikor eler}ol
latunk ra a rendszerre).
Els}o kozeltesben kozmikus szilikatokat hasznaltunk a por osszetetelekent. Ez szokatlan,
mivel aktv galaxismagok spektrumaban meglehet}osen ritka, hogy szilikatokat gyelnek
meg. Laor es Draine [2] cikke tanulmanyozza az aktv galaxismagok koruli lehetseges
porosszeteteleket es kovetkeztetesuk szerint alapvet}oen f}okepp amorf szenet es karbidokat
tartalmazo osszetetelunek varjak az ottani poranyagot. Jelen dolgozat keretei kozott
ugyan nem jutottunk el addig, hogy a por konkret osszetetelet modellezuk, a Spitzer
U} rtavcs}o meresei (ld. 5. abra) azonban szilikatok jelenletet mutatjak ki az infravoros
spektrum alapjan,gy ezert tertunk el a hagyomanyos, alapvet}oen amorf szenet tartalmazo
asvanyoktol. Az is feltetelezhet}o, hogy nem csak kizarolag szilikatokat tartalmaz az ott
lev}o poranyag. A modellezes kvalitatv illusztralasakor azonban ez az egyszer}ustes meg
megengedhet}o.
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A modellezes soran 30 fokos nylasszog}u toruszt alkalmaztunk a por geometriajara, az
optikai melysegnek pedig 0; 55 m-en  = 1-et hasznaltunk. A program ez alapjan a
torusz bels}o peremere 8; 0978  10 24 g=cm 3 s}ur}useget hatarozott meg.
A mapspec.exe altal kesztett adatsorokat SuperMongo-val abrazoltuk, a uxuss}ur}useget
F egysegekben t
untettuk fel. A kozponti forras energiaeloszlasat piros szaggatott vonal
jelzi, mg a modellezett spektrumot folytonos vonal abrazolja. Feltuntettuk a portol ered}o
sugarzast is zold, szaggatott vonallal. Negy kulonboz}o inklinacios szogre kesztettuk el a
gra kont: 0, 25, 35, 90 fokokra, felulnezett}ol haladva oldalnezetig.
A spektrumon lathato legszembet}un}obb jellegzetesseg a portol szarmazo szilikat emisszios
vonal 10 m es 20 m-nel. Mivel optikailag vekony anyagrol van szo, a spektrumban
emissziokent jelennek meg a szilikat vonalai. E rdemes gyelemmel kserni, hogy a vonalpro l a latoiranytol fugg}oen valtozik. A spektrum egeszen 10 m-es hullamhosszig
jelent}osen fugg a latoiranytol. A 0 es 25 fokos inklinacioval kesztett spektrumok eseteben
ellatunk a torusz felettgy jelent}os mennyiseg}u szort fenyt latunk. 35 es 90-os inklinacional
mar a toruszt latjuk, amely jelent}os mennyiseget elnyel a forras fenyeb}ol. Hosszabb
hullamhosszakon a hideg port latjuk, a spektrum egeszen 110 m-ig laposan, majd a
egy tores utan meredeken csokken.
4.3.2.

IRAS 13349+2438 eset
eben: inklin
aci
o 
es szemcsem
eret

Az IRAS 13349+2438 modellezesekor a specialis geometria es latoirany mellett a jelent}os szort feny ad utmutatast a modellezeshez. A nagymeret}u porszemcsek a rovidebb
hullamhosszu fenyt el}orefele iranyban jobban szorjak es ez megfelelhet a 3000 A-nel rovidebb hullamhosszakon meg gyelt szort fenynek. Igy a 2-DDust programmal ket olyan
modellt hasonltunk ossze, amelyeket a 30 fokos nylasszog}u geometria mellett 25 es 35
fokos inklinacional nezunk, valamint a szemcsemeret eloszlasat is megvaltoztatjuk.
A kulonboz}o inklinacioval kesztett SED-ek a 13. abran lathatoak. Az abra a) es b)
oldala a 35 es 25 fokos inklinacional kesztett modelleket mutatjak. A 35 fokos latoiranynal
jelent}os abszorpcio gyelhet}o meg, mivel ez a latoirany keresztulvisz a torusz fels}o retegen.
Ezt a 25 fokos inklinacios szoggel osszehasonltva azonban jelent}os mennyiseg}u szort fenyt
latunk, mivel ez a latoirany a torusz felett visz el.
Az A jel}u modell soran a szemcsemeret eloszlasat meghatarozo hatvanyfuggveny kitev}ojenek = 3; 5-ot hasznaltam, mg a B modell eseteben ezt = 3; 2-nek valasztottam.
Ezzel a B modellben eltoltuk a szemcsemeret eloszlasat, gy ez a porkeverek tobb nagyszemcsej}u port tartalmaz, amelyek maximalis merete 1 m. A ket modellt osszehasonltva
lathato, amint az A modell eseten a 0; 1 m es 0; 2 m hullamhosszakon kapott uxuss}ur}useg meredekebben esik, mint a B modell eseteben, amely e ektus a jelent}osebb
mennyiseg}u szort fotonoknak koszonhet}o.
Ugyan a bemutatott ket modell pusztan kvalitatv jelleg}u, megis kijeloli azt az iranyt,
amely az IRAS 13349+2438 spektrumaban meg gyelt jellegzetessegek modellezesehez vezet majd: a por osszetetelen es tulajdonsagain tul a szemcsemeret valoban kulcsfontossagu
szerepet jatszhat a meg gyelt szorasi es elnyelesi jelensegek modellezesere. Az inklinacio
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13. abra. A ketfele modell spektralis energiaeloszlasat F uxuss}ur}useg es a hullamhossz
fuggvenyeben tuntettuk fel: a.) 35 fokos, b.) 25 fokos inklinacios szog mellett.
valtoztatasaval az abszorpcio merteket lehet bealltani, mg a szemcsemeret a szort feny
mennyiseget befolyasolja. A fenti modellek az IRAS 13349+2438 modellezesenek els}o
eredmenyei.
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es j
ov}
obeli tervek

Tz hetes nyari osztondjam soran az U} rtavcs}o Tudomanyos Intezet Sun munkaallomasain
osszealltottam es sikeresen hasznaltam a 2-DDust radiatv transzfer kod egy specialis
csomagjat, amely kvazarok modellezesere alkalmas. A programot tanulmanyozva felterkepeztem azt a parametertartomanyt, amelyben a kod megbzhatoan lefut es zikailag is elfogadhato eredmenyt ad. Az el}ozetes modellezesek soran nehany parameter
valtoztatasaval teszteltem, milyen kvalitatv valtozasokat okoz ezen parameterek nomhangolasa a spektralis energiaeloszlas alakjaban. A meg gyelt e ektusok arra utalnak,
hogy a program valoban alkalmas az IRAS 13349+2438 spektrumaban meg gyelt jellegzetessegek modellezesere. Ezt elerve a programot at kvantuk vinni az Intezet Beowulf klaszterere, amely sokkal jelent}osebb kapacitassal br az addig hasznalt egyedi
munkaallomasokhoz kepest. A gepparkot Frank Summers tartja fent es szveskedett
hozzaferest adni a klaszterhez, ahova a program felteleptese mar megtortent. A linux
operacios rendszer}u gepeken azonban mas Fortran fordto fut, amely okoz nehany inkompatibilitasi problemat. Jelenleg folyamatban van ezek orvoslasa.
A jov}obeli terv az IRAS 13349+2438 pontos modellezese. Ehhez a Beowulf klaszteren
bash szkriptek segtsegevel nem-interaktv modon futtatjuk majd a programot, hogy egy
bizonyos parametertartomanyt lefedve szamos modellt keszthessunk. A legkritikusabb
pontok a por osszetetele es a porszemcsek meretenek vizsgalata lesz kulonboz}o latoiranyok
mellett.
6.

K
osz
onetnyilv
an
t
as

Koszonettel tartozom temavezet}om, Dr. Gerard Kriss fele, aki segtsegemre volt az
Intezetben valo eligazodasban es munkamat is felugyelte, segtette es megert}oen fogadta,
ha problemaimmal hozza fordultam. Halas vagyok Dr. David Soderblomnak, amiert megszervezte az intezet nyari diakprogramjat. Koszonom Dr. Toshiya Ueta segtseget is, aki
turelmesen fogadta e-mailjeinket, valamint Dr. Margaret Meixner es Ryan Doering-nek
is, akik a Beowulf klaszterra valo telepteskor fellepett problemaknal voltak segtsegemre.
Koszonom Dr. Julia C. Lee segtseget is, aki az IRAS 13349+2438 kvazaron temavezet}om
f}o munkatarsa es rendelkezesemre bocsajtotta az altala kiertekelt rontgen-spektrumokat.
Koszonom itthoni temavezet}omnek, A braham Peternek, hogy gondosan atolvasta e dolgozatot.
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Az altalunk kesztett geometriat lero, konstans s}ur}useg}u Fortran fuggveny:
FUNCTION DFUNC(X,TH)
USE PRCSN
USE CONST, ONLY : PI,PIO2
USE DEFVARS, ONLY : A,B,C,D,E,THCRIT,RMIN
IMPLICIT NONE
REAL(PRC), INTENT(IN) :: X,TH
REAL(PRC) :: DFUNC
IF (TH <= THCRIT .AND. TH
DFUNC = 1.0
ELSE
DFUNC = 0.0_DBL
END IF

>= (PI-THCRIT)) THEN

RETURN
END FUNCTION DFUNC
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A hatvanyfuggveny}u s}ur}usegeloszlast lero Fortran fuggveny:
FUNCTION DFUNC(X,TH)
USE PRCSN
USE CONST, ONLY : PI,PIO2
USE DEFVARS, ONLY : A,B,C,D,E,THCRIT,RMIN
IMPLICIT NONE
REAL(PRC), INTENT(IN) :: X,TH
REAL(PRC) :: DFUNC
IF (TH >= THCRIT .AND. TH <= (PI-THCRIT)) THEN
DFUNC=(RMIN/X)**B
ELSE
DFUNC = 0.0_DBL
END IF
RETURN
END FUNCTION DFUNC
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2-DUST

 ABA

PROGRAM FUTAS

Betekint
es a 2-Dust program fut
as
aba

*** 2-Dust ***
---------------------Computation of Grid Point Intensities
in Axisymmetric Density Distribution
---------------------Based on the RT iteration scheme
developed by Collison & Fix (1991)
---------------------Based on the DUNUT code written
by Collison & Skinner.
---------------------Maintained by CJS, VGM 1993-1995
by TU
1997---------------------Resolving General Output Filename...
Input file: test1_out.dat
Correct? [Y/N] >> y
Retrieving Geometric Parameters...
Input file: test1.dat
Correct? [Y/N] >> y
10
8
300 5.0000001E-02
0
1
10000.00
-8000.000
460000.0
0.0000000E+00 2.000000
30.00000
0.5000000
5
4.9999999E-05 30.00000
1

1
0.0000000E+00 0.0000000E+00

Correct? [Y/N] >> y
Densities at the inner radius of the shell (Rmin)
on the equator : 1.0393E-23 g cm^-3
along the pole : 0.0000E+00 g cm^-3
Based on Tau = 5.0000E-01 at 5.5600E-01 micron
Generating the T & kappa*B(T) tables...
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Invoking the input SED mode...
... reading sourceflux.dat
Number of wavelength grid :
9.9999823E+11
1.0000000E+12
Source Luminosity: 1.000000E+12
Source Radius
: 6.960000E+14
Inner Shell Size : 3.440752E+17
Outer Shell Size : 1.032225E+19

909
L_sun.
cm.
cm.
cm.

Proceed? [Y/N] >> y
Computing stellar flux at each grid point...
Generating the line intregration grid ...
Minimum stepsize
:
4.221436
Maximum stepsize
:
14621.503906
Minimum radial grid size :
35.095734
Max number of steps
:
43
Change MXSTEP & VSPACE? [Y/N] >>
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This is the 2-Dust run # cm_3.dat
#------------------#
Grid set-up:
#------------------Radial grid points
: 50
Theta and phi' grid points : 10
Maximum number of iteration: 7
Condition for convergence :
0.0010
Maximum dust temperature:
1400.0000
Ratio of inner radius to radius of star:
494.3609
Ratio of outer radius to inner radius:
30.0000
#------------------#
Dust properties
#------------------>> Cross-sections computed <<
>> Scattering included! <<
>> Input SED mode used! <<
Power-law index for density distribution:
0.0000
Bicone opening angle:
30.0000
Density at inner radius on the equator (g/cc): 8.0978E-24
Density at inner radius on the pole
(g/cc): 0.0000E+00
Optical depth is
1.00000 at 5.560000E-01 microns.
Radius of the central source (cm): 6.960000E+14
Source luminosity (L_sun): 1.000000E+12
>> Used quadrature file
:n4quad50.dat
>> Used dust properties file:dprop
Layer # 1
Layer from 0 to 51 radial zones.
Layer from 4.94E+02 to 1.48E+04 stellar radii.
# of grain types = 1
Size/Composition averaged grain mass (g): 2.379453E-18
Number of wavelength grid points: 49
This run converged in 8 iterations.
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This is the 2-Dust run # cm_4.dat
#------------------#
Grid set-up:
#------------------Radial grid points
: 50
Theta and phi' grid points : 10
Maximum number of iteration: 7
Condition for convergence :
0.0010
Maximum dust temperature:
1400.0000
Ratio of inner radius to radius of star:
494.3609
Ratio of outer radius to inner radius:
30.0000
#------------------#
Dust properties
#------------------>> Cross-sections computed <<
>> Scattering included! <<
>> Input SED mode used! <<
Power-law index for density distribution:
0.0000
Bicone opening angle:
30.0000
Density at inner radius on the equator (g/cc): 7.6276E-24
Density at inner radius on the pole
(g/cc): 0.0000E+00
Optical depth is
1.00000 at 5.560000E-01 microns.
Radius of the central source (cm): 6.960000E+14
Source luminosity (L_sun): 1.000000E+12
Dust mass:
0.0000
>> Used quadrature file
:n4quad50.dat
>> Used dust properties file:dprop2
Layer # 1
Layer from 0 to 51 radial zones.
Layer from 4.94E+02 to 1.48E+04 stellar radii.
# of grain types = 1
Size/Composition averaged grain mass (g): 1.069210E-17
Number of wavelength grid points: 49
This run converged in 8 iterations.
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