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2 BEVEZET }O

1. El}osz�o

2006 nyar�an egy t��z hetes �oszt�ond��j keret�en bel�ul r�eszt vettem az }Urt�avcs}o Tudom�anyos
Int�ezet ny�ari di�akprogramj�aban. T�emavezet}om, dr. Gerard Kriss kutat�asi ter�ulete az
akt��v galaxismagok, f}ok�epp azok optikai �es ultraibolya tartom�any�u spektr�alis tulajdons�a-
gai. A ny�ari gyakorlat alatt egy az Int�ezetben kifejlesztett radiat��v transzfer k�odot
vizsg�altam. A programot eredetileg v�or�os �ori�ascsillagok k�or�uli porburok �es protoplanet�aris
k�od�ok modellez�es�ehez ��rt�ak, munk�am sor�an ezt a k�odot akt��v galaxismagok spektr�alis
energiaeloszl�as�anak a modellez�esere haszn�altam. Els}odleges c�elkit}uz�esk�ent elsaj�at��tottam
a program haszn�alat�at �es felt�erk�epeztem azt a param�etertartom�anyt, amelyben a k�od
m}uk�od�ok�epes, ezzel megvizsg�altam alkalmazhat�os�ag�at kvaz�arok modellez�es�ere. Ennek
c�elj�ara �ossze�all��tottam a 2-DDust egy olyan speci�alis csomagj�at, amely kifejezetten kvaz�a-
rok modellez�es�ere haszn�alhat�o. Mindehhez a motiv�aci�ot egy a t�emavezet}om �altal alaposan
tanulm�anyozott objektum, az IRAS 13349+2438 jel}u kvaz�ar k�ul�onleges optikai �es k�ozeli
ultraibolya spektr�alis tulajdons�agai adt�ak. A dolgozat c�elja a 2-DDust-tal k�esz��tett els}o
kvaz�ar-modellek bemutat�asa, valamint az IRAS 13349+2438 spektrum�aban meg�gyelt
jellegzetess�egek kvalitat��v modellez�ese. T�avolabbi, ezen a dolgozaton azonban t�ulmutat�o
c�elkit}uz�es ezen objektum pontos, r�eszletes modellez�ese.

2. Bevezet}o

2.1. Egzotikus csillagv�arosok - akt��v galaxisok

A csillag�aszat �uj, a Tej�utrendszer hat�ar�an t�ul tal�alhat�o, t�avoli csillagv�arosokkal fog-
lalkoz�o �aga az elm�ult sz�azad sor�an sz�uletett meg, amikor a XX. sz�azad elej�en Edwin
Hubble munk�ass�aganak k�osz�onhet}oen bebizonyosodott, hogy az �egbolton tal�alhat�o k�odfol-
tok n�emelyike val�oban a mi Galaxisunk hat�ar�an t�ul fekszik. Ezzel a csillag�aszat egy
�uj �aga sz�uletett meg, az extragalaktikus csillag�aszat a Tej�utrendszer hat�ar�an messze
t�ull�epve t�avoli galaxisok v�altozatos vil�ag�at tanulm�anyozza. A galaxisokat kezdetben mor-
fol�ogiai megjelen�es�uk alapj�an oszt�alyozt�ak, �am hamarosan kider�ult, hogy sz�amos �erdekes,
speci�alis jellegzetess�eget mutat�o galaxis teszi sziness�e az Univerzumot. Amint a csil-
lag�aszat vizsg�alatainak eszk�ozk�eszlete gazdagodott �es az elektrom�agneses spektrum op-
tikai tartom�anya mellett megjelent a r�adi�o, a r�ontgen, majd az infrav�or�os csillag�aszat,
olyan galaxisokat is felfedeztek, amelyek bizonyos hull�amhossztartom�anyon jelent}os t�obb-
letsug�arzassal b��rnak m�as, csendesebb t�arsaikhoz k�epest. A blaz�arok, kvaz�arok, Seyfert-
galaxisok t�obbletsug�arz�asa a galaxis k�ozponti r�eszeir}ol ered, utalva arra, hogy itt jelent}os
energiafelszabadul�assal j�ar�o folyamatok mennek v�egbe. Egys�egesen ezeket az objektu-
mokat Akt��v Galaxismagoknak (Active Galactic Nuclei, AGN), a sz�amukra otthont ad�o
galaxist pedig akt��v galaxisoknak nevezz�uk.
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2 BEVEZET }O

2.2. Az egyes��tett elm�elet

Az elm�ult m�asf�el �evtized sor�an felmer�ult �es egyre elfogadottabb�a v�alt az az elk�epzel�es,
amely egy egys�eges �zikai fel�ep��t�essel magyar�azza meg a k�ul�onf�ele t��pus�u objektumk�ent
meg�gyelt akt��v galaxismagokat. Eszerint a galaxismagok t�obblettsug�arz�as�a�ert a gala-
xis k�oz�eppontj�aban tal�alhat�o nagyt�omeg}u fekete lyukra behull�o anyag, teh�at az akt��v
akkr�eci�os folyamatok okozz�ak. Az �ugynevezett Egyes��tett Elm�elet [1, 8] egy olyan k�epet
v�azol, amelyben a k�ozponti fekete lyukra egy lapos anyagbefog�asi (akkr�eci�os) koron-
got l�etrehozva anyag hullik be. A k�ozponti r�eszr}ol k�et nagy energi�aj�u r�eszecskenyal�ab,
�ugynevezett jet indul ki, amely ak�ar mag�an a galaxison is t�ulny�ulva hatalmas r�adi�o lebe-
nyeket hozva l�etre az intergalaktikus t�erbe is behatol. Az akkr�eci�os korongon t�ul kezd}odik
egy s}ur}u, port is tartalmaz�o t�orusz, amely lassan egybeolvad a galaxis csillagk�ozi, nukle-
uszon k��v�ul es}o r�esz�evel. Az akkr�eci�os korong t�avols�agsk�al�aj�aval egybees}oen g�azcsom�ok
tal�alhat�oak, amelyek k�et jellemz}o spektr�alis tulajdons�agban fedik fel jelenl�et�uket, ezek a
keskeny �es sz�eles emisszi�os vonalakat produk�al�o ter�uletek. A sz�eles emisszi�os vonalakat
a k�ozponti r�eszhez k�ozel, nagy sebess�eggel kering}o anyagcsom�ok, m��g a v�ekony vonala-
kat a galaxis s��kj�ara szimmetrikusan elhelyezked}o, �am att�ol t�avolabb tal�alhat�o, kisebb
sebess�eg}u anyagcsom�ok hozz�ak l�etre.

Ez az egys�eges �zikai k�ep a k�ul�onb�oz}o l�at�oir�anyokban elt�er}o form�aban jelenik meg, a
galaxis forg�astengely�enek ir�any�ab�ol n�ezve ugyanis er}os r�adi�oforr�ask�ent �gyelhet}o meg az
objektum, ezeket l�atjuk blaz�arokk�ent. Ha azonban a t�orusz ir�any�ab�ol l�atunk r�a erre a kon-
�gur�aci�ora, er}osen v�or�os�od�ott spektrumot �eszlel�unk, �es csak a keskeny emisszi�os vonalak
�gyelhet}ok meg a sz��nk�epben. Ezek jellemzik a Seyfert II t��pus�u objektumokat. Ha k�oztes
l�at�oir�anyb�ol tekint�unk, mind a keskeny �es sz�eles emisszi�os vonalak is meg�gyelhet}ok, ez
a Seyfert I t��pus�u galaxisok jellemz}oje.

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

A Seyfert I t��pus�u objektumok r�ontgen spektrum�aban r�eszlegesen ioniz�alt nehezebb ele-
mek (p�eld�aul C, N, O, Ne, Fe) abszorpci�os vonalai �gyelhet}ok meg. Ez a jelens�eg, meleg
elnyel}o felh}ok jelenl�et�ere utal, amelyek els}osorban g�azb�ol �allnak, �am mivel nehezebb ele-
mekben is gazdagok, feltehet}oleg por is kapcsol�odhat hozz�ajuk.

2.4. Az IRAS 13349+2438 jel}u kvaz�ar

Az IRAS 13349+2438 jel}u kvaz�art infrav�or�os t�obbletsug�arz�asa alapj�an fedezt�ek fel az
IRAS m}uhold m�er�eseivel. A z = 0; 107641 t�avols�agban fekv}o objektumot Beichman �es
t�arsai [3] azonos��tott�ak be egy a Palomar Obszervat�orium felv�etelein is l�athat�o galaxis-
sal, amelyet spektr�alis jellemz}oi alapj�an Seyfert I t��pus�u galaxisk�ent azonos��tottak, mivel
sz�eles �es keskeny emisszi�os vonalak egyar�ant meg�gyelhet}oek a sz��nk�ep�eben. Az Egyes��tett
Modell alapj�an ez azt sejteti, hogy a galaxis magj�ara egy k�oztes, a t�orusz �es a jet k�oz�e
es}o ir�anyb�ol l�atunk r�a. (L�asd 1. �abra.)
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2 BEVEZET }O

1. �abra. Az akt��v galaxismagok egyes��tett elm�elet�enek �zikai modellje. Forr�o, r�ontgen-
sug�arz�o plazma spir�aloz�odik be a a k�ozponti nagyt�omeg}u fekete lyukra egy akkr�eci�os
korongot form�azva. Relativisztikus jetek indulnak ki a galaxis forg�astengelye ment�en
nagyenergi�aj�u r�eszecsk�eket sz�all��tva, amelyek r�adi�osug�arz�ast bocs�ajtanak ki. T�avolabb
egy s}ur}u t�orusz �ovezi a k�ozponti r�eszeket.
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2 BEVEZET }O

Az elm�ult �evtized sor�an sz�amos tanulm�any foglalkozott az IRAS 13349+2438 jel}u kvaz�arral.
1992-ben Wills �es t�arsai cikk�ukben az objektum optikai �es ultraibolya spektr�alis tulaj-
dons�agait vizsg�alt�ak. Meg�allap��tott�ak, hogy az objektumb�ol hozz�ank �erkez}o f�eny elnyelt
�es sz�ort komponenseket egyar�ant tartalmaz. Ekkor a sz�ort fotonok eredet�ere m�eg az
elektronokon val�o sz�or�od�as is felmer�ult. K�es}obb ezt a polariz�aci�o hull�amhossz-f�ugg�es�enek
vizsg�alat�aval Hines �es t�arsai 2001-es cikk�ukben kiz�art�ak, ��gy a k�ozeli infrav�or�osben is meg-
�gyelt spektr�alis jellemz}oket, a v�or�os�od�est �es extinkci�ot m�ar por jelenl�et�evel magyar�azt�ak.
A por ugyanis elnyeli, majd a reprocessz�alt f�enyt hosszabb hull�amhosszakon, az infrav�or�os
tartom�anyban sug�arozza vissza, a por szemcsem�eret�et}ol f�ugg}oen pedig sz�orja is a fotono-
kat.

A meg�gyel�esek teh�at azt mutatj�ak, hogy az IRAS 13349+2438 eset�eben a l�at�oir�any
ment�en por tal�alhat�o, amely jelent}os extinkci�ot okoz. Ez alapvet}oen a II-es t��pus�u akt��v
galaxismagok jellegzetess�ege, ugyanakkor spektr�alis tulajdons�agai az IRAS 13349+2438-
at az I-es t��pushoz sorolj�ak be. �Igy felmer�ul a k�erd�es, vajon hogyan lehets�eges, hogy ennyi
por esik a l�at�ori�anyunkba?

2.5. Az IRAS 13349+2438 speci�alis geometri�aja

A Hines �es t�arsai [4] �altal felvetett �otletet tov�abbfejlesztve t�emavezet}om egy speci�alis
geometri�at javasolt az IRAS 13349+2438 objektumra es}o l�at�oir�anyunkra. A 2. �abr�an
csillag jel�oli a k�ozponti objektumot, amelyet egy nagy ny��l�assz�og}u, tengelyszimmetrikus
korong, egy t�orusz vesz k�or�ul. Ez optikailag vastag, port is tartalmaz�o anyagb�ol �all. A
t�orusz felsz��n�en egy optikailag v�ekony, ritk�abb, �am port ugyan�ugy tartalmaz�o l�egk�ort lehet
elk�epzelni, amelyet a t�oruszb�ol ki�araml�o anyagkif�uv�asok hozhatnak l�etre �es m�as asztro�-
zikai vonatkoz�asban, p�eld�aul �atal csillagok k�or�uli porkorong-modellekben is megszokott
jelens�eg. Ha a l�at�oir�anyunk olyan, hogy s�urolja a t�orusz felsz��n�et, akkor �athatol ezen az
optikailag v�ekony, �am port is tartalmaz�o anyagon. Mindez elm�eletileg megmagyar�azhatn�a
az IRAS 13349+2438 jel}u kvaz�ar eset�eben meg�gyelt jellegzetess�egeket.

2.6. C�elkit}uz�esek

A modell helyt�all�os�ag�at t�obb hull�amhosszon v�egzett meg�gyel�esekkel �es modellez�essel le-
het megvizsg�alni. Els}o l�ep�esk�ent t�emavezet}om �es munkat�arsai a Chandra Obszervat�orium,
a Hubble }Urt�avcs}o, valamint a Hobby-Eberly t�avcs}ore ig�enyeltek szimult�an �eszlel�esre
id}ot.

A Chandra HETGS m}uszer�evel r�ontgen tartom�anyban k�esz��tettek spektrumot, amely
sz�amos, r�eszlegesen ioniz�alt nehezebb elem (p�eld�aul Mg �es Ne) abszorpci�os vonalait mu-
tatja. A por szempontj�ab�ol kiemelked}o fontoss�ag�u eredm�eny a vas LIII-as h�ej�anak �at-
menete, amely semleges vas atomok jelenl�et�et bizony��tja �es ezzel a por jelenl�et�et sugallja
(ld. 3. �abra). Ezt kieg�esz��tend}o a Hubble }Urt�avcs}o ultraibolya, valamint a Hobby-Eberly
t�avcs}o �altal k�esz��tett optikai spektrumok szint�en mutatj�ak a m�ar kor�abban is meg�gyelt
v�or�os�od�est �es sz�ort f�enyt a sz��nk�epekben (ld. 4. �abra). Az extinkci�o k�ovetkezt�eben a 3000
�A-n�el r�ovidebb hull�amhosszakon leesik a kontinuum intenzit�asa a por miatti abszorpci�o
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2 BEVEZET }O

2. �abra. Az IRAS 13349+2438 v�azlatos geometri�aja, amelyre i inklin�aci�os sz�og}u
l�at�oir�anyb�ol tekint�unk - k�esz��tette: Gerard Kriss.

k�ovetkezt�eben. M�eg �erdekesebb azonban, hogy 1500-t�ol 1000 �A fel�e ism�et megemelkedik
az intenzit�as �es laposs�a v�alik a spektrum, amelyet a porszemcs�eken sz�or�od�o fotonokkal
magyar�aznak.

A Spitzer }Urt�avcs}o �altal k�esz��tett spektrumok tov�abbi jellegzetess�eget mutatnak: akt��v
galaxismagokn�al nem jellemz}o m�odon meg�gyelhet}o k�et sz�eles szilik�at emisszi�os vonal
10�m �es 20�m k�or�ul (ld. 5. �abra), ez m�ar a jelenl�ev}o por �osszevet}oir}ol hordoz in-
form�aci�ot.

A t�obbf�ele hull�amhosszakon v�egzett meg�gyel�esek teh�at meger}os��tik a meg�gyelt sz�or�asi
�es extinkci�os jellegzetess�egeket (ld. 4. k�ep) �es por jelenl�et�ere utalnak. �Igy a jelen munka
c�elja a por jellegzetess�egeinek reproduk�al�asa radiat��v transzfer program numerikus model-
lez�es�evel. Els}o l�ep�esk�ent teh�at elsaj�at��tottam �es teszteltem a 2-DDust programot, amely
sug�arz�asi energiatranszport sz�am��t�asokat v�egez, majd tov�abbl�epve �uj, kor�abban m�eg ki
nem pr�ob�alt param�etert�erre alkalmaztam �es teszteltem. T�emavezet}ommel ezzel els}ok�ent
haszn�altuk kvaz�arok modellez�es�ere a programot, majd tov�abbl�epve az IRAS 13349+2438
kvaz�ar spektr�alis tulajdons�againak kvalitat��v jelleg}u modellez�es�et is elv�egeztem. Ennek
sor�an felder��tettem azokat a jelens�egeket, amelyek a por tulajdons�agaib�ol �es a poranyag
geometriai szerkezet�eb}ol kifoly�olag az objektum sz��nk�ep�eben �eszlelt sz�or�asi �es abszorpci�os
folyamatok jelleg�et reproduk�alj�ak.

5



2 BEVEZET }O

3. �abra. Az IRAS 13349+2438 jel}u kvaz�arr�ol k�esz��tett Chandra/HETGS spektrum. Egy
fekete-test �es egy hatv�anyf�uggv�eny �osszege j�ol le��rja a kontinuumsug�arz�ast, amelyben a
vas LIII h�ej�anak t�or�ese jelenik meg. Ez semleges atomok jelenl�et�ere utal. (Julia C. Lee
sz��vess�eg�eb}ol.)

6



2 BEVEZET }O

4. �abra. A Hubble }Urt�avcs}o �es a Hobby-Eberly t�avcs}o �altal k�esz��tett spektrumok az
IRAS 13349+2438 objektumr�ol. A piros egyenes a modellek szerinti hatv�anyf�uggv�enyt
�abr�azolja, amely a kvaz�arok spektrum�ara jellemz}o ebben a hull�amhossztartom�anyban. A
z�olddel jelzett spektrum a Hubble }Urt�avcs}o �es a Sloan Digital Sky Survey m�er�esekb}ol
k�esz��tett "�altagos" (kompozit) kvaz�arspektrum. A kvaz�arspektrumokkal �osszehasonl��tva
m�eg szembet}un}obb, ahogy az intenzit�as r�ovidebb hull�amhosszak fel�e drasztikusan leesik,
olyan anyag jelenl�et�ere utalva, amely elnyeli �es sz�orja a r�ovidebb hull�amhossz�u fotonokat.
(K�esz��tette: Gerard Kriss)
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2 BEVEZET }O

5. �abra. Az IRAS 13349+2438 kvaz�arr�ol k�esz��tett Spitzer spektrum. K�et sz�eles emisszi�os
vonal �gyelhet}o meg 10�m �es 20�m-en. Ez a jellegzetess�eg ritka az akt��v galaxismagok
spektrum�aban (Patrick Ogle �es George Rieke sz��vess�eg�eb}ol)

8



2 BEVEZET }O

6. �abra. Az IRAS 13349+2438 v�azlatos modell-spektruma. A spektrum k�ul�onb�oz}o tar-
tom�anyaiban a k�ul�onb�oz}o m}uszerekkel v�egzett meg�gyel�eseket elt�er}o sz��nek jelzik, az �abra
a kontinuum menet�et illusztr�alja az egyes tartom�anyokban. Szaggatott vonal jelzi azo-
kat a r�eszeket, ahol bizonytalan a spektr�alis energiaeloszl�as menete. (K�esz��tette: Gerard
Kriss)
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3 MODELLEZ�ES - A 2-DUST PROGRAM

3. Modellez�es - a 2-Dust program

A sug�arz�asi energiatranszport sz�amol�asok azt modellezik, amint egy k�ozponti energia-
forr�asb�ol kiindul�o fotonokat sz�or, elnyel �es hosszabb hull�amhosszakon kisug�aroz egy meg-
hat�arozott geometri�aj�u, �altal�aban porb�ol �all�o anyagr�eteg. Ezek a programok k�ul�onb�oz}o
numerikus m�odszerek seg��ts�eg�evel megoldj�ak a sug�arz�asi energiatranszport egyenletet,
��gy hat�ekony eszk�ozk�ent haszn�alhat�ok egy k�ozponti energiaforr�ast k�or�ulvev}o poranyag
�osszet�etel�enek, geometriai �es szerkezetbeli tulajdons�againak a vizsg�alat�ara annak meg�-
gyelt ultraibolya, optikai �es infrav�or�os spektruma alapj�an.

3.1. A program t�ort�enete di�oh�ejban

A 2-DDust program legels}o verzi�oja Fortran 77 nyelven k�esz�ult az }Urt�avcs}o Tudom�anyos
Int�ezetben Collison �es Fix [7] radiat��v transzfer sz�am��t�asai alapj�an. Ez az egydimenzi�os
geometri�at haszn�al�o program akkoriban a DONUT nevet viselte. 1993-1995 k�oz�ott Chris
Skinner �es Vincent Mannings gondozt�ak a forr�ask�odot. K�es}obb Toshiya Ueta PhD �evei
alatt k�etdimenzi�oss�a fejlesztette �es Fortran 90 nyelvre ford��totta �at. Az�ota is }o fejleszti a
programot, amelynek aktu�alis legfrissebb verzi�oja let�olthet}o a 2-DDust honlapj�ar�ol1.

A program jelenlegi verzi�oja hengerszimmetrikus, k�etdimenzi�os geometri�at kezel, m��g a
sug�arz�asi teret h�arom dimenzi�oban sz�amolja - ez�ert 2.5 dimenzi�osk�ent hivatkoznak r�a
k�esz��t}oi. A k�odot kezdetben azzal a c�ellal fejlesztett�ek ki, hogy protoplanet�aris k�od�ok �es
elfejl}od�ott v�or�os �ori�ascsillagok k�or�uli porburkok modellez�es�ere haszn�alj�ak. Ezt a k�odot
pr�ob�altuk t�emavezet}ommel a k�es}obbiek sor�an egy kavz�ar k�ornyezet�ere adapt�alni.

3.2. A numerikus sz�amol�asok m�odszere

3.2.1. A sug�arz�asi energiatranszport

A program az �ugynevezett hossz�u karakterisztik�ak (az irodalomban "long characteris-
tics" n�even ismert) m�odszerrel oldja meg a sug�arz�asi energiatranszport egyenletet. A
sz�amol�as m�odszer�et Collison �es Fix 1991-es cikke r�eszletesen ismerteti [7]. A sug�arz�asi te-
ret h�aromdimenzi�osk�ent kezeli minden sz�amol�asi pontban. A sz�am��t�asok alapja az, hogy
az energiamegmarad�as t�orv�enye alapj�an a be�erkez}o �es kimen}o luminozit�as azonos kell,
hogy legyen, ��gy a numerikus sz�amol�asokat addig ism�etli, iter�alja a program, am��g egy
meghat�arozott pontoss�agig ezek meg nem egyeznek. Az energiatranszport sz�amol�asakor
a program csak a poranyag j�arul�ek�at sz�amolja.

A program a k�et dimenzi�os teret cell�akra osztja fel �es a radiat��v transzfer egyenlet meg-
old�as�aval meghat�arozza a r�acspontokban a sug�arz�asi teret �es a por h}om�ers�eklet�et.

dI�
d��

= �I� + S� ; (1)

1http://www.stsci.edu/science/2dust/
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3 MODELLEZ�ES - A 2-DUST PROGRAM

ahol S� a porszemcs�ek sug�arz�as�at le��r�o forr�asf�uggv�eny (mind a sz�ort f�enyt, mind a h}om�er-
s�ekleti sug�arz�ast tartalmazza), �� pedig az egyenl��t}o menti optikai m�elys�eg. Lok�alis ter-
modinamikai egyens�ulyt t�etelelezve fel a forr�as f�uggv�eny:

S� =
1

�� + ��
f��B�(T (r;�)) + ��J�(r;�)g: (2)

alakba ��rhat�o, ahol �� �es �� az elnyel�esi �es sz�or�asi keresztmetszetet jelzik, amelyeket a
por tulajdons�agai hat�aroznak meg. (Az egyes porfajt�akra vonatkoz�o �ert�ekeket a sz�or�asi
elm�eletekb}ol ismert n& k komplex refrakt��v indexekb}ol sz�amolja ki a program.) B� a
Planck-f�uggv�eny, J� pedig az �atlagos intenzit�as. (A sz�amol�as menet�et az egyszer}ubb,
izotr�op sz�or�asi esetre ismertetem. Anizotr�op sz�or�asi esetben a sz�amol�asok egy ir�anyf�ugg�est
is tartalmaz�o intenzit�ast�ombbel t�ort�ennek.)

A sz�amol�as c�elja az I�(r;�; �; �) intentiz�ast�omb meghat�aroz�asa a sug�arz�asi transzport-
egyenlet megold�as�aval:

I�(r;�; �; �) =

Z r0;�0

r;�

S�(r
0;�0; �; �)e���(r0;�0)d��(r

0;�0) (3)

Az integr�al�ast adott (r;�) kezd}opontt�ol a k�etdimenzi�os r�acspontokon addig az (r0;�0)
r�acspontig v�egzi, ahol a helyi S�(r

0;�0) forr�asf�uggv�eny j�arul�eka m�ar nagyon csek�ely �es
jelent}os j�arul�ekot nem ad az intenzit�ashoz, vagy v�eget �er a sz�amol�asi t�er.

Az integr�al�ast minden karakterisztika ment�en elv�egezve a program sz�og szerint �atlagolva
hat�arozza meg az adott pontbeli �atlagos intenzit�ast (J�). Anizotr�op sz�or�asi esetben egy
sz�ogt}ol is f�ugg}o intenzit�ast�omb tartozik minden r�acsponthoz. Az intenzit�as ismeret�eben
az adott r�acspontbeli porszemcs�ek h}om�ers�eklet�et meg lehet hat�arozni, amennyiben a
sug�arz�asi t�er �es a porszemcs�ek k�oz�ott egyens�uly t�etelezhet}o fel:

Z
1

0

��B�(T (r;�))d� =

Z
1

0

��J�(r;�)d� (4)

A fenti egyenlet az adott r�acspontbeli I� �ert�ekekhez m�ar megadja a por h}om�ers�eklet�et
(T (r;�)). Mivel a sug�arz�asi t�er a fenti egyenlet mellett f�ugg (3)-t�ol is, ��gy az egyenletrend-
szert iter�aci�os �uton megoldva kapunk �onkonzisztens intenzit�as �es h}om�ers�eklet �ert�ekeket.
A program el}osz�or meghat�arozza az egyenl��t}o ment�en a bels}o sug�arn�al l�ev}o s}ur}us�eget �es
porh}om�ers�ekletet, majd kiindul�ask�ent ezekkel az �ert�ekekkel t�olti fel a t�obbi t�ercell�aba
es}o v�altoz�okat is. A kezdeti �ert�ekekb}ol kiindulva numerikus integr�al�assal kisz�amolja a ra-
diat��v transzfer egyenletet, majd az �ujonnan kapott �ert�ekekkel t�olti fel a v�altoz�ot�omb�oket.
Minden iter�aci�o alkalm�aval kisz�amolja a t�ercell�akra es}o luminozit�ast is:

Ln
i =

Z
4�

F n(ri;�)d
 (5)
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ahol F n m�ar a fekvenci�akra integr�alt uxus az n-edik iter�aci�oban. A program addig v�egzi
az iter�aci�ot, am��g ez a h�anyados egy bizonyos, a felhaszn�al�o �altal el}ore de�ni�alt �ert�ek al�a
nem esik.

3.2.2. A por

A program sz�amos k�ul�onb�oz}o porfajt�at �es por�osszet�etelt k�epes kezelni, amelyeket a
dprop.dat bemen}o adat�allom�any de�ni�al. A poranyag eloszl�as�at tetsz}oleges, hengerszim-
metrikus s}ur}us�egf�uggv�eny ��rja le, amelyet egy k�ul�on Fortran f�uggv�eny t�arol.

A program specialit�asa - �es egyben fontos jellemz}oje, amely k�ul�onlegesen alkalmass�a teszi
protoplanet�aris k�od�ok �es elfejl}od�ott v�or�os �ori�ascsillagok porburkainak a modellez�es�ere -
az, hogy r�etegesen kezeli a port, ��gy k�ul�onb�oz}o burkokban elt�er}o �osszet�etel adhat�o meg.
Emellett a porszemcs�ek m�eret�enek eloszl�asa minden port��pusra egyenk�ent de�ni�alhat�o egy
hatv�anyf�uggv�ennyel, vagy egy exponenci�alis let�or�essel v�egz}od}o hatv�anyf�uggv�ennyel, vala-
mint megv�alaszthat�o az �asv�anyok k�ul�onb�oz}o t��pusainak ar�anya �es s}ur}us�ege. Felt�etelezve,
hogy a poranyag egy r�etegen bel�ul j�ol kevert, a megadott bemen}o adatokb�ol a program egy
�kt��v porfajt�at hoz l�etre, amely az �osszes bevitt �asv�any tulajdons�agait mutatja, m�egis el�eg
a sz�amol�asokat csup�an ezzel az egyf�ele, �kt��v porfajt�aval elv�egezni. A kikevert porelegy
tulajdons�againak meghat�aroz�as�ara k�etf�ele �atlagol�asi m�od lehets�eges: egyszer}u �atlagol�as
vagy �atlagol�as a Harrington-m�odszerrel (err}ol b}ovebben a 2-DDust t�aj�ekoztat�o dokumen-
tum�aban lehet olvasni [11]). A program �altal ilyen m�odon kapott sz�or�asi �es elnyel�esi ke-
resztmetszeteket (Qscat; Qabs) egy k�uls}o adat�allom�any (xsec.dat) t�arolja, amelyet megl�ev}o
bemen}o adatk�ent is be lehet olvasni, de ha m�odos��tunk a por tulajdons�again, akkor ezeket
kimen}o adatk�ent ism�et ki lehet sz�amoltatni a programmal. A por param�etereir}ol a 2.
t�abl�azat ad �attekint�est.

3.3. A program telep��t�ese �es haszn�alata

3.3.1. Bemen}o adatok

A modellez�es bemen}o param�etereit t�obb �allom�any de�ni�alja, egy eg�esz adat-csomagot kell
a program futtat�asa el}ott az egyes modellekhez �osszek�esz��teni. A bemen}o param�etereket
tartalmaz�o �allom�anyokr�ol az 1. t�abl�azat ad �osszefoglal�ot. Az els}o blokkban szerepl}o
�allom�anyok a k�ul�onb�oz}o modellek �nomhangol�as�ara szolg�al�o param�etereket tartalmazz�ak.
A m�asodik blokkban a numerikus sz�am��t�asokat meghat�aroz�o param�eterek tal�alhat�ok. A
felhaszn�al�o itt �all��thatja be azokat a hull�amhosszakat, amelyekkel a program a sz�am��t�asokat
v�egzi. A "quadrature" �allom�any a karakterisztik�ak r�acspontonk�enti �es t�ersz�og szerinti
sz�am�at tartalmazza. Az xsec.dat kimen}o �es bemen}o adatk�ent is haszn�alhat�o, ��gy a prog-
ram k�epes beolvasni egy adott �osszet�etel}u �es tulajdons�ag�u poranyagra kor�abban kisz�amolt
abszorpci�os �es sz�or�asi egy�utthat�okat. Ha �uj kever�eket haszn�alunk vagy v�altoztatunk a
por tulajdons�again �es �osszet�etel�en, ezt mindig �ujra kell sz�amolni, ehhez pedig a komplex
t�or�esmutat�okat xsec.dat tartalmaz�o adat�allom�anyokat is bele kell venni a bemen}o adat-
csomagba. A sourceux.dat �allom�any akkor sz�uks�eges bemen}o param�eter, ha nem fekete-
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3 MODELLEZ�ES - A 2-DUST PROGRAM

test sug�arz�ask�ent akarjuk modellezni a k�ozponti energiaforr�ast, akkor itt egy tetsz}oleges
spektr�alis energiaeloszl�ast (SED) adhatunk meg, amelyek a program beolvas �es azzal
sz�amol.

data�les.dat bemen}o �allom�anyok list�aja
dprop.dat por �osszet�etel �es szemcse tulajdons�agok
input.dat a k�ozponti energiaforr�as param�eterei

�es a porburok szerkezete

specgrid.dat a sz�amol�asoz haszn�alt hull�amhosszak
quad.dat a karakterisztik�ak ir�any �es r�acspontonk�enti sz�ama
n & k �le az "n & k" indexeket tartalmaz�o adat�allom�anyok
xsec.dat hat�askeresztmetszet param�eterek - v�alaszthat�o

sourceux.dat bemen}o SED - v�alaszthat�o

const.f90 a modellez�es�ehez haszn�alt konstansok
dfunc.f90 a poranyag geometri�aja
phase.f90 az anizotr�op sz�or�ast le��r�o f�uggv�eny

1. t�abl�azat. Bemen}o adatcsomagok a 2-DDust program sz�am�ara
.

3.3.2. V�alaszthat�o param�eterek

A modellez�es sor�an be�all��that�o legfontosabb param�etereket a 2. t�abl�azat tartalmazza. Ez
azonban csup�an��zel��t}ot ny�ujt a program lehet}os�egeir}ol. A param�eterek pontos jelent�es�er}ol
a 2-DDust program le��r�as�aban r�eszletes ismertet}o olvashat�o [11].

3.3.3. A program futtat�asa

Ha a program be�all��t�asai k�oz�ul olyan param�etert v�altoztatunk meg, amelyet nem adat�allo-
m�anyk�ent, hanem k�uls}o Fortran f�uggv�enyk�ent haszn�al a program (.f90 kiterjeszt�es}u), an-
nak minden m�odos��t�asakor �ujra kell ford��tani a programot. (Ha csak az adat�allom�anyokban
szerepl}o param�etereket v�altoztatjuk, ez esetben nem sz�uks�eges az �ujraford��t�as.) A Fortran
k�od ford��t�asa h�arom futtathat�o �allom�anyt hoz l�etre: 2dust.exe, mapspec.exe �es
mapgrid.exe. A modellez�eshez el}osz�or a bemen}o adatcsomagokat kell �ossze�all��tani, majd
elind��tani a 2dust.exe parancsot.

A program interakt��v �es nem-interakt��v m�odban is futtathat�o, ez ut�obbi a val�odi mo-
dellez�es sor�an haszn�alhat�o, amely sor�an egy batch szkript seg��ts�eg�evel t�ag param�etertar-
tom�anyt fel lehet t�erk�epezni, majd a kapott modelleket �osszehasonl��tani. Az interakt��v
m�od sor�an ellen}orizhet}o, hogy a program a v�artnak megfelel}oen m}uk�odik-e, j�ol olvassa-e
be az adatsorokat �es az integr�aci�os param�etereket is lehet interakt��van �all��tani. Mindez
�ujraford��t�asok �es a program tesztel�ese sor�an rendk��v�ul hasznos lehet, mert hamar ki-
der�ulhet, ha a program nem az elv�ar�asoknak megfelel}oen m}uk�odik. Az interakt��v m�oddal
v�egzett modellez�esbe a B F�uggel�ek ad betekint�est.
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Param�eter Magyar�azat Melyik adat�allom�any
tartalmazza

nr a sug�armenti r�acspontok sz�ama input.dat
n� a � sz�og menti r�acspontok sz�ama input.dat
MAXSTEP a karakterisztik�ak menti input.dat

integr�aci�os l�ep�esek maxim�alis sz�ama
VSPACE az integr�aci�os l�ep�esek input.dat

nagys�ag�at meghat�aroz�o sz�am
Teff (K) a k�ozponti forr�as e�ekt��v h}om�ers�eklete input.dat
d(kpc) a rendszer t�avols�aga input.dat
vexp(kms�1) a porburok t�agul�as�anak sebess�ege input.dat
rmin(arcsec) a burok bels}o sugara input.dat
rmax(rmin) a burok k�uls}o sugara input.dat
rsw(rmin) a szupersz�el sugara (v�alaszthat�o) input.dat
�0 optikai m�elys�eg az egyenl��t}oi s��k ment�en input.dat

(adott hull�amhosszon)
nlayer a k�ul�onb�oz}o �osszet�etel}u r�etegek sz�ama input.dat
rlayer(i)(rmin) a k�ul�onb�oz}o �osszet�etel}u input.dat

r�etegek elhelyezked�ese
A:::F hat param�eter, amely a poranyag input.dat

geometriai eloszl�as�at ��rja le
n(�); k(�) komplex t�or�esmutat�ok .optc �allom�anyok
�bulk(gcm

�3) a porban l�ev}o �asv�anyok t�omegs}ur}us�ege dprop.dat
 a szemcsem�eret eloszl�as�at le��r�o dprop.dat

exponenci�alis faktor kitev}oje
amin(�m) minim�alis szemcsem�eret dprop.dat
amax / a0(�m) maxim�alis szemcsem�eret/ dprop.dat

szemcsem�eret sk�alafaktor
MASSWT a k�ul�onb�oz}o �asv�anyok t�omegar�anya dprop.dat
TBOT minim�alis porh}om�ers�eklet const.f90
TTOP maxim�alis porh}om�ers�eklet const.f90
CONDITION az iter�aci�o felt�etel�enek param�etere const.f90

2. t�abl�azat. A modellez�est le��r�o param�eterek

A 2dust.exe kisz�amolja az intenzit�as t�omb�oket �es l�etrehoz n�eh�any adat�allom�anyt, ame-
lyeket a 4. t�abl�azat sorol fel.

A kimeneti �allom�anyokban t�arolt intenzit�as �es porh}om�ers�eklet t�omb�oket haszn�alva a
mapspec.exe sz�amolja ki a spektr�alis energiaeloszl�as �ert�ekeit a felhaszn�al�o �altal meg-
adott hull�amhosszakon. Ez k�et �allom�anyt hoz l�etre: a model spec.dat tartalmazza az
SED-et, amelyet egyszer}u adat�allom�anyk�ent b�armilyen gra�kus �abr�azol�o programmal be
lehet olvasni, majd kirajzoltatni. A m�asik kimeneti �allom�any, a model map.dat, ame-
lyet a mapgrid.exe program olvas be �es k�esz��t bel}ole k�etdimenzi�ora vet��tett felsz��ni
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IOFLAG interakt��v m�od data�les.dat
BFLAG k�up alak�u szimmetrikus �ureg a tengelyek ment�en input.dat
DFLAG a r�eszecsk�ek sz�ams}ur}us�ege vagy t�omegs}ur}us�ege legyen input.dat

folytonos, ha t�obb r�eteggel sz�amolunk
SFLAG izotr�op/anizotr�op sz�or�as input.dat
XFLAG a hat�askeresztmetszetek sz�amol�asa dprop.dat

vagy beolvas�asa k�uls}o �allom�anyb�ol
NFLAG a porszemcs�ek tulajdons�againak �atlagol�as�ara haszn�alt m�odszer dprop.dat
SD a porszemcs�ek m�ereteloszl�asa (MRN vagy KMH) dprop.dat

3. t�abl�azat. A program opci�oi

output dat.dat intenzit�as t�omb�ok
output datf.dat a forr�as intenzit�asa
output dats.dat a porburok intenzit�asa
output.dat a modellez�es param�eterei
xsec.dat amennyiben a hat�askeresztmetszeteket

a programmal sz�amoltattuk ki

4. t�abl�azat. A 2dust.exe program �altal gener�alt adat�allom�anyok.

f�enyess�egeloszl�as, valamint optikai m�elys�eg t�erk�epet FITS form�atumban. (A felsz��ni
f�enyess�egeloszl�asra mutat p�eld�at a 10. k�ep.)

4. Eredm�enyek

4.1. A 2-Dust haszn�alata

4.1.1. A k�od tesztel�ese

Munk�am sor�an a 2-DDust program haszn�alat�aban a program haszn�alati utas��t�asa �es a
k�odr�ol publik�alt cikkek voltak seg��ts�egemre [11, 5, 6, 10]. T�emavezet}ommel naponta
konzult�alva feltelep��tettem a programot az }Urt�avcs}o Tudom�anyos Int�ezet Solaris Ultra
10 g�epeire. �Ujraford��tottam a forr�ask�odot, majd a honlapra felt�olt�ott mintacsomagokat
haszn�alva �osszehasonl��tottam az �altalam kapott eredm�enyeket a p�eldacsomagokkal, ��gy
teszteltem, val�oban helyesen haszn�alom-e a programot.

1. Modell: HD 56126

Els}o c�elkit}uz�esk�ent a HD 56126 jel}u, sz�enben gazdag elfejl}od�ott v�or�os �ori�ascsillag k�or�uli
porburok modellez�es�et pr�ob�altam meg a mintacsomagban �es az irodalomban publik�alt
param�eterek [6] felhaszn�al�as�aval reproduk�alni. �Osszehasonl��tottam az adatsorokat �es a
SED alakja mellett az adatsorok k�oz�otti sz�azal�ekos elt�er�est is megn�eztem.

A tesztel�es sor�an t�emavezet}ommel felvett�uk a kapcsolatot a program jelenlegi fejleszt}oj�evel,
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7. �abra. A HD 56126 �altalam k�esz��tett modellje. A SED-et piros sz��n, a bemen}o k�ozponti
energiaforr�ast fekete sz��n jelzi. A por sug�arz�asa z�old, szaggatott vonallal l�athat�o.

8. �abra. A HD 56126-r�ol (IRAS 07134+1005) k�esz��tett modellek �osszehasonl��t�asa: a.)
Az elfejl}od�ott v�or�os �ori�ascsillag spektr�alis energiaeloszl�asa. A piros vonal a mint�at jel�oli,
m��g a z�old vonal a mi modellez�es�unk eredm�enye. b.) Kivontuk �es a mi modellez�es�unkkor
kapott �ert�ekekkel leosztva norm�altuk a k�ul�onbs�eget a uxusok k�oz�ott. Ez a k�ul�onbs�egek
ar�any�at jelen��ti meg, amely n�eh�any tized sz�azal�ek alatti.
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Dr. Toshiya Uet�aval, aki ellen}orizte az eredm�enyeinket. Eleinte ugyanis n�eh�any sz�azal�eknyi
szisztematikus elt�er�est tal�altunk a teszt-csomag �es a mi eredm�enyeink k�oz�ott. Kider�ult
azonban, hogy a honlapon l�ev}o minta-modellek a program egy j�oval r�egebbi v�altozat�aval
k�esz�ultek �es id}ok�ozben fejlesztett�ek a por tulajdons�againak sz�am��t�as�at, ami a meg�gyelt
n�eh�any sz�azal�eknyi elt�er�est okozza. F�eny der�ult tov�abb�a egy hib�ara is a mapspec.exe

programban, amelyb}ol kifoly�olag �uj minta-�allom�anyokat k�esz��tett a program fejleszt}oje
ehhez az objektumhoz �es amelyek m�ar a 8. �abr�an is l�athat�o, kiel�eg��t}o egyez�est mutatj�ak
azokkal a modellekkel, amelyeket mi is k�esz��tett�unk a jav��tott forr�ask�od seg��ts�eg�evel.

A 8. k�epen l�athat�o, hogy a legnagyobb elt�er�es a szilik�at vonaln�al jelentkezik, amelynek
�ert�eke 0.2 %, hosszabb hull�amhosszakon pedig kevesebb, mint 0.04 % k�ul�onbs�eg van az
�ert�ekek k�oz�ott. Mi ezt j�o egyez�esnek vett�uk a saj�at modell�unk �es a minta�allom�anyok
k�oz�ott.

2. Modell: IRAS 17436+5003

A programot a honlapon tal�alhat�o m�asik p�eldacsomaggal is tesztelt�uk, amely az oxig�enben
gazdag, IRAS 17436+5003 (HD 161796) jel}u, v�or�os �ori�ascsillag modellez�es�et tartalmazta.
Ezt a minta-csomagot is a program n�eh�any �evvel kor�abbi verzi�oj�aval k�esz��tett�ek, de ez
esetben nem �allt rendelkez�esre frissebb modellez�es, amelyet referenciak�ent lehetett volna
haszn�alni. �Igy az �altalunk k�esz��tett modell �es a p�elda k�oz�ott 15 %-ot is el�ert a maxim�alis
k�ul�onbs�eg. Ez nem csup�an abb�ol ered, hogy a por tulajdons�agait az�ota fejlettebb m�odon
sz�amolja a program, hanem a bemen}o param�eterek is m�odosultak a program fejleszt�ese
sor�an, ��gy nem tudtam pontosan ugyanazt a param�eterbe�all��t�ast haszn�alni, mint amelyet
a p�eldamodelln�el alkalmaztak.

9. �abra. Az IRAS 17436+5003 modellez�ese: a.) A spektr�alis energiaeloszl�as: a
p�eldacsomag adatait a piros vonal jelzi, m��g a z�old vonal az �altalunk k�esz��tett modellt
jelen��ti meg. b.) Kivontuk �es a mi modellez�es�unkkor kapott �ert�ekekkel leosztva norma-
liz�altuk a k�ul�onbs�eget a uxusok k�oz�ott. Ez a k�ul�onbs�egek ar�any�at jelen��ti meg, amelynek
15 % sz�azal�ek a maxim�alis �ert�eke.
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A tesztel�esek elfogadhat�o egyez�est mutatnak a m�asok �altal k�esz��tett �es publik�alt model-
lekkel, ez�ert sikeresnek tekintett�uk a programcsomag be�all��t�as�at �es haszn�alat�at az Int�ezet
Sun munka�allom�asain. A k�ovetkez}o l�ep�es annak vizsg�alata, hogy k�epes-e a k�od egy telje-
sen elt�er}o param�etertartom�any kezel�es�ere, ez�altal teljesen �uj objektumt��pusok, a kvaz�arok
modellez�es�ere.

4.2. A 2-Dust speci�alis csomagja

Ahhoz, hogy a 2-DDust programot kvaz�arok modellez�es�ere haszn�aljam, ki- �es bekap-
csoltam a k�od n�eh�any m�ar megl�ev}o funkci�oj�at, valamint m�odos��t�asokat eszk�oz�oltem a
forr�ask�odban, amely k�onnyebb�e �es praktikusabb�a tett�ek annak haszn�alat�at a kvaz�arok
modellez�es�ehez.

Bemen}o param�eterek. A 2. �es 3. t�abl�azatok sugallta legsz�uks�egszer}ubb els}o l�ep�esek
egyike, hogy megszabaduljunk azokt�ol a program �altal haszn�alt param�eterekt}ol, amelyek
feleslegesek �es zavar�oak a kvaz�arok modellez�es�en�el, mint p�eld�aul a szupersz�el, a prog-
ram �altal sz�amolt akkr�eci�os r�ata �es az akkr�eci�os id}osk�al�ak. Tov�abbi fontos param�eter a
g�ombh�ej t�agul�as�at le��r�o expanzi�os sebess�eg, amelyet a kvaz�arok eset�eben nem haszn�alunk
�es egyszer}u nulla �ert�ek bevitelekor a program numerikus hib�ara hivatkozva nem fut
le. Mindezek arra �oszt�on�oztek, hogy a forr�ask�odba belen�ezve, a lehet}o legminim�alisabb
v�altoztat�asokra t�orekedve ugyan, de elimin�aljam ezen param�eterek haszn�alat�at. Mi-
vel ezek a sz�amol�asi s�em�aban nem jelennek meg, csup�an a porburok geometriai tulaj-
dons�agaihoz adnak j�arul�ekot, a k�odban k�onnyen megtal�alhat�oak �es megjegyz�ess�e t�eve
}oket a program nem k�eri be �es nem is sz�amol ezekkel a param�eterekkel. Ezekkel az apr�o
m�odos��t�asokkal olyan �uton indultunk el, amellyel l�etrehoztuk a 2-DDust egy speci�alis
csomagj�at, amelyet kifejezetten kvaz�arok modellez�es�ere lehet alkalmazni.

A bemen}o adatokb�ol l�atszik, hogy n�eh�any param�eter csillagok modellez�es�ere ugyan meg-
felel}o, kvaz�arokkal val�o sz�amol�askor azonban meglehet}osen k�enyelmetlen. Ilyen p�eld�aul a
porburok bels}o sugara, amelyet ��vm�asodpercben k�er be a program. A v�or�os �ori�asok �es
protoplanet�aris k�od�ok eset�eben ez m�ar m�er�esekkel konkr�etan meghat�arozhat�o, kvaz�arokra
alkalmazva azonban k�enyelmesebb a csillag�aszati egys�eg vagy a parszek haszn�alata. Az ob-
jektumok t�avols�ag�at kiloparszek helyett szint�en megaparszekben vagy v�or�oseltol�od�asban
c�elszer}ubb megadni. Mindezt egy k�uls}o rutink�ent meg��rva k�enyelmesebb�e tehet}o a prog-
ram haszn�alata. Mivel ezen k�enyelmi funkci�ok megold�asa nem szerepelt az els}odleges
c�elok k�oz�ott, ez�ert ezek a funkci�ok m�eg nem szerepelnek abban a csomagban, amelyekkel
az els}o, kvalitat��v modelleket k�esz��tettem �es a dolgozat keretei k�oz�ott a k�es}obbi fejezetek-
ben ismertetek.

Sz�amos m�as radiat��v transzfer k�odban (p�eld�aul a RADICAL2) a bels}o sugarat a por
szublim�aci�os h}om�ers�eklete hat�arozza meg. A 2-DDust ezeket a mennyis�egeket egym�ast�ol
f�uggetlen�ul kezeli, teh�at a por szublim�aci�os h}om�ers�eklete nem befoly�asolja a bels}o sugarat

2A RADICAL egy �atal csillagok k�or�uli porkorongok modellez�es�ere k�esz��tett radiat��v transzfer k�od:
(http://www.mpia-hd.mpg.de/homes/dullemon/radtrans/)
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�es ford��tva sem. (Ahol teh�at a k�ozponti forr�ashoz k�ozel tessz�uk a poranyagot, k�ul�on kell el-
len}orizni, hogy a bels}o sug�ar t�avolabb legyen, mint a por szublim�aci�os t�avols�aga �es �zikai-
lag is konzisztens legyen a modell.) A programban szerepl}o maxim�alis porh}om�ers�ekleti pa-
ram�eter ugyan nem engedi, hogy a por ann�al magasabb h}om�ers�eklet}u legyen, �am ha enn�el
k�ozelebb helyezz�uk a port, azt a program ugyan�ugy ennek a maxim�alis h}om�ers�eklet}unek
veszi �es nem kapunk �zikailag helyt�all�o eredm�enyeket.

A poranyag �uj geometri�aja. A v�or�os �ori�asok eset�eben hengerszimmetrikus struk-
tur�aj�u, de alapvet}oen burok szerkezet}u a por eloszl�asa. Ezt egy hatv�altoz�os f�uggv�eny ��rja
le, amely hagymah�ej szerkezet}u r�etegeket jel�ol ki. A poranyag eloszl�as�at azonban egy k�uls}o
Fortran rutin ��rja le, amelyet a felhaszn�al�o szabadon m�odos��that. A kvaz�arok eset�eben
k��v�anatos t�orusz-modellt ��gy egyszer}oen be lehet adni a programnak a dfunc.f90 �allom�any
m�odos��t�as�aval. Az �uj s}ur}us�egeloszl�as megad�asa ut�an a programot �ujra kell ford��tani.

T�emavezet}ommel els}o l�ep�esk�ent konstans s}ur}us�egeloszl�as�u, � ny��l�assz�og}u t�orusz haszn�alata
mellett d�ont�ott�unk, amelyet k�es}obb egy hatv�anyf�uggv�ennyel le��rt s}ur}us�egeloszl�ass�a m�odo-
s��tottunk. A s}ur}us�egf�uggv�enyben min�el t�obb param�etert szabadon hagyva el�erhet}o, hogy a
k�uls}o adat�allom�anyok param�etereinek m�odos��t�as�aval rugalmasan �all��that�o s}ur}us�egeloszl�ast
lehessen el�erni, ��gy a k�odot csak egyszer kellett �ujraford��tani. Az �altalunk k�esz��tett
s}ur}us�eg- f�uggv�enyek az A F�uggel�ekben tal�alhat�ok meg.

A poranyag geometriai eloszl�as�anak megv�altoztat�asa �es egy �uj, nem burok szerkezet}u el-
oszl�as bevitele az egyik legjelent}osebb �uj��t�as a program sz�am�ara. Ez�ert alaposan tesztelni
kellett, a program val�oban j�ol kezeli �es meg�erti-e az �uj strukt�ur�at. Ezt a mapgrid.exe

program �altal k�esz��tett felsz��ni f�enyess�egeloszl�as t�erk�epekkel ellen}orizt�uk le, amely �el�er}ol
n�ezve (90�-os inklin�aci�oval) kirajzolja az �altalunk haszn�alt geometri�at.

10. �abra. Felsz��ni f�enyess�egeloszl�as k�epek, amelyek 30�-os ny��l�assz�og}u, �el�er}ol l�atott t�orusz
�abr�azolnak.

A modellez�es sor�an egyel}ore a konstans s}ur}us�egpro�lt haszn�altuk, a csomag �ujabb verzi�oiban
azonban m�ar az �ujabb, hatv�anyf�uggv�ennyel le��rt s}ur}us�egf�uggv�eny szerepel.

Sz�or�as. A program izotr�op �es anizotr�op sz�or�ast is k�epes kezelni. Az anizotr�op sz�or�ast
egy k�uls}o f�uggv�eny de�ni�alja, a phase.f90 �allom�anyban. Az eredeti disztrib�uci�oban ezt a
Henyey-Greenstein f�uggv�eny ([9]) de�ni�alja:
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�(g; !) =
1:5 (1� g2)(1 + cos2!)

(2 + g2)(1 + g2 � 2 cos !)1:5)
; (6)

ahol g az asszimetria param�eter, ! pedig a sz�or�asi sz�og, amelyet a bees}o sug�ar ir�any�ab�ol
sz�amolnak. Ismert, hogy nagy porszemcs�ek eset�en a sz�or�as anizotr�op, a szemcs�ek el}orefel�e
jobban sz�orj�ak a bees}o fotonokat. Mivel az �altalunk k�esz��tett modellek is jelent}os mennyi-
s�egben tartalmaznak nagy, ak�ar 1 �m m�eret}u szemcs�eket, ��gy a program anizotr�op sz�or�asi
funkci�oj�at haszn�altuk a fent megadott f�uggv�ennyel.

A modellez�es sor�an sikeresen tesztelt�uk �es haszn�altuk az anizotr�op sz�or�asi funkci�ot. Fontos
megjegyezni azonban, hogy mivel ez egy �uj, ir�anyt�ol f�ugg}o intenzit�ast�omb�ot is tartalmaz,
a sz�amol�asok hosszabb ideig tartanak, mint az izotr�op sz�or�asi esetben.

Kvaz�arok, mint k�ozponti energiaforr�as. A program a k�ozponti objektum Teff
h}om�ers�eklete alapj�an fekete-test sug�arz�assal ��rja le a k�ozponti energiaforr�as spektr�alis
energiaeloszl�as�at. K�epes azonban egy k�uls}o adat�allom�any beolvas�as�ara is, ��gy tetsz}oleges
energiaforr�as is megadhat�o. A kvaz�arok modellez�es�ehez a programnak ezt a funkci�oj�at
tesztelt�uk �es haszn�altuk.

K�etf�ele k�ozponti energiaforr�ast pr�ob�altam ki. Az egyik egy hatv�anyf�uggv�eny alak�u, me-
redeken emelked}o, majd cs�okken}o energiaforr�as, amely a kvaz�arok elfogadott spektr�alis
k�epe ezen a hull�amhossztartom�anyon. A m�asik forr�as azonban jobban illeszkedik a modell
k�ovetelm�enyeihez, ugyanis beleveszi a vastag t�oruszb�ol sz�armaz�o reprocessz�alt infrav�or�os
sug�arz�ast is. Az optikailag vastag, egyenl��t}oi s��k ment�en elhelyezked}o porr�eteget ugyanis
vagy a por geometriai eloszl�as�anak le��r�asakor kell �gyelembe venni - ez egy j�oval bonyolul-
tabb s}ur}us�egeloszl�ast k�ovetel meg, amelynek tesztel�ese meglehet}osen bonyolult. A m�asik
lehet}os�eg, hogy a por eloszl�as�aban csak az optikailag v�ekony r�eteget modellezz�uk �es az op-
tikailag vastag porr�eteg reprocessz�alt sug�arz�as�at a k�ozponti energiaforr�as �osszetev}ojek�ent
vessz�uk bele. A k�et modell a 11. �abr�an l�athat�o.

11. �abra. Bemen}o energiaforr�as: a.) Kvaz�art modellez}o hatv�anyf�uggv�eny b.) a bemen}o
energiaforr�as a vastag poranyag reprocessz�alt sug�arz�as�at tartalmazza.
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Amikor a spektr�alis energiaeloszl�ast k�uls}o adat�allom�anyb�ol olvassa be a program, a k�ozponti
forr�as luminozit�as�at �uj bemen}o param�eterk�ent meg kell adni.

Bemen}o param�eterek becsl�ese. A kvaz�arok modellez�esekor a bemen}o param�eterek
egy r�esz�et �onkonzisztens m�odon, �zikai sz�am��t�asokkal lehet levezetni (p�eld�aul adott lu-
minozit�ashoz tartoz�o bels}o sug�ar). Ha adottnak vessz�uk a forr�as luminozit�as�at, amely
az �eszlel�esekb}ol becs�ulhet}o, kvaz�arok eset�eben pedig � 1011 � 1012L� nagys�agrend}u �es
felt�etelezz�uk, hogy ez az Eddington-luminozit�as 10%-a, megbecs�ulhet}o a galaxis k�oz-
pontj�aban tal�alhat�o szupermassz��v fekete lyuk t�omege (ezt persze m�as m�odon is meg
lehet becs�ulni). A kompakt objektum t�omeg�eb}ol sz�am��that�o annak Schwarzschild-sugara,
amely m�ar meghat�arozza az akkr�eci�os korong m�eret�enek nagys�agrendj�et, ez ugyanis n�e-
h�anyszorosa a Schwarzschild-sug�arnak. Mivel a t�orusz az akkr�eci�os anyagkorongon t�ul
tal�alhat�o, ennek bels}o sugar�ara is kapunk ezzel egy nagys�agrendi becsl�est.

LEdd = 1:38 � 1038
M

M�

erg=s (7)

rs =
2GM

c2
(8)

ahol LEdd az Eddington-luminozit�as, M a k�ozponti objektum t�omege, M� a Nap t�omege,
rs a Schwarzschild-sug�ar, G a gravit�aci�os konstans, c pedig a f�enysebess�eg. A k�ozponti
objektum luminozit�as�anak L � 1012L�-t haszn�alva (�es L� = 3:827 � 1033erg=s), kapjuk,
hogy

� M

M�

�
=

1

1:38 1038
LEdd � 2:77 � 108M� (9)

rs = 8:85 � 1015cm � 600AU (10)

Ezek a sz�am��t�asok csup�an azt illusztr�alj�ak, milyen nagys�agrend}u bemen}o param�etereket
kell v�alasztani kvaz�arok modellez�esekor. L�athat�o ugyanakkor az is, hogy ha a lumi-
nozit�asb�ol a fenti m�odon becs�ulj�uk a k�ozponti fekete lyuk t�omeg�et, az eredm�eny na-
gyon �erz�ekeny arra a faktorra, amely meghat�arozza, hogy az Eddington-luminozit�as h�any
sz�azal�ek�aval sug�aroz az objektum. A haszn�alt t��z sz�azal�ek csup�an nagys�agrendi becsl�est
c�eloz meg.

A radiat��v transzfer egyenlet �altal�anos sug�arz�asi transzportot sz�amol, amelynek �zikai
alapja a kvaz�arok �es v�or�os �ori�ascsillagok sug�arz�asa eset�eben is megegyezik. �Igy, ha a
sz�amol�asi s�ema lehet is ugyanolyan, a haszn�alt param�etertartom�any jelent}osen k�ul�onb�oz}o.
Amellett, hogy a kvaz�ar-modellez�eshez apr�o v�altoztat�asokat �es �nom��t�asokat eszk�oz�oltem
a programon, fontos l�ep�es volt, annak tesztel�ese, hogy a k�od egy�altal�an k�epes-e ilyen,
teljesen elt�er}o nagys�agrend}u param�etert�erben sz�amolni.
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Bemen}o param�eter AGB modell AGN modell
(HD 56126)

nr 48 50
n� 8 10

R(R�) 49,57 10000
Teff (K) 7250 1012L�
d(kpc) 2,4 460000
rmin(arcsec) 1,2 0,00005
rmax(rmin) 8,34 0,0015
�0 0,025 1
�0 10,3 0,55
geometria burok t�orusz

(30 fokos ny��l�assz�og)
�bulk(gcm

�3) 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 sz�en kozmikus szilik�atok

5. t�abl�azat. A kvaz�arok �es a v�or�os �ori�as�agi csillagok bemen}o param�etereinek �osszeha-
sonl��t�asa

4.2.1. Probl�em�ak, a program optimaliz�al�asa

A kvaz�ar-modellez�es els}o l�ep�esek�ent teh�at elimin�altam a programb�ol az aktu�alis model-
lez�eshez felesleges param�etereket, mint p�eld�aul a szupersz�el, t�agul�asi sebess�eg (vsw, vexp)
�es ezek id}osk�al�ait.

Az �uj disztrib�uci�o �ossze�all��t�asa ut�an azzal a feladattal kellett szemben�ezni, hogy felt�erk�e-
pezzem a mer}oben �uj �es m�as nagys�agrendbe es}o param�eterteret (ld. 5. t�abl�azat), amely
a modellez�eshez sz�uks�eges. A k�ul�onbs�eghez hozz�aj�arul m�eg az is, hogy a protoplanet�aris
k�od�ok, illetve az elfejl}od�ott v�or�os �ori�as�agi csillagok porburkai sokkal ritk�abbak �es optikai-
lag v�ekonyak, m��g mi 0; 55�m-en � = 1 nagys�ag�u optikai m�elys�eget k��v�antunk haszn�alni.
Ez s}ur}ubb �es nagyobb t�omeg}u poranyagot jelent a forr�as k�or�ul.

A radiat��v transzfer k�odok t�obbs�ege optikailag vastag, nagy t�omeg}u modelleket �altal�aban
v�eve nehezen kezelnek. Ez elmondhat�o a 2-DDust-r�ol is, a tapasztalatok szerint ugyanis
sokszor nem futott le a program n�eh�any nagyt�omeg}u poranyaggal j�ar�o param�eterez�essel.
A modellez�es param�etereit teh�at �nomhangolni kell az adott probl�em�ahoz.

T�ercell�ak. A luminozit�asi inkonzisztencia probl�em�aj�anak egyik lehets�eges felold�asa a
modellez�es sor�an haszn�alt cell�ak r�acspontjainak s}ur��t�ese. Ez azt jelenti, hogy t�obb sug�ar
menti �es sz�eless�egi sz�amol�asi pontot kell haszn�alni a modellez�es sor�an. Ez azonban egy
optikailag vastag, s}ur}u poranyagn�al rendk��v�ul lass�uv�a teheti a programot. Mi t�obb,
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a sug�armenti r�acspontok logaritmikusan osztj�ak fel a teret, ��gy n�eh�any plusz r�acspont
haszn�alata csak a forr�ashoz k�ozeli teret bontja fel jobban, a k�uls}o r�eszeken nem hoz
jelent}os v�altoz�ast. Az �ugynevezett "quadrature" �allom�anyban a t�erbeli karakterisztik�ak,
teh�at a bees}o sugarak sz�am�at �es t�ersz�og szerinti eloszl�as�at is lehet �nomhangolni, amellyel
jobban le lehet fedni a teret �es sok esetben jav��tja �es elv�egezhet}ov�e teszi a modellez�est.
Fontos azonban �eszben tartani, hogy a t�obb karakterisztika �es az �uj r�acspontok jelent}osen
megn�ovelik a program fut�as�anak idej�et.

Optikai m�elys�eg. Amennyiben a modellez�es megengedi, az optikai m�elys�eg cs�okken-
t�es�evel is feloldhat�o, ha a program nem fut le. Ezzel cs�okkentj�uk a por s}ur}us�eg�et �es
t�omeg�et �es ez k�onnyebb�e teszi a sz�amol�asokat. Kism�ert�ek}u cs�okkent�essel n�eh�any esetben
szint�en siker�ult el�erni, hogy egy nem fut�o param�eterez�est m�egis ki tudott sz�amolni a
program.

A program hat�arai. A tapasztalat szerint a program �erz�ekeny az optikailag nem is
t�ul vastag �es nem is t�ul s}ur}u, �am a k�ozponti energiaforr�ashoz a szublim�aci�os t�avols�agot
megk�ozel��t}o t�avols�agra helyezett poranyag modellez�es�ere. T�obb esetben is tapasztaltam,
hogy a k�od a nagy luminozit�as�u forr�ashoz k�ozel helyezett, s}ur}u porr�eteg eset�eben m�ar
nem volt k�epes elv�egezni a sz�am��t�asokat �es nem adott �zikailag re�alis eredm�enyeket (a
program nem konverg�alt az �alland�o luminozit�as fel�e). �Altal�anoss�agban elmondhat�o, hogy
h�arom param�eter: a bels}o sug�ar, optikai m�elys�eg �es a k�ozponti objektum luminozit�as�anak
�nomhangol�as�aval lehet visszat�erni abba a param�etertartom�anyba, amelyben a program
m�eg k�epes elv�egezni a sz�am��t�asokat. A bels}o sug�ar meghat�aroz�as�an�al nagyon fontos, hogy
a felhaszn�al�o ne feledkezzen meg arr�ol, hogy a program nem kezeli �osszekapcsoltan a bels}o
sugarat a por h}om�ers�eklet�evel. A felhaszn�al�o teh�at saj�at maga kell, hogy ellen}orizze, mely
az az adott luminozit�ashoz tartoz�o sug�ar, amelyn�el a por szublim�al, mert ez megszabja
a minim�alis sugarat, amelyet haszn�alni szabad. Ez k�et param�etert r�ogz��t, ��gy az optikai
m�elys�eg �nomhangol�as�aval el lehet �erni, hogy a m}uk�od}o param�etertartom�anyba ker�ulj�on
vissza a program.

4.3. Az IRAS 13349+2438 modellez�ese

A speci�alis, kvaz�arok modellez�es�ere �ossze�all��tott 2-DDust programcsomaggal k�esz��tett
kvaz�ar-modelleket az al�abbi fejezet mutatja be. Az IRAS 13349+2438 egyedi model-
lez�es�ere n�eh�any el}ozetes, kvalitat��v jelleg}u modell ad �utmutat�ast. Az inklin�aci�o �es a szem-
csem�eret param�etereinek �nomhangol�asa ugyanis olyan modelleket eredm�enyez, amelyek
mutatj�ak azt a �zikai meggondol�asok alapj�an is v�art e�ektusokat, v�or�os�od�est �es sz�or�ast,
amelyek a kvaz�ar sz��nk�ep�eben is meg�gyelhet}ok.

4.3.1. Kvaz�ar modellek

A param�etert�er felt�erk�epez�ese k�ozben sz�amos modellt k�esz��tett�unk, amelyek egyenk�enti
r�eszletes bemutat�asa t�ulmutat e dolgozat keret�en �es nem is c�elunk. A legfontosabb
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eredm�eny az, hogy a program k�epes kezelni ezt az �uj param�etertartom�anyt �es �zikai-
lag re�alis eredm�enyeket ad. Ennek illusztr�aci�oj�ara mutatunk be az al�abbi fejezetben k�et
p�eldamodellt.

Az �altal�anos modellez�esi param�eterek a 5. t�abl�azatban l�athat�ok.

12. �abra. P�eldamodell, a spektr�alis energiaeloszl�ast �F� uxuss}ur}us�eg �es a hull�amhossz
f�uggv�eny�eben t�untett�uk fel. 0, 25, 35 �es 90 fokos inklin�aci�os sz�ogh�oz sz�am��tottuk ki a
spektrumokat (a nulla fok jelenti azt, amikor fel�ulr}ol, 90 fok pedig azt, amikor �el�er}ol
l�atunk r�a a rendszerre).

Els}o k�ozel��t�esben kozmikus szilik�atokat haszn�altunk a por �osszet�etelek�ent. Ez szokatlan,
mivel akt��v galaxismagok spektrum�aban meglehet}osen ritka, hogy szilik�atokat �gyelnek
meg. Laor �es Draine [2] cikke tanulm�anyozza az akt��v galaxismagok k�or�uli lehets�eges
por�osszet�eteleket �es k�ovetkeztet�es�uk szerint alapvet}oen f}ok�epp amorf sz�enet �es karbidokat
tartalmaz�o �osszet�etel�unek v�arj�ak az ottani poranyagot. Jelen dolgozat keretei k�oz�ott
ugyan nem jutottunk el addig, hogy a por konkr�et �osszet�etel�et modellez�uk, a Spitzer
}Urt�avcs}o m�er�esei (ld. 5. �abra) azonban szilik�atok jelenl�et�et mutatj�ak ki az infrav�or�os
spektrum alapj�an, ��gy ez�ert t�ert�unk el a hagyom�anyos, alapvet}oen amorf szenet tartalmaz�o
�asv�anyokt�ol. Az is felt�etelezhet}o, hogy nem csak kiz�ar�olag szilik�atokat tartalmaz az ott
l�ev}o poranyag. A modellez�es kvalitat��v illusztr�al�asakor azonban ez az egyszer}us��t�es m�eg
megengedhet}o.
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A modellez�es sor�an 30 fokos ny��l�assz�og}u t�oruszt alkalmaztunk a por geometri�aj�ara, az
optikai m�elys�egnek pedig 0; 55�m-en � = 1-et haszn�altunk. A program ez alapj�an a
t�orusz bels}o perem�ere 8; 0978 � 10�24 g=cm�3 s}ur}us�eget hat�arozott meg.

A mapspec.exe �altal k�esz��tett adatsorokat SuperMongo-val �abr�azoltuk, a uxuss}ur}us�eget
�F� egys�egekben t�untett�uk fel. A k�ozponti forr�as energiaeloszl�as�at piros szaggatott vonal
jelzi, m��g a modellezett spektrumot folytonos vonal �abr�azolja. Felt�untett�uk a port�ol ered}o
sug�arz�ast is z�old, szaggatott vonallal. N�egy k�ul�onb�oz}o inklin�aci�os sz�ogre k�esz��tett�uk el a
gra�kont: 0, 25, 35, 90 fokokra, fel�uln�ezett}ol haladva oldaln�ezetig.

A spektrumon l�athat�o legszembet}un}obb jellegzetess�eg a port�ol sz�armaz�o szilik�at emisszi�os
vonal 10�m �es 20�m-n�el. Mivel optikailag v�ekony anyagr�ol van sz�o, a spektrumban
emisszi�ok�ent jelennek meg a szilik�at vonalai. �Erdemes �gyelemmel k��s�erni, hogy a vo-
nalpro�l a l�at�oir�anyt�ol f�ugg}oen v�altozik. A spektrum eg�eszen 10�m-es hull�amhosszig
jelent}osen f�ugg a l�at�oir�anyt�ol. A 0 �es 25 fokos inklin�aci�oval k�esz��tett spektrumok eset�eben
ell�atunk a t�orusz felett��gy jelent}os mennyis�eg}u sz�ort f�enyt l�atunk. 35 �es 90-os inklin�aci�on�al
m�ar a t�oruszt l�atjuk, amely jelent}os mennyis�eget elnyel a forr�as f�eny�eb}ol. Hosszabb
hull�amhosszakon a hideg port l�atjuk, a spektrum eg�eszen 110�m-ig laposan, majd a
egy t�or�es ut�an meredeken cs�okken.

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

Az IRAS 13349+2438 modellez�esekor a speci�alis geometria �es l�at�oir�any mellett a je-
lent}os sz�ort f�eny ad �utmutat�ast a modellez�eshez. A nagym�eret}u porszemcs�ek a r�ovidebb
hull�amhossz�u f�enyt el}orefele ir�anyban jobban sz�orj�ak �es ez megfelelhet a 3000 �A-n�el r�ovi-
debb hull�amhosszakon meg�gyelt sz�ort f�enynek. �Igy a 2-DDust programmal k�et olyan
modellt hasonl��tunk �ossze, amelyeket a 30 fokos ny��l�assz�og}u geometria mellett 25 �es 35
fokos inklin�aci�on�al n�ez�unk, valamint a szemcsem�eret eloszl�as�at is megv�altoztatjuk.

A k�ul�onb�oz}o inklin�aci�oval k�esz��tett SED-ek a 13. �abr�an l�athat�oak. Az �abra a) �es b)
oldala a 35 �es 25 fokos inklin�aci�on�al k�esz��tett modelleket mutatj�ak. A 35 fokos l�at�oir�anyn�al
jelent}os abszorpci�o �gyelhet}o meg, mivel ez a l�at�oir�any kereszt�ulvisz a t�orusz fels}o r�eteg�en.
Ezt a 25 fokos inklin�aci�os sz�oggel �osszehasonl��tva azonban jelent}os mennyis�eg}u sz�ort f�enyt
l�atunk, mivel ez a l�at�oir�any a t�orusz felett visz el.

Az A jel}u modell sor�an a szemcsem�eret eloszl�as�at meghat�aroz�o hatv�anyf�uggv�eny ki-
tev}oj�enek  = 3; 5-�ot haszn�altam, m��g a B modell eset�eben ezt  = 3; 2-nek v�alasztottam.
Ezzel a B modellben eltoltuk a szemcsem�eret eloszl�as�at, ��gy ez a porkever�ek t�obb nagy-
szemcs�ej}u port tartalmaz, amelyek maxim�alis m�erete 1�m. A k�et modellt �osszehasonl��tva
l�athat�o, amint az A modell eset�en a 0; 1�m �es 0; 2�m hull�amhosszakon kapott u-
xuss}ur}us�eg meredekebben esik, mint a B modell eset�eben, amely e�ektus a jelent}osebb
mennyis�eg}u sz�ort fotonoknak k�osz�onhet}o.

Ugyan a bemutatott k�et modell puszt�an kvalitat��v jelleg}u, m�egis kijel�oli azt az ir�anyt,
amely az IRAS 13349+2438 spektrum�aban meg�gyelt jellegzetess�egek modellez�es�ehez ve-
zet majd: a por �osszet�etel�en �es tulajdons�again t�ul a szemcsem�eret val�oban kulcsfontoss�ag�u
szerepet j�atszhat a meg�gyelt sz�or�asi �es elnyel�esi jelens�egek modellez�es�ere. Az inklin�aci�o

25



4 EREDM�ENYEK

13. �abra. A k�etf�ele modell spektr�alis energiaeloszl�as�at �F� uxuss}ur}us�eg �es a hull�amhossz
f�uggv�eny�eben t�untett�uk fel: a.) 35 fokos, b.) 25 fokos inklin�aci�os sz�og mellett.

v�altoztat�as�aval az abszorpci�o m�ert�ek�et lehet be�all��tani, m��g a szemcsem�eret a sz�ort f�eny
mennyis�eg�et befoly�asolja. A fenti modellek az IRAS 13349+2438 modellez�es�enek els}o
eredm�enyei.
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5. �Osszefoglal�as �es j�ov}obeli tervek

T��z hetes ny�ari �oszt�ond��jam sor�an az }Urt�avcs}o Tudom�anyos Int�ezet Sun munka�allom�asain
�ossze�all��tottam �es sikeresen haszn�altam a 2-DDust radiat��v transzfer k�od egy speci�alis
csomagj�at, amely kvaz�arok modellez�es�ere alkalmas. A programot tanulm�anyozva fel-
t�erk�epeztem azt a param�etertartom�anyt, amelyben a k�od megb��zhat�oan lefut �es �zi-
kailag is elfogadhat�o eredm�enyt ad. Az el}ozetes modellez�esek sor�an n�eh�any param�eter
v�altoztat�as�aval teszteltem, milyen kvalitat��v v�altoz�asokat okoz ezen param�eterek �nom-
hangol�asa a spektr�alis energiaeloszl�as alakj�aban. A meg�gyelt e�ektusok arra utalnak,
hogy a program val�oban alkalmas az IRAS 13349+2438 spektrum�aban meg�gyelt jel-
legzetess�egek modellez�es�ere. Ezt el�erve a programot �at k��v�antuk vinni az Int�ezet Be-
owulf klaszter�ere, amely sokkal jelent}osebb kapacit�assal b��r az addig haszn�alt egyedi
munka�allom�asokhoz k�epest. A g�epparkot Frank Summers tartja fent �es sz��veskedett
hozz�af�er�est adni a klaszterhez, ahova a program feltelep��t�ese m�ar megt�ort�ent. A linux
oper�aci�os rendszer}u g�epeken azonban m�as Fortran ford��t�o fut, amely okoz n�eh�any inkom-
patibilit�asi probl�em�at. Jelenleg folyamatban van ezek orvosl�asa.

A j�ov}obeli terv az IRAS 13349+2438 pontos modellez�ese. Ehhez a Beowulf klaszteren
bash szkriptek seg��ts�eg�evel nem-interakt��v m�odon futtatjuk majd a programot, hogy egy
bizonyos param�etertartom�anyt lefedve sz�amos modellt k�esz��thess�unk. A legkritikusabb
pontok a por �osszet�etele �es a porszemcs�ek m�eret�enek vizsg�alata lesz k�ul�onb�oz}o l�at�oir�anyok
mellett.

6. K�osz�onetnyilv�an��t�as

K�osz�onettel tartozom t�emavezet}om, Dr. Gerard Kriss fel�e, aki seg��ts�egemre volt az
Int�ezetben val�o eligazod�asban �es munk�amat is fel�ugyelte, seg��tette �es meg�ert}oen fogadta,
ha probl�em�aimmal hozz�a fordultam. H�al�as vagyok Dr. David Soderblomnak, ami�ert meg-
szervezte az int�ezet ny�ari di�akprogramj�at. K�osz�on�om Dr. Toshiya Ueta seg��ts�eg�et is, aki
t�urelmesen fogadta e-mailjeinket, valamint Dr. Margaret Meixner �es Ryan Doering-nek
is, akik a Beowulf klaszterra val�o telep��t�eskor fell�epett probl�em�akn�al voltak seg��ts�egemre.
K�osz�on�om Dr. Julia C. Lee seg��ts�eg�et is, aki az IRAS 13349+2438 kvaz�aron t�emavezet}om
f}o munkat�arsa �es rendelkez�esemre bocs�ajtotta az �altala ki�ert�ekelt r�ontgen-spektrumokat.

K�osz�on�om itthoni t�emavezet}omnek, �Abrah�am P�eternek, hogy gondosan �atolvasta e dol-
gozatot.
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A. �Uj s}ur}us�egf�uggv�enyek

Az �altalunk k�esz��tett geometri�at le��r�o, konstans s}ur}us�eg}u Fortran f�uggv�eny:

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 = 1.0

ELSE

DFUNC = 0.0_DBL

END IF

RETURN

END FUNCTION DFUNC
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A hatv�anyf�uggv�eny}u s}ur}us�egeloszl�ast le��r�o Fortran f�uggv�eny:

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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B. 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 1

10000.00 -8000.000

460000.0

0.0000000E+00 2.000000 0.0000000E+00 0.0000000E+00 0.0000000E+00

30.00000

0.5000000 5

4.9999999E-05 30.00000

1

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 : 909

9.9999823E+11

1.0000000E+12

Source Luminosity: 1.000000E+12 L_sun.

Source Radius : 6.960000E+14 cm.

Inner Shell Size : 3.440752E+17 cm.

Outer Shell Size : 1.032225E+19 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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C. A 2-Dust �altal k�esz��tett p�eldamodellek param�eterei

A modell.

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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B modell.

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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