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1. A kutatási téma háttere

Turbulenciával a csillagászat számos területén találkozhatunk, s minden ilyen esetben
fontos, hogy hatásait a vizsgálni kívánt problémára minél pontosabban ismerjük. Beépí-
tése az adott jelenség leírásába azonban általában igen komoly erőfeszítést igényel, bár
napjaink rohamosan fejlődő számítástechnikai lehetőségei és a turbulencia tárgyalására
kifejlesztett különböző módszerek sokat segítenek ebben. Doktori munkám során azt
tűztem ki célul, hogy két különböző területen megvizsgáljam a jelen levő léptékfüggő,
turbulens jelenségek szerepét.

A molekulafelhők, elsősorban a hideg felhőmagok, mint a csillagkeletkezés bölcsői,
a csillagászati kutatások fontos célpontjai. Tanulmányozásuk éppen ezért igen hosszú
múltra tekint vissza, melynek egyik területe a felhőket alkotó elemek, molekulák és io-
nok eloszlásának vizsgálata. A hideg felhőmagok tanulmányozása és modellezésének
fejlődése során az egyszerűbb modelleket fokozatosan felváltották az egyre összetettebb,
egyre több kémiai reakciót és fizikai folyamatot tartalmazó elméletek. A munkánk alap-
jául vett kutatás már mintegy 1800 reakciót tartalmaz kb. 200 elem részvételével, de
mindezidáig nem sikerült a megfigyelésekkel tökéletesen egyező modellt alkotni. Ennek
egyik lehetséges oka az, hogy a diffúziós folyamatokat általában igen egyszerű közelítés-
sel vették figyelembe. Az intersztelláris térben jelen levő, főleg szupernóva-robbanások
és fiatal csillagok csillagszele által hajtott szuperszonikus turbulens áramlások követ-
keztében a hideg felhőmagokban zajló diffúziós folyamatok léptékfüggőek, ezért leírásuk
az anomális diffúziós segítségével sokkal pontosabban lehetséges. Munkám során azt
vizsgáltam meg, miként befolyásolja az adott karakterisztikus idő eltelte után kialakuló
elemgyakoriságokat, ha hagyományos diffúzió helyett anomális diffúziót, jelen esetben
szuperdiffúziót használunk.

A másik általam tanulmányozott terület a nyugodt Nap fotoszférájának mágneses tere
volt. Bár a szoláris mágneses térről szerzett ismereteink igen bőségesek, korántsem állít-
hatjuk, hogy minden részletét pontosan ismernénk. Egyrészt sem a globális, sem a lokális
dinamó nem ismert teljes részletességében, másrészt azt sem tudjuk pontosan, mekkora
mágneses tér rejtőzik az erősen csavarodott, mikroturbulens, kis térerősségű mágneses
erővonalakban. Míg a kis kitöltési faktorral rendelkező, erős, kGauss nagyságrendű erő-
vonalcsövekben található mágneses tér kimutatása a Zeeman-effektus segítségével már
több évtized óta lehetséges, a közöttük található gyenge mágneses tér létezését sokáig
csak sejtették. Műszereink felbontásának javulása azonban lehetővé tette ezen erősen
csavarodott, turbulens mágneses tér Hanle effektus általi kimutatását is. Azt azonban
még mindig nem tudjuk, hogy mekkora mágneses tér rejtőzködik a jelenlegi műszereink-
kel elérhető felbontási határ alatt.

Dolgozatom második felében a kioltási függvény és a turbulens mágneses energia spekt-
ruma közötti kapcsolatot vizsgáltam meg. A kioltási függvény azt mondja meg, hogy a
Nap fotoszféráját adott felbontású eszközzel vizsgálva mekkora látóirányú előjel nélküli
mágneses teret mérhetünk. A Hinode méréseken alapuló, közelmúltban elvégzett kutatá-
sok kimutatták, hogy ez az összefüggés hatványfüggvényt követ. Mi e hatványfüggvény
és a turbulens mágneses energia spektrumának kitevője közötti kvantitatív összefüggés
megállapítását tűztük ki célul.
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2. A kutatás módszerei

Mindkét területet a Fourier-analízis eszköztárára támaszkodva vizsgáltam meg. Az ano-
mális diffúzió hatásának megállapításához az egyes nyomjelző elemekre vonatkozó diffú-
ziós egyenletet oldottam meg. A kémai reakciós hálót a diffúziómentes egyensúlyi meg-
oldás alapján felírt forrásfügvénnyel helyettesítettük, míg konstans diffúziós együttható
helyett léptékfüggő diffuzivitást használtunk. Mivel ez utóbbit csak a Fourier-térben le-
het alkalmazni, a kiinduló differenciálegyenletet a Fourier-térbe kellett transzformálnom,
ahol egy egyszerű algebrai egyenlet megoldásával meg tudtam adni a keresett egyensúlyi
eloszlás transzformáltját. A szükséges műveleteket – a kiinduló eloszlás Fourier-térbe
transzformálása, a szükséges algebrai műveletek elvégzése, majd a kapott eredmény
visszatranszformálása – IDL-ben általam megírt programmal végeztem el. Ennek teszte-
lését analitikusan is kezelhető kezdeti eloszlások vizsgálatával végeztem a MAPLE prog-
ramcsomag segítségével. A számításokat reálisabb kiinduló eloszlásokkal is elvégeztem,
s összevetettem az adott karakterisztikus idő elteltével kialakuló, diffúzióval, valamint
anomális diffúzióval számolt megoldásokat. C nyelven írt, Euler módszert hasz-

náló kód segítségével megvizsgáltam, mennyiben módosítja a hagyományos

diffúzióval számolt eredményeket, ha nem egyenletes főkomponens-eloszlást

feltételezünk, majd ez alapján megbecsültem, miképpen változnának meg

a szuperdiffúzióval számolt eredmények az egyenletes főkomponens-eloszlás

feltételezésének elhagyásával.

A nyugodt Nap mágneses terének vizsgálata során a kioltási függvény kitevője (κ) és
a turbulens mágneses energia spektrumának kitevője (α) között elméleti megfontolások
alapán levezetett analitikus összefüggés igazolása, illetve érvényességi tartományának
meghatározása érdekében Monte Carlo-szimulációkat végeztem. A feladat elvégzéséhez
ebben az esetben is az IDL programnyelvet használtam. A mágneses energia spektruma
alapján először a figyelembe vett módusokból random fázisokkal felépítettem a mág-
neses tér Fourier-transzformáltját, majd az inverz Fourier-transzformációt alkalmazva
megkaptam a kívánt mesterséges mágneses térképet, melyen különböző méretű maszko-
kat alkalmazva meghatároztam az adott felbontáshoz tartozó mágneses fluxust. Ezt a
folyamatot többször is elvégeztem, s a kapott eredményeket átlagoltam. Az így elnyert
logaritmizált felbontás-fluxus párokra egyenest illesztve megkaptam a kioltási függvény
kitevőjét, melyet a kiindulásul vett turbulens mágneses energia spektrumának kitevő-
jéhez rendeltem. Mindezt az α értékek igen széles skálájára megismételtem. Végezetül
a κ− α párokat vizsgálva igazoltam a levezetett analitikus összefüggést, pontosítottam
annak érvényességi tartományát, valamint az érvényességi tartományon kívüli kapcsola-
tukat is megvizsgáltam.

3. Saját eredmények összefoglalása

1. A molekulafelhőkben kialakuló relatív elemgyakoriságok léptékfüggő diffúziós
együtthatóval történő tanulmányozása folyamán a következő eredményeket értem
el [1, 3, 4]:
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a) A molekulafelhőkben kialakuló relatív elemgyakoriságok léptékfüggő diffúziós
együtthatóval történő vizsgálatához IDL programnyelven kódot. fejlesztettem
ki.

b) Egyszerűbb, analitikusan is megoldható kezelhető eloszlások esetén MAPLE
programcsomag segítségével teszteltem a kifejlesztett IDL kód működését.

c) A kifejleszett IDL kód segítségével kimutattam, hogy egyenletes
főkomponens-eloszlás esetén mind a teszteléséhez felhasznált egyszerűbb,
mind pedig a valósághűbb eloszlások esetében szignifikáns különbség mutat-
kozik a szuperdiffúzióval és a hagyományos diffúzióval számolt egyensúlyi
eloszlások között.

d) A nem egyenletes főkomponens-eloszlás esetét is megvizsgálva hasonló ered-
ményekre jutottam. Ez alapján elmondhatjuk, hogy a hideg felhőmagokban
zajló fizikai folyamatokat reálisabban leíró anomális diffúzió beépítése a mole-
kulafelhők relatív elemgyakoriságait modellező kódokba ezért mindenképpen
hasznos lenne, hiszen így a megfigyeléseket pontosabban leíró elméleteket kap-
hatnánk. A korábbi modellek egyik hibája például az volt, hogy a felhők belső
tartományaiban a megfigyeltnél több O2-t eredményeztek. Az oxigénmole-
kulára vonatkozó számításaim azt mutatták, hogy a hagyományos diffúzió
helyett szuperdiffúziót használva a felhő magjában található O2 mennyisége
lecsökken, így ennek használata a megfigyelésekkel jobban egyező eloszlások-
hoz vezetne.

2. A Nap fotoszferikus mágneses terének vizsgálata során a következő eredményeket
kaptam [2]:

a) A kioltási függvény kitevője (κ) és a turbulens mágneses energia spektru-
mának kitevője (α) között elméleti megfontolások alapján levezettünk egy
analitikus összefüggést.

b) A levezetett összefüggés vizsgálatához IDL programnyelven Monte Carlo-
szimulációkat futtató kódot írtam.

c) Az egy-, illetve kétdimenziós futtatások során az adott α kitevőjű turbulens
mágneses energia spektruma alapján létrehozott mesterséges mágneses tér-
képeken meghatároztam a kioltási kitevő értékét, majd az így kapott κ − α

párokat vizsgálva igazoltam a levezett analitikus összefüggést (α = 2κ − 1),
s egyben pontosítottam érvényességi tartományát is. A számításokat e tarto-
mányon kívül is elvégeztem, s megvizsgáltam miként tér el az így nyert össze-
függés a levezetett analitikus relációtól. A szimulációk során meghatározott
összefüggés lehetővé teszi, hogy a nyugodt Napról készített magnetogramok
alapján meghatározott kioltási kitevő segítségével a megfigyelt terület turbu-
lens mágneses energiaspektrumára, s így a lokális dinamó mögött meghúzódó
lehetséges fizikiai folyamatokra vonatkozó kijelentéseket tegyünk.
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