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Az SZTE Asztrozikai Csoport által a kezdetekt®l fogva tanulmányozott, SN 2004dj
jel¶ szupernóvával kap solatos kutatómunkába másfél évvel ezel®tt kap solódtam be.
Témám az említett

sillagrobbanás környezetében végbemen® porképz®dés vizsgálata,

mely els®sorban a Spitzer-¶rtáv s® közepes infravörös tartományban rögzített meggyelési adatain alapul. Munkám egyik f® motivá iója, hogy a szupernóva-robbanások
és a

sillagközi poranyag eredete közötti kap solat tanulmányozása kimondottan forró

terület-nek számít napjaink asztrozikájában.
Dolgozatomban bemutatom az elérhet® Spitzer-adatok feldolgozása, valamint analitikus és numerikus pormodellez® programok használata révén elért eredményeimet,
melyek magukban foglalják az SN 2004dj környezetében lév® poranyag mennyiségének,
eloszlásának és egyéb zikai jellemz®inek meghatározását.
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napVizsgálataim eredménye alapján az SN 2004dj környezetében kb. 10
tömegnyi friss por található, ami jó egyezést mutat a korábbi, hasonló szupernóvák
esetében kimutatott mennyiségekkel - egyben arra is utal, hogy a szupernóvák valószín¶leg mégsem játszanak kiemelked® szerepet a kozmikus porképz®désben.
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1.

Bevezetés

A szupernóva-robbanások napjaink asztrozikájának kiemelt fontossággal vizsgált jelenségei közé tartoznak.

A szupernóvák rendszerezése több évtizedes múltra tekint

vissza, ennek ellenére a mai napig nem teljesen egyértelm¶.

Az eredeti osztályozás

azon alapul, hogy a szupernóvák színképében milyen kémiai elemek jelenlétére (illetve
hiányára) lehet következtetni. Az I-es típusba tartozó szupernóvák spektrumában nin s
hidrogén, ezen belül az Ia osztályra a szilí ium, az Ib-re a hélium vonalai jellemz®ek míg az I

típusúak színképében nem (vagy

a felsorolt három elem.

sak nagyon kis mértékben) található meg

A II-es típusú objektumok közös tulajdonsága, hogy spekt-

rumukban f®ként a hidrogénvonalak dominálnak - ugyanakkor a fénygörbék, illetve a
színképek közötti eltérések miatt több alosztályt is megkülönböztetünk. Jelenlegi tudásunk szerint a szupernóvák két f® kategóriába sorolhatóak. Az Ia típusnál egy kett®s
rendszerben lév® fehér törpe sillag (melynek tömege a társobjektumról való anyagátáramlás révén folytonosan növekszik, míg át nem lép egy kritikus határt) termonukleáris robbanásáról, míg az összes többi esetben nagy tömeg¶ (kb.
kezdeti tömeg feletti)

nyol

naptömeg

sillagok magjának gravitá iós összeomlásáról (kollapszusáról)

beszélünk - utóbbiakat öszefoglaló néven kollapszár szupernóvák-nak is nevezik. A mag
kollapszusa különböz® típusú

sillagoknál is bekövetkezhet, ami eltér® körülményekhez

vezet a robbanás során. Ma úgy véljük, hogy a II-es típusú szupernóva-robbanásokat
kb. 8 és 25 naptömeg közé es® (többnyire vörös szuperóriás állapotban lév®)
míg az Ib és I

sillagok,

osztályú eseményeket ennél is nagyobb tömeg¶, életük vége felé er®s

anyagkiáramlást mutató, ún.

Wolf-Rayet

sillagok magösszeomlása váltja ki.

Egy-

fajta elképzelésünk tehát már van a szupernóvákról, de rengeteg még a tisztázandó
részlet - például, hogy van-e átmenet az egyes kollapszár-kategóriák között, vagy hogy
léteznek-e eddig ismeretlen típusú robbanások.
Az régóta közismert, hogy a szupernóvák alapvet® szerepet játszanak a kozmikus
nukleoszintézisben és a környezetükben lév®

sillagfejl®dési folyamatokban. A

sillagok

belsejében zajló fúziós folyamatok legfeljebb az 56-os tömegszámú vasig tartanak; a nehezebb elemek kialakulása - a fellép® energiaigény miatt -

sak spe iális körülmények

között (els®sorban szupernóva-robbanások során) végbemen® neutron- ill. protonbefogások révén következik be. A

sillag- robbanások következményeként kialakuló, nagy

sebességgel táguló maradványok nehéz elemekkel "szennyezik" a kozmikus környezetükben lév® gázfelh®ket, így a kés®bb azokból kialakuló

sillagok (ill. azok bolygói)

már eleve rendelkeznek majd vasnál nagyobb atomszámú összetev®kkel is.

A rob-

banások lökéshullámai egyúttal el®segítik, hogy a környez® felh®kben létrejöjjenek a
sillagkeletkezés els® fázisául szolgáló

somósodások.

Emellett hosszú ideje tart a vita arról, hogy vajon a számos asztrozikai folyamatban (pl. a molekulaképz®désben, a fény-anyag köl sönhatásokban vagy a bolygókelet-
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kezésben) fontos tényez®nek számító

sillagközi porszem sék kialakulásában is szerepet

játszanak-e a szupernóvák, és ha igen, mekkora súlyút. A

sillagközi térben lév® por

(melynek szem séi jellemz®en néhány tized és néhány mikron közötti átmér®j¶ek, összetételük pedig szilikátokból, amorf szénb®l, gratból vagy fém-oxidokból áll) mennyisége
az intersztelláris anyagnak mintegy 1 százaléka, kialakulása azonban küls® hatás nélkül
nem megy végbe. A sz¶kebb kozmikus környezetünkben végzett meggyelések alapján
a

sillagközi porszem sék els®dleges forrásai a Napunkhoz hasonló, kis tömeg¶

gok kés®i fejl®dési szakaszában, az ún. aszimptotikus óriás (asymptoti
AGB) állapotban lév® égitestek. Ezekben a

silla-

giant bran h,

sillagokban rendkívül er®sek a konvek iós

folyamatok, melyek révén a fúziós folyamatok során kialakult szén- és oxigénatomok
egy része a

sillag küls® tartományaiba, onnan pedig - az atmoszféra nagy mérték¶ ki-

terjedése miatt fellép®, folyamatos anyagkiáramlás során - a

sillag körüli térbe kerül,

ahol a megfelel® h®mérséklet¶ tartományokban megtörténhet a szem seképz®dés.
Ugyanakkor az AGB- sillagok egyedüli, jelent®s porforrásokként betöltött szerepe
er®sen kérdéses. Számos meggyelés utal ugyanis arra, hogy már a atal, néhány százmillió éves galaxisok is jelent®s portartalommal rendelkeztek (pl. Pei és mtsai 1991;
Pettini és mtsai 1997; Bertoldi és mtsai 2003), ami viszont nehezen kap solható az
AGB- sillagokhoz; ezen állapot eléréséhez ugyanis a kis tömeg¶
tudásunk szerint - legalább egy milliárd évre van szükségük.

sillagoknak - jelenlegi
Eszerint tehát további

forrásoknak is létezniük kell, melyek közül jelenleg a kollapszár szupernóvák t¶nnek a
legígéretesebb jelölteknek. A

sillagrobbanások és a porképz®dés lehetséges kap solata

- a szupernóvák sugárzásában kimutatott infravörös többlet magyarázataként - már
négy évtizeddel ezel®tti vizsgálatok során felvet®dött (Cernushi és mtsai 1967; Hoyle
& Wi kramasinghe 1970). Ezeket a korai hipotéziseket kés®bb saját Naprendszerünkön belüli bizonyítékokkal sikerült alátámasztani: egyes meteoritokban talált, anomális
izotóparányok arra engedtek következtetni, hogy a bolygóközi térben lév® porszem sék
egy része jóval Naprendszerük keletkezése el®tt, szupernóva-robbanások környezetében
jött létre (lásd pl. Clayton 1979, Clayton & Nittler 2004). A kollapszár szupernóvaként
felrobbanó, nagy tömeg¶

sillagok átlagos élettartama jóval rövidebb (10

mint kisebb tömeg¶ társaiké, így ezek a
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8
- 10 év),

sillagrobbanások jelent®s szerepet tölthet-

tek be a korai Univerzum (és talán a kés®bbi id®szakok) porképz®dési folyamataiban
(Todini & Ferrara 2001; Nozawa és mtsai 2003; Morgan & Edmunds 2003).
Vannak más lehet®ségek is a szupernóvákon kívül a távoli galaxisok meglep®en
nagy portartalmának magyarázatára. Valiente és mtsai (2009) érvelése szerint az egyes
galaxisok különböz® ütemben (vagy akár több szakaszban) zajló

sillagkeletkezési fo-

lyamatait is gyelembe kell venni a modellekben, mert ennek elhanyagolása az AGBsillagok portermeléshez való hozzájárulásának alábe sléséhez vezethet.
dekes lehet®ség az ún.

aktív galaxismagok (egyes galaxisok

Szintén ér-

entrumában lév®, er®s

anyagkiáramlásokat létrehozó, több milliárd naptömeg¶ fekete lyukak) küls® tartomá-
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nyaiban bekövetkez® szem seképz®dés (Elvis és mtsai 2002), amit sikerült közvetett
meggyelésekkel is alátámasztani (Markwi k-Kemper és mtsai 2007). Azonban több
esetben (ld. Maiolino és mtsai 2004; Stratta és mtsai 2007; Mi halowski és mtsai 2010)
egyedül a szupernóvák feltételezett portermelési rátája t¶nik elegend®nek a meggyelésekb®l interpretált pormennyiség magyarázatára (bár az utóbbi id®kben megjelentek
olyan

ikkek is - pl.

Zafar és mtsai 2010 -, melyek rávilágítanak a távoli, halvány

galaxisok - általában meglehet®sen ala sony jel/zaj arányú - meggyelési adatainak
kvantitatív analízisében rejl® bizonytalansági tényez®kre).
A jelenlegi elméletek legnagyobb problémája ugyanakkor éppen a szupernóvák környezetében kimutatott por mennyiségével (illetve annak eredetével) kap solatos.

A

különböz® modellek (Kozasa és mtsai 1989; Todini & Ferrara 2001; Nozawa és mtsai
2003) egységesen 0,1-1 naptömegnyi, frissen keletkez® port jósolnak, ami - gyelembe
véve az egyes galaxisokban felrobbanó szupernóvák be sült számát - egyúttal a távoli
galaxisok feltételezett pormennyiségét is fedezi. Az elmúlt egy-két évben a modelleket
tovább pontosították, gyelembe véve azt is, hogy a kondenzálódó porszem sék mekkora része marad meg ill. szublimálódik a maradványban terjed® lökéshullámfrontok és
a

sillag körüli anyag köl sönhatásai következtében. A különböz®, numerikus szimulá-

iók (Bian hi & S hneider 2007; Kozasa és mtsai 2009; Silvia és mtsai 2010) eredményei
alapján a keletkez® por tömegét továbbra is a fentebb említett tartományba helyezik,
míg a szem sék átlagos élettartama f®ként azon múlik, hogy a szupernóvák környezetében mekkora a lokális

sillagközi anyag s¶r¶sége (ez az említett köl sönhatások

intenzitását befolyásolja).
Kozasa és mtsai (2009) tanulmányukban részletesen vizsgálták az ún. IIP- és IIbtípusú robbanások nyomán keletkez® porszem sék lehetséges sorsát.

Az el®bbi osz-

tályba tartozó szupernóvák szül® sillagai (progenitor-ai) a robbanás el®tti id®szakban
nagyrészt meg®rizték a küls® hidrogén- és héliumrétegüket, így ezek spektruma tartalmazza a leger®sebb hidrogénvonalakat. Nevüket (a P platót jelent) onnan kapták,
hogy a felvett fénygörbén a felfutó szakaszt egy több hétig tartó, közel konstans fényességérték¶ fázis ("plató") követi, mely a robbanáskor ionizálódó hidrogénatomok
folyamatos rekombiná iójának következménye (ekkor gyakorlatilag egy, a maradvány
belseje felé mozgó front jelzi a látható tartományban optikailag vastag térrész küls®
burkát, ami egyfajta fotoszférának tekinthet®; ezen réteg h®mérséklete a H-atomok
rekombiná iós h®mérsékletével egyez®, közel állandó érték - emiatt észlelünk konstans
intenzitású sugárzást az adott id®szakon belül). A IIP-típusú szupernóváknál a szemseképz®désben résztvev® atomok (C, O, Si) mélyebben lév® rétegekb®l származnak,
így (mivel az szupernóva-robbanások homológ módon zajlanak, vagyis a rétegek sebességének aránya egyenl® a középpontól való távolságuk arányával) a kérdéses elemek
relatíve ala sony sebességgel rendelkeznek, ami a kondenzá ió magasabb hatásfokát teszi lehet®vé. A modellek alapján a IIP-típusú szupernóvák környezetében nem
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sak a

kondenzá iós hatásfok, hanem az átlagosnál ritkább

sillagközi anyagnak (ennek oka a

progenitorok kis mérték¶ tömegvesztése) köszönhet®en a szem sék "túlélési rátája" is
magas. Ezzel szemben a IIb-típusnál (ahol a progenitor hidrogénrétege vékony) eleve
kevesebb por képz®désére lehet számítani, és a s¶r¶bb

irkumsztelláris anyagban ez id®-

vel szinte teljesen el is t¶nik. Ez a megállapítás valószín¶leg érvényes a hasonló kezdeti
feltételekkel rendelkez® Ib- és I -típusú szupernóvák esetében is - tehát a porképz®dés
szempontjából leginkább a IIP-típusú szupernóvákat érdemes vizsgálni.
A különböz® modellek egybehangzó állításaival ellentétben az eddigi meggyelések
eredményei nem támasztják alá, hogy a kollapszár szupernóváknak ténylegesen fontos
szerepe lenne a kozmikus porképz®désben - bár ebben szerepet játszhat a részletes
analízisek eddigi ala sony száma. A szupernóva-robbanásokhoz köthet® porkeletkezés
els®, részletes leírása a híres SN 1987A esetében történt meg (lásd pl. Whitelo k és
mtsai 1989; Lu y és mtsai 1989; Ro he és mtsai 1993; Wooden és mtsai 1993; az adatok
újbóli áttekintését Er olano és mtsai (2007) végezték el). A kutatók az alábbi három
tényez®t jelölték meg a robbanás utáni porképz®dés bizonyítékaként:

•

az optikai színképvonalak uxusának

sökkenése a robbanást követ® 500.

nap

környékén

•

a közepes infravörös (mid-IR, a továbbiakban MIR) uxusok ezzel párhuzamosan
bekövetkez® növekedése

•

az optikai emissziós vonalak növekv® kékeltolódása ill. aszimmetrikussá válása
(a színképvonalak vörös oldali, a maradvány t®lünk távolodó részéb®l származó
komponense az újonnan képz®d® porszem séken történ® abszorp ió ill. szóródás
következtében gyengül)

Hasonló eektusokat sikerült kés®bb meggyelni az SN 1999em esetében (Elmhamdi
és mtsai 2003) is - a frissen keletkez® por tömegére mindkét esetben

∼

10

−4

M⊙

körüli

értéket be sültek.
A porképz®dés szempontjából els®dlegesen fontos MIR-tartomány meggyelése a
földfelszínr®l

sak nagyon korlátozottan lehetséges - nem véletlen, hogy az áttörést a

Spitzer-¶rtáv s® és az AKARI ¶rtáv s® 2003-as ill. 2006-os üzembe állása hozta meg.
Az ¶rtáv söves adatok felhasználásával további négy szupernóva, az SN 2003gd (Sugerman és mtsai 2006; Meikle és mtsai 2007), az SN 2004et (Kotak és mtsai 2009), az
SN 2007od (Andrews és mtsai 2010) és az SN 2006j

esetében sikerült bizonyítani a

friss por megjelenését (utóbbi az eddig ismert egyetlen Ib/

típusú szupernóva, aminél

ez sikerült, lásd Nozawa és mtsai 2008; Mattila és mtsai 2008; Tominaga és mtsai 2008;
Sakon és mtsai 2009).

A keletkez® por tömegét mindegyik esetben

10−5

-

10−3 M⊙

közé es® érték¶nek be sülték (megjegyezzük, hogy az SN 2003gd esetében Sugerman
és mtsai (2006) 0.02

M⊙ -nyi

értékkel számoltak, de az eredményeiket Meikle és mtsai
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(2007) megkérd®jelezték). Ezek az értékek több nagyságrenddel ala sonyabbak az elméletileg vártnál, és úgy t¶nik, messze nem elegend®ek az Univerzumban meggyelhet®
pormennyiség létrejöttének magyarázatához.
A felrobbanó

sillagok környezetében azonban nem

sak a közvetlenül a robba-

nás következményeként keletkez® port lehet meggyelni. Néhány szupernóva (pl. SN
1998S - Pozzo és mtsai 2004; SN 2005ip - Smith és mtsai 2009, Fox és mtsai 2009; SN
2007od - Andrews és mtsai 2010) vizsgálata arra utal, hogy a szem sekondenzá ió a
maradványban kifelé ill. befelé mozgó lökéshullám-frontok (forward és reverse sho k)
közötti, ún.

hideg s¶r¶ héjban ( ool dense shell, CDS) is végbemehet.

A CDS-ben

lezajló folyamatok mind a fénygörbéket, mind a spektrumvonalak proljait befolyásolhatják. Egy másik lehet®ség a robbanás el®tt - pl. a progenitor er®s tömegvesztési
folyamatai révén - keletkez®, porszem séket is tartalmazó

sillagkörüli anyag infravörös

sugárzásának meggyelése: a szem sék a szupernóva-robbanás hatására felf¶t®dnek, az
elnyelt plusz energiát pedig az infravörös tartományban sugározzák ki. A jelenséget a
szakirodalomban "infravörös visszfény"-nek (IR e ho, lásd Bode & Evans 1980; Dwek
1983, 1985; Sugerman 2003) is nevezik, melyet szintén több szupernóva esetében jelöltek meg a meggyelt infravörös ex esszus - egyedüli vagy részbeni - okaként (SN
1998S - Gerardy és mtsai 2002, Pozzo és mtsai 2004; SN 2002hh - Barlow és mtsai
2005, Meikle és mtsai 2006; SN 2006j

- Mattila és mtsai 2008; SN 2004et - Kotak és

mtsai 2009). Az utóbbi elmélet elfogadása egyben azt a képet er®síti, miszerint nem
maguk a szupernóva-robbanások, hanem a progenitorok tölthetnek be fontos szerepet a
Világegyetem portermelésében (lásd még Prieto és mtsai 2008, Wesson és mtsai 2010).
Sz¶kebb kozmikus környezetünkben nem

sak újonnan felrobbanó szupernóvákat,

hanem azok több száz, vagy akár több ezer éves maradványaikat is meggyelhetjük hatalmas, kih¶lt gázgy¶r¶k és anyagívek formájában. Ezekben az id®s maradványokban
a porszem sék h®mérséklete már jóval ala sonyabb, mint a robbanást követ® id®szakban, ezért nyomaik detektálására távoli infravörös ill. szub-milliméteres tartományban
van esély. Az eddigi vizsgálatok meglehet®sen ellentmondásos eredményekre vezettek:
a Cassiopeia A jel¶ maradvány esetében (lásd Dunne és mtsai 2003; Krause és mtsai
2004; Rho és mtsai 2008) a robbanásból származó por be sült mennyisége 0,02 és 2
naptömeg, a Kepler-maradvány esetében

5×10−4 és 0,1-3 naptömeg közé esett (Blair és

mtsai 2007 ill. Morgan és mtsai 2003). Két független kutató soport (lásd Stanimirovi
és mtsai 2005 ill. Sandstrom és mtsai 2009) a Tejútrendszer egyik kísér®galaxisában,
a Kis Magellán-felh®ben lév® SNR 1E0102.2-7219 közép-infravörös adatainak elemzése
révén egyaránt

∼ 1 − 3 × 10−3 M⊙ -et

adott meg a por össztömegére, azzal a meg-

jegyzéssel, hogy a hosszabb hullámhosszakon meggyelhet®, hidegebb por mennyisége
akár két nagyságrenddel nagyobb is lehet. Az id®s maradványok portartalmának be slését nehezíti, hogy a

élobjektumok kiterjedtsége és inhomogén eloszlása miatt nehéz

elválasztani egymástól a bennük, valamint a közöttünk lév®

7

sillagközi térben lév®

porszem sék hozzájárulását az észlelt sugárzáshoz.
Ahogyan az a fentiekb®l is kiderült, a szupernóvák környezetében lév® pormennyiség
megbe slése meglehet®sen komplikált feladat, ráadásul az eredmények er®sen modellfügg®ek is. Az elméleti munkák és a meggyelések között feszül® ellentétek feloldására
többféle elképzelés létezik. Az egyik a szupernóvák környezetében lév® por térbeli eloszlására vonatkozik: Sugerman és mtsai (2006), valamint Er olano és mtsai (2007)
szerint a modellek nagy részében alkalmazott, homogén eloszlás helyett reálisabb, ha
kisebb-nagyobb

somókban képzeljük el a szem sék eloszlását - ez pedig legalább egy

nagyságrenddel megnövelheti a korábbi tömegbe slések eredményeit. Felvet®dött az is,
hogy a atal Univerzumban több lehetett a nagy tömeg¶

sillag, mint a jelenlegiben,

vagyis a korai galaxisokban a jelenleg feltételezettnél több szupernóva robbanhatott
fel (Mi halowski és mtsai 2010 és referen iáik).

Egy másik elgondolás szerint a

sil-

lagrobbanások során létrejöv® szem sék kondenzá iós magként funk ionálnak, melyek
a kés®bbiekben a
Mi halowski et al.
tek olyan

sillagközi anyagba kerülve növekednek tovább (Draine 2003, 2009;
2010 és referen iáik).

Az utóbbi id®kben ugyanakkor megjelen-

ikkek is (pl. Zafar és mtsai 2010), melyek rávilágítanak a távoli, halvány

galaxisok - általában meglehet®sen ala sony jel/zaj arányú - meggyelési adatainak
kvantitatív analízisében rejl® bizonytalansági tényez®kre is.
A szupernóvákhoz köthet® porképz®dés tehát egy olyan terület, melyen rengeteg
még a kérd®jel, és minden egyes egyedi objektumvizsgálat fontos informá iókhoz juttathatja a kérdéskört vizsgáló kutatókat. F®ként ezek a tényez®k motiválták kutatási
témám kiválasztását, melynek

élja a IIP-típusú SN 2004dj környezetében zajló porkép-

z®dés vizsgálata volt. Az utóbbi 17 év legfényesebb, legközelebbi ismert szupernóváját
egy japán amat®r sillagász, K. Itagaki fedezte fel 2004 júliusában (lásd Nakano és mtsai 2004, Patat és mtsai 2004). Hamarosan kiderült, hogy a mintegy 3,5 millió parszek
távolságban lév®, NGC 2403 jel¶ galaxisban felt¶nt szupernóva szül® sillaga egy korábban azonosított kompakt

sillaghalmaz, a Sandage-96 (a továbbiakban S96) egyik

tagja.

Az SN 2004dj a kezdetekt®l fogva a Szegedi Tudományegyetem szupernóva-

kutató

soportjának érdekl®dési körébe tartozik: az els® év során összegy¶lt adatokból

levont konklúziókat Vinkó és mtsai (2006) ismertették, s szintén a szegedi

soport

vezetésével folyó kutatások során sikerült meghatározni az S96-halmaz f®bb zikai tulajdonságait (Vinkó és mtsai 2009). A halmaz paramétereinek és be sült életkorának
felhasználásával a szupernóva lehetséges progenitora egy 12 és 20 naptömeg közé es®,
kék óriás sillag.
Az SN 2004dj közép-infravörös tartományba es® sugárzásának id®beli fejl®dését a

Spitzer folyamatosan nyomon követte; az els® kb. százötven nap adatainak elemzése
publikálásra is került (Kotak és mtsai 2005).

Munkám során témavezet®mmel, Dr.

Vinkó Józseel és kollégáinkkal együttm¶ködve feldolgoztam az ¶rtáv s® adatbázisá-
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ban elérhet® fotometriai és spektroszkópiai adatokat.

Az adatfeldolgozás lépéseinek

ismertetése után bemutatom a vizsgált szupernóva környezetében zajló porképz®dési
folyamatokra utaló jeleket, valamint a por zikai jellemz®inek meghatározása
végzett modellezések eredményeit és a levont következtetéseket.
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éljából

2.

Az adatok feldolgozása és kiértékelése

Az SN 2004dj közép-infravörös fényváltozásainak vizsgálatához összegy¶jtöttem a Spi-

tzer adatbázisában szerepl®, publikus fotometriai és spektroszkópiai adatokat, melyek
letöltéséhez a Spitzer S ien e Center (SSC) oldalán (http://ss .spitzer. alte h.edu) elérhet® Leopard szoftvert használtam. A szupernóváról az infravörös ¶rtáv s® mindhárom detektoregyüttesével (IRAC, MIPS, IRS) készültek mérések.
Az Infrared Array Camera (IRAC) egy négy satornás (3,6; 4,5; 5,8 és 8.0

µm), 5,2 ×

5,2 ívper es látómez®t biztosító kamera. A két rövidebb hullámhosszú satorna indiumantimonid (InSb), a másik két

satorna szilí ium-arzenid (Si:As) alapú érzékel®kkel

m¶ködik. Mind a négy detektor 256

×

256 darab, egyenként 1,2

×

1,2 ívmásodper

méret¶ pixelb®l áll.
A Multiband Imaging Spe trometer (MIPS) egy több funk iós m¶szeregyüttes: leképezést és szélessávú fotometriát tesz lehet®vé három sávban (nominálisan 24, 70 és

µm-re entrálva), valamint ala
95 µm között. A 24 mikronos

160

sony felbontású spektrumok is felvehet®ek vele 55

és

satornán 5

mikronoson 0,5

×

×

5, a 70 mikronoson 2,5

×

5, a 160

5 ívper es látómez® érhet® el.

Az InfraRed Spe trograph (IRS) egy négy különálló modulból álló spektroszkópiai
m¶szer, melyek kis (R
vehet®ek fel az 5,2-38

∼ 60-130) és közepes felbontású (R ∼ 600) színképek
= ∆λ
λ
µm-es tartományban. Az IRS ezen kívül leképezésre - ezáltal

szélessávú fotometriára - is alkalmas a Peak-up Imaging (PUI) módban 13-18 ill. 18-26

µm

között.
Kvantitatív analízis a több felvétel felhasználásával készített mozaikképeken lehetsé-

ges. Az adatbázisból letölthet®ek a sak az alapvet® képfeldolgozási eljárásokon átesett,
ún. BCD (Basi Calibrated Data) képek (ezekb®l a szintén letölthet® kalibrá iós adatok
segítségével saját magunk készíthetünk mozaikokat), valamint az SSC által fejlesztett,
automatikus eljárás során keletkez® poszt-BCD (PBCD) mozaikképek is.
Megjegyzend®, hogy a Spitzer-¶rtáv s® 2009 májusáig az eredeti terveknek megfelel®en üzemelt, azóta pedig - a detektorok h¶téséhez használt folyékony hélium elfogyása
miatt - az ún. "Warm Mission" fázisban üzemel (vagyis
hosszú

sak a két legrövidebb hullám-

satorna m¶ködik). Az SN 2004dj általam feldolgozott adatai mind a "normál"

üzemmódú id®szakból származnak.

2.1.

Közép-infravörös fotometria az IRAC és MIPS detektorokkal

Az SN 2004dj az IRAC m¶szer mind a négy

satornáján, valamint a MIPS 24 mikronos

detektorával készült képeken azonosítható. Vizsgálataimhoz letöltöttem az összes, publikusan elérhet® BCD- és PBCD-képet a szupernóva környezetér®l, melyek a robbanást
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1. ábra.

Az SN 2004dj környezetét mutató PBCD-képek (2004.10.12.):

IRAC 3.6

mikron (bal fels®), 5.8 mikron (jobb fels®), 8.0 mikron (bal alsó) és MIPS 24.0 mikron
(jobb alsó).

követ® 98. és 1381. nap közötti id®szakot fedik le.
Az IRAC BCD-képeit az IRACpro nev¶ szoftverrel (S huster és mtsai 2006) dolgoz-

′′
tam fel; a végs®, saját készítés¶ mozaikok pixelskálája 0,86 /pixel lett. A szupernóvát
jelz® pontforrás uxusainak kiméréséhez ún. apertúra-fotometriát végeztem a szoftversomagba beépített IRAF (Image Redu tion and Analysis Fa ility) szkriptek segítségével.

Az objektum uxusát egy 2

′′

sugarú apertúrával, a levonandó háttér értékét

′′
′′
pedig egy 2 -t®l 6 -ig tartó gy¶r¶ segítségével deniáltam. Az így kapott értékeket - az
IRAC kézikönyvének 5.7-es táblázata alapján, lásd Rea h és mtsai 2006 - meg kellett
szorozni egy korrek iós faktorral (az egyes
1,234; 1,379 és 1,584).

satornákra vonatkozóan, rendre:

1,213;

A végeredményeket összehasonlítottam a PBCD-mozaikokon

végzett - az IRAF phot taszkjával, valamint az SSC által fejlesztett MOPEX (MOsai ker and Point sour e EXtra tor) nev¶ szoftverrel véghezvitt - apertúra-fotometria
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eredményeivel, és 10 százalékos hibahatáron belüli (ami az SSC állásfoglalása szerint
az IRAC- és MIPS-adatok be sült átlagos megbízhatósága) egyezéseket kaptam.
A MIPS 24 mikronos képein végzett fotometria jóval bonyolultabb feladat volt.
Ahogyan az 1.

ábra jobb alsó paneljén is látszik, a MIPS felvételein a forrás meg-

lehet®sen halvány, alig emelkedik ki a háttérb®l. A MIPS-képek analíziséhez szintén
összegy¶jtöttem a BCD- és PBCD-képeket; el®bbiekb®l egy spe iális szoftver (DAT,
lásd Engelbra ht és mtsai 2007) segítségével arizonai kollégáim (Gáspár A. és M. Blo k)

′′
készítettek 1,245 /pixel skálájú mozaikképeket. A PBCD- és a kreált mozaikokon el®′′
ször - az IRAC-képekhez hasonlóan - egyszer¶ apertúra-fotometriát végeztem, 3,5
′′
′′
apertúra-sugárral és 6 -tól 8 -ig tartó gy¶r¶sugarakkal. A MIPS-képek tekintetében
ez meglehet®sen sz¶k apertúrának számít, de a forrás közelében lév®, nagy kiterjedés¶,
fényes régió (feltehet®en egy, a környez®, forró

sillagok sugárzása által ionizált hidro-

génb®l álló gázfelh®) ezt tette szükségessé. A kapott uxusértékeket 2,78-as korrek iós
faktorral szoroztam fel (Engelbra ht és mtsai 2007 útmutatásai alapján).
Ezután ún. PSF-fotometria alkalmazásával ellen®riztem az el®z®ekben kapott eredményeket. Az úgynevezett pontkiszélesedési függvény (Point Spread Fun tion - PSF)
a táv s®nek, a detektornak és - földfelszíni meggyelés esetén - a légkörnek az átviteli
függvénye egy pontszer¶ fényforrásra (például egy

sillagra) vonatkoztatva. Optimális

esetben ez egy dirak ió-limitált kép lenne (Airy-féle elhajlási korong és gy¶r¶k), de a
különböz® instabilitásoknak köszönhetõen a fény szóródik, és egy kiterjedt, kifelé egyre
halványuló képet mutat (jó közelítéssel egy két dimenziós Gauss-felületet). A
képére, azaz az intenzitás,

x, y

felületre (ahol

x és y

sillagok

a pixelkoordináták) kell illesztünk

egy két dimenziós felületet. Gyakorlatban az egy képhez tartozó PSF-et úgy lehet meghatározni, hogy a látómez®ben elhelyezked® magányos (de viszonylag fényes)

sillagok

proljait átlagoljuk, és erre illesztünk egy analitikus függvényt, majd kiszámítjuk az
átlagolt

sillagprolok eltérését ezen analitikus függvényt®l. A két térfogat kiintegrá-

lásával nyert érték a

sillag intenzitásával lesz arányos. Ebben a konkrét esetben nem

volt szükség az el®bb vázolt pro edúrára, mivel a Spitzer adatfeldolgozó központja elérhet®vé tette az ¶rtáv s® detektoraihoz használható, ún. empirikus PSF-eket. Az egyik
ilyen PSF használatával végeztem el a fotometriai eljárást az IRAF/DAOPHOT

so-

mag használatával. A kapott eredmények alapvet®en jó egyezést mutattak az apertúrafotometria eredményeivel.
A végs® fotometriai adatokat az 1.

táblázat tartalmazza.

Az IRAC- és MIPS-

uxusok is a különböz® módszerekkel meghatározott értékek átlagaiból lettek kiszámolva, a zárójelekben jelzett hibák pedig ezek korrigált empirikus szórásait jelzik.
Megjegyezzük, hogy Kotak és mtsai (2005) szintén közöltek néhány fotometriai pontot
a robbanást követ®, els® pár hónapon belüli id®szakból. Az általuk publikált uxusértékek nagyjából konzisztensek az 1. táblázatban szerepl®kkel, de - f®leg a 4,5 és a 24
mikronos tartományban - vannak eltérések. Ennek oka valószín¶leg abban keresend®,
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hogy ®k kizárólag PBCD-mozaikokon végzett apertúra-fotometriát hajtottak végre, és

′′
′′
az általuk használt apertúra-sugarak is nagyobbak (3,6 és 5,6 , szemben az általunk
′′
′′
használt 2 - el ill. 3,5 - el).

2.2.

Közép-infravörös spektroszkópia: az IRS-adatok feldolgozása

Az SN 2004dj a robbanást követ® 115. és 868. nap között több alkalommal volt észlelve a Spitzer IRS m¶szerével.

A közép-infravörös spektrumok kiértékelése az SSC

oldaláról elérhet® SPICE (SPitzer IRS Custom Extra tion) szoftverrel történt.

Az

alapvet® korrek iós lépések (égi háttér levonása, rossz pixelek eltávolítása, extraktálás,
hullámhossz- és uxuskalibrá ió) elvégzéséhez a SPICE beépített funk ióit használtam.
Az IRS három spektrális rendet rögzít, így a színképeket a rendek szerint kell kombinálni, majd a keletkez® átlagspektrumokat összeilleszteni (a hullámhossz-tartományok
szélén való átfedések megfelel® kezelésével). A végs®, kalibrált és kombinált színképek
az 5,15-14,23

µm

közötti tartományt fedték le, nagyjából R

∼

100-as felbontásban. A

végeredményként kapott színképek a 2. ábrán szerepelnek (a jobb láthatóság kedvéért
egymáshoz képest függ®legesen eltolva).
A PUI-módban rögzített, szélessávú fotometriai adatokat a MOPEX segítségével
értékeltem ki; a kapott uxusok szintén az 1. táblázatban szerepelnek.

3.

Az adatok részletes analízise

3.1.

A Sandage-96 halmaz járuléka

Az SN 2004dj szül® sillagának helyet adó, fényes, kompakt S96-halmaz nehézzé tette a
szupernóva fényességváltozásának követését az optikai tartományban, mivel a halmaz
járuléka egy id® után összevethet®vé vált a

élobjektum uxusával (lásd pl.

Vinkó

és mtsai 2009). Szeren sére a közép-infravörös tartományban ez a plusz járulék jóval
kisebb arányú; ugyanakkor a szupernóva további vizsgálatokhoz használható spektrális
energiaeloszlási görbéinek (Spe tral Energy Distributions, SED) el®állításához el kellett
végezni az ezzel kap solatos korrek iókat. Mivel robbanás el®tti Spitzer-felvétel nem
állt rendelkezésre, ezért a halmaz Vinkó és mtsai (2009) által modellezett SED-jéb®l
extrapolált értékeket vontam le az egyes uxusokból.
A 2. táblázatból jól látszik, hogy a halmaz járuléka
nem elhanyagolható mérték¶, 10

µm

felett azzá válik.
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sak az IRAC-adatok esetében

Fluxus (10−20 erg s−1
UT Dátum

MJD

−

m−2 Å−1 )

IRAC

t − texpl
3.6

IRS PUI

MIPS

2450000

(nap)

2004.10.07.a

3285.6

98

24800(59)

13900(51)

5520(53)

1940(16)

...

...

2004.10.08.b

3286.9

99

24000(59)

14000(32)

5580(29)

1830(16)

...

...

2004.10.12.b

3290.6

103

18300(61)

13600(30)

5000(29)

1530(15)

...

...

2004.10.12.b

3291.4

104

...

...

...

...

...

45(3)

2004.10.14.a

3293.0

106

...

...

...

...

...

50(6)

2004.10.16.b

3295.0

108

...

...

...

...

...

31(2)

2004.11.01.a

3310.6

123

9680(39)

10700(32)

3960(25)

1090(11)

...

...

2004.11.06.a

3316.2

129

...

...

...

...

...

55(2)

2005.03.03.a

3432.8

245

...

...

...

...

...

48(2)

2005.03.24.a

3454.4

267

2740(22)

4910(17)

1280(18)

551(11)

...

...

2005.04.01.a

3462.5

275

...

...

...

...

...

44(2)

2005.10.20.c

3664.2

477

4110(22)

3280(12)

1910(21)

1030(13)

...

...

2005.11.22.c

3696.9

510

...

...

...

...

138(1)

...

2006.03.23.c

3818.4

631

2980(20)

2430(11)

1960(16)

1110(12)

...

...

2006.04.23.c

3848.4

662

...

...

...

...

182(1)

...

2006.10.28.d

4036.7

849

1870(18)

1610(9)

1490(13)

919(12)

...

...

2006.10.31.e

4039.6

852

1850(53)

1580(39)

1310(63)

945(28)

...

...

2006.11.16.d

4054.7

867

...

...

...

...

173(4)

...

2006.11.16.e

4055.0

868

...

...

...

...

172(2)

...

2006.12.01.e

4070.8

883

...

...

...

...

...

66(4)

2007.04.02.e

4193.3

1006

1070(16)

917(10)

960(14)

650(11)

...

...

2007.04.02.d

4193.3

1006

1080(16)

922(11)

870(15)

602(10)

...

...

2007.04.13.e

4203.6

1016

...

...

...

...

...

53(4)

2007.10.24.f

4397.8

1210

...

...

...

...

...

59(4)

2007.10.24.g

4397.8

1210

...

...

...

...

...

58(6)

2007.11.04.f

4408.3

1221

...

...

...

...

117(3)

...

2007.11.19.e

4423.8

1236

779(15)

616(8)

619(11)

437(10)

...

...

2007.11.23.f

4427.6

1240

771(15)

613(8)

619(11)

444(10)

...
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2007.11.24.g

4428.5

1241

787(14)

617(7)

647(7)

444(10)
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4433.9
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2007.12.15.g

4449.9

1262
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113(2)
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2008.04.07.g

4564.3

1377

723(15)

520(6)

544(11)

399(11)
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2008.04.12.f

4568.7

1381

718(16)

526(7)

527(13)

413(11)

...

...

µm

4.5

µm

5.8

µm

8.0

µm

13.0 - 18.5
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1. táblázat. Az SN 2004dj közép-infravörös fotometriai adatai a Spitzer-¶rtáv s® mérései alapján. A robbanás id®pontjaként

texpl

= 2,453,187.0 MJD lett meghatározva

(Vinkó és mtsai 2006). A zárójelekben lév® hibaértékek a szövegben említett módon
lettek meghatározva, de az irodalmi leírások alapján a Spitzeres fotometriai mérések
kb. 10 százelékosos pontatlansággal bírnak. Az egyes mérések az alábbi meggyelési
programok eredményei: a) PID. 226 Van Dyk et al. (SONS); b) PID. 00159 Kenniutt et al.

(SINGS);

) PID. 20256 Meikle et al.

(MISC); d) PID. 30292 Meikle et

al. (MISC); e) PID. 30494 Sugerman et al. (SEEDS); f ) PID. 40010 Meixner et al.
(SEEDS); g) PID. 40619 Kotak et al. (MISC)
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24

µm

0.018
CO
0.016
[NiII]
[ArII]
H+[NiI] H

0.014

[CoII]

H+[NiI] H
[NiII]+[NeII]

SiO

Flux + constant (Jy)

0.012

+115 d

0.01

+139 d

0.008

+261 d

+291 d
0.006

+510 d
0.004
+661 d
0.002

+868 d

0
6

8

10

12

14

16

Wavelength (micron)
2. ábra. Az SN 2004dj nebuláris fázisából származó színképek a Spitzer/IRS detektor
mérései alapján. A vonalak azonosítása Kotak és mtsai (2005, 2006) vizsgálatai alapján
történt.
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Hullámhossz
(µm)
IRAC 3.6
IRAC 4.5
IRAC 5.8
IRAC 8.0
MIPS 24.0
2. táblázat.

S96 uxus
Fluxusok hibái
−1
−2
−1
(erg s
m
Å )

5.25 · 10−18
1.89 · 10−18
8.40 · 10−19
2.59 · 10−19
3.37 · 10−21

6.2 · 10−19
3.4 · 10−19
1.3 · 10−19
0.4 · 10−19
0.9 · 10−21

A Sandage-96 halmaz hozzájárulása az SN 2004dj környezetéb®l észlelt

infravörös uxusokhoz.

3.2.

A spektrumvonalak id®beli fejl®dése

A 2. ábrán szerepl® spektrumok abszolút megfelelnek a tipikus IIP-szupernóvák ún.
nebuláris fázisára jellemz® színképeinek: a lapos kontinuum, az emisszióban lév® hidrogénvonalak és tiltott vonalak ([Ni I℄, [Ni II℄, [Co II℄ és [Ar II℄) jelenléte hasonlít a
planetáris ködök színképére, azaz egyre ritkuló, táguló gázfelhõben jönnek létre (innen
a "nebuláris" elnevezés). A korábban közép-infravörös tartományban meggyelt szupernóvák (SN 1987A - Wooden és mtsai 1993, Ro he és mtsai 1993; SN 2005af - Kotak
és mtsai 2006; SN 2004et - Kotak és mtsai 2009) színképei hasonló jellegzetességeket
mutattak.
Az SN 2004dj színképei azonban érdekes jellegzetességekkel is bírnak.

Az els®

két spektrum rövid hullámhosszú szélén jól meggyelhet®, er®s emissziós vonal a COmolekula 4,65 mikronon fellép®, 1-0 vibrá iós átmenetét jelzi (az SN 1987A-hoz hasonlóan, ahogy ezt Kotak és mtsai (2005) is közölték). Ez az átmenet egészen a negyedik,
a +291. napon felvett színképig meggyelhet®.
A másik érdekesség, hogy - szintén az SN 1987A-hoz hasonlóan, a Bevezetésben
leírtak szerint - kb. 300 nap után az emissziós vonalak nagy része kezd elt¶nni, ami a
friss porképz®désre utaló jel.
A korábbiakban vizsgált, hasonló szupernóvákkal ellentétes módon az SN 2004dj
spektrumában nyoma sin s a 8-10 mikron környékén várt, er®s SiO-vonalnak. A SiO
hiánya fontos lépésként szolgált a porösszetétel meghatározásában végzett, kés®bbi
munkában (lásd a 4. fejezetben).

3.3.

A közép-infravörös fénygörbék

Az IRAC 3,6, 5,8 és 8,0 mikronos

satornáin felvett fénygörbéken kb.

a +400. nap

környékén egyértelm¶ "púpok" jelennek meg (3. ábra). Az ilyen jelleg¶, kés®i id®szakban meggyelhet® közép-infravörös többletsugárzás a por jelenlétének egy igen er®s
bizonyítéka. A többletet jelz®

sú sok id®ben eltolódva jelennek meg a rövidebbt®l a

hosszabb hullámhosszak felé haladva, ami jól leírható a maradványban frissen képz®d®,
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3. ábra.

Az SN 2004dj fénygörbéi:

négyzetek, 5.8
MIPS 24.0

µm

µm

- üres körök, 8.0

IRAC (3.6

µm

µm

- üres négyzetek, 4.5

µm

- telt

- telt körök), IRS PUI (üres háromszögek) és

(telt háromszögek).
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λ * Fλ (10−12 erg/s/cm2)
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0.1
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4. ábra. Az SN 2004dj közép-infravörös SED-jei

meleg, folyamatosan h¶l® porszem sék termális sugárzásával. Sajnos a MIPS-adatok
között nem szerepel az ebben a kritikus id®szakban történt mérés, bár a 24 mikronon,
a +800. nap után mért uxusoknál is meggyelhet® egy

sekély többlet a +100-300.

nap között mért értékekhez képest.
Ugyanakkor a 4,5 mikronos satornán felvett fénygörbe nem mutatja ezt a kiemelkedést. Ennek a legvalószín¶bb magyarázata az el®z® alfejezetben említett, 4,65 mikronos
vonalon látszó CO 1-0 vibrá iós átmenet, ami jelent®s hozzájárulást ad a 4,5 mikronon
mért uxushoz. Kb. 500 nap után (mikor az emissziós vonal elt¶nik), a 4,5 mikronos
fénygörbe alakja is hasonlóvá válik a többi IRAC- satornán felvett görbééhez.
A 4. ábrán az SN 2004dj közép-infravörös SED-jének id®beli fejl®dését látjuk (a
jobb láthatóság kedvéért függ®legesen eltolásokkal). Ez az ábra is jól mutatja a COsáv elt¶nését, valamint a

sú sok id®beli tolódását a hosszabb hullámhosszak felé. Az

ábrán feltüntettem az IRS spektrumait és a PUI-móddal végzett mérésekb®l származó
uxusértékeket is, melyek jól illeszkednek a szupernóva SED-jeibe.

18

4.

Pormodellek

Az el®z® fejezetekben bemutattam néhány, az SN 2004dj körüli porképz®désre vonatkozó, meggyelési bizonyítékot.

Ahhoz, hogy meg tudjam be sülni a por zikai

paramétereit és össztömegét, analitikus ill. numerikus modellekb®l származó, elméleti
SED-eket illesztettem az IRAC- és MIPS adatokból el®állított görbékre. Az illesztések során négy id®intervallumban (267-275.
1236-1246.

nap, 849-883.

nap, 1006-1016.

nap és

nap) felvett görbéket tudtam használni - azokat, melyekben mind a két

detektor mérési pontjai szerepeltek. Els®ként a Meikle és mtsai (2007) által leírt analitikus modellt használtam, majd a MOCASSIN nev¶, numerikus radiatív transzfer
kódot (Er olano és mtsai 2003, 2005) alkalmaztam.

Az illesztések elvégzése el®tt a

meggyelési adatokból származó SED-ek uxusértékeit korrigáltam az intersztelláris
vörösödés (vagyis a fény terjedése során a

sillagközi anyagban való elnyel®dés ill. azon

való szóródás, összefoglaló néven extink ió) hatásaira. A korrek ióhoz Fitzpatri k &
Massa (2007) galaktikus vörösödési törvényét használtam fel; a teljes és szelektív extink iós együttható hányadosát
2006 alapján)

RV = 3, 1-nek,

E(B − V ) = 0, 1-nek

a vörösödés értékét (Vinkó és mtsai

vettem. A szupernóva uxusaiból - az el®z® feje-

zetben ismertetett módon - levontam a környez®

sillaghalmaz járulékát is. A uxusok

hibahatárait minden esetben 10 százelékosnak vettem, ami a Spitzer fotometriai adataira megállapított, optimális - az összes véletlen és szisztematikus hibát gyelembe
vev® - érték (lásd pl. Kotak és mtsai 2005).

4.1.

Analitikus modellek

A meggyelésekb®l származó SED-ek pontjaira els®ként a Meikle és mtsai (2007) által
leírt, homogén, konstans s¶r¶ség¶ poreloszlást feltételez® analitikus modellt használtam.

A porkeletkezési területet egy gömbnek képzelve, a luminozitása a következ®

formulával adható meg:



Lν = 2π 2 R2 Bν (T ) τν−2 (2τν2 − 1 + (2τν + 1) exp(−2τν )
, ahol

R

a porkeletkezés helyét jelz® gömb sugara egy adott id®pontban,

Plan k-függvény

ν

T

átlagos porh®mérsékleten véve,

τν

(1)

Bν (T )

a

pedig az optikai mélység értéke

frekven ián. A porszem sék méreteloszlására a Mathis, Rumpl és Nordsie k (1977,

a továbbiakban MRN) által leírt hatványfüggvényt (dn

dn az a → a + da sugárral rendelkez®

= ka−m da)

alkalmaztam, ahol

szem sék száms¶r¶sége. Megmutatható, hogy az

optikai mélység az alábbi módon számolható ki:


4
1  4−m
τν = πkρκν R
amax − a4−m
min
3
4−m
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(2)

ρ

, ahol

a szem sék anyags¶r¶sége,

vonatkozó abszorp iós koe iens.

κν

pedig a por anyagának egységnyi tömegére

A hatványkitev® értékét

minimális és maximális szem seméretet

amin

= 0,005

µm-ben

m

= 3,5-nek vettem, a

ill.

amax

= 0,05

µm-ben

határoztam meg.
A legtöbb poros környezetre jellemz®, 9,7 mikron központi hullámhossznál jelentkez® szilikátvonal hiánya (lásd ez el®z®z fejezetet) a meggyelt adatokból kinyert SEDekre is érvényes volt, így a

sillagközi por egyik legáltalánosabb, C-Si-PAH (ahol utóbbi

a poli iklusos aromás szénhidrogéneket jelzi) összetétele ((Weingartner & Draine 2001)
nem illeszkedett jól az adatokra. Ezért a további modellezésekhez tisztán amorf szénb®l
álló porösszetételt használtunk. Az anyag- és frekven iafügg®
mtsai (1995) által közölt
1,85 g m

−3

ikk alapján határoztam meg, míg

κν

értékét a Colangeli és

ρ szem

ses¶r¶ség értékének

-t adtam meg (Rouleau & Martin 1991). Az átlagos szem seh®mérséklet (T )

és a szem sék száms¶r¶ségére vonatkozó skálázási faktor (k ) szabad paraméter volt az
illesztések során. A porképz®dési zónát egyenletesen, homológ módon táguló gömbnek
feltételeztem, melynek sugarát a táguló maradvány nebuláris fázisban mért maximális
sebességéb®l (vmax

∼

−1
3250 km s , Vinkó és mtsai 2009) számoltam ki (a módszerr®l

részletesebben lásd Meikle és mtsai 2007):

R = vmax · t,

ahol

t

a robbanáshoz képest

eltelt id®.
Az SN 1987A esetében Wooden és mtsai (1993) megmutatták, hogy a táguló maradvány belsejében lév®, forró (T

∼ 5000 K) gáz is hozzájárulhat a porkeletkezési

zóna

sugárzásához. Ugyanakkor Meikle és mtsai (2007) ill. Kotak és mtsai (2009) azt találták, hogy a szintén a IIP-típusba tartozó SN 2003gd ill. SN 2004et esetében ez a
komponens a 3

µm-nél hosszabb

hullámhosszakon elhanyagolható járulékot ad. Az SN

2004dj esetében a kés®i id®szakban végzett fotometriai méréseknél már az S96-halmaz
hatása dominál, ami gyakorlatilag lehetetlenné teszi az optikai tartományra vonatkozó,
kés®i fényességadatok kvantitatív használatát. A felsorolt indokok miatt a forró komponenst nem vettem gyelembe a modellezések során.
Az illesztések eredményei a 5.

ábrán szerepelnek.

Jól látható, hogy az egykom-

ponens¶ Plan k-görbék (sem az optikailag vékony, sem az optikailag vastag esetben)
nem illeszkednek a görbékre, mivel a 24 mikronos pontoknál szisztematikus alábe slést
eredményeznek. Ezért - Kotak és mtsai (2009) módszeréhez hasonlóan - egy hidegebb
komponenst is belevettem az illesztésekbe, amik így már jó eredményeket szolgáltattak.
A legjobban illeszked® modellgörbék paramétereit a 3.

A frissen keletkez®, meleg port tartalmazó zóna sugara (Rwarm ) 0,75-3,88

össze.

16
10

táblázatban gy¶jtöttem

m között növekedett a 270.

és 1240.

nap között, míg ezzel párhuzamosan a

meleg komponens átlagos h®mérséklete 710-r®l 424 K-re
feketetest-modellel leírt hideg komponens h®mérséklete
sugara

Rcold

= 1,5 - 6,2

×

16
10

×

sökkent. A szintén egyszer¶

Tcold

= 186 - 103 K között,

m között változott.

A por össztömegét az egyes id®pontokban az
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Md = 4πR2 τν /3κν

formulával be sül-
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5. ábra. Egykomponens¶ (optikailag vastag eset, pontozott vonal) és kétkomponens¶
analitikus pormodellek (optikailag vékony eset, folytonos vonal) a meggyelési adatokból számolt uxusokra illesztve. Az els® id®pontban a 4,5

µm-es

pontot kihagytuk az

illesztésb®l, a CO-molekula 1-0 vibrá iós átmenete miatt fellép® többlet miatt (részletek a szövegben). Az IRS PUI uxusok (üres körök) nem szerepeltek az illesztésekben.
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Epo h

Twarm

Rwarm
(1016

Tcold

m)

(K)

Rcold
(1016

m)

Mdust
(10−5 M⊙ )

(nap)

(K)

267-275

710

0.75

186

1.5

0.31

849-883

530

2.48

120

4.3

1.11

1006-1016

462

2.85

110

4.6

1.32

1236-1246

424

3.88

103

6.2

1.39

3. táblázat. Az SN 2004dj SED-jeire legjobban illeszked® analitikus modellek paraméterei

tem (lásd Lu y és mtsai 1989, Meikle és mtsai 2007). Az eredmények 3,1
1,4

×

−5

10

M⊙

×

−6

10

és

között vannak, ami meglehet®sen kis mennyiségnek számít - ugyan-

akkor megjegyzend®, hogy ezek a számok (a modellben használt, optikailag vékony
közeget feltételez® közelítés miatt) alsó tömeghatárnak tekinthet®ek. Kozasa és mtsai
(2009) elméleti

ikkükben ki is mutatják, hogy ez a típusú közelítés minden esetben a

pormennyiség alábe sléséhez vezet. A realisztikusabb értékek kinyeréséhez optikailag
vastag közeget feltételez®, numerikus modellekre van szükség (lásd kés®bb).

4.2.

Numerikus modellek

A numerikus modellek kiszámolásához a három dimenziós, Monte Carlo-módszerrel
számoló radiatív transzfer kódot, a MOCASSIN-t (MOnte CArlo SimulationS of Ionized Nebulae) használtam. A kód eredetileg fotoionozá iós zónék zikai paramétereinek
meghatározására let kifejlesztve (Er olano és mtsai 2003, 2005). A kód ún. sugárkövet®
te hnikát használ, azaz modellezi az adott forrásból származó fotonok terjedését egy
gömb alakú, adott anyagú zónán keresztül. A numerikus számítások elvégzéséhez a kód
Des artes-koordinátarendszerben vizsgálja a kérdéses régiót, és az egyes pontok mentén veszi gyelembe a lehetséges fény-anyag köl sönhatásokat (abszorp ió, szóródás,
újra-kisugárzódás), egészen addig, míg a foton el nem éri a zóna szélét.
Míg eredetileg

sak gáznem¶ környezetet lehetett modellezni a kóddal, addig az

újabb verziókban már gáz-por, illetve tisztán port tartalmazó zónákat is lehet modellezni (Er olano és mtsai 2005, 2007). Ez lehet®vé teszi, hogy közelít®leg rekonstruáljuk
egy kollapszár szupernóva port (is) tartalmazó környezetét, és meghatározzuk a a sillag
körüli anyag zikai és geometriai paramétereit (lásd Sugerman és mtsai 2006, Er olano
és mtsai 2007).
Munkám során a MOCASSIN 2.02.55-ös verzióját használtam. Mivel a forró gázkomponenst az SN 2004dj esetében nem érdemes ill. pontosan nem lehet gyelembe
venni (lásd feljebb), ezért tisztán porból álló környezetet adtam meg, közepén a szupernóvarobbanást jelképez®, gerjeszt® forrással. A szem seösszetételt itt is tisztán amorf szénnek választottam (az optikai paraméterek Hanner 1988-as

ikkéb®l származnak). Mivel

a kód alapbeállításban a része skék homogén térbeli eloszlásával számol, el®ször ezt az
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op iót alkalmaztam.
A szem sék méreteloszlására négyféle op iót próbáltam ki: az analitikus modellezésnél is használt MRN-eloszlás mellett

sak egyféle méret¶ (0,005, 0,05 és 0,1 mikron

sugarú) szem sékkel is kísérleteztem. Csak kisméret¶ szem séket (r =0,005

µm)

hasz-

nálva nem tudtam megfelel®en illeszked® modellt találni, míg a másik három esetben ez
sikerült. Ez az eredmény összhangban van Kozasa és mtsai (2009) számításaival, akik
szerint a IIP-típusú robbanások környezetében a 0,03

µm-nél nagyobb sugarú szem

sék

jelenléte dominál.
A végeredmények a 4. táblázatban találhatóak. A legjobban illeszked® modelleknél
a központi, ionizáló forrás egy
ú feketetesttel volt megadva.

TBB

= 7000 K h®mérséklet¶,

A porképz®dési zóna egy

Rin

L∗

= 2.2-4.5

bels® és egy

× 105 L⊙ Rout küls®

sugárral megadott gömbhéjként volt értelmezve (egy bizonyos, a entrumtól távolságnál
közelebb a h®mérséklet túl magas a szem seképz®déshez). A küls® sugarat (Rout ) az
analitikus modellben a meleg porhasznált gömbök sugaraival (Rwarm ) azonosítottuk.
A bels® sugár (Rin ) szabad paraméter volt az illesztések során.
A program a bemen® és illesztett adatok felhasználásával végzett számítások után
kimenetként az adott esetre vonatkozó elméleti SED-et, valamint a zónán belüli por
össztömegét szolgáltatta. A homogén szem seeloszlás esetében 2-8

×

−4

10

M⊙ -nyi

tö-

meget kaptam (a porképz®dési gömbhéj méretét®l és vastagságától függ®en), ami egy
nagyságrenddel nagyobb az analitikus modellezés során lapott értékeknél.

A pontos

illeszkedések eléréséhez a numerikus modellek készítése során is szükség volt egy küls®bb tartományban elhelyezked®, hideg komponens beiktatására, ami gyakorlatilag az
analitikus modellben használt paraméterekkel volt legjobban közelíthet®.
Második lépésként a konstans térbeli szem ses¶r¶ség helyett - MRN-méreteloszlást
feltételezve - hatványfüggvény alakú (ρ

∝ r −n )

s¶r¶ségprolt használtunk, ahol

n

ér-

tékét - a szupernóva korábbi, optikai spektrummodellezése során kapott eredmények
(Vinkó és mtsai 2006) felhasználásával - 7-nek választottam.

A szupernóvák táguló

maradványaiban lév® anyag magas hatványkitev®j¶ s¶r¶ségeloszlását egyéb numerikus
szimulá iók (pl. Chugai és mtsai 2007; Utrobin 2007) is alátámasztják. A MOCASSIN alapvet®en 10

×

10

×

10 rá sponttal dolgozik a modellszámítások során, de van

lehet®ség ett®l eltér® felbontás megadására is - ezért a hatványfüggvény-jelleg¶ s¶r¶ségprolokkal számolt modelleknél - próbaképpen - tengelyenként 15, 30 és 49 pontos
beosztással is lefuttattam a számításokat (ezt a nagy számítási kapa itás- és id®igény
miatt -

sak a 849-883. napok közötti id®szakra vonatkozó SED-nél tettem meg). A

gömbhéj küls® sugarára az el®z®ekben használt értékeket adtam meg.
Ahogyan az a 5. táblázatból kit¶nik, az új modellek eredményei némiképp eltérnek
a homogén s¶r¶ségprollal számolt értékekt®l, ami különösen a portömegek esetében
számottev® - a második lépésben kapott tömegek

saknem egy nagyságrenddel kisebbek

a homogén szem seeloszlásból számoltaknál, de az analitikus modell eredményeinél még
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267-275. nap

L∗ (105 L⊙ )
TBB (K)
Rin (1015 m)
Rout /Rin

849-883. nap

1006-1016. nap

1236-1246. nap

4.5

4.5

2.8

2.2

7000

7000

7000

7000

3.5

5.0

5.0

8.0

2.1

5.0

5.7

4.9

Szem seméret: MRN

ndust ( m−3 )
Mdust (M⊙ )
Szem seméret: 0.05

1.0
1.7

10−5

1.0

10−5

2.0

×
×

10−5

1.0

10−5

3.2

×
×

10−6

1.0

×
×

10−5

1.0

10−4

4.8

×
×

10−5

1.0

10−4

7.6

×
×

10−6

1.0

×
×

10−5

2.0

10−4

2.6

×
×

10−5

1.0

10−4

3.6

×
×

10−6

3.0

10−4

4.2

×
×

10−6

×
×

10−6

×
×

10−7

10−4

µm

ndust ( m−3 )
Mdust (M⊙ )
Szem seméret: 0.1

×
×

1.0
1.5

10−4

µm

ndust ( m−3 )
Mdust (M⊙ )

2.0
2.2

10−5

2.6

10−4

6.2

10−4

4. táblázat. Az SN 2004dj SED-jeire legjobban illeszked®, homogén szem seeloszlású
MOCASSIN-modellek paraméterei

L∗
(105 L⊙ )

Rout /Rin

Rin
(1015

m)

TBB

ndust

(K)

( m−3 )

Mdust
(M⊙ )

267-275. nap
10 rá spont

4.5

1.0

7.5

7000

2.0

×

10−9

8.0

×

10−6

4.0

1.0

25.0

7000

1.0

10−8

4.1
3.6

10−6

5.1

10−6

3.6

×
×
×
×

10−5

10−8

849-883. nap
10 rá spont
30 rá spont

4.0

2.5

10.0

7000

8.0

49 rá spont

4.0

2.0

12.5

7000

3.0

×
×
×
×

2.4

1.0

28.5

7000

1.0

×

10−8

4.1

×

10−5

1.5

1.0

38.8

7000

1.0

×

10−8

4.1

×

10−5

15 rá spont

4.0

1.0

25.0

7000

3.0

10−5
10−5
10−5

1006-1016. nap
10 rá spont
1236-1246. nap
10 rá spont
5. táblázat.

Az SN 2004dj SED-jeire legjobban illeszked®, hatványfüggvényt követ®

szem seeloszlású MOCASSIN-modellek paraméterei
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6. ábra. Az SN 2004dj geometriai modellje a 850. nap környékén: a bels®, szürke tartomány a meleg, a küls®, négyzetrá sos tartomány a hideg komponens elhelyezkedését
jelöli; az AU az Astronomi al Unit (Csillagászati Egység) jele.

így is 3-4-szer nagyobbak.

4.3.

A pormodellek diszkussziója

Az analitikus és numerikus pormodellezések fentebb vázolt eredményei meger®sítik,
hogy az SN 2004dj közép-infravörös SED-jei megfelel®en magyarázhatóak a szupernóva
környezetében zajló, robbanás utáni porképz®dési folyamatokkal. A SiO spektrális sávjának hiányában feltételezett, tisztán amorf szénb®l álló porösszetételt a különböz® modellek eredményei is valószín¶sítik. A legjobban illeszked® modellekben a nagy méret¶
szem sék (a
A

∼ 0,05-0,1 µm) dominálnak, ami jól egyezik a korábbi elméleti jóslatokkal.
robbanást követ® 267. és 1246. nap között ∼700-ról ∼ 400 K-re sökkent. Az újon-

nan kondenzálódó porszem sék össztömegének alsó határása 1,4
míg a modelljeinkb®l számolt legnagyobb érték 7,6

×

−4

10

M⊙ .

×

−5

10

M⊙

adódott,

Ez a mennyiség ha-

sonló a más kollapszár szupernóvák esetében megállapított értékekhez, ami továbbra is
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Flux (10−18 erg/s/cm2/Å)

10

1

Analytic (χ2 = 0.73)
Hom. MRN (χ2 = 0.80)
Hom. 0.1 micron (χ2 = 1.17)
Power−law distr., 10 grid points (χ2 = 1.09)
Power−law distr., 30 grid points (χ2 = 1.86)
Power−law distr., 49 grid points (χ2 = 2.69)

0.1

7. ábra.
849-883.

5

10
λ (µm)
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30

A legjobban illeszked® analitikus és numerikus modellek összehasonlítása a
nap közötti id®szakra vonatkozó SED esetében.

A modellek részletesebb

magyarázataiért lásd a 3., 4. és 5. táblázatokat és a szöveget.

Az IRS PUI uxust

(üres kör) nem használtam az illesztés során.

azt sugallja, hogy a

sillagrobbanások nem járulnak hozzá szignikánsan az Univerzum

portartalmához. A kép teljességéhez tartozik, hogy - a modellek bonyolultsága miatt
- egyel®re nem végeztünk olyan numerikus számításokat, melyekben a porfelh®k már
említett,

somós eloszlását alkalmaztuk volna (lásd Sugerman és mtsai 2006, Er olano

és mtsai 2007) - de a hivatkozott

ikkek eredményei alapján így is legfeljebb néhány

ezred naptömeget kapnánk a por mennyiségére, ami továbbra is jóval kisebb az elméleti
tanulmányokban prognosztizált tömegeknél.
A modellek megfelel® illeszkedéséhez szükséges volt egy (T

∼ 180 − 110

K) hideg

komponens jelenlétének feltételezése is, mely a friss porképz®désnek helyet adó zónán
túl helyezkedik el (egyenletes mozgást feltételezve

v ∼ 6400

−1
km s -os sebességgel tá-

gul), nagyjából abban a régióban, ahol a robbanás lökéshullámai és a környez®
körüli anyag köl sönhatásai lejátszódnak. Hasonló h®mérséklet¶ (T

∼ 100

sillag

K) hideg

komponenst mutattak ki a SN 2004et (Kotak és mtsai 2009), valamint az SN 2002hh
esetében, bár utóbbinál ki sit magasabb h®mérsékletet számolva (T

∼ 300

K, Meikle

és mtsai 2006). Ezekben az esetekben a szerz®k az IR-e ho jelenségét (vagyis régebbóta létez® porszem séknek a szupernóva-robbanás er®s optikai/UV-sugárzása miatti
felf¶t®dését) adták meg magyarázatként.
Az SN 2004dj esetében azonban ez az op ió nem t¶nik túl valószín¶nek.

Bár a

robbanást követ® id®szakban rádió- ill. röntgentartományokban végzett meggyelések
utaltak egy kevés, valószín¶leg régebbóta létez®
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sillag körüli anyag jelenlétére (Che-

valier és mtsai 2006), az infravörös visszfénnyel kap solatban több ellenérv is felmerül.
Míg a fentebb említett két szupernóva esetében mért teljes extink ió mértéke nagyon
magas volt (AV

>1

mag), addig az SN 2004dj esetében ez kevesebb, mint 0,3 mag-

nitúdó (Vinkó és mtsai 2006) ez pedig arra utal, hogy az általunk vizsgált szupernóva
környezetében semmiképpen nem létezhet a visszfény kialakulásához szükséges, s¶r¶
sillagközi anyag. Ezzel összhangban van az a tény is, hogy a szül® sillagnak helyet
adó S96-halmaz valószín¶leg számos atal, forró óriás sillagot tartalmaz (lásd Vinkó és
mtsai 2009 és hivatkozásaik), melyek er®s optikai/UV-sugárzása id®vel elpárologtatta
volna a korábbi porszem séket. A harmadik érv, hogy a szupernóva-robbanást követ®
rövid, de annál intenzívebb UV/röntgen-felvillanás egy kb.

1016

-

1017

m átmér®j¶

üreget hoz létre (Dwek 1983, 1985) - a modellszámításaink szerint a közép-infravörös
sugárzási többlet ezen régión belülr®l érkezik, tehát nagy valószín¶séggel a robbanás
után keletkez® porszem sékt®l származik.
Egy másik lehet®ség a hideg komponens magyarázatára a Bevezetésben említett,
CDS-en belüli szem sekondenzálódás. Bár ezt a jelenséget f®leg olyan szupernóvák esetében feltételezik, melyek körül relatíve nagy a

irkumsztelláris anyag s¶r¶sége, vannak

arra utaló jelek, hogy mégis ez lehet a magyarázat. Chevalier és mtsai (2006)
kb. 10

−6

ikkükben

naptömeg/éves tömegvesztési rátát be sültek a az SN 2004dj progenitorára,

amit Chugai és mtsai (2007) is meger®sített a Hα vonalprolok korai fázisban történt elemzése révén. Utóbbi szerz®k a vizsgált hidrogénvonalak proljában felgyeltek
egy nagy sebesség¶, abszorp iós alakzatra, ami véleményük szerint az említett CDSrégióban keletkezhetett. Az általuk megadott sebességgörbéket a 267-1246. nap közé
es® id®szakra extrapolálva a CDS méretére az adódott, hogy a kérdéses id®szakban 1,9
- 7,0

×

10

16

m között változott. Ez jó egyezést mutat a mi modelljeinkben vizsgált

hideg komponens méretével (lásd 3. táblázat), ami meger®síti azt a feltevést, hogy a
CDS-ben lejátszódó folyamatok szerepet játszanak a közép-infravörös SED-ek kialakulásában.
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Összefoglalás
A Spitzer-¶rtáv s® publikus fotometriai és spektroszkópiai adatait felhasználva elvégeztem az SN 2004dj jel¶ szupernóva koplett, részletes közép- infravörös analízisét. A
robbanást követ® 98.

és 1381.

nap közötti id®szakban mért adatok feldolgozása és

kiértékelése révén el®állítottam a szupernóva fénygörbéit és spektrumait, melyekb®l
kiszámoltam a spektrális energiaeloszlások (SED-ek) különböz® id®pontokra érvényes
uxusértékeit. Az SN 2004et (Kotak és mtsai 2009) után ez a második, hosszú id®szakot lefed® vizsgálat, ami a IIP-típusú szupernóvák környezetében lezajló porképz®dés
lehet®ségét elemzi.
Munkám során több olyan bizonyítékot is találtam, melyek a robbanást követ®, friss
porképz®désre utalnak. Ezek közül a legfontosabb a +400-500. nap környékén kezd®d®
emelkedés a közép-infravörös fénygörbéken, mely id®ben eltolva jelenik meg a rövidebb
hullámhosszaktól a hosszabbak felé haladva. Szintén fontos érv a Spitzer/IRS m¶szerrel
felvett színképekben látható emissziós vonalak ezzel párhuzamos, intenzív gyengülése.
A meggyelési adatokból felvett SED-ekre analitikus és numerikus modelleket illesztettem, el®bbieket a Meikle és mtsai (2007)

ikkében közöltek alapján, utóbbiakat

pedig a MOCASSIN három dimenziós radiatív transzfer kód alkalmazásával. A modellezések eredményei szerint a szupernóva körül két komponens¶ por van jelen: egy
melegebb (T

∼ 500

K) és egy hidegebb (T

∼ 100

K). A meleg komponens nagy

valószín¶séggel frissen kondenzálódott, amorf szénszem sékb®l álló por egy kisebb átmér®j¶ (v
küls®bb (v

∼ 3200
∼ 6400

km s

−1

sebességgel táguló) zónán belül; a hideg komponens pedig

−1
km s ) tartományban lév®, feltehet®leg az ún. hideg s¶r¶ héjban

(CDS), a lökéshullámfrontok és a

sillag körüli anyag köl sönhatásai révén kondenzá-

lódott szem sék összessége lehet.

Utóbbi állítást Chugai és mtsai (2007) független,

a CDS-tartományra vonatkozó vizsgálatai is meger®sítik. Modellezéseink alapján az
SN 2004dj körül pormennyiség össztömege

∼ 10−5

felh® somósodási tényez®k gyelembe vételével is

−4
- 10
naptömeg, ami az esetleges
sak legfeljebb egy nagyságrenddel

lehetne nagyobb érték - ez pedig még így is jóval kevesebb annál, mint ami a jelenleg
érvényes elméleti modellekkel lév® összhang megteremtéséhez, valamint a Világegyetemben meggyelhet® pormennyiség eredetének megmagyarázásához szükséges lenne.
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