
A
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Bevezető

Amodern kozmológiai kutatások nagy volumenű égtérképezési projekteken alapulnak. A
kozmológiai paraméterek meghatározásához és a galaxisok evolúcióját vizsgáló munkák-
hoz elengedhetetlenek a minél nagyobb térfogatot meg igyelő, minél több hullámhossz-
tartományt átfogó észlelések. A nagy minták lehetővé teszik az adatok alapos statisztika
elemzését, következésképpen a izikai paraméterek pontos becslését is. Ugyanakkor a
nagy adatmennyiség feldolgozása számı́tástechnikai kihı́vásokat jelent. Ezen kihı́vások
megoldása mamár éppúgy része a csillagászati kutatásnak, mint a meg igyeléssel kapcso-
latos más jellegű technikai kihı́vások megoldása. Ezért a disszertáció három részből áll,
melyből kettő szigorú értelemben véve is csillagászati témájú, mı́g a harmadik a csillagá-
szat (és egyéb alaptudományok), valamint a számı́tástechnika határterületét érinti.

Az 1. részben áttekintem az extragalaktikus spektroszkópia alapjait kitérve a meg i-
gyeléshez használt műszerekre, meg igyelési eljárásokra és a spektrumok redukciójára.
Ezután bemutatom a spektrumok kiértékelésének néhány alapvető módszerét, köztük a
populációszintézis-modelleket és a spektrális indexek rendszerét. Erintem a különböző
lineáris dimenzióredukciós eljárásokat, melyek a sokdimenziós adatok analı́zisének (mint
amilyenek a spektrumok) elengedhetetlen eszközei. Végül ı́rok a galaxisok spektrosz-
kópiai osztályozásának néhány szempontjáról és módszereiről. Saját kutatási eredmé-
nyeimre áttérve bemutatom az általam implementált robusztus, iteratı́v főkomponens-
analı́zis kódot, és a kompozitspektrum-atlaszt, melyet e kód segı́tségével állı́tottam össze.

A 2. részben vörös óriásgalaxisok és klasztergalaxisok extrémérték- és sorrendi sta-
tisztikájáról lesz szó. Attekintem a sorrendi statisztika alapvető módszereit, és a vörös
óriásgalaxisok luminozitásfüggvényére alkalmazva bemutatom azok hatékonyságát. Kü-
lön kitérek a legfényesebb klasztergalaxisok kérdéskörére, mely a galaxishalmazok kuta-
tásának egyik fő területe.

A 3. részben csillagászati (és egyéb tudományos jellegű) adatok kezelésének újfajta
módszereiről, és a területen végzett saját kutatásaimról lesz szó. Bár ez a rész főleg szá-
mı́tástechnikai kérdéseket vet fel, mégis szorosan kapcsolódik a csillagászathoz, hiszen a
legújabb égtérképek olyanmennyiségben szolgáltatnak adatokat, melyek feldolgozásához
elengedhetetlen az adatintenzı́v kutatási módszerekben való jártasság.
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1. Galaxispopulációk fizikai paramétereinek meghatározása

Ahhoz, hogy a galaxisokról, valamint az őket alkotó sötét anyagról, csillagokról és gázról
megfelelően részletes és átfogó képet kapjunk, spektroszkópiai méréseket kell végezni.
Galaxisok vöröseltolódásának pontos megállapı́tásához – a pontos vöröseltolódás adatok
az univerzum nagyskálás szerkezetének kutatásához alapvető fontosságúak – elengedhe-
tetlen spektroszkópia alkalmazása. Mivel a nagyskálás szerkezet kutatása eleve sok spekt-
rum felvételét igényli, a modern optikai tartományban végzett égtérképezési projektek
keretében – mint például a Sloan Digitális Egtérképezés (SDSS) – olyan minőségű spekt-
roszkópiai adatok gyűjtését tűzték ki célul, melyek a vöröseltolódás megállapı́tásán túl
lehetővé teszik a galaxisok egyéb izikai tulajdonságainak vizsgálatát is. Az SDSS által rög-
zı́tett mintegy félmillió galaxisspektrum egyedi galaxisok vizsgálatán túl teljes galaxispo-
pulációk tulajdonságainak statisztikai vizsgálatára is lehetőséget biztosı́t. Az egyenként
viszonylag zajos spektrumokból átlagolással olyan nagy jel–zaj arányú, nagy felbontású
kompozitok nyerhetők, melyek több ezer órás meg igyeléseknek felelnek meg.

Extragalaxisok esetében három alapvető komponens határozza meg a meg igyelhető
optikai spektrumot: a csillagok fényéből származó, főként abszorpciós vonalakat mutató,
de alapvetően termikus jellegű kontinuum; a környező csillagokból és az esetlegesen ak-
tı́v magból származó sugárzás által gerjesztett csillagközi gáz diszkrét vonalas emissziója,
illetve a néhány száz kelvin hőmérsékletű csillagközi por UV és optikai elnyelése, közeli
infravörös sugárzása. Ha a galaxisok egyes komponenseinek spektrumhoz való hozzájá-
rulását modellezzük, részletes információt kaphatunk a galaxist alkotó csillagok koráról,
fémességéről, a fényesség–tömeg arányról, a csillagkeletkezési rátáról, a galaxisban levő
por mennyiségéről, valamint – az emissziósvonal-arányokat igyelembe véve – megálla-
pı́thatjuk az intersztelláris gáz ionizációjáért felelős elsődleges energiaforrást. Ez utóbbi
szerint a galaxisok elkülönı́thetők csillagképző vagy aktı́v magvú galaxisokra.

A galaxisok spektroszkópiai vizsgálatának témakörében elért eredményeink:

1.1. tézispont Adisszertáció szerzője implementálta a Budavári et al. (2009) által közölt
robusztus, iteratı́v főkomponens-analı́zis (PCA) algoritmust. Kidolgoztuk, hogy az algorit-
mus miképpen használható SDSS galaxisspektrumok feldolgozására, különös tekintettel
az algoritmus inicializálásánakmódjára abban az esetben, ha a spektrumok jelentős része
hiányos. |2,6|

1.2. tézispont Az SDSS galaxisspektrumai alapján összeállı́tottunk egy nagy felbontású
ésmagas jel–zaj arányú spektrumokból álló kompozitspektrum-atlaszt. A galaxisokat szı́n-
indexeik és aktivitásuk alapján osztályoztuk, és a kompozitokat a robusztus PCA algorit-
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mus segı́tségével minden osztályra külön-külön kiszámı́tottuk. Az atlasz spektrumait el-
sősorban sablon alapú fotometrikus vöröseltolódás-becslő algoritmusokhoz szánjuk. |6|

1.3. tézispont Az átlagolással nyert kompozitspektrumok olyan értelemben izikainak
tekinthetők, hogy valódi csillagpopulációk spektrumainak pozitı́v együtthatós lineárkom-
binációiként állnak elő. Ezért van értelme meghatározni a kompozitok izikai paramé-
tereit. A szakterületen széles körben elterjedt eljárásokat alkalmazva megállapı́tottuk a
kompozitok legfontosabb indexeit, melyekből a izikai paraméterekre következtetni lehet.
Megmutattuk, hogy ezek az indexek átfednek az egyes spektrumok indexeinek eloszlá-
sával, és hogy a kompozitok lefedik az egyedi galaxisok által kifeszı́tett paraméterteret,
vagyis az atlasz minden gyakori galaxistı́pust megfelelően reprezentál. |6|

2. Vörös óriásgalaxisok sta sz kája

Az SDSS égtérképezés nagy igyelmet fordı́tott a vörös óriásgalaxisok (LRG-k) spektrosz-
kópiai észlelésére. Az Univerzum legnagyobb tömegű objektumai nem csak az anyagelosz-
lás (vagyis a nagyskálás szerkezet) kiváló nyomjelzői, de spektrumuk jellegzetességei (kü-
lönösen a 4000 A-nél jelentkező erős törés) nagy magnitúdómélységig lehetővé teszi vö-
röseltolódásuk spektroszkópiai megállapı́tását. A rendelkezésünkre álló minta 𝑧 = 0,38-
es vöröseltolódásig teljes, de a legfényesebb objektumok még 𝑧 > 0,5-es vöröseltolódá-
sokon is látszanak. Ilyen nagy vöröseltolódás-tartomány esetében a galaxisokat alkotó
csillagok evolúciója már igen jelentős. Az elfogadott elmélet szerint ezek az óriásgalaxi-
sok 𝑧 ≥ 2 körül, szinte egy időben keletkeztek, és azóta az őket alkotó csillagpopulációk
passzı́van öregszenek, a galaxisokban számottevő csillagkeletkezés nem zajlott, és nem
zajlik. Megfelelő evolúciós modell birtokában meghatározhatjuk a galaxisok K- és evolú-
ciókorrigált abszolút magnitúdóit, melyek alapján – a galaxisok együtt mozgó koordiná-
tákban vett sűrűségének lassú növekedésére is korrigálva – származtathatunk egy uni-
verzális luminozitásfüggvényt, mely a teljes, 0 ≤ 𝑧 ≤ 0,5 vöröseltolódás-tartományon
érvényes.

A legnagyobb elliptikus galaxisok halmazok központi régióiban találhatóak. Régóta
nyitott kérdés, hogy a halmazok legfényesebb galaxisai (BCG-k) tekinthetőek-e ugyanan-
nak a luminozitásfüggvénynek az extrémumaiként, mint ami a halmazokat alkotó többi
vörös galaxis fényességeloszlását leı́rja, vagy a BCG-k egy külön populációt alkotnak. Ez
utóbbi lehetőség mellett egy fontos érv, hogy halmazról halmazra nézve a legfényesebb
és második legfényesebb galaxisok magnitúdói között átlagosan𝑀 ≃ 0,8mag nagyságú
eltérés mérhető. Ekkora eltérés nemmagyarázható olymódon, hogy a BCG-kre és szatelli-
tekre vonatkozó közös Schechter-féle luminozitásfüggvény alapján véletlenszerűen gene-
rált mintákban megnézzük a magnitúdórés várható értékét, hiszen ebben az esetben csak
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𝑀 ≃ 0,2mag adódik.

A vörös óriásgalaxisok statisztikájában elért eredményeink:

2.1. tézispont A legújabb spektrálevolúciós modellre támaszkodvameghatároztuk a vö-
rös galaxisok univerzális luminozitásfüggvényét, majd azt az extrémérték- és sorrendi sta-
tisztikai módszerei szerint vizsgáltuk. A mintát vöröseltolódás-héjakra osztva kerestünk
összefüggés a 𝑘. legfényesebb galaxis magnitúdója, és a héjban mérhető együtt mozgó
koordinátákban vett galaxissűrűség között. Megmutattuk, hogy a galaxissűrűség alapján
megbecsülhető a 𝑘. legfényesebb galaxis magnitúdójának várható értéke, valamint, hogy
a módszert megfordı́tva, csupán néhány nagyon fényes galaxis alapján jó becslés adható a
galaxisok számsűrűségére. |5|

2.2. tézispont A sorrendi statisztika segı́tségével megvizsgáltuk, hogy a vöröseltolódás-
héjak 𝑘. legfényesebb galaxisai mennyire jó standard gyertyák. Megállapı́tottuk, hogy a 𝑘.
legfényesebb galaxis magnitúdójának szórása a 𝑘 rend függvényében igen gyorsan csök-
ken, ı́gy a kevésbé fényes (de még mindig igen jól meg igyelhető) galaxisok sokkal jobb
standard gyertyák, mint a BCG-k. |5|

2.3. tézispont A sorrendi statisztika módszerei igen jól alkalmazhatóak a vörös óriásga-
laxisok luminozitásfüggvényének esetében, ha a galaxisokat vöröseltolódás-héjak szerint
csoportosı́tjuk. Felmerül a kérdés, hogymit mondhatunk az egyes klaszterek galaxisainak
fényességeloszlásáról. Megmutattuk, hogy az𝑀 magnitúdórés mért értéke kihozható az
univerzális Schechter-eloszlásból, ha nem egyszerűen a maximális fényesség várható ér-
tékét nézzük, hanem azt a feltételt is kirójuk, hogy a mintában található legalább egy igen
fényes galaxis is. |5|

3. Virtuális Obszervatóriumok

Az elmúlt évtized legnagyobb asztro izikai meg igyelési és szimulációs projektjei olyan
mennyiségben szolgáltattak mérési adatokat, ami lényegesen átformálta a tudományos
adatok feldolgozásának, tárolásának, a kutatókhoz való eljuttatásának, kiértékelésének és
vizualizációjának módszereit. A korábbi három fő tudományos paradigma – kı́sérlet, el-
mélet és szimuláció – mellett egy új módszer, az adatintenzı́v kutatás, adatbányászat is
megjelent. Szalay Sándor és kutatócsoportja a baltimore-i Johns Hopkins Egyetemen for-
radalması́totta az asztro izikai adatkezelést azzal, hogy az SDSS égtérkép adataiból adat-
bázist és az Internet segı́tségével bárki számára elérhető adattárházat épı́tett. Az SDSS
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adatbázisát és eszköztárát továbbgondolva születettmeg aVirtuális Obszervatórium (VO),
mely mára széleskörű nemzetközi együttműködéssé nőtte ki magát.

A Virtuális Obszervatórium alapötlete, hogy a nagy, sok százmillió dolláros projektek
keretében gyűjtött adatokat szolgáltató, nagy kutatóközpontokban felépı́tett adattárháza-
kat úgy kell kialakı́tani, hogy az adatokhoz az Interneten keresztül, szabványos adatlekér-
dezési protokollokat és adatformátumokat használva bárki hozzáférhessen. Egy lépéssel
továbbmenve: az adattárházakat össze kell kapcsolni, és fel kell készı́teni arra, hogy auto-
matikusan együtt tudjanakműködni, ezzel is elősegı́tve a több forrásból származó adatok-
kal dolgozó kutatókmunkáját. Az ilyen jellegű fejlesztések nagyságrendekkel csökkenthe-
tik az egyidejűleg többműszer adataival dolgozó csillagászok adatkezelésre fordı́tottmun-
kaidejét, akik ı́gy a számı́tástechnikai problémák megoldása helyett a tudományos kérdé-
sekre fókuszálhatnak.

A modern csillagászat kezdetén az adatok publikálására elegendőek voltak a folyóira-
tok. Ezek az információk ma is, akár az eredeti nyomtatott formában, akár a elektroniku-
san, könnyen elérhetőek. Nagy kérdés, hogy a jövőben mi lesz a sorsa a csak elektronikus
formában létező nagy adatbázisoknak. Az amerikai Nemzeti Tudományos Alapı́tvány már
ma előı́rja, hogy az általa támogatott kutatások során gyűjtött adatokat a kutatás befejez-
tével teljesen publikussá kell tenni. A nagy adattárházaknak az adatok tárolásán és nyers
formátumban való kiszolgálásán túl meg kell oldani azok hatékony feldolgozását is. Mi-
vel a hálózatok adatátviteli sebessége nem nő a felhalmozódó adatmennyiséggel arányos
ütemben, ezért mindenképpen szükség van arra, hogy magát a számı́tást vigyük közel az
adatokhoz, és ne az adatokat a számı́tást végző processzorokhoz.

Az adatintenzı́v tudományos kutatás egyszerre igényli a konkrét szakterület átfogó is-
meretét és az adatkezelési problémák leküzdésére szolgáló számı́tástechnikai eszköztár-
ban való jártasságot. Mı́g száz évvel ezelőtt az újmatematika feltalálása vitte előre a izikát,
és matematikai tételek bizonyı́tása számı́tott komoly elméleti izikai eredménynek, addig
ma az új adatkezelési technikák fejlesztése tölt be hasonló szerepet. Ugyanmamég a világ
akadémiai intézményei hivatalosan nem tekintik külön tudományágnak az „e-tudományt”,
témavezetőmmel és munkatársaimmal hiszünk abban, hogy az egy-két évtizeden belül el-
nyeri az őt megillető státuszt, és egy olyan saját jogon is elismert multidiszciplináris te-
rületté válik. Az „e-tudomány” a jövőben nélkülözhetetlen lesz a izikusok, csillagászok
mindennapi munkájához.

Saját eredmények a Virtuális Obszervatóriumok témakörében:

3.1. tézispont A disszertáció szerzője kifejlesztette a Virtuális Obszervatórium rendsze-
rébe illeszkedő Spektrum Szolgáltatást, mely az SDSS által rögzı́tett spektrumokat szer-
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vezi adatbázisba, és egy webes felhasználó felület, valamint webszolgáltatás segı́tségével
teszi kereshetővé. A program számos olyan spektrumfeldolgozási funkciót is tartalmaz,
melyekkel nem csak az adatok előfeldolgozása válik egyszerűbbé, de konkrét tudományos
analı́zis is végezhető. |7,8,12,13,19|

3.2. tézispont Kidolgoztunk egy módszert, mely segı́tségével galaxisspektrumok adat-
bázisában lehet a spektrumok hasonlóságán alapuló kereséseket végezni. A módszer két
fontos összetevőn alapszik: Először meghatározunk egy főkomponens-bázist, melyen a
galaxisspektrumokat kifejtjük, majd a kifejtési együtthatókat egy adattáblába szervezzük.
Másodszor a főkomponens-együtthatók adattábláját olyan speciális térbeli indexszel lát-
juk el, ami lehetővé teszi egy megadott adatponthoz közel eső szomszédos pontok meg-
találását. Egy adott spektrumhoz hasonló spektrumok keresésekor a következőképpen
járunk el: Kifejtjük a mintaspektrumot a főkomponens-bázison, hogy meghatározzuk a
sajátegyütthatókat. A térbeli indexek segı́tségével a kifejtési együtthatók terében meg-
keressük a mintaspektrum sajátegyütthatóihoz legközelebb eső néhány adatpontot; ezek
mind a mintaspektrumhoz nagyon hasonló spektrumok lesznek. |1,10,13|

3.3. tézispont Különböző extragalaktikus katalógusok adatainak összevetésekor nagy
szükség van a katalógusok által lefedett égterületek (ún. lábnyomok) ismeretére. Az egyes
műszerek által meg igyelt égterületek geometriájameglehetősen komplex lehet, ugyanak-
kor azok pontos és szabványos leı́rása a Virtuális Obszervatórium különböző szolgáltatá-
sai és szoftvereszközei számára elengedhetetlen. Elkészı́tettük a Lábnyom Szolgáltatást,
mely adatbázisba szervezi a széles körben használt katalógusok lábnyomait, azaz égi lefe-
dettségi térképeit. A lábnyomok egy webes felület, valamint egy webszolgáltatás segı́tsé-
gével kereshetőek, továbbá a felhasználóknak lehetőségük van saját lefedettségi térképeik
megszerkesztésére és közzétételére. |9,18|

3.4. tézispont A különböző hullámhossz-tartományokban készült meg igyelések alap-
ján összeállı́tott katalógusok automatikus és gyors keresztazonosı́tása a Virtuális Obszer-
vatórium egyik fontos szolgáltatása lenne, de a probléma megoldása nehéz. Budavári &
Szalay (2008) Bayes-statisztikai módszerét alapul véve kifejlesztettük egy olyan keresz-
tazonosı́tó rendszer prototı́pusát, mely adatbázis-szerver klaszterek használatán alapul.
A megoldásunkkal a korábban heteket igénybe vevő, manuális munkát sem nélkülöző ke-
resztazonosı́tási feladatok néhány perc alatt elvégezhetőek. |15|

3.5. tézispont A tudományos adatok tárolására használt relációs adatbázis-kezelő szoft-
verek egyik nagy hiányossága, hogy natı́van nem támogatják tömbökbe szervezett adatok
tárolását. Amennyiben kozmológiai szimulációk futási eredményeit kı́vánjuk adatbázisba
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szervezni, mindenképpen szükség van az adatbázis-kezelő kiegészı́tésére a tömbök keze-
lésére alkalmas programmodulokkal. A disszertációja szerzője ebből a célból a Microsoft
SQL Server 2008 rendszerhez kifejlesztett egy olyan kiegészı́tés, mely lehetővé teszi több-
dimenziós adatstruktúrák kezelését. A puszta tárolás mellett számos alapvető funkciót is
implementáltunk, valamit lehetővé tettük a széles körben elterjedt matematikai könyvtá-
rak (LAPACK, FFTW stb.) hı́vását közvetlenül az adatbázis-kezelőből. |16|
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17. Falck, B., Budavári, T., Cole, S., Crankshaw, D., Dobos, L., Lemson, G., Neyrinck, M.,
Szalay, A. andWang, J.: „The Indra Simulation Database”, 2011, American Astronom-
ical Society Meeting Abstracts #218, 131.04

8



Könyvfejezetek

1. Budavári, T., Szalay, A. S., Fekete, G., Dobos, L., Greene, G., Gray, J. and Rots, A. H.:
„Chapter 9: Web-basedTools – Footprint Services in theVirtual Observatory” in „The
National Virtual Observatory: Tools and Techniques for Astronomical Research”,
2007, Astronomical Society of the Paci ic Conference Series, 382, 75
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