
1 
 

 Planck hideg felhők kémiai időevolúciójának vizsgálata 
  Szakdolgozat Vegyész Mesterszak   BERTSYK PÉTER   Témavezető: Dr. Tóth L. Viktor  Konzulens: Dr. Baranyai András  ELTE Csillagászati Tanszák  

    Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest Természettudományi Kar  Kémiai Intézet  A védés helye: Fizikai Kémiai Tanszék 2016 



2 
 

Tartalomjegyzék 
1. Előszó ........................................................................................................................................... 4 
2. Irodalmi áttekintés ...................................................................................................................... 5 
2.1. A csillagközi anyag ................................................................................................................... 5 
2.2. A csillagközi gáz ....................................................................................................................... 5 
2.3. Molekulafelhők ...................................................................................................................... 11 
2.3.1. Sűrű és hideg molekulafelhők ........................................................................................... 11 
2.3.2. Forró molekuláris magok ................................................................................................... 13 
2.3.3. Óriás molekuláris felhők (GMC) ........................................................................................ 15 
2.4. Csillagközi por ........................................................................................................................ 17 
2.5. A csillagközi tér kémiájának vizsgálata .................................................................................. 19 
2.5.1. Történelmi áttekintés ........................................................................................................ 19 
2.5.2. A kémiai modellek korlátai ................................................................................................ 22 
2.5.3. Különböző időskálák .......................................................................................................... 24 
2.5.4. Reakció típusok.................................................................................................................. 25 
3. Közvetlen tudományos előzmények ......................................................................................... 26 
3.1. Időfüggő kémiai modellek ..................................................................................................... 26 
3.2. A TMC-1 kémiai vizsgálata és fontossága .............................................................................. 27 
4. Célkitűzés ................................................................................................................................... 28 
5. Mérés leírás ............................................................................................................................... 29 
6. Módszer: a szoftver és mögötte a kémia .................................................................................. 31 
6.1. Az UMIST RATE2012 programcsomag ................................................................................... 32 
6.2. A reakciósebesség, az azt meghatározó paraméterek és egyenletek ................................... 33 
6.3. A sötét felhők kémiai modelljének parametrizálása ............................................................. 37 
6.4. Modellezés menete ............................................................................................................... 40 
6.5. A paraméterek változásának hatása az időevolúcióra .......................................................... 45 
6.5.1. A hőmérséklet változásának hatása az időevolúcióra ....................................................... 45 
6.5.2. Az ultraibolya sugárzás változásának hatása az időevolúcióra ......................................... 47 
6.5.3. A kezdeti kioltás változásának hatása az időevolúcióra .................................................... 49 
6.5.4. A kezdeti koncentráció változásának hatása az időevolúcióra ......................................... 51 
6.6. Kormeghatározásra alkalmas specieszek meghatározása és vizsgálata ............................... 56 
6.7. Az eredmények ábrázolása .................................................................................................... 58 
6.7.1. NH3 modellezése ............................................................................................................... 59 
6.7.2. HCO+ modellezése ............................................................................................................. 63 



3 
 

6.7.3. A HCO+/NH3 modellezése. ................................................................................................. 64 
7. Az eredmények összefoglalása .................................................................................................. 68 
8. Diszkusszió ................................................................................................................................. 74 
Szakdolgozat összefoglaló ................................................................................................................. 75 
Summary ........................................................................................................................................... 76 
9. Köszönet nyílvánítások .............................................................................................................. 77 
10. Irodalom jegyzék ................................................................................................................... 78 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

1. Előszó 
 
A munkám során olyan interdiszciplináris területen dolgoztam ahol egyesül a csillagászat és a 
vegyészet. A körülményeket tekintve a közeg, amiben a modellezések végeztem csillagászok 
számára viszonylag megszokottak, kémikus számára, pedig merően egzotikusak lehetnek. 
Gondoljunk bele, hogy extrém alacsony hőmérsékleten, ~10 K-en, vegyész számára „híg 
gázok” ~104 részecske/cm3 paraméterek uralkodnak a csillagközi térben.  
 
A munkám fő célja a hideg Planck felhők kormeghatározása és a felhő-részek korainak 
megbecsülése volt. A felhők (felhő-részek) korát azok kémiai összetételéből és a vegyületek 
elméleti koncentrációszámításaiból határoztam meg. Az összetételt külön-külön vegyületre 
nézve, pedig infravörös és rádió teleszkópok segítségével mért adatokból kaptam meg. Az 
időfüggő kémiai elméleti modellek és a megfigyelésekből származó kémiai összetételek 
összehasonlításával határoztam meg a későbbiekben a felhők becsült elméleti korát. 
 
A munka folyamán két molekula (NH3 és HCO+) adatait modelleztem a TMC-1 felhőben 
(Taurus Molecular Cloud - 1). Az elméleti modellezéshez az UMIST asztrokémiai kód 2012 
változatát használtam. A kód futtatása során a kémiai vegyületek időevolúcióját modelleztem 
a következő kezdeti paraméterekkel: 10 K < T < 20 K; 103 cm-3 < n (H2) < 5∙104 cm-3; 1 < AV 
< 10, becsült átlagos csillagközi UV sugárzás mellett. A modell tartalmazza az egész UMIST 
gázfázisú hálózatot 467 speciesre. A következő specieszek viszonylagos összetételét 
vizsgáltam meg részletesen: CO, CH, OH, HCO+, HCN, HNC, NH3, N2H+ és H2CO. Jelentős 
összetétel időfüggést tapasztaltam a következő specieszek hányadainál: NH3/H2, HCO+/H2 és 
HCO+/NH3. A modellből kapott HCO+/NH3 erősebb időfüggést mutat, mint a NH3/H2 és 
HCO+/H2 külön-külön. Eredményként azt kaptam, hogy a TMC-1 NH3 (és HCO+) alapján 
meghatározható kor eloszlás nem olyan egyszerű, mint azt eddig feltételezték. A 
kormeghatározást 16 kiválasztott pontban végeztem el. A 16 kiválasztott pont közül 3-ban 
kitűnő kormeghatározást sikerült elérnem mind a két anyagfajtára. A modellezés 
eredményeiből két konferencia publikacio is született, amelyeket a Nemzetközi Csillagászati 
Unió (International Astronomical Union - IAU) közgyűlésén bemutattuk, mint posztereket. 
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2. Irodalmi áttekintés 
 
Sok szakcikk mellett elsősorban Millar (2015) cikkjére támaszkodom.[1] 
 

2.1. A csillagközi anyag 
 
A klasszikus értelemben vett csillagközi anyag (CSillagKözi Anyag – CSKA) a csillagok 
közötti teret kitöltő összes speciesz gyüjtőfogalma. Ez az az anyag, amelyből a csillagok 
képződnek. A csillagok fénye világitja meg a különben sötét Univerzumot. A csillagokban 
zajló nukleoszintézis, pedig az Univerzum anyagi összetételét változtatja meg. A csillagokban 
fuziós folyamatokkal hidrogénnél nehezebb elemek keletkeznek. Amennyiben a csillag 
„élete” szupernóva robbanással végződik egy rövid és heves nukleoszintézis zajlik le, 
melynek során mindenféle elemek (akar a vasnál nagyobb rendszámuak is) keletkeznek. A 
robbanás során ezek az elemek szétszóródnak az Űrben. Itt a továbbiakban a CSKA részévé 
válnak. Ebből a jövőben a csillagközi ködök, bolygók, új csillagok és még sok más fog 
létrejönni. Földünk is ilyen anyagból keletkezett, sőt mint a Földön élő összes élőlény, 
közöttük az ember is, ebből az anyagból áll. 
 
A CSKA anyag típus és energia szerint több részre osztható. Ilyenek például a csillagközi gáz, 
amely elemeket, ionokat és molekulákat is tartalmaznak, vagy a csillagközi por, amely az 
előbbiek agglomerációja révén jön létre. A tágabb értelemben vett CSKA-ban ezenkívül 
különböző fajta sugárzások – infravörös, látható fény, ultraibolya, vagy annál nagyobb 
(kinetikus) energiával rendelkező kozmikus sugárzás – nagy sebességű atomok, ionok és γ 
sugárzás, is vannak, továbbá a csillagközi mágneses tér. Mindezekről a további fejezetekben 
bővebben lesz szó.  
 

2.2. A csillagközi gáz  
 
A csillagközi gáz tágan meghatározott értelemben néhány tartományra osztható, amelyekben, 
közelítőleg, nyomás egyensúly áll fenn.[1] A következő táblázat bemutatja a csillagközi gáz 
különböző fizikai fázisait (2.1. Táblázat).  
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2.1. Táblázat: A csillagközi gáz fázis szerinti felosztása (Fázis), az ott uralkodó hőmérséklet 
(Hőmérséklet), sűrűség (Sűrűség) és a fázis részleges ionizáltságának mértéke (Részleges 
ionizáltság).[2] 
Fázis Hőmérséklet (K) Sűrűség (cm-3) Részleges ionizáltság 
molekula gáz 10-20 > 102 < 10-6 
hideg neutrális közeg  50-100 20-50 ~10-4 
meleg neutrális közeg  6000-10000 0,2-0,5 ~0,1 
meleg ionizált közeg ~8000 0,2-0,5 1,0 
forró ionizált közeg ~106 ~10-2 1,0 
 
A csillagközi gáz ilyen felosztása természetesen elég viszonylagos. A valóságban a 
megfigyelések azt mutatják, hogy a gáz lehet kevert állapotban is és nincs, szoros határ a 
táblázatban leirt közegek között. A dinamikai egyensúly e fázisok között is csak részlegesen 
igaz. Ahhoz, hogy realisztikus képet kapjunk, a csillagközi gáz fizikai állapotáról figyelembe 
kell venni az, hogy a csillagközi gáz erősen turbulens. A továbbiakban tekintsük át ezeknek a 
tartományoknak a speciesz összetételét és az alapvető fizikai tulajdonságait. Az olyan 
fotonokat, amelyek energiája nagyobb a hidrogén ionizációs potenciáljánál (13,6 eV) 
elsősorban a forró csillagok, másodlagosan a forró csillagközi anyag, emittálják. A csillag 
közeli szomszédságában lévő gáz viszont ezeket a fotonokat teljes mértékben abszorbeálja. Ez 
a gáz ionizációjához és az u.n. Strömgren Szféra (forró csillag környezetében lévő nagy 
energiájú ionizált gáz) kialakulásához vezet. Az következő táblázat tartalmazza a diffúz 
CSKA-ban lévő specieszek hidrogénhez viszonyított koncentrációit, ionizációs potenciáljaikat 
és töltés állapotukat (2.2. Táblázat). 
 
2.2. Táblázat: A diffúz CSKA-ban található leggyakoribb specieszek (Species) hidrogénhez 
viszonyított koncentrációi (Koncentráció), ionizációs potenciáljai (I.P.(e. V)) valamint töltés 
állapotai (Töltés).[1] 
Species Koncentráció I.P (eV) Töltés Species Koncentráció I.P (eV) Töltés 
H 1 13.60 H Na 2.34 10-8 5.14 Na+ 
He 0.1 24.59 He Mg 4.17 10-5 7.65 Mg+ 
C 2.9 10-4 11.26 C+ Si 4.07 10-5 8.15 Si+ 
N 7.9 10-5 14.53 N P 3.47 10-7 10.49 P+ 
O 5.8 10-4 13.62 O S 1.82 10-5 10.36 S+ 
F 3.39 10-8 17.42 F Cl 2.14 10-7 12.98 Cl+ 
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Megjegyzés: a csillagközi felhőkben a specieszek nagy része a porszemcsék által kötött állapotban tartózkodik. 
Így a csillagközi felhőkben a specieszek koncentráció értékei kisebbek a kozmikus értékeknél. Kivétel a H, He 
és F specieszek koncentráció értékei. 
 
A „fontosabb” felhőtípusokban uralkodó jellegzetes körülményeket a 2.3. Táblázat 
tartalmazza. 
 
2.3. Táblázat: Az CSKA-ban lévő felhő típusok (Felhő típus). Azok tipikus mérete (Méret 
(pc)), hőmérséklete (T (K)), számsűrűsége (n (cm-3)), oszlopsűrűsége (NH (cm-2)). A látható 
fény tartományába eső sugárzás kioltása (AV (mag)), részleges ionizáció (f (e)) és a fizikai 
paraméterek meghatározására leggyakrabban használt specieszek felsorolása (Próba).[1] 
Felhő típus Méret 

(pc)a 
T (K) n (cm-3) NH (cm-2) AV 

(mag) 
f (e)b Próba 

Diffúz 1-3 70-100 10-100 <1021 <1 10-3-10-4 21 cm H vonal H2 
UV abs C+ 

Sötét 1-5 8-15 104-106 1022 10-20 10-7-10-8 CO, H2CO, HCN, 
HCO+ 

Forró Mag 0.01-0.1 100-300 107-109 1024 5000 < 10-9 CS, CH3OH, NH3, 
CH3CN 

Óriás 
molekuláris 

100-500 30-70 <103> 1025 –  –  CO, HCN, NH3 

a 1 pc = 3.086 1018 cm. 
b f (e) = n (e) / n 
Megjegyzés: Egy parszek (pc) távolságra van tőlünk az az objektum, melyből merőleges rálátás esetén a 
földpálya sugara éppen 1" szög alatt látszik (1"= 1 szögmásodperc, azaz a fok 1/3600-ad része). 
 
A 2015 májusáig egyértelműen beazonosított csillagközi és közvetlen csillag melletti 177 
speciesz a következő táblázatban van feltüntetve (2.4. Táblázat). 
 
2.4. Táblázat: a csillagközi és közvetlen csillag melletti gáz fázisban detektált molekulák 
(2015, május).[1] 
Méret       
2 atom H2 CH CH+ NH OH OH+ 
 HF SiH SH SH+ HCl HCl+ 
 ArH+ C2 CN CN- CO CO+ 
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 CF+ SiC CP CS N2 NO 
 SiN PN NS O2 AlO SiO 
 PO SO SO+ FeO AlF NaCl 
 AlCl SiS KCl NO+(?)   
3 atom H3+ CH2 NH2 H2O H2O+ H2S 
 H2Cl+ C2H HCN HNC HCO HCO+ 
 HOC+ HCP HCS+ N2H+ HNO HO2 
 AlOH C3 C2N C2O c-SiC2 C2P 
 C2S NaCN MgNC MgCN SiCN SiNC 
 KCN AlNC FeCN OCS N2O SO2 
 SiCSi      
4 atom CH3 NH3 H3O+ PH3 C2H2 H2CN 
 HCNH+ H2CO H2CS H2O2 c-C3H l-C3H 
 l-C3H+ HCCN HNCO HOCN HCNO HMgNC 
 HNCS HSCN HCO2+ C3N C3N- C3O 
 c-SiC3 C3S HCCO    
5 atom CH4 SiH4 CH2NH CH3O H2COH+ c-C3H2 
 H2CCC CH2CN CH2CO HCOOH NH2CN C4H 
 C4H- HC3N HCCNC HNCCC CNCHO C5 
 SiC4      
6 atom C2H4 CH3OH CH3SH CH3CN CH3NC CH2CNH 
 HC2CHO NH2CHO H2CCCC HC4H HC3NH+ c-C3H2O 
 C5H HC4N C5N C5N- C5S  
7 atom CH3NH2 CH3CCH CH3CHO CH2CHCN c-CH2OCH2 CH2CHOH 
 C6H C6H- HC5N C2H5S   
8 atom CH3CHNH CH2CHCHO NH2CH2CN HCOOCH3 CH3COOH CH2OHCHO 
 CH3C3N H2CCCHCN HC6H H2C6 C7H  
9 atom CH3CHCH2 C2H5OH CH3OCH3 C2H5CN CH3CONH2 CH3C4H 
 C8H C8H- HC7N C2H5SH   
10 atom CH3COCH3 CH3CH2CHO (CH2OH)2 CH3C5N   
11 atom C2H5OCHO CH3COOCH3 CH3C6H HC9N   
12 atom C2H5OCH3 C3H7CN C6H6    
13 atom HC11N      
>13 atom C60 C70     
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A nemrég detektált specieszek közül az ArH+ ion érdekességnek számít. Ez az első nemesgáz 
molekulaion az CSKA-ban, amit detektáltak. A Földön az 40Ar izotóp (40K β bomlása) egy 
viszonylag nagy mennyiségben jelenlévő speciesz. Az CSKA-ban azonban a 36Ar izotóp a 
gyakoribb. Erre a következtetésre jutottak Barlow és mt. (2013)[3], akik az 36ArH+ speciesz 
J=1-0, J=2-1 forgási átmeneteit detektálták a Rák-ködből irányuló emisszióban. Az emissziós 
vonalak 617,5 és 1234,6 GHz frekvenciákon voltak mérve a Herschel űrtávcső segítségével. 
 
Ez az izotóp robbanásszerű nukleoszintézis során termelődik, ami összhangban van azzal a 
ténnyel, hogy a Rák-köd egy szupernóva robbanás eredménye ként jött létre. Ez egy jó 
példája annak, hogy specieszek megfigyeléseiből a felhők fizikai állapota is meghatározható. 
Egyes esetekben ezekből a mért adatokból a csillagközi gáz története is felderíthető, mert a 
kémiai folyamatok termékei, azaz a detektált specieszek relatív gyakorisága, időfüggőek. A 
2.3. Táblázatból látható, hogy a specieszek a CSKA-ban gyengén ionizált plazma állapotban 
találhatóak. A plazma Debye hossza tipikusan makroszkopikus közel 10-20 m, a plazma 
paramétere, pedig: Λ – 105-106 között van. Eltekintve attól, hogy a hideg csillagközi 
felhőkben viszonylag csekély mennyiségű ion található, kiderül az is, hogy az exoterm 
reakciók az ionok és a semleges specieszek között nagy hányadában (igaz nem teljesen) 
irányítják az űrben zajló kémiai alapreakciókat.  
 
A 2.1. Ábrán látható a csillagközi anyag egyszerűsített ökológiája.  
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2.1. Ábra: Az CSKA ökológiájának sematikus ábrázolása.[4] A színek a gáz hőmérsékletét 
írják le: kék ~ 10-300 K, sárga ~ 300-8000 K, zöld ~ 8000-10000 K, piros ~ 105-106 K. A 
színek az ionizáció mértékét is mutatják: kék – molekuláris, sárga – hideg atomáris, zöld – 
meleg ionizált, piros – forró ionizált. 
 
Az anyag körforgásának vizsgálata az CSKA-ban kezdődhet a sötét, sűrű molekuláris 
felhőkkel ahol a csillagok születnek (Star formation). A csillagképződés hatására sok UV 
sugárzás és meleg gáz – csillagszél kerül a csillagközi térbe (Young Stellar Objects, H2, HII). 
Ez a nagy mennyiségű energia akár fel is bonthatja (ionizálhatja) a csillagok közvetlen 
környezetében lévő molekuláris gázt (meleg gáz buborékok, HII winds). A következő lépés a 
csillagok evolúciója, amely során a nagy tömegű csillagok, mint szupernóvák fejezik be 
életüket (SN, HII). A szupernóva robbanások hatalmas forró gázbuborékokat hoznak létre a 
CSKA-ban. Ha több ilyen buborék is ütközik, akkor ez akár egy szuperbuborékot is alkothat 
(supershell, HII, HI). A szuperbuborék tágulása során a táguló lökéshullám, mint egy 
„hólapát” összeszedi a környező meleg neutrális hidrogént (HI). Amikor az összeszedett 
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anyag mennyisége túllép egy kritikus értéket akkor a gravitációs instabilitás hatására a 
szuperbuborék által összenyomott gázban megindul a gravitációs fragmentáció (Gravity, 
Shocks). 
 
A gravitációs fragmentáció eredményeként kapjuk a neutrális és molekuláris felhők sokaságát 
(HI + H2). Amelyek a továbbiakban új csillagok képződésének lehetnek a „bölcsői” (új Star 
Formation). Ez a körfolyamat az idővel ahhoz vezet, hogy egyre kevesebb gáz és egyre több 
csillaganyag lesz a galaxisban. Egy átlagos csillagképződési ciklus után a nagytömegű 
csillagok körülbelül a gáz mindössze 25-30% térítik vissza a csillagközi térbe. A mi 
Galaxisunk élete során (~12 milliárd év) a kezdeti gáz fázisú anyagnak ~80% már átalakult 
csillaganyaggá (stellar remnants: white dwars, neutron stars, black holes). Ez a CSKA anyag 
körfogásának a nagyon leegyszerűsített leírása.  
 

2.3. Molekulafelhők 
2.3.1. Sűrű és hideg molekulafelhők 

 
A hideg és sűrű felhőket, más néven sötét felhők, először még William Herschel figyelte meg 
és írta le, mint a „lyukat az égen, amit elhagytak a csillagok”.[5] Később Edward E. Barnard 
definiálta ezeket az égi objektumokat, mint olyanokat „amik a megfigyelő és a csillagok 
között találhatóak”.[6] Ezek többnyire molekuláris gázból álló objektumok, amelyek 
portartalmuk miatt optikailag átlátszatlanok. A hideg és sűrű felhők általában ~10 K 
hőmérsékletűek és 103-106 H2 molekula cm-3 sűrűségűek. A felhők lehetnek elég komplex 
alakzatúak, bár általában rostos (filamentáris) szerkezetűek, amelyek sub-parsec skálán 
mutatnak nagy inhomogenitásokat (a központi magokban a sűrűség lehet, akár 106 részecske 
cm-3). Ezeket a hideg és sűrű felhőket néha „csillagbölcsőknek” is nevezik, mivel valójában 
bennük születnek a csillagok.[7] 
 
A sötét felhők neve abból ered, hogy azok gyakorlatilag átlátszatlanok a látható és UV 
sugarak számára és ilyen formában „elsötétítik” a mögöttük tartózkodó csillagok fényét. A 
számsűrűségük ~103-106 cm3. Az UV fotonok kizárása több fontos következménnyel jár a gáz 
számára. Így a foto-ionizáció és a fotó-disszociáció gyakorlatilag elhanyagolható és csak kis 
mértékben, a felhő szegélyén lévő specieszek reakcióiban tesznek változást. A hőmérséklet 
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~10 K körüli és a csekély részleges ionizáció f(e) ~10-7-10-8 értékei is jóval kisebbek a diffúz 
felhőkéhez képest.  
 
Az UV fotonok hiányának egyik további következménye az, hogy az atomáris hidrogén nagy 
része lehetőséget kap a porszemcsék felületén átalakulni molekuláris hidrogéné. A megmaradt 
atomáris hidrogén részleges hányada mindössze ~10-1-10-3. Ezekben a felhőkben lévő 
specieszek detektálása a milliméteres és szub-milliméteres hullámhosszú forgási emissziós 
vonalak megfigyelései segítségével történik. Ez nagyon hatékony ábrázolás, hiszen a 
viszonyított koncentrációk kimutatási határa, speciesztől függően, akar 10-12 is lehet. Kutatási 
célból idáig közel 60 speciest detektáltak a hideg és sűrű felhőkben. Ezekből az adatokból 
sikerült meghatározni a felhők tömegét, ami tipikusan ~1-500 naptömeg (M⊙) közötti, és 
méretét is, ami kb. 1-5 pc. A naptömeg (M⊙) – a Nap tömege, ez a csillagászatban 
viszonyítási alap a csillagok és a náluk nehezebb égitestek tömegének szemléletessé tételéhez. 
Értéke 1,9891∙1030 kg.[8] 
 
Nagy felbontású spektrális felvételek azt mutatják, hogy a vonalszélességek több hideg 
felhőben is összhangban vannak a termális mozgással és a szubszonikus turbulenciával, 
valamint néhány sűrű és hideg felhő a proto-csillagba történő összeomlás jelét is mutatja. 
Galaxisunk, a Tejút rendszer, csillagképződése ~0,1-1,0 M⊙/év. Ez egy kis hatásfokú 
csillagképződés és a sűrű és hideg csillagközi felhőkben csak néhány kistömegű csillag 
képződhet (kistömegű csillagnak azokat a csillagokat nevezik, melyek tömege a M⊙ 
nagyságrendbe esik, vagy kisebb, de 0,085 M⊙ -nél nagyobb). 
 
A hideg csillagközi felhők speciesz összetételét általában két megfigyelésből eredő értekkel 
szokták jellemezni. Az első jellemző érték az, hogy a többatomos specieszek többsége 
szénláncot tartalmaz vagy sem. Ilyenek, például a cianopoliének HC2n+1N (n = 0-5), 
kumulének H2Cn (n = 2-4), polikarbo-szulfidok CnS (n = 2-4) és polikarbo-monoxidok CnO 
(n = 2-3), cianoalkenil gyökök C2n+1N (n = 1, 2), alkenil gyökök HCn (n = 2-8) és szénlácu 
anionok C4H-, C6H- és C8H-. A megfigyelések egyik meglepő eredménye az, hogy a 
csillagközi felhőkben a hidrogén szénhez viszonyított koncentrációja egy extrém nagy 
értéknek adódik. 
 



13 
 

A második jellemző érték az, hogy sok speciesz hatalmas fokú deutérium dúsítást mutat. Ha 
összehasonlítjuk a deuterált specieszek XD és hidrogén analógjainak XH viszonyított 
mennyiségeit, akkor azok aránya merően nagyobb, mint az űrben a D/H aránya, ami közel 
2∙10-5 adódik. A hideg, sötét felhőkben a deuterált frakciók 0,3 (azaz 30%) értéket is elérnek 
(főleg a HDCO-ban). Lis és mt. (2002)[9], Parise és mt. (2006)[10], valamint Roberts & Millar 
(2007)[11] kimutatták a kétszeresen (D2CO) és háromszorosan (ND3) deuterált specieszek 
jelenlétét is. Az ND3 / NH3 viszonyított koncentrációja 10-3 adódik, ez az érték 11 (!) 
nagyságrenddel nagyobb a kozmikus térben lévő specieszek statisztikus értéknél (D/H) ~10-14. 
Ez a felhalmozódási folyamat, amit frakcionálásnak neveznek, egy kinetikus effektus, amit a 
zéró-pont energia különbségei hajtanak. A folyamat eredménye, az, hogy a deuterált 
specieszek, mint nyomelemek használhatóak alacsony hőmérsékletű fizikai és kémiai 
folyamatok kimutatására a sötét felhőkben. 
 

2.3.2. Forró molekuláris magok 
 
A nagy tömegű csillagok keletkezéséről, melyek tömege 8 M⊙ feletti, egyértelmű és 
mindenki által elfogadott elmélet mind a mai napig nincs. A meglévő elméletek egyik 
problémája az, hogy ha a nagy tömegű csillagok, a csillagközi felhők anyagának gravitációs 
összeomlásából keletkeznek, akkor viszonylag rövid időn belül, a növekvő protocsillag 
sugárzásának hatására az összeomlási folyamat leáll.  
 
A nagy tömegű csillagok meglepően gyorsan, közel 5 ∙ 104 év alatt képződnek a kisebbekkel 
szemben, akiknek erre akár 107 év is szükséges. A nagytömegű csillagok élete rövid 1-50 
millió év. Csillagképződési folyamatukat tehát nehéz megfigyelni, hiszen ez rövid ideig tart és 
számuk is nagyságrendekkel kisebb, mint a kis tömegű csillagoké. Egy átlagos csillag 
halmazban minden 104 csillagra ~60 nagytömegű csillag jut.[12] Hatalmas, molekuláris 
csillagközi felhőkben, úgynevezett óriási molekuláris felhőkben (GCM – Giant Molecular 
Cloud), keletkeznek, melyek tömege >105 M⊙ (lásd 2.3.3. alfejezet). 
 
A nagy tömegű csillagoknak több előnyös tulajdonsága is van, amit a molekuláris 
asztrofizikában fel lehet használni. A nagy tömegű fiatal csillagok nagy luminozitással is 
rendelkeznek, ezért erőteljes sugárzásuk a környező sűrű gázt magas hőmérsékletre (több száz 
K fokra is) fel tudja melegíteni. A magas hőmérséklet miatt a felhőben lévő, spécieszekben 
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gazdag, jégkristályok akár meg is olvadhatnak. A gázban zajló folyamatok sebessége is 
megváltozik. Természetesen a megemelkedett hőmérséklet miatt az ilyen gáz gyorsan – 104 év 
alatt, diszpergálódik a csillagközi térbe. Mindez jó körülményeket hoz létre a 
rádióteleszkópos megfigyelésekhez. 
 
A nagy tömegű csillagok a kezdetben sűrű, molekuláris felhő környezetüket ionizálják. A 
belül forró, sűrű molekuláris felhő külső része hatékonyan hűl. A gáz hűlése a molekuláris 
vonal emisszióval magyarázható. A forró molekuláris magok (a továbbiakban HMC az angol 
Hot Molecular Cores után) átlagos mérete kicsi ~0.01-0.1 pc. A HMC-t körülvevő hidegebb 
molekuláris mag (borító réteg) mérete azonban ~0.1-10 pc is lehet. A HMC-k speciesz 
összetétele szignifikánsan eltér a hideg csillagközi felhők összetételétől. Az összetétellel 
változnak a kémiai viszonyok is. Így a heterogén kémiának nagyobb szerepe lesz a HMC-
kben.   
 
Ennek következménye az, hogy a HMC-kben nagy mennyiségben megfigyelhetőek 
hidrogénnel telített molekulák, például: NH3, CH4, H2S, CH3OH, C2H5OH, stb. Ezeknek a 
molekuláknak a viszonylagos koncentráció értéke ~103-106 szorosa annak, amit a sötét 
felhőkben lehet megfigyelni. A hideg felhők speciesz összetételét főleg a gáz fázisú kémia 
határozza meg. A HMC-kben ezzel ellentétben a már említett heterogén kémia okozza, a 
fokozottan megnövekedett hidrogénnel telített speciesz koncentrációkat. Bár a magas 
hőmérséklet miatt a gázfázisú reakciók sebessége is felgyorsul, ez csak elenyésző változást 
okoz a specieszek koncentráció változásaiban. Hozzá kell tenni azt is, hogy a HMC-ben a 
specieszek D/H aránya ~10-100 szorosa az átlagos kozmikus D/H aránynak, de így is sokkal 
kisebb, mint a hideg felhőkben tapasztalt ~104-105 arány. 
 
A már említett frakcionálás nem alkalmazható a HMC-khez a bennük uralkodó magas 
hőmérsékletek miatt. A hidrogénnel telített specieszek nagy mennyiségét a HMC-k 
szerkezetével és a detektálás módjával lehet megmagyarázni. A szerkezetet a már említett 
módon belső és külső rétegekre lehet bontani. A megfigyeléskor természetesen mindkét 
rétegből egyszerre, egyidejűleg jön az adat, a gáz fázisban lévő specieszek forgási vonal 
emisszióján keresztül. Az egyszerű specieszek, mint a H2O és CH4 párolgásuk után a 
továbbiakban gáz fázisú reakciókban vehetnek részt. A reakciók termékei lehetnek akár 
komplex vegyületek is, például a metil-etil éter. 
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Mivel a reaktánsok és a termékek evolúciója időben gyors, ezért a specieszek időevolúciós 
skálája is nagyon rövid. Ezen a rövid időskálán (≤106 év) zajlik le a felhőkben a bonyolult 
hideg jég kémia.  
 
Összefoglalva a HMC-k jellemzőit azt lehet mondani, hogy: méretük viszonylag kicsi; 
sűrűségük a molekuláris felhők normális értékéhez képest viszonylag nagy: n(H2) ~107-109 
cm-3. Tömegük néhány ezer M⊙, oszlopsűrűségük nagyon nagy: N(H2) ~1024-1025 cm-2 a sötét 
felhők oszlopsűrűségéhez 1022 cm-2 képest. Az elektron frakciók nagyságrendjei – 10-10-10-11 
viszont kicsik. A gáz ilyen fizikai körülményei ahhoz vezetnek, hogy viszonylag sok szerves 
molekula keletkezhet. Mindezen jellemzők miatt a HMC-k szub-milliméteres spektrumai 
nagyon világosak és vonalakban gazdagok. A spektrumok olyannyira vonal dúsak lehetnek, 
hogy azok egyszerűen összeolvadnak, ezáltal megnehezítve a jellemző átmenetek és a 
molekulák beazonosítását. 
 

2.3.3. Óriás molekuláris felhők (GMC) 
 
A molekuláris felhőket, más néven még „csillag bölcsődék” – nek is nevezik, utalva itt arra, 
hogy, a mai ismeretek szerint, ezekben a felhőkben megy végbe a csillagképződés a 
galaktikákban. Egy tipikus felhő jellemzői, mint sűrűsége és mérete, lehetőséget adnak a 
molekuláris hidrogén képződésére. Ebben különböznek a molekuláris felhők a többi felhő 
típustól, melyekben (az előbbiekben már említett) főleg ionizált gáz van. A hatalmas méretű, 
főleg molekuláris gázt tartalmazó felhőket, melyek tömege tipikusan néhányszor 105 M⊙ óriás 
molekuláris felhőknek (a továbbiakban GMC az angol Giant Molecular Cloud után) szokás 
nevezni. 
 
Egyedülálló molekuláris felhők is jelen vannak a csillagközi térben, de ezek a felhők általában 
nagyobb, koherens struktúrák, GMC-k részei. A GMC-k, a csillag-gáz komplexusok (GMC-k 
és OB asszociációk együttese), és a Galaktikus Központban lévő fekete lyuk a legnagyobb 
tömegű képződmények a Tejútrendszerben. A csillagképződés elsősorban a GMC-kben zajlik. 
A GMC-k tömegének ~3-5% a jövőben új csillagok anyagát fogja képezni. A foto-ionizáció, a 
csillagszél és végül a szupernóva robbanások olyan, a csillagképződéssel járó társ folyamatok, 
melyek nagy mennyiségű energiát szolgáltatnak a molekuláris gáz számára. Ezen nagy 
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energia fluxus hatására a gázban a Világegyetem számára fontos hidrodinamikai és magneto-
hidrodinamikai folyamatok indulnak meg. 
 
A gázban ezek a folyamatok új kémiai folyamatokat iktatnak be, és a már meglévőek 
mennyiségi teljesítményét is drasztikusan megnövelik. A fizikai paraméterek szempontjából 
nagymértékben nő a gáz nyomása és hőmérséklete (akár néhány ezer K fokkal is). Mindez 
ahhoz vezet, hogy a molekuláris felhőben lévő porszemcsékből nehéz atomok szabadulnak 
fel, például ilyen a Si. A magas hőmérséklet miatt a semleges specieszek reakcióba lépnek a 
hidrogénnel (H és H2), ami tovább fokozza a kémiai diverzitást a molekuláris és a hideg 
felhők között.  
  
A magneto-hidrodinamikai folyamatok (a mágneses terek jelenléte miatt) felelősek a töltött 
részecskék összekapcsolódásáért. Az ionizált specieszek frakciójának csökkentése, pedig 
elősegíti a gáz gravitációs összeomlását. Az összeomlás ellen dolgozhat, azonban a túlzottan 
megnövekedett ionizációs fok. Ha ez az érték magas, akkor a semleges és az ionizált 
specieszek közötti ütközések növelhetik a mágneses nyomást, ami akár gátolhatja az 
összeomlást is. Mivel a sűrű magokban az ionizált specieszek frakciója kicsi ~10-7, ezért ez a 
mágneses nyomás nem tudja lényegesen gátolni a gáz gravitációs összeomlását.  
 
Azt, hogy egy adott GMC-ben mikor indul meg a csillagképződés elméletileg megbecsülhető 
annak sűrűségéből, hőmérsékletéből és átlagos oszlopsűrűségéből. A sűrűség és a hőmérséklet 
azt mutatja, hogy a felhő mennyire van a gravitációs összeomláshoz közeli állapotban. Az 
oszlopsűrűség azt mutatja, hogy a felhő mennyire átlátszatlan a gravitációs összeomláskor 
keletkező sugárzás számára. Ezt a csillagképződési elméletet a mágneses tér erősségének 
mérésével is alá lehet támasztani. A mágneses térerősséget, például az, OH és a CN gyökök 
emissziós vonalainak Zeeman szétválásának mérésén keresztül lehet meghatározni. Említést 
érdemel, hogy a molekuláris emissziós vonalak általában érzékenyek a helyi sűrűségekre, hisz 
azok ütközései során gerjesztődnek.  
 
A nagy tömegű csillagok, melyek tömege >8 M⊙, csak óriás molekuláris felhőkben 
keletkeznek. Nem minden óriás molekuláris felhőben vannak forró magok és nem 
mindegyikben keletkeznek nagy tömegű csillagok. Például az Orion köd egy nagy tömegű 
csillagkeletkezési hely. Ugyanakkor a Taurus (Bika) csillagképben látszó óriás molekuláris 
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felhőkben csak kis és közepes tömegű (<6 M⊙) csillagok keletkeznek. Ennek az oka még mai 
napig sem tisztázott. Mivel a molekuláris felhők leírása alapvetően a molekulák rádió 
sugárzásának mérése és modellezése alapján történik e molekulák keletkezését és 
átalakulásait leíró asztrokémia lehet az egyik kulcsa a rejtély megfejtésére. 
 

2.4. Csillagközi por 
 
A csillagközi port több mint egy évszázada fedezték fel. Azóta, a csillagok által szolgáltatott 
ultraibolyától – szub-milliméteres hullámhosszig terjedő sugárzással, több absorbciós és fény 
szórásos mérés készült a csillagközi por paramétereinek meghatározására. A mérésekből a 
porszemcsék nem szférikus alakzata, szub-mikronos mérete és szilícium (szilikátok) vagy 
szén (szénvegyületek és szénláncok) alapú összetétele derült ki. A por alkotóelemei a vörös 
óriás csillagok légköréből, illetve szupernóva robbanások következtében kerültek ki a 
csillagközi térbe. Azt, hogy szilícium vagy szén kerül ki, az határozza meg, hogy a csillagban, 
a szupernóvát megelőző lehűlési szakaszban milyen termo nukleoszintézis a domináns. Ha az 
oxigén (O atomáris) termelés nagyobb a szénnél (C atomáris) akkor nagy mennyiségű 
szilícium fog keletkezni. Ha az arány fordított, akkor nagy mennyiségű szén fog termelődni. 
A szupernóvát követő szétszóródás és a gáz lehűlése után vagy szilika vagy széntartalmú 
porok fognak keletkezni.  
 
A csillagászok magnitúdókat (nagyságrendek közötti különbségeket) használnak a fényesség 
mérésére. A definíció szerint az ötös magnitúdó különbség két objektum között 100 szoros 
fényesség különbséggel lesz egyenlő:  
 

− = . [ / ]                     (2.1) 
 
ahol m a látszó fényesség magnitúdója és F a fluxus. 
 
Egy adott luminozitású csillag mérhető fluxusa részben a távolságtól, részben a csillagközi 
anyag fényességcsökkentő hatásától (extinkciójától) függ. A Földhöz legközelebb lévő 
világos csillagok látóhatárának tanulmányozásával sikerült egy összefüggést lelni a hidrogén 
nukleonok oszlopsűrűsége (NH) és a vizuális extinkciók (AV) között (abszorpció + szórás). Az 
összefüggést az a feltételezés is alátámassza, hogy a por és a gáz nagyjából egyenletesen van 
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összekeverve a csillagközi térben. A konkrét arány a következő képen van megadva: AV/NH = 
5.1 ∙ 10-22 magnitúdó cm2 H nukleononként.[13] Ez a csillagközi tér 1 cm-3 átlagos sűrűségű H 
nukleonok számára, 1 kpc (=3,086∙1021 cm) úthossz mellett 1.6 szoros magnitúdójú extinkciót 
jelent a V sávban (550 nm). Az extinkció elsősorban a szórás és kisebb mértékben az elnyelés 
következménye. 
 
A csillagközi közegben lévő porszemcsék részben „csupaszok”, de a hideg, sűrű 
tartományokban gyakori a jéggel való borítottság is. Gibb és mts. (2000)[14] ilyen jégpalásttal 
rendelkező porszemcsék infravörös spektrumait vették fel és vizsgálták meg. Az IR 
spektrumból a borító jégréteg összetételét is sikerült meghatározniuk. A megfigyelt jég fő 
molekuláris komponensei – H2O, CO, CH3OH és CO2. 
 
Az ilyen mérések akár képesek kimutatni a hidrogénhez viszonyított ~10-6-10-7 
koncentrációban jelenlévő kísérő (nyom) elemeket is. Ezekből a mérésekből derült ki az is, 
hogy az 1-0.1% víz a csillagközi jég egyik domináns komponense.  
 
A csillagközi por infravörös (IR) felvételein nagy emissziós sávokat lehet megfigyelni.  
Ezekből a sávokból nyújtási és hajtási modellek alapján beazonosíthatóak a policiklikus 
aromás heterociklusos molekulák (polycyclic aromatic hydrocarbon, PAH-ok). A mért 
spektrumokból sajnos egyértelműen nem lehet beazonosítani egy konkrét PAH-ot sem az 
űrben, de a sávintenzitásokból arra lehet következtetni, hogy a csillagközi por 
széntartalmának a 10-20% ilyen formában van jelen.[1] 
 
A spektrumok 2-10 μm tartományában látható folytonos emisszió részletes modellezése azt 
mutatja, hogy a PAH-ok mérete ~30-100 szén atom. A PAH-ok eredete és képződése egyelőre 
további vizsgálatot igényel. Az elfogadott feltételezések szerint ezek a molekulák hideg, 
szénben dús csillagokban keletkeznek. Bár ilyen környezetben egyelőre egyet sem sikerült 
detektálni, mert itt sajnos nincs az infravörös fluoreszcenciát keltő UV foton forrás. Ahhoz, 
hogy az átlagos csillagközi közegben lévő porszemcsék populációja állandó maradjon az 
szükséges, hogy csak a sugárzással szemben jól ellenálló (107-108 évig képes fennmaradni) 
PAH-ok képződjenek. 
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A PAH-ok közül külön egyet sem sikerült beazonosítani, de az olyan molekuláris 
képződményeket, mint a fulleréneket, konkrétan a C60 és C70 már régen ismertek. Cami és 
mts. (2010)[15] a Spitzer Űrteleszkóp segítségével detektáltak néhány infravörös emissziós 
sávot 7-19 μm hullámhossz tartományban, mindkét molekulától a Tc 1 fiatal planetáris 
ködben. Később a C60 több más helyen is detektálták, például a Tejút és a Nagy Magellán 
Köd galaxisok planetáris ködjeiben is. A fulleréneket több késő-típusú (öreg) csillagban, és 
bizonyos fiatal, csillagképződésben, résztvevő objektumokban (proto-csillagokban) is 
megfigyelték. A fullerének ugyan sok helyen előfordulnak, de mennyiségük nem nagy és a 
szénben gazdag planetáris ködök mindössze ~3% - ban voltak detektálhatóak a Spitzer által. 
 
Az extinkción kívül a porszemcsék megkötik a gázfázisból a nehéz elemeket (C, N, O, Mg, Si, 
Fe, stb) is. Az effajta elem kimerítés, ahhoz vezet, hogy a molekulaképződésben az adott 
elemek kozmikus átlag koncentrációjának csak hányad mennyisége fog részt venni. A 
kimerítés mellett a porszemcsék templátokként is szolgálnak a kémiai reakciók számára. A 
poron való adszorpció egy nagyon hosszú távú folyamat, amely akár millió évekig is eltarthat. 
Így a porszemcséken a kozmikus felületkémia életképes lesz, még akkor is, ha a reakciók 
sebességi együtthatói kicsik, az alacsony hőmérséklet (10-20 K) miatt. Végül, talán, a 
porszemcsék egyik legfontosabb tulajdonsága az, hogy rendkívül jó közeget teremtenek a H2 
molekulák képződéséhez. 
 
A CSKA-ban a porszemcsék hőmérsékletét a melegítés és a hűtés közötti egyensúly határozza 
meg. A melegítést egyrészt az alacsony extinkcióju régiókban az UV fotonok abszorpciója, 
másrészt a gázzal való ütközések biztosítják. A hűtést, pedig a termális emisszió biztosítja. Az 
alacsony sűrűségű (<106 cm-3) régiókban az ütközések száma túl kevés ahhoz, hogy 
egyensúlyban legyen a gáz és a porszemesek hőmérséklete. Ennek eredménye az, hogy a 
porszemcsék hőmérséklete alacsony lesz. A hőmérséklet a sötét felhőmagokban ~6-10 K, a 
felhő szélein ~15 K és a diffúz felhőkben ~20-25 K is lehet.   
 

2.5. A csillagközi tér kémiájának vizsgálata 
2.5.1. Történelmi áttekintés 
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Az asztrokémia kb. 50 éve része a csillagászatnak, tehát relative egy fiatal diszciplína. A 
kémia alkalmazását az inspirálta, hogy az űrben egyre több komplex molekulát sikerült 
megfigyelni. Már a 1930 években is ismertek voltak olyan molekulák, mint CH, CN, C2 és 
TiO. Ezeket kimutatták a Nap és más csillagok atmoszférájában. Ezeket a molekulákat 
viszonylag könnyen lehetett beazonosítani a látható spektrumban a széles abszorpciós sávok 
miatt.[16] Más csillagok spektrumában viszont megfigyelhetőek voltak más különböző ionok 
és molekulák keskeny abszorpciós vonalai (ezek eredete egyértelműen a csillagközi gázra 
utal). Ezek nagyrészt Ca2+ és Na+[17],[18] ionok és CH, CN[19],[20] molekulák voltak. Ebben az 
időben még nem volt teljesen világos, hogy hogyan tudnak ilyen molekulák létezni a 
csillagközi tér fizikai viszonyai között. Az 1940 években bizonyították, hogy legalább három 
molekula CH, CN és CH+ előfordul a csillagközi gázban.[21],[22] Az 1960 - 1970 évek 
rádiócsillagászati eredményeit (OH, NH3, H2O, H2CO és CO molekulák 
felfedezése[23],[24],[25],[26],[27]) az asztrokémia akkor még egyszerű modelljeivel értelmezték.  
 
A csillagközi gáz elméleti kémiai modellezése az 1950 években kezdődött a CH, CN és CH+ 
molekulák abszorpciós vonalainak a leírásával. Az egyik leginkább ismert cikk a Bates és 
Spitzer (1951)[28] volt. Ebben a cikkben a szerzők már kvantitatívan tudták megállapítani a 
molekulák sűrűségét a csillagközi térben. A CH+ és CH molekulák keletkezésének 
megmagyarázására először lettek összekombinálva a különböző típusú reakciók (asszociáció, 
disszociáció, foto-ionizáció és foto-disszociáció). Az adott probléma tíz évvel későbbi újra 
vizsgálatánál McCrea és McNally (1960)[29] először használták fel a modellben molekuláris 
hidrogén H2 keletkezését a csillagközi por felületén.  
 
A milliméteres hullámhosszú rádióteleszkópok technikai fejlődése az 1970-es években, és 
mint e folyamat egyenes következménye, egyre több többatomos molekula és ion felfedezése 
a csillagközi térben, ahhoz vezetett, hogy napjainkban az asztrokémiának már szolid 
megfigyelési és elméleti bázisa is van. A csillagászok, a kémikusok és a fizikusok is ebben az 
időben jöttek rá, hogy mennyi érdekes és komplex (néha egyenesen egzotikus) molekula is 
keletkezhet a különböző kémiai reakciók összesített eredménye ként a csillagközi tér extrém 
fizikai körülményei között.  
 
Az 1970-es évek végére alakultak ki a ma is használt elméleti alapjai a kémiai reakciók 
összességének, amelyek elég jól le tudják írni a csillagközi gáz kémiai evolúcióját. Elsősorban 
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itt meg kell említeni Dalgarno és Black (1976)[30], valamint Watson (1976)[31] összefoglaló 
munkáit. Nagy vonalakban a ma használt csillagközi gáz időfüggő kémiai modelljeinek 
elméleti alapjait ezekben az években dolgozták ki. Pár évvel később Prasad és Huntress 
(1980a, 1980b)[32],[33] az egymás utáni két publikációjukban gyakorlatilag lefektették az első 
széleskörű gázfázisú kémiai modellezés alapjait, amelynek ma már szilárd kísérleti és 
szimulációs háttere is van. Elsősorban itt az ion – molekula kölcsönhatások kísérleti 
vizsgálata volt merően új. Ezeket a reakciókat Prasad és Huntress a saját ion ciklotron 
rezonancia (ion cyclotron resonance - ICR) műszerükön vizsgálták részletesen. Itt lett először 
felhasználva és leírva az időfüggő kémiai reakciók többsége.  
 
Az 1970-es években jelent meg az az elképzelés is, ami szerint a kémiai elemek nagy 
részének a keletkezéséért a porfelületi reakciók felelősek. Egyes molekulák keletkezését (és a 
csillagközi térbe való kilökését), pedig csak úgy tudták megmagyarázni, hogy e molekulák 
keletkezését egyenesen a csillagok atmoszférájában feltételezték. Természetesen a csillagok 
atmoszférájában keletkező molekulák túlélését nagyban nehezítheti az itt uralkodó nagy 
mennyiségű UV sugárzás jelenléte.[34] Ezek a mechanizmusok mind a mai napig alapját 
képzik az összes ma is használt asztrokémiai reakciócsomagnak.  
 
A sűrű és hideg felhők, mint külön közeg kémia evolúcióját elsőként a Bates and Spitzer 
(1951)[35], Watson (1973, 1974, 1976)[31][36],[37] valamint Herbst és Klemperer (1973)[38] úttörő 
munkáikban vizsgálták. A sűrű és hideg felhők kémiai evolúció tárgyalásának főbb oszlopai:  
 
(1) A hidrogén alap formája a felhőkben a molekuláris hidrogén – H2. A H2 egyetlen effektív 
keletkezési mechanizmusa a hidrogén atomok rekombinációja a porszemcsék felületén.  

 
(2) A sűrű és hideg felhők belsejében a kémiai reakciók energetikai alapját a kozmikus 
sugárzás biztosítja. Csak a kozmikus sugaraknak van elég energiájuk ahhoz, hogy 
behatoljanak a sűrű és hideg felhők belsejébe és ionizálni tudják a H2 molekulákat, és a He 
atomokat. Közvetlen a H2+ keletkezése után azonnal lezajlik a következő reakció: 
 

+ → +           (2.2) 
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ami a H3+ keletkezéséhez vezet. Ez a reakció erőteljesen exotermikus (∼1.7 eV) és nagyon 
gyors.  
 
(3) A H3+ ion kulcsfontosságú a sűrű és hideg felhők kémiájának megértéséhez. Ennek az 
ionnak a protonfeleslege (4.4 eV) ahhoz vezet, hogy a H3+, mint erőteljes donor lép fel a többi 
atommal lezajló reakciókban: 
 

+ → +           (2.3) 
 
Ezek a reakciók ahhoz vezetnek, hogy a megjelenő XH+ ionok jóval aktívabban lépnek 
reakcióba a sötét felhőkben, mint a semleges eredeti X atomok.  
 
(4) A sűrű és hideg felhők nagyon alacsony alaphőmérséklete (mindössze néhány fokkal 
melegebb, mint a kozmikus háttérsugárzás hőmérséklete ~2,7 K) ahhoz vezet, hogy a 
legaktívabban azok a reakciók folynak le, amelyek erőteljesen exotermikusak (azaz hő 
fejlesztők). Mivel az ion – neutrális reakciók éppen ilyen típusúak, így ezek a reakciók 
alkotják az alapját a sűrű és hideg felhők kémiai speciesz szintézisének. 
 

2.5.2. A kémiai modellek korlátai 
 
Mint minden más elméleti leírásnak (még a legjobbaknak is) az elméleti asztrokémiai 
modelleknek is vannak természetes korlátai: 
 
(1) A kezdeti speciesz adatokból származó határozatlanságok.  
(2) A kémiai hálózat nem teljessége (hiányos). 
(3) A fizikai (kémiai) modell paramétereinek a határozatlanságai. 
 
(1) Az idő, ami ahhoz szükséges, hogy a csillagközi anyag egyensúlyi állapotba kerüljön, 
általában jóval hosszabb, mint a tipikus dinamikai evolúciós idő a csillagközi tér legtöbb 
részében. Így a csillagközi gáz speciesz összetétele általában erősen függ a kezdeti speciesz 
adatok értékétől (kezdeti kémiai összetétel). Például a sűrű és hideg felhőkben (T ~10 K, n 
~104 cm-3, AV ~30 – 104 mag) a CO molekula koncentrációja körülbelül 109 év után éri csak el 
az egyensúlyi állapotát (figyelembe véve az összes gáz és gáz-por reakciókat). Viszont egy 
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tipikus sűrű és hideg felhő élettartalma maximum 106 év vagy még rövidebb.[39],[40] Így aztán 
mivel a legtöbb elméleti kémiai modellezés természetesen nem tartalmazza magának a sűrű és 
hideg felhőnek a fizikai keletkezését, az időfüggő kémiai evolúciós modellek értékei 
függenek a kémiai elemek kezdeti eloszlásától (kezdeti kémiai összetétel).  
 
(2) A kémiai hálózat hiányossága talán a leginkább nehezen kvantitatívan behatárolható 
probléma. Általában ez ahhoz vezet, hogy a megfigyelésekből kapott speciesz koncentrációk 
nagymértékben nincsenek összhangban az elméleti számításokkal. Egy nagyon találó példa az 
ilyen típusú problémákra a por felületén lezajló nem hőmérsékleti párolgás.[41]  
 
Ez a folyamat azt feltételezi, hogy a felszabaduló energia egy ilyen kémiai reakció alatt nem 
veszítődik el teljesen a por felületén, hanem lehetővé teszi, hogy egy töredéke az energiának a 
kitermelt anyagok elpárologtatására fordítódjon és így dúsítsa a megfigyelt gáz fázist. Ennek a 
folyamatnak a hozzáadása a kémiai modellezéshez ahhoz vezetett, hogy például a megfigyelt 
metanol (CH3OH) mennyisége a hideg és sűrű felhőkben nem volt jól reprodukálható a 
modellekkel. A metanolt tartalmazó reakciók pontos sebességi állandóit csak viszonylag 
nemrég sikerült meghatározni kísérleti úton. Így kiderült az, hogy ezek az értékek sokkal 
kisebbek alacsony hőmérsékleteken, mint amit korábban feltételezték[42],[43] és így a 
modellben keletkező metanol koncentrációja is jóval kevesebb lett.  
 
A másik jó példa a metanol reakcióhálózat fontosságára a CO molekulák hidrogénezése a 
jeges porszemcsék felületén. Ennek a reakciócsatornának a felhasználása ahhoz vezet, hogy 
elég sok extra metanol produkálódik a jeges porszemcsék felületén. Viszont e folyamat 
effektivitása nagyon bizonytalan (mind a mai napig csak a felső határt lehet megbecsülni a 
laboratóriumi kísérletekből a csillagközi jégre)[44], így az egész folyamat is viszonylag 
bizonytalan metanol koncentráció értékeket ad.  
 
(3) A modell paraméterek bizonytalansága is erősen befolyásolja az eredményt. A 
paraméterek egy része már magában a kémiai modellben is benne van (mint az együtthatók a 
kémiai folyamatok leírásánál) és ez így természetesen szerepel az egész kémiai hálózatban is. 
A másik része a paramétereknek a fizikai feltételekkel van kapcsolatban: felhő sűrűség, 
hőmérséklet, kozmikus sugárzás, ionizáció mértéke, stb. Általában ahhoz, hogy 
megvizsgáljuk valamilyen paraméter hatását a modellezés végeredményére több párhuzamos 
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modellfuttatást kell elvegezni egy fixált paraméter halmazra, úgy, hogy csak egy adott 
paraméter értékét változtatjuk. Az így kapott modellezésből aztán meg lehet állapítani az 
egész modell eredményeinek a függését (érzékenységét) az adott paramétertől.[45],[46] 
 

2.5.3. Különböző időskálák 
 
Mivel a csillagközi térben lezajló kémiai folyamatok ideje nagyon különböző, így érdemes 
megvizsgálni e folyamatok időskáláit. A kémiai időskála definiálható egy semleges speciesz 
A és partnere X közötti reakcióból a következő módon:  
 

= [  ( )]  [s]         (2.4) 
  
ahol n(X) az X speciesz térfogategységben lévő koncentrációja, k, pedig a reakció egyensúlyi 
együtthatója. A k értéke különböző reakciókban – más és más lehet.  
 
A k értéke ion-semleges reakciókban ~10-9 cm3s-1; fontosabb exoterm semleges-semleges 
reakciókban a k ~10-10-10-12 cm3s-1 is lehet.  
 
Az átlagos reakció idő (tr) sötét felhőkben, ha a H2 az ütköző partner és n(H2) = 104 cm3, 
ionokkal tr ~(10-9 ∙ 104)-1 = 105 s (ami ~1 Földi nap), és 10-100 nap, ha a hidrogén molekula 
semleges specieszekkel ütközik.  
 
Az A speciesz más reakciópartnerekkel akár százszor lassabban is léphet reakcióba, a 
specieszek (H2 hoz viszonyított) kisebb koncentrációi miatt. A H2 magas koncentrációja miatt, 
sok legerjesztési reakcióban vesz részt. Így a csillagközi közegben a specieszek egymással 
általában alap elektron és rezgési állapotokban lépnek reakcióba.  
 
A diffúz felhőkben fontos szerepe van a foto folyamatoknak. Itt a tr érték ~1010s ~300 év, 
átlagos csillagközi sugárzás mellett. A sűrű felhőkben az ionizációért a nagy energiájú 
kozmikus protonsugárzás felelős, és ebből adódik a tr ~105 év. 
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2.5.4. Reakció típusok 
 
A szimulációknál felhasznált modellek adatbázisaiban a specieszek között lejátszódó reakciók 
típusai is figyelembe vannak véve. A következő táblázat tartalmazza a csillagközi anyagban 
végbemenő reakció típusokat és egy-egy példa a reakciókra (2.5 Táblázat).  
 
2.5. Táblázat: Reakció típusok a csillagközi anyagban példákkal.  
Reakció típus Példa 
Asszociatív leválás C- + H2O → H2CO + e- 
Ütközéses disszociáció H2 + O2 → O∙ + O∙ + H2 
Töltés csere C+ + H2S → H2S+ + C 
Kozmikus sugárzás proton (CRP) H2 + CRP → H+ + H∙ + e- 
Kozmikus sugárzás foton (CRPHOT) C2H4 + CRPROT → C2H2 + H2 
Disszociativ rekombináció C2H5CNH+ + e- → C2H4 + HNC + H∙ 
Ion – neutrális C+ + SiH4 → SiCH2+ + H2 
Kölcsönös neutralizáció C10- + H3O+ → C10 + H∙ + H2O 
Neutrális – neutrális CH + CO2 → HCO + CO 
Foto-folyamat  C4P + PHOTON → C3 + CP 
Sugárzásos asszociáció H2O + HCO+ → HCOOH2+ + PHOTON 
Sugárzásos elektron hozzácsatolás C8H + e- → C8H- + PHOTON 
Sugárzásos rekombináció He+ + e- → He + PHOTON 
 
A 2.5. Táblázatban felsorolt kémiai reakciók típusairól és az UMIST UDfA 
programcsomagról (adatbázisról) a 6.1., 6.2. és 6.3. alfejezetben lesz részletesebben szó. 
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3. Közvetlen tudományos előzmények  
3.1. Időfüggő kémiai modellek 

 
Az elmúlt 40 évben a csillagászok és a vegyészek elértek egy többé-kevésbé jó általános 
elképzelést a csillagközi térben zajló folyamatokról, amelyek felelősek a kémiai specieszek 
keletkezéséért a sűrű és hideg felhőkben. A felhőkben uralkodó fizikai körülmények (T, 
n(H2), AV, UV, Z) ahhoz vezetnek, hogy általában a kémiai egyensúly jóval hamarabb 
beállhat, mint a termodinamikai egyensúly. A kémiai reakciók időskálája 105-106 év, így ez 
alatt az idő alatt a fizikai körülményeket általában állandónak lehet tekinteni. Ebből az 
alapötletből (feltételezésből) ered az az elképzelés, hogy az időfüggő kémiai reakciókat 
állandó fizikai körülmények között lehet modellezni a sűrű és hideg felhőkben. Az ilyen 
típusú kémiai modelleket pszeudo időfüggő kémiai modelleknek nevezik. Egy lépéssel tovább 
mennek azok a modellek, amelyek a kémiai időevolúció során figyelembe veszik a fizikai 
körülmények változását is a felhőben. Ezeket a modelleket teljes időfüggő kémiai 
modelleknek nevezik.  
 
Az első említésre méltó időfüggő kémiai modell a Herbs és Klemperer[47] nevéhez fűződik. Itt 
a kémiai kinetikai egyenletrendszert 37 specieszre és mindössze 100 reakcióra állították be. A 
modellezés idő eredménye az volt, hogy sikerült kvantitatívén meghatározni az általános 
molekuláris gyakoriságokat. A következő a sorban a Mitchell és mts.[48] modellje volt, ahol a 
fenti reakciókhoz még hozzá lett adva kb. 400 gázfázisú reakció és 100 másfajta speciesz. Az 
első valójában teljesen időfüggő kémiai modelleket a sűrű és hideg felhőkre a következő 
néhány publikációkban[32],[33],[49],[50] lehet megtalálni. 
 
Napjainkban a két leginkább kifejlesztett kémiai hálózat a KIDA és az UMIST-UDfA. A 
KIDA[51],[52] adatbázis 471 specieszt és 6072 reakciót tartalmaz. Az UMIST[53],[61] adatbázis 
468 specieszt és 6173 reakciót tartalmaz. Mind a két programcsomag a gázfázisú reakciókon 
kívül tartalmazza a porfelületen lejátszódó molekuláris H2 keletkezési lehetőségét is. Az itt 
felhasznált porfelületi állandók a Jura (1975)[54] cikkben vannak részletesen leírva. További 
információk az UMIST-UDfA programcsomagról és adatbázisról a 6. fejezetben lesznek 
bővebben tárgyalva. 
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3.2. A TMC-1 kémiai vizsgálata és fontossága  
 
A TMC-1 felhő a Taurus csillagképben található. Mivel a TMC-1 mindössze 140 pc (430 
fényév) távolságra van tőlünk így ez a felhő az egyik hozzánk legközelebb eső 
csillagképződési tartomány. Ezért szokássá vált a TMC-1 felhőt teszt laboratóriumként 
felhasználni a csillagközi anyag fizikai és kémiai folyamatainak vizsgálatára és a modellek 
illesztésére. A TMC hideg molekuláris felhő egyik érdekessége, hogy a CO és NH3 kívül nagy 
mennyiségben tartalmaz más összetett vegyületeket is. A TMC-1 felhő részeinek változatos 
kémiai tulajdonságait elemezték Pratap és mts. (1997)[55]. Rádió spektroszkópiai méréseikből 
13 molekula gyakoriságának eloszlását írták le, többek között a CH3CCH, NH3, HCO+, 
HC3H, SO, CS, C2H, HCN, N2H+ molekulák jelenlét mutatták ki. A TMC-1 (CP) jelű 
pozíciójában Gratier és mts. (2016)[56] 57 (!) különböző molekula rádió vonalait mérték. Ezen 
vegyületek keletkezése és időfüggő kémiájának leírása lehetőséget nyújt a csillagászok 
számára a felhő korának meghatározására. Hirahara és mts. (1992)[57] azt állították, hogy a 
TMC-1 felhő gerincén néhány pontban eltérő a felhőrészek becsült „kémia” kora. A 
megfigyelt kémiai gradiens Pratap és mts. (1997)[55] szerint vagy a kémiai kor 1.2 ×105 és 1.8 
×105 év közti eltérései, vagy jelentős sűrűség differenciák okozhatják. Wakelam és mts. 
(2010)[58] a TMC-1 felhőn tesztelték az OSU kémiai modelljüket, amelyben 455 különböző 
specieszre összesen 4457 reakciót vettek figyelembe.   
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4. Célkitűzés  
 
- A TMC-1 felhő vizsgálata, kormeghatározásra alkalmas specieszek felderítése részben 

irodalmi adatokból, részben saját rádiócsillagászati mérésekből.  
- A sűrű és hideg felhők fizikai tulajdonságainak leírása T, n(H2), AV, UV és Z paraméter 

tartományok meghatározása irodalmi adatokból. 
- Az UMIST asztrokémiai kód 2012 változat implementálása: szoftver adaptálás 

(szkriptek megírása, telepítése). 
- Teszt szimulációk elvégzése az UMIST kód segítségével. 
- Annak vizsgálata, hogy a páraméterek változtatásának hatása hogyan hat a 

koncentráció-idő függvények lefutására. 
- A szimulációs és irodalmi adatok összehasonlítása kormeghatározásra optimális 

specieszek kiválasztásában. 
- A következő specieszek relatív összetételének részletes vizsgálata: CO, CH, OH, 

HCO+, HCN, HNC, NH3, N2H+ és H2CO. 
- Az NH3 koncentrációjának számítása a TMC-1 sűrű és hideg felhő több pozíciójában 

az Effelsberg-i rádióteleszkóppal felvett spektrumokból. 
- Az NH3 és HCO+ specieszek kísérleti adatainak felhasználása modellezés során, az 

időevolúciós görbéinek felépítése. 
- A TMC-1 vizsgált részeinek kémiai kormeghatározása. 
- Eredmények összevetése az irodalmi értékekkel. 
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5. Mérés leírás  
 
A TMC-1 filamentáris sűrű molekulafelhő nagy jel/zaj arányú ammónia spektrumait 
témavezetőmmel 2015 április 8 és 13 között detektáltuk az Effelsberg-i 100 méteres 
rádióteleszkóppal (Németország).  Az ammónia molekula két inverziós átmenetét mértük 
(NH3 (J,K) = (1,1) és (2,2)) 13 mm körüli hullámhosszon. A J a forgási momentum 
kvantumszáma a K, pedig a z tengelyre mért vetületi kvantumszám. A tipikus integrációs idő 
20 perc volt. A spektrális felbontást szokásosan jellemző sebességfelbontás 0,038 km/s, a 
szögfelbontás, pedig kb. 40 szögmásodperc (egy szögmásodperc, egy fok 1/3600-ad része) 
volt. Feldolgozáskor a teleszkóp irány hibája 5-10 szögmásodperc volt mindegyik 
méréssorozat során. 
 
A spektrumok frekvenciaváltó (frequency switch, FSW) módban készültek, 6 MHz frekvencia 
eltolással a spektrumokat „visszahajtottuk” és bázislevonást végeztünk. Összesen 16 pozíción 
vettünk fel olyan NH3(1,1) és NH3(2,2) spektrumokat, ahol az NH3(2,2) vonal jel/zaj aránya 
magasabb volt 3-nál. Egy példa spektrumot az 5.1. Ábra mutat be. Látszik, hogy a spektrális 
felbontás jobb, mint elegendő volt.  

5.1. Ábra: Az NH3 (1,1) spektruma a TMC-1 2 számú poziciójában (lásd 7.1. Táblázat). A 
TMB [K] az antenna hőmérsékletet reprezentálja, ami arányos a detektált energia 
mennyiségével (intenzitás). A sebesség [km/s], pedig a detektált hullámhosszal arányos 
(Doppler effektus).  
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Az 5.1. Ábrán látszik a 18 hiperfinom átmenet miatt kialakuló 5 vonalcsoport, és a középső 
ún. főcsoport tövében egy gyenge másodkomponens vonala (azonos irányban, egy másik 
felhődarabból). 
 
Az adatokat a GILDAS programcsomag CLASS és GREG alkalmazásaival dolgoztuk fel 
tovább. A nemzetközi standardok szerint kalibrált spektrumok átlagos rms zaj értéke 0.15 K. 
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6. Módszer: a szoftver és mögötte a kémia 
 
Az asztrokémia multidiszciplináris tudományág, amelyben csillagászok, fizikusok és 
kémikusok végzik a megfigyeléseket, numerikus és számítógépes modellezéseket, valamint 
laboratóriumi kísérleteket. Az asztrokémia minőségi és mennyiségi információt gyűjt a 
csillagközi térben található kémiai vegyületekről (specieszekről). Ezeket az adatokat a 
továbbiakban fel lehet használni laboratóriumi kísérletek és számítógépes modellek 
megalkotására. Ez azt a célt szolgálja, hogy jobban megértsük a csillagközi térben uralkodó 
fizikai paramétereket, azok szerepét az ott található specieszek kialakulásában, valamint adott 
paraméterek mellett a specieszek kölcsönhatását egymással – azaz a kémiai reakciók lefutását 
extrém körülmények között. 
 
Annak ellenére, hogy a csillagközi térben extrém körülmények uralkodnak (a Földi 
laboratóriumi viszonyokhoz képest) egyes reakciókat sikeresen lehet modellezni 
laboratóriumi körülmények között is. Ilyenek, például az NH3, H2O, N2, O2 molekulák 
reakciói az N+ és He+ ionokkal alacsony hőmérsékleten (10-100 K).[59]  
 
A munkám során egy viszonylag egyszerű asztrokémiai modellt használtam – UMIST 
asztrokémiai kód 2012.[60],[61] Már ebben az egyszerű modellben is jól látható, hogyan 
kapcsolódnak egymással a megfigyelésekből kapott fizikai paraméterek (hőmérséklet, 
koncentráció etc.) a kémiai specieszek evolúciójával. Ilyen értelemben ezt a modellezési 
technikát egy bizonyos fajta „virtuális laboratóriumnak” lehet tekinteni. A csillagközi 
anyagban uralkodó körülmények merően eltérőek a Földön tapasztaltakkal. A hideg CSKA-
ban megfigyelt hőmérséklet lehet akár 10 K körüli is. Ezzel együtt a CSKA átlag 
koncentrációja több nagyságrenddel kisebb, mint akár a Földön elkészíthető legjobb vákuum. 
Ezért is van szükség e fajta „virtuális laboratóriumokra”. 
 
Az általam használt modell elég jól leírja az úgynevezett sűrű és hideg felhők asztrokémiáját. 
Ezek a felhők hidegek és viszonylag sűrűk (lásd 2.3.1. alfejezet) jelentős irregularitásaik 
ellenére fizikailag és kémiailag is homogén felhőkként kezeljük őket a modellezéskor.  
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6.1. Az UMIST RATE2012 programcsomag 
 
A program által használt kémiai hálózat az utóbbi 20 évben lett felépítve. Az adatbázis neve 
UMIST (University of Manchester Institute of Science and Technology) Database for 
Astrochemistry (UDfA). Az adatbázis tartalmazza a 467 speciesz és a közöttük lejátszódó 
6173 lehetséges reakció sebességi állandóit a csillagközi térben uralkodó tipikus fizikai 
viszonyok között. Magát az UDfA adatbázist és az adatbázist felhasználó programot is a 
szerzők honlapjáról lehet letölteni: http://udfa.ajmarkwick.net/ (6.1. Ábra).  
 

 
6.1. Ábra: Az UMIST asztrokémiai adatbázis weboldala. 
 
A program a rate_13_dc_code.tgz fájlban található. Maga a kód a régebbi rate_12- es 
program továbbfejlesztett változata, amelyben néhány reakció sebességi állandója meg lett 
változtatva. A rate_13 kód a 467 speciesz 6173 gázfázisú reakcióit tartalmazza. A 
specieszek időfüggését úgy kapjuk meg, mint e 467 általános differenciálegyenlet (Ordinary 
Differencial Equations – ODE) numerikus megoldását. A rate_13 program egyik 
sajátossága, hogy a molekuláris hidrogén (H2) csillagközi porfelületen való keletkezési 
reakciói is bele vannak helyezve a kódba. 
 
Az asztrokémiai modellezés egyik fő problémája, hogy hogyan kezeljünk egy szimuláción 
belül a gázfázisú reakciókat és a porszemcsék felületén zajló reakciókat egyszerre. A 
legegyszerűbb közelítés, ha a porszemcsék felületén végbemenő reakciókat ugyanúgy 
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kezeljük, mint a gázfázisú reakciókat, azaz a felületen lévő anyagfajta mennyiségét a 
sebességi egyenletek segítségével határozzuk meg. Az e-fajta egyszerűsítés hátránya, hogy 
nem mindig ad helyes eredményt és új bonyolultabb, számítástechnikailag drágább – 
hosszabb számítási időt igénylő – sztochasztikus közelítést tartalmazó, módszerek bevezetését 
teszi szükségessé. A munkám során ilyen módszerekkel nem foglalkoztam, de az irodalomban 
számos helyen lehet velük találkozni. 
 
Azt, hogy valamilyen kémiai vegyület kialakul-e és milyen sebességgel teszi azt a modellen 
belül, több kiindulási paraméter határozza meg – n(H2), T, UV, Z, AV és a specieszek kezdeti 
koncentrációi például a hidrogén molekula kezdeti koncentrációjához képest. Ezen kívül a 
specieszek szilárd por részecskéket használnak reakció templátoknak – pozíciónak ahol a 
reakciók lezajlanak. A valóságban a por részecskék mérete különböző, de a modellen belül én 
egy állandó átlag értéket használtam (0,1 mikron). A por és a gáz részecskék arányát is 
állandónak tekintettem a modellezés során (gaz-por arány 200 darab). A H atom tapadását a 
por felületre 0.3-s értékkel használtam. Ez azt írja le, milyen valószínűséggel ragad a H atom 
a porszemcse felületére. 
 
A csillagközi por az asztrokémiai folyamatok kihagyhatatlan katalizátora. Korábbi 
modellekkel ellentétben az általam használt program már a port is figyelembe veszi. 
 

6.2. A reakciósebesség, az azt meghatározó paraméterek és egyenletek  
 
A Rate13-ban lévő reakciók többsége két-test reakciók, a reakciókban részt vesznek atomok, 
molekulák, ionok (negatívak és pozitívak egyaránt) és elektronok.  
Példának a következő egyszerű reakciót lehet felírni: 
 

+ →             (6.1) 
 
A C ( n(C) ) anyagfajta idővel történő anyagmennyiségének egységnyi térfogathoz 
viszonyított gyarapodásosát a következő képlet írja le: 
 

( ) =  ( ) ( )        [ ]        (6.2) 
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ahol a k az adott reakció sebességi együtthatója, amelyet ilyen két-test reakciókban a 
következő paraméterekkel lehet megadni: 
 

= ( /300) exp −          [ ]        (6.3) 
 
ahol T a gáz hőmérséklete.  
 
A sebességi együtthatónak ilyen fajta felírásmódját Arrhenius típusú egyenletnek nevezik, 
ahol α a prexponenciális tényező, β adja meg a sebességi együttható hőmérséklet függését és γ 
az aktivációs energia, vagy más néven a reakció energia gátja, K egységekben megadva.  
 
A két-test reakciók néhány alosztályba sorolhatóak: neutrális-neutrális, ion-neutrális, töltés 
csere, ion-ion neutralizáció, disszociatív rekombináció, sugárzásos rekombináció, asszociatív 
elektron leválás és sugárzásos egyesülés. 
 
A Rate13 a két-test reakciókon kívül tartalmaz két közvetlen fotonokkal kiváltott reakció 
típust is: foto-disszociáció és foto-ionizáció. Ezeknek a reakcióknak a sebességi együtthatói a 
következő képen vannak megadva: 
 

= exp(− )         [ ]         (6.4) 
 
Ahol α azoknak a fotonoknak a mennyisége, amelyek egy másodperc alatt az árnyékolatlan 
csillagközi ultraibolya sugárzás terében (Interstellar Ultraviolet Radiation Field – ISRF) 
vannak, ha AV értéke nulla. Az AV a csillagközi por által elnyelt látható fény tartományába eső 
sugárzás mértéke. A γ az a paraméter, amely figyelembe veszi az UV sugárzás megnövekedett 
kioltását a látható fény elnyeléséhez képest viszonyítva. 
 
A Rate13-ban a kozmikus sugárzás által kiváltott reakciók is figyelembe vannak véve. Itt két 
reakció típust lehet megkülönböztetni: közvetlen módon kozmikus sugárzás által kiváltott 
ionizáció, a következő sebességi együtthatóval: 
 

=           [ ]           (6.5) 
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És közvetett módon kozmikus sugárzásra visszavezethető foto-folyamatokon keresztül 
lejátszódó reakciók, a következő sebességi együtthatóval: 
 

= /(1 − )        [ ]          (6.6) 
 
Ahol T a gáz hőmérséklete, β a sebességi együttható hőmérséklet függését leíró tényező, α 
közvetlen a kozmikus sugárzás által kiváltott ionizáció mértéke, γ annak a valószínűsége, 
hogy kozmikus sugárzás által kiváltott közvetlen ionizáció helyett közvetett foto-reakciók 
mennek végbe, és ω a porszemcsék albedója (annak a mértéke, hogy a részecskék milyen 
hatékonyan képesek szórni a sugárzást) a távoli ultraibolya sugárzás tartományában. 
 
A modellen belül egy-egy speciesz idővel történő anyagmennyiség változása a következő 
általános differenciálegyenlet rendszer (ODE) megoldásaiként vannak megadva. Az ODE-ben 
az adott speciesz összes lehetséges (felderített) keletkezési és fogyási útvonala figyelembe van 
véve. Az egyenletrendszer szerkezete a következő: 
 

= ∑ , + ∑ − [∑ + ∑ ]         [ ]    (6.7) 
 
Az első két tag az egyenlet jobb oldalán az i speciesz összes növekedésével járó két-test, 
reakciót, foto-folyamatokat és/vagy kozmikus sugárzás által keltett folyamatokat 
tartalmazzák. A j, k, l és m indexek az összes különböző (nem i indexű) speceiszt jelképezik. 
Az utolsó két tag, pedig azokat a folyamatokat, amelyek az i speciesz fogyásához vezetnek. 
 
Az i speciesz porszemcsén történő kifagyását és termikus deszorpcióját a következő két tag 
hozzáadásával lehet figyelembe venni az adott ODE-n belül: 
 

= ∑ , + ∑ − [∑ + ∑ ] + , −   [ ] (6.8) 
 
ahol kdes és kacc a sebességi együtthatói a deszorpciónak és a kifagyásnak (akréciónak - 
accretion) megfelelően. Az, ni, s az i speciesz porszemcse felületén lévő anyagmennyisége. A 
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modell további ODE-k segítségével figyelembe veszi az összes többi speciesz 
anyagmennyiség változását a porszemcsék felületén: 
 

, = − ,          [ ]         (6.9) 
 
ahol az a feltételezést használjuk, hogy a porszemcsén nem játszódnak le olyan felülethez 
kötődő folyamatok, amelyek az i speciesz anyagmennyiségét változtatják. Azaz a speciesz 
anyagmennyisége szempontjából a felület csak reakció térként (felületként) és nem reakció 
partnerként van figyelembe véve. 
 
A speciesz akréciójának sebessége a porszemcse felületére a következőképpen van megadva: 
 

= 〈 〉          [ ]                    (6.10) 
 
ahol ‹vi› az i speciesz termikus sebessége, nd a porszemcsék számsűrűsége és σd a 
porszemcsék geometriai keresztmetszete. 
 
A specieszek hőmérsékleti deszorpciójanak a sebességét az adott egyenlet írja le: 
 

= ( ) exp(− ( ) / )         [ ]                (6.11) 
 
ahol ν0(i) a porszemcse felületén adszorbeált i-tedik speciesz karakterisztikus rezgési 
frekvenciája, Edes (i) az i-tedik speciesz és a porszemcse felülete közötti kötési energia és Td a 
porszemcse hőmérséklete. 
 
A νo karakterisztikus frekvenciát egy harmonikus oszcillátor közelitesével írjuk le: 
 

( ) = ( )                              (6.12) 
 
ahol Ns az egy porszemcsén lévő szabad felületi helyek számsűrűsége. Az mi az i speciesz 
tömege. A karakterisztikus frekvencia tipikus értéke a 1012 s-1 < νo <1013 s-1 tartományba esik. 
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A konkrét modell, amivel a számításokat végeztem, sötét felhők modellezése során, 
figyelmen kívül hagyja a deszorpciót, az akréciót, pedig a fő program kódban ki vagy be lehet 
kapcsolni. 
 
A modellben a 466 összekapcsolt ODE (466 speciesz ODE és egy megmaradási egyenlet a H2 
ODE helyett) és a hozzájuk tartozó fizikai paraméterek (kezdeti feltételek értékei) egy iteratív 
numerikus módszer segítségével vannak megoldva. A sötét felhők esetében általában a 
specieszek kezdeti koncentrációját szokás megadni. 
 
A számítógépes modellezés időigénye különböző problémák esetében tág határok között 
váltakozik. A modell terjedelme és minősége variálódhat az egyszerű statikus homogén 
modellek és a teljes 3D időben és térben is dinamikusan változó, fizikai evolúciót is 
feltételező modellek között. Például az adott munkában az egyik legegyszerűbb modellt 
használjuk, amikor állandó fizikai paraméterek mellett csak a kémiai specieszek 
koncentrációjának időfüggését vizsgáljuk. Ebben az esetben a 467 speciesz 6173 reakciójának 
egyidejű megoldása egy 108 év időintervallumra, egy mai átlagos asztali számítógépeken 
körülbelül 30-40 másodpercig tart. Bonyolultabb modellek futtatása akár több napot is 
igényelhet. Ha a cél a számítógépes időigény csökkentése, akkor ezt, például a kémiai 
reakciók számának egyszerűsítésével (csökkentésével) lehet elérni, bár ezzel természetesen 
romlik a modell pontossága is. 
 

6.3. A sötét felhők kémiai modelljének parametrizálása 
 
A Rate13-ban lejátszódó összes reakció a rate13.rates file-ban vannak feltüntetve. A 
specieszek, pedig a dc.specs file-ban vannak szintén oszlopok formájában felsorolva. A 
Rate13 honlapján az UDfA adatbázis alakja és tartalma részletesen le van írva. 
 
A specieszeket tartalmazó dc.specs file a következő elrendezésű oszlopokat tartalmazza 
(6.1. Táblázat): 
 
 
 
 



38 
 

6.1. Táblázat: dc.spec file elrendezése 
Kolonna Elnevezés 
1 Speciesz sorszáma 
2 Speciesz neve 
3 Kezdeti koncentráció 
4 Speciesz tömege 
 
A specieszek neve kémiai formulájukkal vannak megadva pl.: szén monoxid – CO, 
formaldehid – H2CO. A harmadik oszlop az elemek H atommagok koncentrációjához 
viszonyított kezdeti koncentráció értékeket tartalmazza. A negyedik oszlop a specieszek atomi 
egységekben (au-ban) mért tömegét tartalmazza. Például néhány érdekesebb speciesz relatív 
koncentrációja a következő képen van megadva ebben a file-ban (6.2. Táblázat).  
6.2. Táblázat: dc.spec file elem, viszonylagos koncentráció és tömeg szerinti felépítése 
№ Elem Visz. Koncentáció Tömeg (au) 
1 H 5.00 e-05 1.0 
7 He 9.00 e-02 4.0 
9 C+ 1.40 e-04 12.0 
18 N 7.50 e-05 14.0 
29 O 3.20 e-04 16.0 
311 Fe+ 3.00 e-09 56.0 
0 H2 0.50 e+00 2.0 
 
A rate13.rates file-ban közölt információt tartalmazza (6.3. Táblázat): 
6.3. Táblázat: A rate13.rates file szerkezete. 
Kolonna Elnevezés Kolonna Elnevezés 
1 Reakció szám 10 Α 
2 Reakció típus 11 Β 
3 Reagens 1 12 Γ 
4 Reagens 2 13 Minimális hőmérséklet 
5 Termék 1 14 Maximális hőmérséklet 
6 Termék 2 15 Forrás típusa 
7 Termék 3 16 Pontosság 
8 Termék 4 17 Referencia 
9 T mezők száma   
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Például alább látható néhány reakció az NH3 részvételével: 
             
78:AD:H-:NH2:NH3:e-::1:1.00e-09:0.00:0.0:10:41000:L:C:"10.1086/190665":"rate06_blank_refs_AD.notes": 
185:CE:C+:NH3:NH3+:C::1:6.72e-10:-0.50:0.0:10:41000:M:A:"10.1086/591548":"06_1187D.notes": 
253:CE:CH+:NH3:NH3+:CH::1:4.59e-10:-0.50:0.0:10:41000:M:A:"10.1016/0009-2614(77)85326-8":: 
592:CE:NH3+:Fe:Fe+:NH3::1:2.30e-09:0.00:0.0:10:41000:L:C:"10.1086/190665":"rate06_blank_refs_IN.notes": 
935:CR:NH3:CRPHOT:NH2:H::1:1.30e-17:0.00:657.5:10:41000:L:C:"10.1086/168117":: 
1413:DR:NH3+:e-:NH2:H::1:1.55e-07:-0.50:0.0:10:300:M:A:"10.1016/0370-1573(90)90159-Y":: 
1638:IN:C+:NH3:H2NC+:H:::1:1.61e-09:-0.50:0.0:10:41000:M:A:"10.1086/591548":"06_1187D.notes": 
3810:IN:NH3:HSO2+:SO2:NH4+::1:2.00e-09:-0.50:0.0:10:41000:L:C::: 
             
 
Vegyük észre, hogy a file meghatározott szigorú alakzattal rendelkezik és a benne levő mezők 
nem mindegyike tartalmaz bejegyzést.  
 
A 6.3. Táblázatban, a reakciókban szereplő reaktánsok a 3-4 oszlopokban a termékek, pedig 
az 5-8 oszlopokban találhatóak. Bizonyos esetekben a reakció együttható bonyolult függést 
mutat a hőmérséklettől. Ilyen esetben néhány paraméter készletre lehet szükség a függvény 
pontos viselkedésének leírására. A 9 oszlop a hőmérséklet tartományok számát tartalmazza. A 
10-12 oszlopok a reakció együttható kiszámítására használt α, β és γ értékeket tartalmazzák, 
minden egyes reakcióhoz más-más értékek tartoznak. A 13 és a 14 oszlopok tartalmazzák, 
megfelelően, a minimális és maximális hőmérsékleti értékeket, amelyek a sebességi 
együtthatókhoz és az α, β, és γ paraméterekhez vonatkoznak. Az utolsó 17 oszlop az adott 
reakciókhoz tartozó adatok forrását tartalmazza. 
 
A dcodes.f file ban az összes speciesz koncentráció változásának mértékét a YDOT(*) 
vektor tartalmazza. A specieszek jelenlegi koncentrációját az Y(*) vektor tartalmazza. A 
reakció koefficienseket, pedig K(*) vektor tartalmazza. Itt a „*” a speciesz sorszámát jelenti. 
Például Y(1) a H atom jelenlegi koncentrációját mutatja.  
 
A mi esetünkben az adott kódot a sötét felhők kémiai evolúciójához használtuk. Ebben az 
esetben a felhő, mint egy homogén állandó sűrűségű objektum lép fel. A kódot viszont lehet 
használni olyan esetben is amikor, például a gázfelhő inhomogén, azaz a sűrűség függ a 
radiális távolságtól. Ebben az esetben a kódban felhasználhatjuk a HNR koefficienst. Ez az 
érték azt határozza meg, hogy mennyire függ az Y(*) speciesz viszonyított koncentrációja a 
távolságtól. A mi homogén esetünkben a HNR értéke állandó és 1.0 volt. 
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6.4. Modellezés menete 
 
A kód, amit használok 467 specieszt és a közöttük lezajló 6173 reakciót tartalmazza. Ez egy 
nagy adatbázis, amit utasítások segítségével kezeltem. A Rate13-ban lejátszódó reakciók a 
rate13.rates a specieszek, pedig a dc.specs file-ban vannak oszlopok formájában 
felsorolva. Magát a modellezést egy Linux – os PC számítógépen végeztem. A gép főbb 
paraméterei: OS - Ubuntu 14.04.1 LTS; CPU - Intel (R) Core (TM) i5-2500K CPU @ 3.30 
GHz; RAM – 16 GB; HDD – 2 TB. A fordítók (compilers) pedig gfortran es gcc 4.8.2 
voltak.  
 
A szimuláció előtt meg kell adni a kezdeti paramétereket. Ilyen paraméterek a hőmérséklet T, 
kiindulási koncentráció n, a „megvilágító” ultraibolya sugárzás UV, a sugárzás kioltásának 
mértéke AV, és a kozmikus ionizáció Z. A Z paraméter értékét, néhány kisebb teszt futtatás 
kivételével, az összes szimulációban azonosnak vettem. Az UV érték általános értéke 10 - 15 
s-1 egység. A „sötétség” mértéke, azaz az elnyelő képesség – AV, általános értéke 10 - 25 mag 
egység. A hőmérséklet általános értéke 10 - 30 K volt. 
 
A kódot Linux operációs rendszeren futattam, a kompilálást gfortran - on végeztem. Ezen 
kívül az adatok analizálására (oszlopok kivágása az output file-okból) a rendszerben található 
pearl script-et (5.18.2 version) használtam. A rajzokat gnuplot (4.6.4 patch) segítségével 
készítettem, de valójában bármilyen más rajzoló program is használható. 
 
A modellezés menete azzal kezdődik, hogy belépünk a kódot és a további szükséges 
adatbázist tartalmazó alapkönyvtárba. Ha le akarjuk nullázni a rate_13_test 
direktóriumban lévő modellezési file - okat akkor ezt az egy make clean paranccsal tudjuk 
elvégezni. Itt a rate13main.f file-ban változtathatjuk meg a szimuláció paramétereit. A 
paraméterek megnevezése a file-ban: TEMP a hőmérséklet, DN a kiindulási koncentráció, RAD 
az ultraibolya sugárzás, AV az extinkció mértéke és ZETA a kozmikus ionizáció. A RAD és a 
ZETA paraméterek nem konkrét értékek, hanem skálázási faktorok. Azaz a sebességi 
együtthatók értékei ezekkel a tényezőkkel vannak megszorozva. A (6.4) egyenlet a RAD 
faktorral az (6.5) és (6.6) egyenletek, pedig a ZETA faktorral. Ezen kívül ebben a file-ban 
történik meg a szimuláció időtartalmának megadása a TFINAL változóval, valamint az, hogy 
mennyi és milyen időközönként szeretnénk koncentráció értékeket gyűjteni az IRUN 
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változóval. Az utóbbi az egész idő megadása után annak egyenlő közökre történő osztásával 
történik (a log skálában 0.1 – es növekménnyel). Például, a szimulációimat 108 évig szoktam 
futtatni és 80 pontnak a begyűjtését adom meg. Az előbb említett „főbb” paraméterek 
megadásán kívül lehetőség nyílik több más fontos paraméter változtatására is.  
 
A porszemcse szempontjából ezek a paraméterek: méret, felület, sűrűség, valamint 
számsűrűség a H2 koncentrációhoz képest, albedó és a porszemcse és a specieszek közötti 
tapadási koefficiens. A H atom szempontjából: tapadás a porszemcse felületére. Ebből a 
specieszből van, a legtöbb ezért van kitüntetett szerepe a többi speciesszel szemben a 
paraméter megadás során. 
 
Miután a paraméterek megadása megtörtént az alapdirektóriumban (rate_13_test) a 
console-ban egy make parancs segítségével az összes .f kiterjedésű file-t .o kiterjedésű file-
á konvertáljuk és összelinkeljük őket egy executable file-ban. Ìgy készítjük el a model nevű 
executable file-t. A modellezés ennek a file-nak az indításával kezdőik, ha a consol-t 
használjuk, akkor a parancs sorban megszedjük a ./model parancsot és lenyomjuk az enter-t. 
 
A szimuláció időtartalma a számítógép jellemzőitől függ, általában kb. 1 perc elegendő a 
modellezésre. A szimuláció eredménye – két .out kiterjedésű file megkapása. A file-ok 
elnevezése: dc.out és analyse.out. 
 
A dc.out file tartalmazza az általunk megadott időpillanatokban az összes speciesz 
pillanatnyi koncentrációját. 
 
Az analyse.out file minden a modellben megadott keletkezési és fogyási folyamatokat 
tartalmaz. Tüzetesebben áttekintve látható, hogy az adott specieszek hány folyamatban 
vesznek részt. Ezen kívül az adott folyamatok milyen százalékos mértékben járulnak hozzá az 
adott speciesz keletkezéséhez vagy fogyásához. A reakciók a 2.5. Táblázatban (2.5.4. 
alfejezet) feltüntetett folyamatokon keresztül mennek végbe.  
 
A dc.molecules file tartalmazza az általunk kiválasztott specieszek pillanatnyi 
koncentrációit. A kiválasztás a dc.pl file segítségével történik (indítása perl dc.pl). Az 
így kiválasztott adatokat használjuk fel a továbbiakban a függvények ábrázolására. A 
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grafikonokon az X tengely tartalmazza a kiválasztott időpillanatokat, az Y, pedig a 
koncentrációkat. Ezekből az adatokból épülnek fel az adott specieszek időevolúciós görbéi.  
 
A dc.pl file tartalmazza az összes olyan utasítást, amely a speciesz kiválasztáshoz és a rajz, 
ill. rajzok elkészítéséhez szükséges, vizsgáljuk meg a kód funkciós részeit részleteinek 
áttekintése alapján: 
 
# Data files output from chemical model: 
open FILE1, 'dc.out' or die $!; 
 
A fent feltüntetett utasítások sorozata közül a második sor olvassa be a dc.out file-t, amely a 
szimulációs adatokat tartalmazza – innen történik az adat beolvasás.  
 
A következő sorokból a második sorfelelős a dc.molecules file beolvasásáért: 
 
# Files containing species we want to plot: 
open FILE7, '> dc_molecules.dat' or die $!; 
 
Azt, hogy melyik specieszeket szeretnénk a rajzon látni a következő sorok módosításával 
lehet elérni (20-as sor), például: 
 
# Species we want to plot: 
@dspec1=qw(CH4 NH3 HCO H2CO H2CN H2O2 N2H+ C4 CH2CHCCH H2CS CH3OCH3 C2N CH2CN C3N+ 
C2S+ HC2P C2H5OH CH2CHCHCH C6 C6+ C6- C6H6 C5N); 
 
Ebben az esetben az összes adatból csak az adott specieszek adatait használjuk fel az 
ábrázolásnál. Ez után kapjuk meg a kiválasztott specieszek adatait a dc_molecules.dat – 
file – ban. 
 
Magát a rajzot a dc_mol.plt (gnuplot script) file utasításain keresztül lehet elkészíteni 
gnuplot vagy bármilyen más rajzoló program segítségével. Ez a sript a plot-mol 
direktóriumban található. Ide kell átmásolnunk a dc_molecules.dat file-t is. A 
direktóriumváltás a jobb átláthatóságnak kedvez. 
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A dc_mol.plt file-ban, kezdetben a rajzon feltüntetett szöveges magyarázat mérete és 
stílusa van feltüntetve: 
 
set term postscript landscape enhanced color "Text" 14 
 
A kimeneteli file .ps (post-script) formátumú, ennek a megadása a következő képen néz ki: 
 
set output 'dc_mol.ps' 
 
A függvény mögötti háló alakja és mérete, és a pont méret így adódik meg: 
 
set zeroaxis 
set grid 
set pointsize 1.0 
set mxtics 10 
set mytics 10 
 
A rajz címének megadása, valamint a cím pozíciójának a megadása a következőképen néz ki: 
 
set key top left 
set title 'UMIST2012: Dark Cloud, T=10 K, n=5e4 cm^{-3}, CosmicRay=1, 
UVradiation=2, Visual ext.=10' 
 
Az X és Y tengelyek feliratainak a megadása, a tengelyek mintázata, normál, ill. logaritmikus 
alak beállítása a következő sorok segítségével valósul meg: 
 
set xlabel 't [Myr]' 
set ylabel '[relative to H_2]' 
set yrange [:1e3] 
set format x "10^{%T}" 
set format y "10^{%T}" 
set key top left 
set logscale x 10.0 
set logscale y 10.0 
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Az kiválasztott idő pillanatok és az ezekhez tartozó specieszek koncentrációinak beolvasása a 
már említett dc_molecules.dat file-ból történik. A plot [] [] parancs megadott 
paraméterek mellett ábrázolja a koncentrációkat mint az idő függvényét. A ($1/1e6):2 
részlet alakítja át az idő értékeket a tengelyen évekről – millió évekre, valamint utasítást ad az 
adott (2) oszlop koncentráció adatainak a felhasználására. Jelen esetben az első sor a metán 
molekula millió évenként kiválasztott koncentráció értékeit fogja ábrázolni egy függvényen. 
A „w lp lt 1 lc 1 lw 1 pt 7 ps 1, \” részlet felelős a következőkért: pontozott 
vonal, vonal típus, vonal szín, vonal vastagság, pont típus és pont méret ábrázolásáért. A szám 
értékek utalnak a kiválasztott típusra. Minden egyes sor végén szerepel a „, \” jelek, amik a 
következő sorba lévő átmenetért felelnek. Az utolsó sorban ennek a jelnek a hiánya a 
plot[][] parancs végét jelenti. 
 
plot [] [] 'dc_molecules.dat' every 1 u ($1/1e6):2  t 'CH4  ' w lp   
   lt 1 lc 1  lw 1 pt 7 ps 1, \ 
           'dc_molecules.dat' every 1 u ($1/1e6):3  t 'NH3  ' w lp  
   lt 1 lc 2  lw 1 pt 7 ps 1, \ 
           'dc_molecules.dat' every 1 u ($1/1e6):4  t 'HCO  ' w lp  
   lt 1 lc 3  lw 1 pt 7 ps 1 
 
A plot[][] parancs minden azután következő sor egy-egy speciesz görbéjét jelenti. Több 
mint tíz görbét egy lapon nem ajánlatos ábrázolni, mert az ábra átláthatatlanul zsúfolt lesz. 
Maga a plot[][] parancs többször egymás után megismételhető egy rutinon belül, például: 
 
plot [] [] 'dc_molecules.dat' every 1 u ($1/1e6):2  t 'CH4  ' w lp  
   lt 1 lc 1  lw 1 pt 7 ps 1, \ 
           'dc_molecules.dat' every 1 u ($1/1e6):3  t 'NH3  ' w lp  
   lt 1 lc 2  lw 1 pt 7 ps 1, \ 
           'dc_molecules.dat' every 1 u ($1/1e6):4  t 'HCO  ' w lp  
   lt 1 lc 3  lw 1 pt 7 ps 1  
 
plot [] [] 'dc_molecules.dat' every 1 u ($1/1e6):11  t 'H2CS     ' w  
   lp lt 1 lc 2  lw 1 pt 7 ps 1, \ 
           'dc_molecules.dat' every 1 u ($1/1e6):12  t 'CH3OCH3  ' w  
   lp lt 1 lc 3  lw 1 pt 7 ps 1, \ 
           'dc_molecules.dat' every 1 u ($1/1e6):13  t 'C2N      ' w  
   lp lt 1 lc 4  lw 1 pt 7 ps 1  
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plot [] [] 'dc_molecules.dat' every 1 u ($1/1e6):20  t 'C6        '  
   w lp lt 1 lc 3  lw 1 pt 7 ps 1, \ 
           'dc_molecules.dat' every 1 u ($1/1e6):21  t 'C6+       '  
   w lp lt 1 lc 4  lw 1 pt 7 ps 1, \ 
           'dc_molecules.dat' every 1 u ($1/1e6):22  t 'C6-       '  
   w lp lt 1 lc 5  lw 1 pt 7 ps 1  
 
Ez azt fogja eredményezni, hogy egy .ps kiterjedésű file-ban három lapon kilenc speciesz 
időevolúciója lesz ábrázolva. 
 
És végül a következő sorok kapcsolják ki az X ill. Y tengely logaritmizálását: 
 
set nologscale x 
set nologscale y 
 
A gnuplot script futtatása a gnuplot dc_mol.plt paranccsal történik. 
 
Az ábrákat tartalmazó file postscript kiterjedésű – dc_mol.ps és könnyen átalakítható 
például pdf formába a Linuxos ps2pdf utasítással. 
 

6.5. A paraméterek változásának hatása az időevolúcióra  
 

6.5.1. A hőmérséklet változásának hatása az időevolúcióra 
 
A felhő kezdeti fizikai paramétereinek egyike a hőmérséklet. Általában a hideg felhőkben 
közel 10-20 K uralkodik. Ilyen kis hőmérsékleteken már néhány fok emelkedése is 
nagymértékű változást képes kiváltani az ott lévő specieszek időevolúciójában. A hatás 
irányát és mértékét a (6.3) egyenlet írja le. A β tényezőtől függően a reakció sebességi 
állandója növekedhet (β > 0), csökkenhet (β < 0) vagy éppenséggel változatlan marad (β = 
0). A második tényező a γ – aktiváció energia. A γ jelének függvényében beszélhetünk 
spontán folyamatokról (γ ≤ 0) vagy kényszerített reakciókról (γ > 0). Ha csökken az 
aktivációs energia értéke, akkor a reakciók sokasága gyorsabban tud lejátszódni. A 
hőmérsékletfüggés itt inverz exponenciális. Ha megvizsgáljuk a különböző specieszek időbeli 
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változását, akkor látható, hogy bizonyos lassan keletkező specieszek nem tudnak olyan 
gyorsan kialakulni, mint azok, amelyek gyorsan keletkeznek. Azaz a gyorsan kialakuló 
specieszek halmozódnak a lassan kialakulóak gyarapodása, pedig emellett elenyészőbb lesz. 
A megemelkedett hőmérséklet növeli a specieszek porszemcsékről történő deszorpciójának 
mértékét, ami új reakció helyeket, szabadit fel a reaktánsoknak ezzel is növelve a reakció 
sebességét.  
 
A következő két képen (6.1. Ábra és 6.2. Ábra) azt vizsgáljuk, hogy azonos n(H2), UV, AV és 
Z mellett milyen hatást fejt ki 5 K hőmérsékletváltozás. Az összes kiválasztott speciesz 
időevolúciója kisebb-nagyobb mértékben változik.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1. Ábra: A CH4, NH3, HCO, H2CO, H2CN, N2H+ és C4 specieszek időevolúciós görbéi, a 
következő paraméterek mellett: UMIST2012, Dark Cloud, T = 10 K, n = 5e4 cm-3, Z = 1, UV 
= 10,0 s-1, AV = 10,0 mag.   
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6.2. Ábra: A CH4, NH3, HCO, H2CO, H2CN, N2H+ és C4 specieszek időevolúciós görbéi, a 
következő paraméterek mellett: UMIST2012, Dark Cloud, T = 15 K, n = 5e4 cm-3, Z = 1, UV 
= 10,0 s-1, AV = 10,0 mag. 
 
A képek egymással való összehasonlításából sok, a már fent említett egyenletből eredő, 
elméleti hőmérsékleti hatás megvalósul. Ki lehet emelni, hogy az NH3 kezdeti 10-1000 év 
közötti, és az NH3 és CH4 1-100 millió év közötti időevolúciója a két képen láthatóan eltér. A 
15 K-en az NH3 kezdeti növekedése erőteljesebb, mint 10 K-en. A C4 végértékei (> 3 millió 
év) viszonylag nagymértékben eltérnek. 
 

6.5.2. Az ultraibolya sugárzás változásának hatása az időevolúcióra 
 
A (6.4) egyenlet értelmében a sebességi együttható lineárisan függ az α pre-exponenciális 
tagtól, amely tartalmazza az árnyékolatlan UV sugárzás mennyiségét. Az UV tér értéke 
általában 1-20 s-1 egységnyinek adódik. Elvi megfontolások alapján minél nagyobb UV 
sugárzás éri a hidegfelhőt annál nagyobb annak áthatoló képessége, és ezáltal az ott uralkodó 
specieszek reaktivitása is nagyobbnak kell, hogy legyen. A modellezés során azonban ezt csak 
kis mértékben egy-egy speciesz esetében lehetett észlelni. A következő 6.3. Ábra és 6.4. 
Ábra mutatja be az UV különböző értékeinek hatását a kiválasztott specieszek időevolúciós 
görbéire. 
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6.3. Ábra: A CH4, NH3, HCO, H2CO, H2CN, N2H+ és C4 specieszek időevolúciós görbéi, a 
következő paraméterek mellett: UMIST2012, Dark Cloud, T = 15 K, n = 5e4 cm-3, Z = 1, UV 
= 1,0 s-1, AV = 7,0 mag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.4. Ábra: A CH4, NH3, HCO, H2CO, H2CN, N2H+ és C4 specieszek időevolúciós görbéi, a 
következő paraméterek mellett: UMIST2012, Dark Cloud, T = 15 K, n = 5e4 cm-3, Z = 1, UV 
= 10,0 s-1, AV = 7,0 mag. 
 
A 6.3. Ábrán és a 6.4. Ábrán, ha nagyon precízen megvizsgáljuk 10-1-101 millió év idő 
tartományt, akkor láthatunk minimális változásokat a C4 speciesz időevolúciós görbéjének 
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lefutásában. Sőt annak érdekében, hogy ez az effektus látható legyen az AV kioltás értékét is 
csökkentenem kellet. Ilyen kis AV érték mellet a felhő már viszonylag átlátható ezért kétes, 
hogy a valóságban az ilyen paraméterekkel rendelkező objektumot sötét felhőnek lehet-e 
nevezni. Összefoglalva az UV jelen modellen belül kis ráhatással van a specieszek 
időevolúciós görbéinek lefutására. Több más species, más-más UV paraméterek melletti 
szimulációit is elvégeztem és az esetek többségében az eredmények hasonlónak adódtak. 
 
Külön vizsgálat keretében ellenőriztem a foto-folyamatokra érzékeny specieszek 
időevolúcióját. Ezek között voltak: CH2 (93%), O- (100%), CH5+ (85%), C2H4+ (97%), S- 
(100%) és még sok más. A zárójelekben lévő százalékok a foto-folyamatok termelési 
hányadosait mutatják. Még ezekre az anyagokra is (a kiválasztott fizikai paraméterek 
intervallumán) az UV sugárzási paraméter csak minimálisan hat (harmadik jel a vessző után). 
 

6.5.3. A kezdeti kioltás változásának hatása az időevolúcióra 
 
A sötét hideg Planck felhők egyik jellegzetes tulajdonsága azok átláthatatlansága. Ennek a 
mértékét a felhőt megvilágító fény kioltásának mértékével szokás megadni. A (6.4) egyenlet 
értelmében az AV a csillagközi por által elnyelt látható fény tartományába eső sugárzás 
mértéke. A γ az a paraméter, amely figyelembe veszi az UV sugárzás megnövekedett kioltását 
a látható fény elnyeléséhez képest viszonyítva. Azaz minél nagyobb ennek a paraméternek az 
értéke annál kisebb a foto-disszociációs és foto-ionizációs reakciók sebességi együtthatói. Ez 
pedig azt jelenti, hogy a foto-disszociációs és foto-ionizációs reakciók szempontjából a felhő 
lassabban fejlődik. A kioltás átlagos értéke több tényezőtől függ. Ilyen tényező a felhő 
távolsága a szomszédos csillagtól (csillagoktól). Egy másik tényező az oszlósűrűség (tipikus 
méret szorozva a koncentrációval) felhő koncentrációja annak zsúfoltsága. A reális csillagközi 
térben az AV értéke úgy, mint a többi paraméterei is változhatnak a felhőn belül. Azaz 
lehetnek „világosabb” és „sötétebb” felhő részletek. A következő két ábra (6.5. Ábra és 6.6. 
Ábra) próbálja szemléltetni néhány speciesz időevolúciós görbéjének a változását az AV 
függvényében. 
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6.5. Ábra: A HNCO+, HOCN+, NH2CNH+, HONC, HOCN, N2O+, SiO+, HCNOH+, CS+ és 
H2CNO+ specieszek időevolúciós görbéi, a következő paraméterek mellett: UMIST2012, 
Dark Cloud, T = 15 K, n = 5e4 cm-3, Z = 1, UV = 10,0 s-1, AV = 7,0 mag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.6. Ábra: A HNCO+, HOCN+, NH2CNH+, HONC, HOCN, N2O+, SiO+, HCNOH+, CS+ és 
H2CNO+ specieszek időevolúciós görbéi, a következő paraméterek mellett: UMIST2012, 
Dark Cloud, T = 15 K, n = 5e4 cm-3, Z = 1, UV = 10,0 s-1, AV = 10,0 mag. 
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Adott esetben a változások nem számottevőek és szemmel nehezen láthatóak. Ennek ellenére, 
ha a 0,1 - 100 M év szakaszt tüzetesebben megvizsgáljuk, akkor kis változásokat lehet észlelni 
az összes időevolúciós görbe lecsengésében. A görbéken a változás iránya nem triviális. 
Például a NH2CNH+ speciesz (a 6.5. és az 6.6. Ábrákon halványkék) időevolúciós 
görbéjének lefutása a nagyobb AV érték mellett („sötétebb” felhő) koncentrációnövekedést 
mutat a kisebb AV értékkel („világosabb” felhő) szemben. Ezzel ellentétes viselkedést mutat, 
például a SiO+ speciesz (az 6.5. és 6.6. Ábrákon piros) időevolúciós görbéjének lefutása, 
azaz koncentráció csökkenés tapasztalható a nagyobb AV érték mellet. 
 
Bizonyos specieszek a „sötétebb” felhőkben jobban fel tudnak dúsulni, mivel a további 
átalakulásuk (reakcióban való részvétel) több energiát igényel. Főleg a fotokémiai folyamatok 
lecsengése lassul. Ezért nő meg, például ezekben a reakciókban a reaktánsok mennyisége 
(koncentrációja). Ez azt jelenti, hogy ha tisztán fotokémiai vagy foto-ionizációs reakciókkal 
kapcsolatos folyamatok nem tudnak lejátszódni bennük („sötétebb” felhőkben) a nagyobb AV 
érték miatt. Ezzel magyarázható, például a modellben, a bizonyos specieszek nagyobb AV 
értékeinél jelentkező koncentráció növekedése.   
 
Több függvényt megvizsgálva arra a következtetésre jutottam, hogy a modellben a specieszek 
idővel történő koncentráció változása nagyon precízen megadott módon függ a használt AV 
értékétől. Viszont maga a relatív koncentrációváltozás kismértékű. Az, hogy egy adott 
speciesz időevolúciós görbéje milyen módon fog viselkedni, ha növeljük az AV-t 
megbecsülhető abból, hogy az adott speciesz milyen reakciókban és milyen mértékben vesz 
részt. 
 

6.5.4. A kezdeti koncentráció változásának hatása az időevolúcióra 
 
A modellezés során természetesen szükségünk van a felhő kezdeti koncentrációjának 
megadására. Az így megadott szám érték egy adott százalékban megoszlik a következő 
iniciális specieszek között: H, He, C+, N, O, F, Na+, Mg+, Si+, P+, S+, Cl+, Fe+, e- és H2. 
Mivel az CSKA felhők nagy része molekuláris hidrogénből áll, a felhő H2 koncentrációja 
kiemelt és a megadott kiindulási koncentráció felével egyenlő. Ezért kényelmes a többi 
speciesz koncentrációját a H2-hez képest viszonyított koncentrációként megadni. A 
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csillagközi felhőkben a He, viszonyított koncentrációja közel a harmada a H2 kiindulási 
koncentrációjának. A többi speciesz közül a H, C+, N és O H2-hőz viszonyított koncentrációi 
10-4 nagyságrendűek. Az általunk vizsgált felhőkben a maradék speciesz viszonyított 
koncentrációja 10-7-10-9 nagyságrendű. A következő három ábra (6.7. Ábra, 6.8. Ábra és 6.9. 
Ábra) mutatja be a kiválasztott specieszek különböző kezdeti koncentrációkon modellezett 
időevolúciós görbéit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.7. Ábra: A C2H4, H2NC+, HCNH+, C2H4+, CO, SiH+, C2H5, HCO, SiH és HCO+ specieszek 
időevolúciós görbéi, a következő paraméterek mellett: UMIST2012, Dark Cloud, T = 10 K, n 
= 1e3 cm-3, Z = 1, UV = 1,0 s-1, AV = 10,0 mag. 
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6.8. Ábra: A C2H4, H2NC+, HCNH+, C2H4+, CO, SiH+, C2H5, HCO, SiH és HCO+ specieszek 
időevolúciós görbéi, a következő paraméterek mellett: UMIST2012, Dark Cloud, T = 10 K, n 
= 1e4 cm-3, Z = 1, UV = 1,0 s-1, AV = 10,0 mag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.9. Ábra: A C2H4, H2NC+, HCNH+, C2H4+, CO, SiH+, C2H5, HCO, SiH és HCO+ specieszek 
időevolúciós görbéi, a következő paraméterek mellett: UMIST2012, Dark Cloud, T = 10 K, n 
= 5e4 cm-3, Z = 1, UV = 1,0 s-1, AV = 10,0 mag. 
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A fentebb ábrázolt képeken jól látható, hogy a specieszek időevolúciós görbéinek lefutása 
(tendenciája) közel azonosak. A görbe menete, lokális maximum és minimum pontok 
pozíciója minden esetben közeliek. 
 
A megnövekedett kiindulási koncentráció miatt a specieszek „korábban” képesek keletkezni. 
Az ábrákon (6.7. Ábra, 6.8. Ábra és 6.9. Ábra) lévő időevolúciós görbék tendenciája nem 
egyértelmű, bonyolult viselkedést mutatnak. A nem egyértelmű viselkedés a modellben lévő 
nagyszámú speciesz (467) és a közöttük végbemenő számos reakcióval (6173) magyarázható. 
Egy-egy speciesz keletkezése és fogyása több útvonalon és más-más mértékű hozzájárulással 
történik. Ebből kifolyólag egyértelmű következtetéseket nehéz levonni arról, hogy hogyan fog 
viselkedni az adott speciesz időevolúciós görbéje az adott (állandó T, UV, AV, Z) körülmények 
között, ha azt a növekvő koncentráció tendenciájának szempontjából vizsgáljuk. Ez a 
viselkedés azonban nem csökkenti a modell használhatóságát kormeghatározásra.  
 
A jobb átláthatóság kedvéért a következő ábrákon (6.10. Ábra, 6.11. Ábra és 6.12. Ábra.) 
külön-külön vannak feltüntetve bizonyos specieszek időevolúciós görbéi a kezdeti 
koncentráció függvényében. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.10. Ábra: Az NH3 és NH3+ specieszek időevolúciós görbéi, a következő paraméterek 
mellett: UMIST2012, Dark Cloud, T = 10 K, Z = 1, UV = 1,0 s-1, AV = 10,0 mag,  
n = 1e3 cm-3 és n = 5e4 cm-3 kiindulási koncentrációk mellett. 
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6.11. Ábra: Az, OH, OH-, és OH+ specieszek görbéi, a következő paraméterek mellett: 
UMIST2012, Dark Cloud, T = 10 K, Z = 1, UV = 1,0 s-1, AV = 10,0 mag,  
n = 1e3 cm-3 és n = 5e4 cm-3 kiindulási koncentrációk mellett. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.12. Ábra: Az H2CO és H2CO+ specieszek görbéi, a következő paraméterek mellett: 
UMIST2012, Dark Cloud, T = 10 K, Z = 1, UV = 1,0 s-1, AV = 10,0 mag,  
n = 1e3 cm-3 és n = 5e4 cm-3 kiindulási koncentrációk mellett. 
 
A fenti ábrákból (és az irodalmi források után) azt lehet mondani, hogy a CSKA 
kormeghatározásra a 6.7., 6.8. és 6.9. Ábrákon a feltüntetett specieszek közűl leginkább a CO 
és a HCO+ időevolúciós görbéit lehet felhasználni. A 6.10., 6.11. és 6.12. Ábrákból látható, 
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hogy a CSKA-ban lévő felhők kormeghatározására az NH3, NH3+, OH, és OH-, specieszek a 
legalkalmasabbak. A H2CO, H2CO+ és az, OH+ specieszek, pedig kevésbé alkalmasak. A 
továbbiakban (a 6.6. alfejezetben) a kormeghatározásra leginkább alkalmas specieszek és 
azok időevolúciójának a vizsgálata következik. 
 

6.6. Kormeghatározásra alkalmas specieszek meghatározása és 
vizsgálata 

 
A modellezés során a specieszek időevolúciójának vizsgálata alapján arra a következtetésre 
jutottam, hogy bizonyos specieszek jobban használhatóak a felhő és felhőrészek korának 
megbecsülésére. A vizsgálatot több szempontból végeztem. Az egyik szempont az, hogy az 
adott specieszeknek legyen jól mérhető vagy jellegzetes IR-sáv jele. Mérhetőség 
szempontjából felmerülhet bizonyos specieszek sávjainak az átfedése is egymással. Ilyenkor, 
ha van rá lehetőség, akkor a precizitás szempontjából más jól mérhető sávokat célszerűbb 
vizsgálni. Más az eset, ha az adott speciesznek van egy jellegzetes mérhető sávja, de annak 
intenzitása viszont csekély. Az ideális eset, ha az intenzitás jellegzetes és nem fedődik át más 
specieszek intenzitásával. 
 
A kormeghatározás során egy másik probléma lehet az időevolúciós függvény változó 
monotonitása. Több olyan speciesz van, amelynek időevolúciója tartalmaz lokális 
maximumokat vagy minimumokat. Ezekben az esetekben, amikor valós mért koncentrációkat 
szeretnénk összehasonlítani a szimulációból eredő koncentrációkkal, a pontos 
kormeghatározás problémájába ütközünk. A probléma lényege, hogy egy adott (fix, mért) 
speciesz koncentrációjához több időpillanat is tartozhat a modellezésekből eredő görbéken. 
Ezekben az esetekben az egyes specieszek evolúciós korának külön-külön meghatározására 
segíthet abban, hogy kiválasszuk a legpontosabban összehangolt korértékeket. Összefoglalva, 
ha több speciesz kora közel azonos időintervallumba esik, akkor a módszer pontossága nő, 
még akkor is, ha egyes specieszekhez két vagy több korérték is tartozik. 
 
A következő táblázat (6.4. Táblázat) tartalmazza az előbbiekben említett „személyes” 
észrevételeken alapuló specieszek osztályozását. A szimuláció T = 10 (K), n(H2) = 5e4 (cm-3), 
UV = 10,0 (s-), Z = 1, értékek mellett történt. 
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A következő specieszek UV és AV függései tüzetesebben voltak megvizsgálva: 
CH4, NH3, HCO, H2CO, H2CN, H2O2, N2H+, C4, CH2CHCCH, H2CS, CH3OCH3, 
C2N, CH2CN, C3N+, C2S+, HC2P, C2H5OH, CH2CHCHCH, C6, C6+, C6-, C6H6, C5N. 
 
Az UV paraméter két értékre volt kiválasztva: UV = 2 (s-) és UV = 10 (s-) (a (4) egyenlet 
értelmében).  
 
6.4. Táblázat: Specieszek osztályozása korérték meghatározás (szubjektív) jóságának 
szempontjából. 
Kiváló Jó Közepes 
C, C-, CH2+, CH-, CH4, NH3, CH5+, OH-, C2-

, C2+, C2H2, C2H2+, C2H-, CN-, C2H3, C2H3+, 
H2CN, C2H4, C2H5, C2H4+, HCO, CH3CH3, 
C2H5+, H2CO+, C2H7+, CH3CH3+, H2CO, C3, 
C3H, C3-, C3H, C3H-, C3H, CH2CCH+, 
C3H2+, C3H2, C2N, C3H3+, CH3CCH, 
CH2CCH2, C2O+, CH2CN, CH2CN+, C3H4+, 
CH2CO+, CH3CHCH2, CH2CO, C3H7+, 
HCP+, CH3CHO+, HCS, CH3CHO, HCP, 
C2H5OH+, C2H5OH, CH3OCH3, PCH2+, 
H2CS+, H2CS, C4, C4+, C4-, CH3OCH4+, 
C2H5OH2+, C3N, C3N+, C3N-, C4H, C4H-, 
HC4H, HC3N, C4H3, C4H3+, C4H2+, SiC2+, 
C4H4, HC3NH+, C3O, CH2CHCCH, SiC2H, 
CH2CHCN, CH2CHCHCH, C4H7+, 
CH2CHCNH+, C2H5CN, CCP+, SiC2H2, 
SiC2H3+, C2S+, HC2P+, HC2P, HC2S+, 
PC2H4+, C5H2, CH3COCH4+, CH3COCH3, 
CH3CS+, C5H, C5H-, C5H+,C5-, C5H2+, 
C4N+, C4N, CH3C3N+, CH3C3NH+, SiC3H2+, 
C3P, C6, C6+, C6-, C6H+, C6H, C3S+, C3S, 
PC3H+, HC5H+, C5N+, C5N-, C5N, C6H2, 
C6H3+, C6H6, C6H6+, C6H4+, H3C5N+, C7+, 
C7-, C7, C4P+, C7H+, C7H-, C7H4+, C7H2+, 
C7H5+, CH3C6H, C7N+, C7N, H2C9N, HC9N  

C+, CH2, CH3, CH3, HF, 
CN, Si, SiH+, SiH, CH2NH, 
H3CO+, CH3OH+, SiH4+, O2, 
PH2+, H2O2, CH3OH2+, HS, 
SiC, C2O, HCSi, HCSi+, 
CH3CN, CH3CN+, C3H6+, 
SiCH3+, SiCH4, H2SiO+, 
NO2, CH2PH, PO, SO+, 
HSO+, NCCNH+, CH3C3N+, 
SiC3, SiC3+, CH3C4H, H2S2+, 
SiC4, C7H, C7H2, C8H2, 
C8H2+, C8+, C8-, HC7N, C9+, 
C9-, C9, H2C7N+, H3C7N+, 
C9H2, C9H2+, C9H2-, 
CH3C7N, CH3C7NH, C9H5, 
C10H2, C10H2+, C9N, C9N+, 
C10H3+, H2C9N+, C11 

H+, NH2, O-, NH4+, 
OH, HF+, H2F+, HCN, 
CO+, N2+, N2H+, H2S, 
HCl, SiC+, CP+, 
HONC+, N2O+, CS+, 
SiO+, NH2CNH+, CO2+, 
HCOOH+, H2SiO, 
H3CS+ 
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Az UV az α pre-exponenciális tag értékét határozza meg. Azaz a reakció sebességi 
együtthatója és az UV között lineáris az összefüggés. Ez azt jelenti, hogy az UV érték kis 
megváltoztatása elenyésző változtatásokat okoz a specieszek időevolúciós görbéinek 
lefutásában. A modellezésben használt két UV = 2 (s-1) és 10 (s-1) értékek közötti különbség is 
ezt támasszák alá. Az AV paraméter az exponenciában van, így annak kis megváltoztatása is 
nagyobb változást okoz a reakció sebességi együtthatójában.  
 

6.7. Az eredmények ábrázolása 
 
A felhő korának meghatározása egy adott vagy néhány egymáshoz viszonyított speciesz 
koncentrációjának az értékére van szükség. Én az ammónia (NH3) és a formil iont (HCO+) 
használtam. Mindkét esetben a kormeghatározáshoz szükség van a modellezésből származó 
időevolúciós függvényre és az adott specieszek hidrogénhez viszonyított koncentráció 
értékeire (n(NH3) / n(H2)) és (n(HCO+) / n(H2)). A felhő, felhőrész vagy egy pont korát a 
modellezett koncentráció értékek és a valós mért koncentráció értékek összehasonlításával 
lehet meghatározni. A csillagászati megfigyelések során általában nem abszolút 
(viszonylagos) koncentrációkat kapnak meg, hanem oszlopsűrűségeket. Az oszlopsűrűségeket 
az adott speciesz spektrumának integrálásával lehet meghatározni. A megfigyelésekből az 
adott TMC-1 sűrű felhő több pontjára meg tudták határozni az ammónia (Fehér és mt., 
2016)[62], formil ion (Onishi és mt., 2002)[63] és a molekuláris hidrogén (Herschel Gould Belt 
Survey (André és mt. 2010)[64] oszlopsűrűségeit (N(NH3), N(HCO+) és N(H2)). Egy adott 
speciesz oszlopsűrűsége és az adott speciesz koncentrációja között triviális összefüggés áll 
fenn (homogén felhőkre):  
 

( ) = ( ) ×                     (6.13) 
 
ahol d a felhő vastagsága.  
 
Az ammóniára és formil ionra ez az összefüggés csak akkor használható, ha egyenletes 
eloszlást tételezünk fel. Azaz a felhőben az adott speciesz tökéletesen összekevert állapotban 
van a molekuláris hidrogénnel. Matematikailag ezt a következőképen lehet kifejezni: 
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( ) = ( ) ×                     (6.14) 
 

( ) = ( ) ×                     (6.15) 
 
Ezekből az egyenletetekből a következő arányokat lehet felírni: 
 

( )/ ( ) = ( )/ ( )                   (6.16) 
 

( )/ ( ) = ( )/ ( )                  (6.17) 
 
Ebből látható, hogy a felhő adott pontjára a megfigyelésekből kapott oszlopsűrűségek aránya 
a modellezésekből kapott koncentrációk arányával lesz egyenlő.  
 

6.7.1. NH3 modellezése 
 
Ahhoz, hogy az adott sötét felhőre le tudjam futtatni az időfüggő kémiai számítógépes 
modellt szükségem van a felhő kinetikus hőmérsékletére (T), a molekuláris hidrogén 
koncentrációjára (n(H2)), az extinkció mértékére (AV), az ultraibolya háttérsugárzásra (UV) és 
a kozmikus ionizáció értékére (Z). Az NH3 adatlapját az UMIST adatbázisban a következő 
ábrán lehet látni (6.13. Ábra): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.13. Ábra: Az UMIST asztrokémiai adatbázis NH3 adatlpja. 
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A modellezés során az UV és a Z paraméterek értékeit állandónak vettem: RAD = 1 és ZETA 
= 1 (lásd a 6.4. alfejezetet). A modellezéshez szükséges T, n(H2) és az AV értékeket a (Fehér 
és mt. 2016, table.3)[62] megfigyelésekből vettem (http://hershel.esca.esa.int/hipe/). A Hershel 
űrteleszkóp által készült TMC komplexus felvétele a következő ábrán látható (6.14. Ábra).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.14. Ábra: A TMC komplexus Hershel űrteleszkóp által készült felvétele. A színkód a 
molekuláris hidrogén oszlopsűrűségét jelöli. 
 
Ezek a megfigyelések a TMC-1 felhő 16 különböző pontjára vonatkoztak. A következő 6.15. 
Ábra ennek a 16 pontnak az elhelyezkedését mutatja (Fehér és mt. 2016, fig.4)[62]. 
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6.14. Ábra: A Herschel űrteleszkóp által megfigyelt N(H2) oszlopsűrűség térképe a TMC-1 
felhőben. A számok mutatják azt a 16 pozíciót ahol az NH3 spektrumok meg voltak határozva. 
Ezekből a spektrumokból lehet meghatározni a továbbiakban a gáz fizikai paraméterei (lásd 7. 
fejezet 7.1. Táblázat). A fekete csillag mutatja az NH3 maximális értékét. A rajzon 
feltüntetett koordináták az ekvatoriális koordinátái a TMC-1 felhőnek (δ deklináció – 
szélesség és α rektaszcenzió – hosszúság).   
 
Erre a 16 pontra a fenti értékekkel több időevolúciós kémiai számítógépes modellt futtattam 
le. A modellezés minden esetben tíz millió évig történt. A kapott koncentráció értékeket 234 
pontban írtam ki (logaritmikus skálán). A modellezés eredményét, például a 14-ik pontra a 
következő (6.15. Ábra) ábrával mutatom be: 
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6.15. Ábra: A piros pontos vonal a modellezésből származó ammónia időevolúciós görbéje. 
A zöld vonal a megfigyelésből származó oszlopkoncentrációk aránya (N(NH3) / N(H2)). A kék 
vonal a metszésponthoz tartozó kémiai kor érték, a fekete pont a két görbe metszéspontja. 
 
A 6.15. Ábra bemutatja, hogy hogyan határoztam meg a 14-ik pont kémiai korát. Az ábrán 
lévő metszéspont abszcissza értéke adja meg a felhő becsült kémiai korát, ami adott esetben 
196 ezer évnek adódik. 
 
Természetesen, a pontos kormeghatározáshoz interpolációs módszert használtam. A módszer 
lényege, hogy előbb megleljük a modellezett értékek sorában azt a két pontot, amelyek közé 
esik a megfigyelésből kapott oszlopsűrűségi adat. Miután ez megtörtént egy egyszerű lineáris 
interpolációval határoztam meg az adott pont kémiai korát. Az interpoláció matematikailag a 
következőképen néz ki: 
 
( − )/( − ) = ( − )/( − )                  (6.18) 
 
Átrendezve: 
 

= + ( − ) ∙ ( − )/( − )                  (6.19) 
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Ahol n1, n2 a modellezésből származó két pont, amely közzé esik az n oszlopsűrűségi adat (n1 
< n < n2), t2, t1 ehhez a két ponthoz tartozó kor érték, t, pedig a keresett kor érték (t1 < t < t2).  
A fenti képlet akkor is igaz marad, ha a függvény csökkenő. Ugyanis ebben az esetben n1 > n 
> n2, így a tört megint csak pozitív értéket vesz fel. 
 

6.7.2. HCO+ modellezése 
 
Az NH3 modellezéséhez hasonlóan szükségem van a T, n(H2), AV, UV és Z paraméterek 
kiindulási értékeire. A T, AV, n(H2), UV és Z paraméterek kiindulási értékei azonosak az NH3 
modellezése során használtakkal. A HCO+ adatlapját az UMIST adatbázisban a következő 
ábrán lehet látni (6.16. Ábra): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.16. Ábra: Az UMIST asztrokémiai adatbázis HCO+ adatlpja. 
 
Az N(HCO+) megfigyelt értékeket az (Onishi és mt. 2002, tabl.1)[63] cikkből vettem. Ahhoz, 
hogy megkapjuk a HCO+ oszlopsűrűségeket fel kellet használnom az (Aso és mt. 2000, 3.1 
fejezet)[65] cikkben lévő közelítő képletet:  
 

( ) = 4.0 × 10 × 10  .  [cm-2]              (6.19) 
 
ahol N(HCO+) a formil ion megfigyelt oszlopsűrűsége, T a hőmérséklet, TR, pedig a sugárzási 
hőmérséklet. Az integrál értékeket az (Onishi és mt. 2002)[63] adatokból kaptam meg. Az így 
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kiszámolt értékeket mind a 16 pontra feltüntettem az 6.4. Táblázatban. A HCO+ szerinti 
kormeghatározás ábrázolás a 6.17. Ábra van. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.17. Ábra: A piros pontos vonal a modellezésből származó formil ion időevolúciós görbéje. 
A zöld vonal a megfigyelésből származó oszlopkoncentrációk aránya (N(HCO+) / N(H2)). A 
kék vonal a metszésponthoz tartozó kémiai kor érték, a fekete pont a két görbe metszéspontja. 
 
A 6.17. Ábra bemutatja a formil ion 14-ik pont kémiai korát, ami adott esetben 195 ezer 
évnek adódik. 
 

6.7.3. A HCO+/NH3 modellezése. 
 
Mivel a HCO+ és az NH3 specieszek kémiai evolúciója a felhőben egyenesen nem 
kapcsolódnak egymáshoz, így a két koncentráció arány felhasználható, mint egy új független 
változó a kémiai kormeghatározásra. A TMC-1 felhőben megfigyelt 16 pontra meghatároztam 
ezeket az arányokat (6.4. Táblázat). A HCO+/NH3 kormeghatározási módszer bemutatására 
megint a 14 pontot vettem alapul (6.18. Ábra). 
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6.18. Ábra: A piros pontos vonal a modellezésből származó HCO+/NH3 arány időevolúciós 
görbéje. A zöld vonal a megfigyelésből származó oszlopkoncentrációk aránya (N(HCO+) / 
N(NH3)). A kék vonalak a metszéspontokhoz tartozó kémiai kor értékek, a fekete pontok a két 
görbe metszéspontjai. 
 
Az arányok felhasználásával készült görbe több pontban is metszi megfigyelt értéket. Ebben 
az esetben három eltérő kor (9, 192, 413 ezer év) is tartozik egy megfigyelt koncentrációhoz.  
 
Összehasonlítva a három korértéket az NH3 és a HCO+ korértékeivel arra a következtetésre 
jutottam, hogy a 192 ezer évnek megfelelő második korérték van leginkább összhangban a 
többivel. 
  
Összefoglalva a három különböző számításból származó korokat egy viszonylag kis eltéréssel 
rendelkező korértéket kaptam a 14 pont számára (±1%).  
 
A következő táblázatban a TMC-1 sűrű és hideg felhő 16 pontjára összefoglaltam mind a 
három különböző módszerrel kapott kémiai korértéket (6.4. Táblázat). 
 
A zöld színnel jelölt pontok mindhárom adatsorból közel azonos korokat adtak ki. A sárgával 
jelöltek 20-40% eltéréssel két, illetve három pontra egyeznek. Az 1 pontnál az HCO+/NH3 
aránypárból számított kor az NH3 és az HCO+ képest túlságosan eltérő (nagy) lett. Továbbá az 
aránypárból a 8, 10, 11 pontokra nagyon kis korok adódtak. 
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6.4. Táblázat: A TMC-1 sűrű és hideg felhő 16 pontjának három különböző módszerrel 
meghatározott korértékei. 
№ HCO+ [cm-2] NH3 [cm-2] HCO+/NH3 

arány 
HCO+/NH3 

kor [év] 
Kor NH3 

[év] 
Kor HCO+ 

[év] 
1 6.187E-10 3.061E-09 2.021E-01 571884 18726 9815 
2 3.082E-09 7.182E-09 4.291E-01 7112 

95309 
630139 

471697 184640 

3 2.159E-09 9.268E-09 2.329E-01 653864 219558 118458 
4 3.350E-09 1.008E-08 3.321E-01 11442 

56789 
801413 

532260 201197 

5 2.354E-09 1.000E-08 2.354E-01 834448  606180 119358 
6 2.371E-09 7.262E-09 3.264E-01 9129 

128096 
475454 

118347 121393 

7 1.592E-09 4.469E-09 3.562E-01 36071 
66809 

320831 
49641 50455 

8 2.343E-09 4.201E-09 5.578E-01 8089 45117 121509 
9 2.126E-09 7.462E-09 2.849E-01 15827 

45590 
711739 

213670 126114 

10 2.972E-09 5.447E-09 5.457E-01 4875 44853 140692 
11 2.974E-09 5.714E-09 5.204E-01 6195 77083 152236 
12 1.989E-09 5.208E-09 3.820E-01 10494 

164829 
429606 

84670 107202 

13 3.588E-09 1.360E-08 2.637E-01 9953 
49374 

617335 
557177 197321 

14 3.768E-09 1.000E-08 3.768E-01 9467 
191896 
412713 

196045 194753 

15 1.781E-09 3.389E-09 5.255E-01 5297 20807 83145 
16 1.629E-09 2.688E-09 6.063E-01 7098 21529 95428 
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A következő két ábrán bemutatom a modellezett koncentrációk időevolúcióját mind a 16 
pontra (6.19. Ábra és 6.20. Ábra). A meghatározott korértékek piros pontokkal vannak 
jelölve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.19. Ábra: A vonalak a modellezésből származó ammónia 16 időevolúciós görbéje, a piros 
pontok megfigyelésből származó oszlopkoncentrációk arányaiból (N(NH3) / N(H2)) 
interpolációval meghatározott kémiai kor érték. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.20. Ábra: A vonalak a modellezésből származó formil ion 16 időevolúciós görbéje, a piros 
pontok megfigyelésből származó oszlopkoncentrációk arányaiból (N(HCO+) / N(H2)) 
interpolációval meghatározott kémiai kor érték. 
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7. Az eredmények összefoglalása 
 
A munkám fő célja a hideg Planck felhők kormeghatározása és a felhő-részek korainak 
megbecsülése volt. A felhők (felhő-részek) korát azok kémiai összetételéből és a vegyületek 
elméleti koncentrációszámításokból határoztam meg. Az összetételt külön-külön vegyületre 
nézve, pedig infravörös és rádió teleszkópok segítségével mért adatokból kaptam meg. Az 
időfüggő kémiai elméleti modellek és a megfigyelésekből származó kémiai összetételek 
összehasonlításával határoztam meg a későbbiekben a felhők becsült elméleti korát. 
 
A munka folyamán két molekula (NH3 és HCO+) adatait modelleztem a TMC-1 felhőben 
(Taurus Molecular Cloud - 1). Az NH3 (Fehér és mt. 2016)[62] és az HCO+ (Onishi és mt., 
2002)[63] megfigyelt adatokat használtam fel.  
 
Az elméleti modellezéshez az UMIST asztrokémiai kód 2012[60],[61] változatát használtam. A 
kód futtatása során a kémiai vegyületek időevolúcióját modelleztem a következő kezdeti 
paraméterekkel: 10 K <T <20 K; 103 cm-3 < n(H2) < 5∙104 cm-3; 1,0 < AV <10,0, becsült 
átlagos csillagközi UV sugárzás mellett. A modell tartalmazza az egész UMIST gázfázisú 
hálózatot 467 specieszre.[66],[67] A következő specieszek viszonylagos összetételét vizsgáltam 
meg részletesen: CO, CH, OH, HCO+, HCN, HNC, NH3, N2H+ és H2CO. Jelentős összetétel 
időfüggést tapasztaltam a következő specieszek hányadainál: NH3/H2, HCO+/H2 és 
HCO+/NH3. A modellből kapott HCO+/NH3 arány erősebb időfüggést mutat, mint a NH3/H2 
és HCO+/H2 külön-külön. Eredményként azt kaptam, hogy a TMC-1 NH3 és HCO+ alapján 
meghatározható kor eloszlás nem olyan egyszerű, mint azt eddig feltételezték. A 
kormeghatározást 16 kiválasztott pontban végeztem el.[62],[63] A 16 kiválasztott pont közül 3-
ban kitűnő kormeghatározást sikerült elérnem mind a két anyafajtára.  
 
A modellezés eredményeiből két cikk (Berczik és mt. 2015a; Berczik és mt., 2015b)[68],[69] 
született, amelyeket a Nemzetközi Csillagászati Unió (International Astronomical Union - 
IAU) közgyűlésén bemutattuk, mint posztereket. Az összesített eredményeket az 7.1, 7.2, 7.3 
és 7.4 Ábrákon tüntetem fel. 
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7.1. Ábra: A szürke háttér az NH3 (1,1) vonal intenzitását ábrázolja. A színes pontok 
pozícióját a (Fehér és mt. (2016))[63] cikkből vettem, az általam meghatározott kémiai korukat, 
pedig a színskála mutatja. Azok a pontok, amelyekre megfelelő kémiai korokat kaptam 
számokkal is meg vannak jelölve (lásd 7.3. és 7.4 Ábrák és 7.1. Táblázat). A rajzon az is jól 
látható, hogy a TMC-1 felhő „dél-nyugati” része fiatalabb, mint az „észak-keleti” kémiailag 
kevert korú. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



70 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2. Ábra: A szürke háttér a megfigyelt N (H2) oszlopürüségét ábrázolja. A színes pontok 
pozícióját a Fehér és mt. (2016)[62] cikkből vettem, az általam meghatározott kémiai korukat, 
pedig a színskála mutatja. Azok a pontok, amelyekre megfelelő kémiai korokat kaptam 
számokkal is fel vannak tüntetve (lásd 7.3. és 7.4 Ábrák és 7.1. Táblázat). A rajzon az is jól 
látható, hogy a TMC-1 felhő „dél-nyugati” része fiatalabb, mint az „észak-keleti” kémiailag 
kevert korú. A „észak-keleti” (narancssárga ellipszis) rész átlagos kémiai kora 244 ± 255 ezer 
év. A „dél-nyugati” (ibolya ellipszis) rész átlagos kémiai kora 89 ± 66 ezer év. 
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7.1 Táblázat: a TMC-1 felhő gerincén lévő 16 pont és a hozzátartozó becsült kémiai kor (lásd 
7.1 és 7.2 Ábrák). 
# Δα  

[arcsec] 
Δδ  
[arcsec] 

Tkin 
[K] 

N (NH3) 
[1014cm-2] 

n (H2) 
[103cm-3] 

N (H2)Herschel 
[1021cm-2] 

Kor  
[kyr] 

 1 -400  320 12.2 ± 0.9 0.6 ± 0.07  8.4 ± 1.3 19.6  19 
 2 -400  520  9.5 ± 0.6 1.3 ± 0.10  9.6 ± 2.2 18.1  472 
 3 -360  480 10.6 ± 0.9 1.9 ± 0.19  8.5 ± 2.3 20.5  220 
 4 -320  440  9.6 ± 0.6 2.3 ± 0.21  7.7 ± 1.9 22.8  532 
 5 -200  320  9.2 ± 0.6 1.7 ± 0.11 18.6 ± 4.6 17.0  606 
 6 -120  200 10.8 ± 0.6 1.3 ± 0.09 10.2 ± 1.7 17.9  118 
 7 -480  600 14.6 ± 1.8 0.8 ± 0.06  4.9 ± 1.1 17.9  50 
 8 -440  520 11.5 ± 1.1 1.0 ± 0.13  6.9 ± 1.4 23.8  45 
 9 -440  600 10.2 ± 0.9 1.0 ± 0.10  7.2 ± 1.5 13.4  214 
10 -360  440 11.4 ± 0.9 1.4 ± 0.16 12.7 ± 2.9 25.7  45 
11 -280  360 11.0 ± 1.1 1.2 ± 0.14  9.7 ± 2.2 21.0  77 
12 -200  280 11.0 ± 1.1 1.0 ± 0.12  7.1 ± 1.5 19.2  85 
13 -160  280  9.9 ± 0.7 2.0 ± 0.16 14.0 ± 3.4 14.7  557 
14 -120  240 11.1 ± 1.2 1.4 ± 0.18  8.2 ± 1.9 14.0  196 
15  -40   80 11.0 ± 1.0 0.6 ± 0.08 11.6 ± 2.4 17.7 21 
16  120 -160 10.2 ± 1.0 0.5 ± 0.07  6.8 ± 1.3 18.6 22 
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7.3. Ábra: NH3 molekula koncentrációjának időfüggése a TMC-1 felhő modellezésekor. A 
modell bemenő fizikai paramétereit a Fehér és mt. (2016)[62] cikkből vettem, a felhőben 
kiválasztott 16 pontra (lásd 7.1 és 7.2 Ábrák). A pontok a mért koncentrációkat mutatják. Az 
ábrán csak azok az evolúciós vonalak (adott esetben 5db) vannak feltüntetve, amelyekre a 
szimuláció egyértelműen jól meghatározható időket mutatott. A felhőrészek kémiai kora a 
megfigyelt pontok és az elméleti vonalak metszéspontjaiból adódnak.  
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7.4 Ábra: HCO+ molekula koncentrációjának időfüggése a TMC-1 felhő modellezésekor. A 
modell bemenő fizikai paramétereit az Onishi és mt. (2002)[63] cikkből vettem, a felhőben 
kiválasztott 16 pontra (lásd 7.1 és 7.2 Ábrák). A pontok a mért koncentrációkat mutatják. Az 
ábrán csak azok az evolúciós vonalak (adott esetben 3db) vannak feltüntetve, amelyekre a 
szimuláció egyértelműen jól meghatározható időket mutatott. A felhőrészek kémiai kora a 
megfigyelt pontok és az elméleti vonalak metszéspontjaiból adódnak. 
 
A kiválasztott felhőrészek két speciesz által meghatározott kémiai korát összehasonlítottam és 
ebből arra a következtetésre jutottam, hogy 3 pont esetében mind a két kémiai 
kormeghatározás gyakorlatilag egyforma evolúciós időket mutat (6, 7 és 14 felhőrészek, lásd 
7.1 és 7.2 Ábrák). A két speciesz által meghatározott becsült kor eltérés 8,6%-nak adódott. 
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8. Diszkusszió 
 
A TMC-1 felhő gerincén Hirahara és mt. (1992)[57] cikkben volt először megvizsgálva néhány 
pontban a felhő becsült „kémia” kora. Mint a munkában is ebben a cikkben is jól látható a 
felhőrészek kémiai kor evolúció megoszlása. A cikkben a fiatalabb felhőrészek kora 100-200 
ezer év az öregebbeké, pedig ettől néhányszor nagyobbnak adódott. A munkám eredményei 
ilyen értelemben jó összhangban vannak a Hirahara és mt. (1992)[57] cikkben kapott 
értékekkel. Mivel a kémiai modellezés során általam több speciesz is fel volt használva, így 
az általam meghatározott kémiai korok sokkal, nagyobb pontossággal lettek meghatározva. A 
metódust, amit felhasználtam a TMC-1 felhő kémiai kor evolúciójának meghatározására 
elméletileg könnyen fel lehet használni a TMC felhő más részeinek (TMC-1C, TMC-1N, 
HCL 2A, HCL 2B, HCL 2E, HCL 2ES) vizsgálatára is. Természetesen minden egyes konkrét 
esetben újra kell vizsgálni a modellhez legjobban illő fizikai paramétereket, elsősorban 
hőmérséklet és koncentráció (T és n(H2)). 
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A munkám fő célja a hideg Planck felhők kormeghatározása és a felhő-részek korainak 
megbecsülése volt. A felhők (felhő-részek) korát azok kémiai összetételéből és a vegyületek elméleti 
koncentrációszámításokból határoztam meg. Az összetételt külön-külön vegyületre nézve, pedig 
infravörös és rádió teleszkópok segítségével mért adatokból kaptam meg. Az időfüggő kémiai elméleti 
modellek és a megfigyelésekből származó kémiai összetételek összehasonlításával határoztam meg a 
későbbiekben a felhők becsült elméleti korát. A munka folyamán két molekula (NH3 és HCO+) adatait 
modelleztem a TMC-1 felhőben (Taurus Molecular Cloud - 1). Az NH3 relatív gyakoriság adatokat 
saját rádió-spektroszkópiai méréseim és az [1] publikáció, a HCO+ relatív gyakoriságokat a [2] 
publikáció alapján számítottam ki. 

Az elméleti modellezéshez az UMIST asztrokémiai kód 2012 változatát használtam [3] és [4]. A 
kód futtatása során a kémiai vegyületek időevolúcióját modelleztem a következő kezdeti 
paraméterekkel: 10 K < T < 20 K; 103 cm-3 < n(H2) < 5∙104 cm-3; 1 < AV < 10, becsült átlagos 
csillagközi UV sugárzás mellett. A modell tartalmazza az egész UMIST gázfázisú hálózatot 467 
speciesre és a közöttük lejátszódó 6173 lehetséges reakcióra. A következő specieszek 
viszonylagos összetételét vizsgáltam meg részletesen: CO, CH, OH, HCO+, HCN, HNC, NH3, N2H+ és 
H2CO. Jelentős összetétel időfüggést tapasztaltam a következő specieszek hányadainál: NH3/H2, HCO+/H2 és HCO+/NH3. A modellből kapott HCO+/NH3 arány erősebb időfüggést mutat, mint a 
NH3/H2 és HCO+/H2 arányok külön-külön. Eredményként azt kaptam, hogy a TMC-1 NH3 és HCO+ 
alapján meghatározható kor eloszlás nem olyan egyszerű, mint ahogy azt eddig feltételezték. A 
kormeghatározást 16 kiválasztott pontban végeztem el. A 16 kiválasztott pont közül 3-ban kitűnő 
kormeghatározást sikerült elérnem mind a három speciesz arányra. A modellezés eredményeiből két 
cikk [5] és [6] született, amelyeket a Nemzetközi Csillagászati Unió (International Astronomical 
Union - IAU) közgyűlésén bemutattuk, mint posztereket.  
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The main aim of my work was to study some selected cold Planck clouds and cloud-parts age 
determination. The clouds (cloud-parts) “chemical age” I determined based on the observed chemical 
composition of the clouds and compare these data with the theoretical chemical calculations of the 
clouds time dependent chemical evolution model. I compare the composition of separate species based 
on the observations on infrared and radio telescopes by using the measured data. On the base of the 
time dependent chemical theoretical models and the observations I derive estimated chemical age of 
the clouds and sub-clouds. I mainly work with the data for two molecules: NH3 and HCO+. Based on 
these data I propose the good “chemical age” model of the TMC-1 cloud (Taurus Molecular Cloud - 
1). For the NH3 relative abundances data I use my own radio-spectroscopic measurements and the [1] 
publication. The HCO+ relative abundances I calculate myself using the data from paper [2].  

For the theoretical modeling I used the UMIST-2012 astrochemistry code mainly described and 
presented on the papers [3] and [4]. I run the code to determine the species time dependent chemical 
evolution for the model with the following initial parameters: 10 K < T < 20 K; 103 cm-3 < n(H2) < 
5∙104 cm-3; 1 < AV < 10, with the estimated average interstellar UV radiation. The model includes the 
whole UMIST-2012 gas phase network 467 species and the 6173 possible reactions between them. 
The following species relative composition was examined in detail: CO, CH, OH, HCO+, HCN, HNC, 
NH3, N2H+ and H2CO. Significant time dependent species composition dependence I observe for the 
following ratios: NH3/H2, HCO+/H2 and HCO+/NH3. The model also shows the much stronger 
“chemical age” dependency for the HCO+/NH3 ratio compare to the NH3/H2 and HCO+/H2 ratios 
separately. As a result, I got that the TMC-1 determined age distribution is not as simple as I've 
assumed. I did the “chemical age” determination for the 16 selected points inside the cloud. For 3 
points (from these 16) I get the excellent age determination based on all the three species ratios. The 
modeling result was already published in two articles [5] and [6] on the International Astronomical 
Union general assembly there the work was presented as posters.  
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