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Válaszok 

Bagoly Zsolt
opponens kérdéseire

Mindenekelőtt megköszönöm az opponens munkáját, a dolgozat végigolvasását és a részletes bírálatot. 
A feltett kérdésekre az alábbiakban igyekszem válaszolni.

1. Milyen kapcsolat van a 4. fejezetben ismertetett pekuliáris szupernóva típusok és a röntgen
ill. gamma megfigyelések kapcsán észlelt/feltételezett kilonóva ill. Thorne–Żytkow csillagok 
között?
 
A 4. fejezetben szereplő különleges szupernóva-típusok (SN-imposztorok, pekuliáris Ia- és 
szuperfényes szupernóvák) egyikéről sem állítható (legalábbis jelenlegi ismereteink szerint), hogy a 
kilonóvához, vagy a  Thorne–Żytkow-objektumokhoz (TZO) kötődne. 

A kilonóva egy összeolvadó kettős neutroncsillag, vagy neutroncsillag-fekete lyuk pár által keltett 
tranziens jelenség. Több évtizede felvetődött, hogy a rövid (másodperces) időskálájú gamma-
kitöréseket ilyen összeolvadások idézik elő. Az elméleti jóslatokat nagyon látványosan támasztotta alá 
a 2017 augusztusában felfedezett GRB170817A jelű kitörés, amelyet a LIGO gravitációshullám-
forrásként detektált (GW170817), valamint optikai utófénylését (AT 2017gfo) számos földfelszíni- és 
űreszközzel észlelték (lásd pl. Abbott et al. ApJ 848, 13A, 2017; Valenti et al. ApJ 848, L24, 2017). 
Ezekről a korábban példa nélküli észlelésekről kimutatták, hogy egyrészt nagyon jól egyeznek az 
összeolvadó neutroncsillagok korábbi elméleti modelljeiből számolt jóslatokkal (pl. Abbott et al. PRL 
119, 161101, 2017; Murguira-Berthier et al. ApJ 848, L34, 2017;  Villar et al. ApJ 851, L21, 2017), 
másrészt, hogy alapvetően különböznek minden korábbi ismert tranziens objektum fényváltozásától, 
vagy spektrumától. Ezen adatok birtokában igen valószínű, hogy a fenti pekuliáris szupernóva-típusok 
szülő-objektumait máshol kell keresnünk. 

A TZO egy olyan feltételezett óriás- vagy szuperóriás csillag, amelynek magjában egy neutroncsillag 
helyezkedik el. Létezésüket ötlet szintjén már az 1930-as években Gamow és Landau is felvetette, első 
részletes elméleti modelljeiket 1977-ben publikálta Kip Thorne és Anna Żytkow. Kialakulásuk úgy 
képzelhető el, hogy egy neutroncsillag egy vörös óriás csillag kiterjedt légkörébe kerülve lefékeződik, 
és végül a csillag középpontjába spirálozik. Végeredményként egy nagyon nagy méretű, sok 
tízezerszeres Nap-luminozitású csillag jön létre; az extrém nagy luminozitás forrása főként a 
neutroncsillagra történő akkréció. Ezen roppant érdekes objektumokkal a legnagyobb probléma az, 
hogy mindmáig nem sikerült egyet sem megbízható módon azonosítani: az eddigi legkomolyabb 
jelöltről éppen az idén derült ki, hogy mégsem valószínű, hogy ilyen objektum lenne (lásd Beasor et al. 
MNRAS 479, 3101, 2018). 

A 4. fejezetben bemutatott szupernóva-imposztorokról és szuperfényes szupernóvákról jó okunk van 
azt feltételezni, hogy ezek nagyon nagy luminozitású, nagy tömegű objektumok robbanásai során 
jönnek létre. Mivel extragalaktikus objektumok, progenitoraikat a robbanás előtti állapotban nagyon 
nehéz tanulmányozni, de a tejútrendszerbeli megfelelőik, például az éta Carinae, hasonló 
tulajdonságaik miatt jó támpontul szolgálnak. Elméletileg nem kizárt, hogy ezek valamelyikének 
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szülőobjektuma egy TZO. Moriya (MNRAS 475, L49, 2018) nemrégiben elméleti úton felvázolta, 
hogy egy TZO-ban a neutroncsillagra történő akkréció képes egy anyagsugár (jet-) indukálta 
robbanással akár 10 naptömegnyi anyagot is ledobni, ezáltal akár szuperfényes szupernóvát is 
létrehozni. Véleményem szerint ahhoz, hogy ezt a kérdést érdemben vizsgálni lehessen, először a TZO-
k tényleges létezéséről kellene a jelenleginél megalapozottabb információkat szereznünk. 

2a. Hogyan módosítja a magnetár modellt, ha a születő neutroncsillag mágneses tere a dipóltértől
eltérően erősen irreguláris, ill. ha az egyes multipól komponensek erős gravitációs térben történő 
torzulását is figyelembe vesszük? Mennyire befolyásolja a szupernóva energiaskáláját az így 
bekerülő energia? 

Erősen irreguláris mágneses térben a lokális térerősség sokkal nagyobb lehet, mint egy egyszerű 
dipóltérben. Ennélfogva ilyen körülmények között az várható, hogy a magnetárból a szupernóva-
burokba átadott energia is megnő. Ehhez hasonló mágneses terek viselkedését tanulmányozta pl. 
Kojima (MNRAS, 477, 3530, 2018), igaz, nem szupernóva-burokban, hanem egy vákuumban lévő 
neutroncsillag körül. Ő sztatikus dipól-kvadrupól terek kombinációit modellezte, ahol a kvadrupól tag 
hasonló szerepet tölt be, mint egy lokális irregularitás a mágneses térben. Numerikus szimulációi arra 
vezettek, hogy a növekvő mágneses energia metastabil állapotok kialakulásához vezethet, amelyek egy 
küszöbérték elérésekor "magnetár-fler"-nek nevezett kitöréshez vezethetnek. Az erős gravitációs térben
fellépő relativisztikus korrekciók ugyanakkor csökkentik ezen flerek energiáját, mivel ilyen esetben a 
mágneses térben akár kétszer-háromszor annyi energia tárolódhat, mint gyenge gravitációs tér  esetén. 

Metzger és munkatársai (Metzger et al. ApJ 857, 95, 2018) egy másik potenciális energia-növelő 
mechanizmust azonosítottak: a magnetárra visszahulló anyag akkréciója képest jelentősen megnövelni 
a  születő magnetár felszíni mágneses terét illetve kiterjeszteni a forgási periódus lehetséges 
tartományát. Mindezen új eredményeket remélhetőleg a közeljövőben sikerül majd felhasználni a 
szupernóvák modellezésében is.

Mindazonáltal a jelenlegi szakirodalomban általánosan elterjedt az általam is használt dipóltér-modell 
alkalmazása a magnetárból származó energiaátadás modellezésére szupernóvákban. Ennek oka főként a
modell egyszerűsége és könnyű alkalmazhatósága analitikus, vagy félanalitikus modellekben. A 
fentiekhez hasonló, realisztikusabb, ám jóval komplikáltabb konfigurációk részletes numerikus 
szimulációkat igényelnek, amelyek gyakran túlmutatnak a megfigyelésekből meghatározható 
paraméterbecsléseken.  Jelenlegi ismereteink szerint a megfigyelt fényváltozásokat az egyszerű 
dipóltérrel is kielégítően meg lehet magyarázni (lásd pl. a disszertáció 9.13. ábráját).  

2b. Milyen radiális sűrűségeloszlást feltételeztek a kiterjesztett Arnett-Fu modellben, mennyire 
érzékenyek az eredmények az eloszlásra? 

Az általam modellezett szupernóváknál (SN 2011dh és SN 2011fu, 7.2. fejezet) konstans sűrűségprofilt
tételeztem fel, de azzal a módosítással, hogy ennek értéke egy belső magban és az azt körülvevő külső 
burokban különböző: a burok sűrűsége jóval kisebb, mint a magé. Ez első ránézésre egy nagyon irreális
egyszerűsítő feltevésnek tűnik, de az ilyen modellekkel számolt bolometrikus fénygörbék illesztéséből 
a részletes hidrodinamikai szimulációkkal teljesen konzisztens paramétereket kaphatunk (lásd pl. Nagy 
& Vinkó A&A 589, 53, 2016). A konstans sűrűségnél jóval erősebb közelítő feltevés a konstans 
opacitás, vagy a térben állandó alakú hőmérsékletprofil (Arnett, ApJ 237, 541, 1980). Modelljeimben 
éppen azért használtam konstans sűrűséget, mert az Arnett--Fu-modellben használt hőmérsékletprofil 
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csak a konstans sűrűségű modellel konzisztens. Emellett a konstans sűrűségű modell csökkenti a 
szabad paraméterek számát, ami egy sok, erősen degenerált paramétereket tartalmazó modellben 
előnyös. 

Az ettől eltérő sűrűségprofilok hatását volt PhD-hallgatóm, Nagy Andrea vizsgálta meg részletesen. A 
vele közösen írt cikkünkben (Nagy et al. A&A 571, 77, 2014) a 3.c. ábra mutatja a kifelé 
exponenciálisan csökkenő, illetve a konstans sűrűségprofillal számolt fénygörbék összehasonlítását. 
Röviden összefoglalva, az exponenciális sűrűségprofil (a többi paramétert változatlanul hagyva) 
csökkenti a fénygörbe amplitúdóját, viszont késlelteti a rekombináció hatását a burokban, ezáltal a 
fénygörbe időskálája kissé megnő.   

3. Az 5.1.1. fejezetben ismerteti a fotometriai eljárás lépéseit. Hogyan oszlik szét a szisztematikus 
hiba (0.1 mag) az eljárás egyes lépései között (pl. kalibráció, transzformáció, SDSS referenciák 
hibája)? Van-e szisztematikus, a távolságtól függő komponense a hibának nagy vöröseltolódások 
esetén?

A szóban forgó szisztematikus hibát legnagyobb részben az okozza, hogy a szupernóvák spektruma 
egyrészt nagyon különbözik a csillagok spektrumától, másrészt időben változik. Ezen hiba azért lép fel,
mert a mérésekhez használt színszűrők spektrális áteresztése és a detektorok spektrális érzékenysége 
gyártástechnikai okokból mindig kicsit különbözni fog azoktól, amelyekkel a használt fotometriai 
rendszert definiálták az irodalomban. Ezeket az eltéréseket a csillagászati fotometriában több mint 50 
éve a standard transzformációnak nevezett eljárással küszöbölik ki. Mivel azonban a fotometriai 
rendszerek zéruspontjait standard csillagokkal definiálták, ill. kalibrálják, a standard transzformáció is 
csillagokra működik jól. Ha a fényforrás spektruma nagyon eltér a csillagok szokásos színképeitől, az 
eltérés mértékétől függő szisztematikus különbség jelentkezik az irodalmitól kissé különböző szűrőkkel
mért fényességek között, amelyeket a standard transzformáció sem képes teljesen eltüntetni. Ez az 
effektus különösen szupernóvák esetén jelentős. Ezért Ia szupernóvákra, amelyek többé-kevésbé 
homogén spektrumfejlődést mutatnak, kidolgozták az ún. S-korrekciót (lásd pl. Stritzinger et al. AJ 
124, 2100, 2002; Stanishev et al. A&A 469, 645, 2007); ennek alkalmazásához azonban pontosan 
ismerni kell mind a használt szűrők+detektor rendszer spektrális átviteli/érzékenységi görbéit, mind a 
vizsgált objektumok időfüggő spektrumait. Ezek az S-korrekciók a tapasztalat szerint a szupernóva 
fázisától és a használt műszerektől függően általában 0,05 - 0,1 magnitúdó közötti értékeket adnak. 
Az S-korrekció mindenféle vöröseltolódásnál fellép, de konkrét értéke természetesen függ magától a 
vöröseltolódástól is.

A standard transzformációhoz használt referenciacsillagok fényessége szintén egy potenciális 
szisztematikus hibaforrás. 2010 előtt a Piszkéstetőről végzett fotometriánál általában a Landolt-féle 
UBVRI standard csillagokat használtuk referenciaként. A tapasztalat szerint ezek hibája kb. 0,01 -- 0,02
magnitúdó, azonban ezek az égi egyenlítőnél helyezkednek el, ezért a használatuk során szükség van a 
levegőtömeg-korrekcióra, ami a piszkéstetői instabil égboltviszonyok mellett nem mindig megbízható. 
Ezért a Landolt-féle standard csillagokkal végzett fényességmérés is gyakran 0,03 -- 0,05 magnitúdós 
szisztematikus hibával terhelt. Az SDSS-katalógusból választott referenciacsillagok esetén a 
levegőtömeg-korrekcióra nincs szükség (legalábbis az északi féltekén), azonban tapasztalatom szerint a
Sloan-katalógusban szereplő fotometriai pontosság pozíciófüggő: az UBVRI-rendszerbe történő 
transzformáció után akár 0,2 magnitúdót is elérő diszperzió lép fel az egymáshoz közeli csillagokból 
számolt zéruspontok között. Ezt a problémát valamelyest csökkentette az utóbbi években a Pan-
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STARRS katalógus megjelenése, amely lényegesen precízebb fotometriai információkat tartalmaz. A 
Pan-STARRS katalógus használatával a piszkéstetői fotometria szisztematikus hibáját lényegében a 
Landolt-csillagokkal elérhető 0,02 - 0,03 magnitúdóra sikerült redukálnunk úgy, hogy a levegőtömeg-
korrekcióra sincs szükség. A random hiba viszonylag jó égboltviszonyok mellett kb. 0,05 magnitúdó. 
Ez azonban a fentiek értelmében csak csillagokra érvényes, a szupernóvák fotometriája ennél valamivel
bizonytalanabb. 

Extragalaktikus objektumok fotometriájánál vöröseltolódástól függő további szisztematikus hibát 
eredményezhet például az ún. K-korrekció elhanyagolása. Ez a korrekció azért lép fel, mert nagyobb 
vöröseltolódásoknál a fotometriához használt színszűrő a spektrumnak már nem ugyanazt a 
tartományát mintavételezi, mint a kis vöröseltolódású objektumoknál. Ezt küszöböli ki a galaxisok 
fotometriájánál régóta ismert K-korrekció, amelyet természetesen szupernóvák fotometriájánál is 
alkalmazni kell. Az Ia-szupernóvák általam is használt fénygörbe-illesztő kódjai is tartalmazzák a K-
korrekciót, igaz, a vizsgált szupernóváim olyan kis vöröseltolódásúak voltak, hogy ezeknél a K-
korrekció nem volt számottevő.   

4. Az 5.7. ábra összehasonlítja 11 Ia szupernóvára a Gauss-illesztés és a SYN++ illesztés 
eredményeit. A két érték között nyilvánvaló korreláció van, de érzésem szerint a hiba nagyobb az 
említett 1100 km/s-nál. Hogyan határozták meg ezt a hibát? Melyik illesztési eljárás a 
robusztusabb? Mennyivel javulna a helyzet hidrokódok használatával?

A kérdéses ábrán szereplő adatsorra a Pearson-féle korrelációs koefficiens értéke 0,749, ami alapján 
megalapozottnak vehető az a nullhipotézis, hogy a kétféle adatsor ugyanazt a fizikai mennyiséget, 
nevezetesen a fotoszferikus sebességet reprezentálja. A hibát az y=x egyenestől való eltérések átlagos 
szórásaként definiáltam, amely a standard deviáció szokásos képletét használva 1149 km/s-ot ad. Ez 
valóban kicsit nagyobb, mint a dolgozatban említett 1100 km/s, de nem számottevően. 

A kétféle illesztési eljárás közül a Gauss-illesztés stabilabban konvergál, és jóval gyorsabb, mint a 
SYN++ modellek illesztése, ezért ez a megbízhatóbb, és ezért ezt alkalmaztuk a nagyszámú minta 
elemzésénél. Ugyanakkor a szupernóvák P Cygni vonalprofiljai alapvetően nem Gauss-görbe alakúak, 
ezért volt fontos a SYN++ illesztésekkel validálni a Gauss-illesztésből kapott eredményeket. 

Hidrokódok használata egyáltalán nem javítana, sőt, valószínűleg csak rontana a helyzeten. Egy Ia 
szupernóva légköre nagyon távol van a lokális termodinamikai egyensúlytól, ezért NLTE modellek 
számítására lenne szükség, amelyek a SYN++ modellekhez képest jóval több, nagyon erősen 
degenerált paramétert tartalmaznak. Egy ilyen modell illesztése egy spektrumra valószínűleg hetekig 
tartana még szuperkomputeren is, és a végeredmény egyáltalán nem biztos, hogy jól leírná a méréseket.

5. A 7.2. fejezetben a 7.3. ábrán az EPM módszer által meghatározott távolságokat hasonlítja 
össze a NED távolságadataival. Mi az oka a szisztematikusan nagyobbnak tűnő μ0 értékeknek? 
Lehet-e/kell-e korrigálni ezekre? 

Ennél az ábránál a NED-ből származó referenciatávolságok mintája nagyon inhomogén. Az Ia 
szupernóváknál például pusztán a gazdagalaxis vöröseltolódásából származó becsléseket használtam 
fel, a II-P típusúaknál pedig a gyakran évtizedekkel korábbi szakirodalomból származó adatokat. 
Kétségtelen tény, hogy az ábrából úgy tűnik, hogy mind az EPM-ből származó távolságok, mind az Ia 
szupernóvák fotometriájából származó távolságok kissé nagyobbak, mint a referenciatávolságok, de ez 
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inkább csak véletlen, mint valódi szisztematikus eltérés, amelyre korrigálni lehetne. Sajnos mind a mai 
napig nincsenek megbízható, független távolságbecsléseink a legközelebbi galaxisokra, ezért van 
szükség sokszor a szupernóvák használatára.

6. Zavaró, hogy a 7.2. fejezetben több elemzés során is adottnak vesz bizonyos paramétereket. Pl. 
7.5. ábrán a SN 2004dj Ha profiljának vizsgálata során a K=1 és K=2 eseteket mutatja. A 7.8a 
ábrán a SN 2011dh esetén a fénygörbét illeszti 3 ill. 30 R⊙ kezdőtávolság esetén, 0.2 cm2 / g 
opacitással. A 7.8a ábra mérési pontjai a nagy hiba ellenére szisztematikusan eltérni látszanak a 
modelltől. A 7.9b ábra is hasonlóan furcsa. Miért nem volt az illesztés során szabad paraméter a 
K ill. a bolometrikus modell paraméterei? Javul-e a helyzet, ha hidrokódot használunk a 
félanalitikus módszer helyett? 

Ezekben az esetekben a paraméterek rögzített értéke nem ad-hoc módon lett kiválasztva, hanem mindig
valamilyen fizikai megfontolás állt a háttérben. 

Konkrétan, a 7.5. ábrán a K paraméternek pusztán annyi a fizikai jelentése, hogy a H-alfa vonal 
hullámhosszán a forrásfüggvény értéke nagyobb, mint a tiszta rezonáns szórásból adódó érték, azaz 
K > 1. Amint azt az ábra alatti paragrafusban (77. oldal) részletesen elmagyarázom, ennek oka a 
hidrogén-rekombináció miatt fellépő többletemisszió. Az ábrán a K = 2 érték használata puszta 
illusztráció, amivel megmutatom, hogy K > 1 használatával a modell valóban sokkal jobban közelíti a 
mért vonalprofilt, mint a kanonikus, K=1 értékkel számolt modell. Mivel a használt spektrummodell 
parametrizált, nem az első alapelvekre épül (lásd 5.4. fejezet), K konkrét értékéből komolyabb fizikai 
következtetést nem lehet levonni. Ennélfogva irreleváns lett volna egy olyan állítás, hogy erre az
egy mért spektrumra például K = 2,05 +/- 0,13. 

A SN 2011dh fénygörbe-modelljénél (7.8. ábra) az opacitás a modellben konstansnak van feltételezve 
(részletesen lásd 3.1.4. fejezet). Amint az a 3.9 és 3.11 képletekből látszik, az opacitás több más fizikai 
paraméterrel (tömeg, tágulási sebesség, kinetikus energia) degenerált, azaz ezek a paraméterek külön-
külön nem határozhatóak meg illesztéssel, pusztán a szorzatuk meghatározott. Ezért a szakirodalomban
teljesen elterjedt és bevett eljárás az, hogy az opacitást valamilyen fizikailag plauzibilis értéken 
rögzítik, és a többi paramétert ezután illesztik, csökkentve ezzel a paraméter-degenerációt. 
Természetesen az így kapott illesztési paraméterek erősen függenek az opacitás konkrét értékétől; ezért 
is fontos az, hogy minél realisztikusabb opacitásokat használjunk, lásd pl. Nagy Andrea cikkét (ApJ 
862, 143, 2018).  Jelen esetben a kappa = 0,2 cm2 / g választást az indokolta, hogy itt egy héliumban 
gazdag mag felrobbanását modelleztem, amely röviddel a robbanás után még teljesen ionizált. Egy 
ilyen plazma optikai opacitását jó közelítéssel a Thompson-szórással lehet leírni, ami tiszta hélium 
esetén 0,2 cm2 / g. 

Az, hogy a modell nem adja vissza tökéletesen az észlelt fényváltozást, sajnálatos, de szintén elég 
gyakori, főként az ilyen erősen közelítő jellegű modelleknél. Hiába a sok szabad paraméter, ezekkel 
nem lehet bármilyen fénygörbe-alakot leírni. Ez a probléma egyébként sokkal súlyosabban lép fel a 
hidrokódok használatánál: hidrokódok eredményeinek megfigyelésekkel való összevetésénél általában 
sokkal nagyobb szisztematikus eltéréseket látunk. Véleményem szerint ez nem meglepő: komplex 
jelenségek modelljei mindig közelítőek lesznek, gyakran már az is siker, hogy hasonló alakú és  
nagyságrendű görbét kapunk, mint amit a mérések mutatnak. Jelen esetben a fő információ az, hogy a 
radioaktív fűtés, a tágulás miatti adiabatikus hűlés, a sugárzási diffúzió és a rekombináció együttes 
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hatására kialakuló modell-fénygörbe amplitúdója és időskálája kb. hasonló a mért fénygörbéhez -- 
ebből vonható le ezután következtetés arra, hogy kb. mekkora volt a ledobódott tömeg és 
nagyságrendileg mekkora lehetett a szülőcsillag kezdeti mérete. 

A 7.9. ábrán szereplő fénygörbe valóban nem képes a maximum előtti fényváltoztást leírni -- azért, 
mert ez a fénygörbe késői szakaszának modellje. Az ábra azt illusztrálja, hogy az opacitás különböző 
értékeinél az 1 - 2 naptömegű modellek kb. hasonló fény- és sebességváltozást adnak, mint amilyet 
megfigyelünk. Az idézett publikációmban (Vinkó et al. A&A 427, 453, 2004) további részletek 
olvashatók ezekről a modellekről.  

Hidrokódok használatánál a szabad paraméterek közti korreláció sokkal erősebben jelentkezik. Mivel 
ezekben sokkal több a szabad paraméter, mint a félanalitikus modellekben, valamint számításigényük 
sok nagyságrenddel nagyobb, hidrokódok globális optimalizációval történő illesztése a mérésekre 
jelenleg túlmutat a szóba jöhető lehetőségeinken. 

7. A 7.3. fejezetben a 7.10. ábrán elemzi a SN 2011dh feltételezett forrásának fotometriai adatait 
illeszti egy csillaghalmaz és egy sárga szuperóriás modelljével. Az ábrán szemmel látható, hogy a 
próbaként betett modellek közül a sárga szuperóriás modellje az optimális. Mindazonáltal a 
csillaghalmaz modellezésénél három különböző, számomra ad hoc-ként kiválasztott életkort 
használ a halmazoknál az illesztésre. Kérem, mutassa meg, hogy az életkor állítgatásával NEM 
lehet a csillaghalmaz modellt összhangba hozni az adatokkal, azaz a 7.10. középső ábrán nem 
lehet javítani az illesztést!

Egy fiatal csillaghalmaz, amelyben kollapszár szupernóva jelenik meg, maximum 60 millió éves lehet, 
mert egy 8 M⊙ -ű csillag (a kollapszár SN-k alsó tömeghatára), ennyi idő alatt válik szupernóvává (lásd
pl. a dolgozat 7.13a ábráját). A 7.10. ábrán a kékkel rajzolt görbe egy ilyen 60 millió éves halmaz 
spektrális energiaeloszlását (SED) mutatja. Itt tehát az életkor megválasztása nem ad-hoc jelleggel 
történt. Látható, hogy még egy ilyen halmaz is sokkal kékebb, mint a szülő objektum volt a robbanás 
előtt. Az ennél fiatalabb halmazok még sokkal erősebb UV-többlettel rendelkeznek, tehát az ilyenek 
illeszkedése még rosszabb lenne. Ennélfogva ez nem lehetett egy olyan csillaghalmaz, amely 
kollapszár szupernóvát produkálhat. A másik két görbe (zöld és fekete vonal), amely a 600 millió és az 
1 milliárd éves halmazok SED-jét ábrázolja, pusztán illusztráció -- azt mutatják, hogy még a 60 millió 
évnél 1-2 nagyságrenddel idősebb halmazok is erősebb UV-sugárzást mutatnak, mint a szülő objektum 
legrövidebb hullámhosszon mért fluxusa. Mindez megerősíti, hogy a csillaghalmaz hipotézis elvethető, 
annál is inkább, mivel egy magányos F8 színképtípusú szuperóriás csillag modellje szinte tökéletesen 
illeszkedik a megfigyelésekre. 

Az opponens által itt hiányolt SED illesztést és a paraméterek optimalizálását az SN 2004dj 
szülőobjektumának modellezésénél végeztem el, mivel annál tudott volt, hogy egy csillaghalmaz (lásd 
a 7.11 és 7.12 ábrákat). A SN 2011dh esetében a fentiek értelmében erre nem volt szükség. 

8. Tapasztalat szerint a kiértékelő szoftverek egyik "mellék"hatása, hogy a régi adatok 
kiértékelésénél az újabb verzió más adatokat eredményez. Mennyire változtak az adatok az 
MLCS2k2 program használata miatt, összehasonlítva a korábbi, pl. MLCS verzióval. Hogyan 
változnak a régebbi megfigyelések alapján meghatározott paraméterek? 
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A Multi Color Light Curve Shape módszer első publikált verziója (MLCS-1, Riess, Press & Kirshner, 
ApJ 473, 88, 1996) összesen 9 olyan szupernóvára alapult, amelyeknek akkoriban független 
távolságbecslése létezett. A legnagyobb különbség a jelenlegi, általam is használt MLCS2k2 verzióhoz 
(Jha, Riess & Kirshner, ApJ 659, 122, 2007) képest a minta-fénygörbék maximális abszolút 
fényességében van: az MLCS-1 verzióban MV = -18,5 magnitúdó szerepelt, míg az MLCS2k2-ben MV 
= -19,50 magnitúdó. A nagyobb abszolút fényességek miatt az MLCS2k2 ugyanazokra az adatokra 
nagyobb távolságokat állapít meg, mint a korábbi verzió (igaz, nem pontosan 1 magnitúdó a különbség 
a távolságmodulusokban, mivel a minta-fénygörbék alakjai is kicsit mások a két verzióban). 

Az opponens által kért összehasonlítást korábban az SN 2000E-ről írt cikkben publikáltuk (Vinkó et al. 
A&A 372, 824, 2001). Az ott közölt 4. táblázatban szerepel, hogy az MLCS-1 módszerrel történő 
illesztés kb. fél magnitúdóval kisebb távolságmodulust ad, mint az újabb verzió, összhangban a fentebb
írottakkal. Az MLCS2k2 kalibrációja több, mint 200 olyan szupernóvára épül, amely a Hubble-
áramlásban (z > 0,1 vöröseltolódásnál) helyezkedik el, ezért relatív távolságaik sokkal jobban 
meghatározottak, mint néhány egyedi, lokális szupernóváé, amelyeket a korábbi verzió kalibrációjánál 
használtak. Ezért nem lehet kétség afelől, hogy melyik verzió ad megbízhatóbb adatokat. 

9. A 8.3. fejezetben az Ia eseményeknél 9%-uk esetében azonosítottak nagysebességű vonalakat. 
Hogyan lehet ezeket figyelembe venni a szabvány gyertya módszer korrekciójához, figyelembe 
véve a 8.1. fejezet végén említett pontatlanságokat is? Mennyire pontosan lehet ezt, ill. a 
megfigyelési környezetet figyelembe venni, hogyan korlátozza ez a szupernóvák kozmológiai 
alkalmazását? 

A kérdésben szereplő 9% valójában 91%, felteszem, csak elírásról van szó. A 9 % a nagysebebességű 
vonalakat nem mutató Ia szupernóvák aránya volt a mintánkban, amelyek mind az Ia-91bg altípusba 
tartoztak. Az ide tartozó szupernóvák fénygörbéje nagyon eltér a normál Ia-típusnál tapasztaltaktól: 
maximum után sokkal gyorsabban halványodnak és az I-szűrős fénygörbéknél hiányzik a másodlagos 
púp a maximum után. Ezek a fotometriai jellemzők sokkal könnyebben mérhetőek, mint a maximum 
előtti vonalprofilok alakjai, emiatt a fotometria használatával ezt az altípust sokkal könnyebben lehet 
azonosítani, mint a spektrumokból (amelyek a távoli SN-k esetében nem is biztos, hogy rendelkezésre 
állnak). A kozmológiai alkalmazásoknál ezeket általában kihagyják a mintából. 

A kérdés második fele értelmezésem szerint arra vonatkozik, hogy miként lehet figyelembe venni az Ia 
szupernóvák gazdagalaxisban lévő csillagkörnyezetének hatását a távolságmérésekre. Ez Csabai István 
opponensi kérdései között is szerepelt, ezért idemásolom a neki írt válaszomat: 

"A csillagkörnyezet hatása" -- szintén nagyon régóta vizsgált kérdés a gazdagalaxisok egyéb fizikai 
tulajdonságainak hatása az Ia SN-k abszolút fényességére. A teljesség igénye nélkül, felvetődött a 
fémtartalom, a csillagkeltési ráta, a galaxistípus, az össztömeg és még számos más fizikai paraméter 
lehetséges hatása a SN megfigyelt fényességére illetve színére. A részletes vizsgálatok egy kivétellel 
egyik paraméterről sem tudták kimutatni, hogy szignifikáns módon korrelálna az Ia SN-k mérhető 
paramétereivel. Az egyetlen kivétel a gazdagalaxis teljes csillagtömegétől való függés, amely szerint a 
1010 naptömegnél nagyobb csillagtömegű galaxisokban az Ia SN-k maximális abszolút fényessége kb.  
0,06 - 0,08 magnitúdóval fényesebb, mint az ennél kisebb tömegű galaxisokban feltűnő SN-k 
maximális fényessége.  Ez az összefüggés "mass-step correction" néven ismert, és az általam is 
alkalmazott SALT-2.4 módszer kalibrációja már tartalmazza.   
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10. Az SN 2011ay spektrumának illesztése alapján azt javasolja, hogy felül kell vizsgálni azt a 
kijelentést, hogy a legtöbb Iax szupernóva optikai spektrumában szén található. Mennyire 
tekinthető egy esemény alapján ez biztosnak?

Röviden: semennyire. Természetesen elképzelhető az is, hogy akár az összes többi Iax szupernóva 
spektruma tartalmaz szenet, kivéve a SN 2011ay-t. Az azonban tény, hogy a 2011ay mindmáig a 
legalaposabban, legrészletesebben tanulmányozott Iax szupernóva, tehát ha a szén megjelenése egy 
nagyon jellemző tulajdonsága lenne ennek az altípusnak, amint az a szakirodalomban korábban 
megjelent, akkor azt várnánk, hogy leginkább ennél az objektumnál lehetett volna kimutatni. Az, hogy 
a többihez képest sokkal jobb időfelbontású és jel/zaj viszonyú spektrumaink részletes modellezése 
sem volt képes a szén jelenlétét igazolni, mindenesetre elgondolkodtató. 

11. A 9.3. fejezetben a szuperfényes szupernóvák modelljeit illeszti a megfigyelt fénygörbékre. 
Mennyire segít a polarizáció meghatározása az egyes modellek közötti választásban? Érdemes 
lenne-e pl. Piszkéstetőn polarizációt is mérni? 

A szóban forgó modellek mindegyike egyszerű, 1D-modell, gömbszimmetrikusan táguló szupernóvát 
tételez fel, ezért polarizációs jóslata egyiknek sincs. Konkrétan ezen modellek között polarizációs 
mérésekkel nem lehetne dönteni. 

A polarizáció ugyanakkor fontos többletinformáció, amelyet a műszertechnika fejlődésével egyre 
többen és egyre többször alkalmaznak a szupernóvák kutatásában. Ilyen mérések készítésére 
extragalaktikus objektumok esetében kizárólag a legnagyobb teljesítőképességű műszerek (mint 
például a chilei Very Large Telescope, VLT) alkalmasak. Én ezt a technikát mostanáig egyszer 
alkalmaztam, amikor munkatársaimmal a SN 2004dj környezetében a porképződés jeleit kutattuk 
(Szalai et al. A&A 527, A61, 2011). Ebben az esetben a Hubble-űrtávcső publikusan elérhető felvételeit
elemeztük. Mindezen tapasztalatok alapján úgy vélem, a Piszkéstetőről történő polarizációmérésnek, 
legalábbis az extragalaktikus szupernóvák kutatásában, nincs realitása. 

Piszkéstető, 2018. augusztus 4.

Vinkó József 


