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Kokkuvõte

Käesoleva doktoritöö teemaks on tähtede ja nende ümber tiirlevate planeetide sünd.
Nende protsesside uurimine aitab meil paremini mõista Universumis leiduvate loen-
damatute tähtede ja planeetide, aga ka Päikese, Maa ja meie endi päritolu. Samuti
aitab see meil hinnata eluks sobivate paikade leidmise tõenäosust kosmoses.

Tähed tekivad väikestes, tihedates gaasipilvedes, mida nimetatakse tuumadeks.
Oma uurimistöös keskendusin ühe sellise tuuma, OMC-2 FIR 4, mikrolaine-spektri
analüüsile. Peatükis 2 paljastasin selle objekti keemilise koostise ja füüsikalise struktu-
uri keerukuse, peatükkides 3 ja 4 aga uurisin antud gaasitombu kõige ekstreemsemate
osade omadusi. Peatükis 5 käsitlesin tähe- ja planeeditekke hilisemat etappi, uurides
erakordselt kuumi tolmurikkaid piirkondi noorte tähtede ümber olevates planeeditekke
ketastes. Näitasin, et aine võib sellistes piirkondades omada väga erinevaid jaotusi
ning esitasin mõned selliste süsteemide modelleerimise üldprintsiibid.

Tähtede ja planeetide tekkimine

Tähtede sünnipaigad on hiiglaslikud molekulaarse gaasi pilvede kompleksid, mis laiu-
vad kosmoses üle kümnete ja sadade valgusaastate. Kaootilised liikumised, mis neis
pilvedes suuremastaabiliste gaasivoolude, supernoovade ja teiste mehhanismide läbi
pidevalt tekivad, põhjustavad ebaühtlusi gaasi tiheduses. Mõned ebaühtlused on pi-
isavalt suured, et gravitatsiooni kokkutõmbav jõud ületab soojuspaisumise ja teised
hajutavad jõud. Säärane stabiilne tuum tõmbub aeglaselt kokku, moodustades enda
keskele tiheda objekti, millele langeb läbi akretsiooniketta järjest uut ainet. Keskse
objekti kasvades lubab rõhu tõus tema sees vesiniku tuumadel ühinema hakata, vabas-
tades nii energiat. Täht on sündinud.

Värskelt vermitud täht, mida esialgu nimetatakse prototäheks, kuumutab end
ümbritseva gaasituuma siseosa, põhjustades infrapunase soojuskiirguse ja molekulide
joonkiirguse kasvu. Tähte ümbritsev tohutu külma gaasi ümbris varjab ta välise
vaatleja eest nähtavas valguses esialgu täielikult.

Kuna täheteke toimub juhuslike liikumistega aines ning pöördimpulss kokkutõmbel
säilib, pöörleb üldjuhul ka tekkiv objekt ise. Kokkutõmbumine mööda pöörlemistelge
on lihtsam ning seetõttu koguneb gaas vastsündinud tähe ümber pöörlevasse kettasse.
Kümnete tuhandete aastate vältel ajab piki pöörlemistelge toimuv aine väljavool
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Kokkuvõte

Figure S.1: Osa Orioni hiiglaslikust molekulaarsete pilvede kompleksist vaadelduna
kosmoseteleskoobi Spitzer abil. Praegu tekkivad tähed põhjustavad pildi keskosast
vasakul olevas tumedas piirkonnas punast kuma. Tähetekkes veel mitte osalev aine
kiirgab lainepikkustel, mida käesolev pilt ei näita. Hajus sinine ja valge kuma pärineb
vasttekkinud tähtede ultraviolett-footonitega kiiritatud gaasilt. Põhi on pildil vasakul
ning horisontaalne ulatus on ∼ 30 valgusaastat. Allikas: NASA/JPL-Caltech/J.
Stauffer (SSC/Caltech).

ülejäänud gaasümbrise laiali ning täht muutub ka nähtavas valguses vaadeldavaks.
Teda ümbritsevas protoplanetaarses kettas (joonise S.2 parem paneel) kasvavad tol-
muterad – kõikjal kosmilises gaasis leiduvad mikroskoopilised mineraalosakesed – läbi
kokkupõrgete üha suuremaks, kuni pärast miljoneid aastaid on tekkinud kiviplanee-
did.

Tähetekke keemia

Koos kokkutõmbuva gaasipilve füüsikalise ja kinemaatilise struktuuri arenguga muu-
tub ka pilve keemiline koostis. Pilve osades, kus gaas on väga külm, jäätuvad paljud
aatomid ja molekulid tolmuterade pinnale, kus võivad seejärel osaleda reaktsioonides,
mis gaasifaasis on võimatud. Paljud teised reaktsioonid leiavad aset vaid kõrgetel
temperatuuridel. Gaasituuma sisemuses, mida kuumutab keskne prototäht, hakkavad
tolmuteradele jäätunud osakesed aurustuma, misjärel osalevad nad gaasifaasis toimu-
vates reaktsioonides. Prototähelt lähtuv aine väljavool põhjustab lööklaineid, mis
samuti gaasi kuumutavad. Kui temperatuur ületab ligikaudu 50 tselsiuskraadi, algab
aga väga tõhus veemolekulide moodustumine. Niisiis esindab tähetekkelise gaasito-
mbu keemiline koostis selle füüsikaliste komponentide mitmekesisust ja ka erinevaid
minevikke.

Tähetekke piirkondades on gaasi peamiseks komponendiks molekulaarne vesinik,
millele järgneb 10 000 kuni 100 000 korda haruldasem süsinikmonoksiid. Kuna H2

molekulil puudub dipoolmoment, ei ole teda antud gaasipilvedes enamasti otseselt
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Figure S.2: Vasak paneel: OMC-2, piirkond joonisel S.1 kujutatud Orioni tähetekke
kompleksis. Näha on vasttekkinud tähed ja nende veel kasvavad kollakad ja punakad
kaaslased. Diagonaalselt laiuvad üle pildi tähtedevahelise aine tuustid. Samuti on
pildil mitu aine väljavoolu ning ühe serviti oleva protoplanetaarse ketta vari. OMC-
2 FIR 4, käesolevas töös uuritud objekt, on pildi keskosa all. Allikas: UKIRT/JAC.
Parem paneel: Hõõguva gaasi taustal tumeda siluetina paistev protoplanetaarne ketas
Orionis. Planeeditekke ketas paistab meile serviti, ta keskosa ülal ja all on näha ketta
sees oleva tähe kuma. Allikas: J. Bally (Colorado ülikool) ja H. Throop (SWRI).

vaadelda võimalik, samas kui CO pöörlemisspekter on mikrolainekiirguses kergesti
nähtav. Enamus molekule on CO’st vähemalt sada korda väiksema kontsentrat-
siooniga, kuid paljud neist on tänu tugevatele üleminekutele mikromeetrises laine-alas
siiski samuti leitavad. Mõned näited on CS, HCN, metanool ning mitmete molekulide
deutereeritud isotopoloogid.

Spektrijooned kui diagnostilised töövahendid

Molekul võib olla ühes paljudest diskreetsetest energeetilistest olekutest. Käesoleva
töö jaoks on olulised pöörlemisolekute vahelised üleminekud. Kui osake läheb spon-
taanselt kõrgemast pöörlemisolekust madalamasse, kiirgub footon, mis kannab ära
üleliigse energia ja pöördimpulsi. Et energiaolekute ja nende vahede hulk on igale
keemilisele ühendile ainulaadne, on igal molekulil oma spektraalne sõrmejälg. See,
kui palju teatud ühendi molekule parajasti mingis olekus on ja ka vastavalt kiirata
suudavad, sõltub aga tingimustest nagu gaasi tihedus ja temperatuur. Gaasi joon-
spekter võimaldab niisiis sondeerida nii tema koostist kui ka tingimusi.

Paljude erinevate molekulide olemasolu ja füüsikaliste tingimuste mitmekesisus,
mis võimaldab ergastada nii madalaid kui kõrgeid olekuid, tekitavad tähe-tekkelistes
gaasituumades väga rikkalikke kaug-infrapuna spektreid. Laia sagedusribaga ja kõrge
lahutusega spektraalvaatlused on niisiis väga võimas tööriist sääraste tuumade ise-
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Kokkuvõte

Figure S.3: Väike osa OMC-2 mikrolaine-spektrist, mida analüüsitakse peatükkides 2
kuni 4. Näha on mitu emissioonijoont – enamik neist on metanooli üleminekud, sage-
dusel 832.057 GHz on ka üks CS molekuli joon – ning üks CH+ neeldumisjoon. Juba
see lühike spekter annab informatsiooni tähetekkelise gaasi koostise kohta, mitme
metanooli joone detekteerimine võimaldab aga hinnata ka gaasi tihedust ja temper-
atuuri.

loomustamiseks ja seda meetodit kasutan käesoleva töö peatükkides 2, 3 ja 4. Sellised
spektrid võimaldavad luua põhjaliku ülevaate tähti sünnitavate gaasipilvede keemilis-
est koostisest, füüsikalistest tingimustest ja kinemaatilistest komponentidest. Joo-
nis S.3 kujutab tüüpilist juppi tekkiva tähe spektrist. Näha on mitu emissioonijoont,
mis pärinevad võrdlemisi soojast ja tihedast gaasist, ning üks neeldumisjoon, mis pal-
jastab prototähe ja meie vahel asuva külma ja hõreda gaasi kihi. Ainuüksi selline
väike osa andmestikust võimaldab leida kolm erinevat molekuli ning, kuna näha on
mitu erinevat metanooli joont, võimaldab määrata ka gaasi tihedust ja temperatuuri.

Käesolev doktoritöö

Paljud molekulide kiirgusjooned ei ole atmosfääris toimuva infrapunakiirguse neeldu-
mise tõttu maapinnalt vaadeldavad. Hiljuti jõudis aga astronoomide kasutusse Eu-
roopa Kosmoseagentuuri kosmoseteleskoobi Herschel pardal olev spektromeeter HIFI,
millel on ennenägematult lai sagedusriba, hea lahutusvõime ja tundlikkus. Nüüd on
vaadeldav suur sagedusulatus, mis on maapealsetele instrumentidele kättesaamatu.
Esimest korda on korrapäraselt vaadeldavad paljude levinud molekulide kõrged pöör-
lemisüleminekud, samuti paljud hüdriidid ja hüdriidioonid. Neid võimalusi kasutades
on võtmeprogramm CHESS (Chemical HErschel Surveys of protostarS ) seadnud ees-
märgiks viia läbi üks esimesi prototähtede mikrolaine-spektrite võrdlusi. Põhiküsimus
seisneb avastamises: kas ja kuidas sõltub prototähe keemiline koostis ja spekter ta
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massist, vanusest ja keskkonnast?
üks kuulsamaid ja meile lähemaid tähetekke piirkondi on tuhande neljasaja val-

gusaasta kaugusel, Orioni tähtkuju suunas. Selles pilvekompleksis, millest osa on
kujutatud joonisel S.1, on tekkimas tuhandeid tähti. Joonise S.2 vasakul paneelil
on suurendatult näidatud piirkond prototähe OMC-2 FIR 4 ümber. See noor täht,
pildi keskmest allpool olev tähelepandamatu tume laik, on üks programmi CHESS
uurimisobjekte ja asub peatükkide 2 kuni 4 fookuses.

Peatükis 2 esitan ja iseloomustan OMC-2 FIR 4 Herschel/HIFI spektrit, millest
0.4% hõlmav lõik on kujutatud joonisel Fig. S.3. See on esimesena vaadeldud keskmise
massiga prototähe spekter vastavatel lainepikkustel. “Keskmine mass” tähendab si-
inkohal, et antud tuumast tekib Päikesest paar korda massiivsem täht. Spektris on
näha enam kui seitsesada joont 41 erinevalt keemiliselt ühendilt. See ühendite, spek-
trijoonte ja nende kujude rikkus paljastab antud prototähe ehituses, keemias ja kine-
maatikas uue keerukuse tasandi, mille lahtiharutamises teeme alles esimesi samme.
Spektrijoonte profiilides kajastub vähemalt neli erinevat ja suuresti uut kinemaatilist
ja füüsikalist komponenti.

Peatükis 3 analüüsin enam kui sadat metanooli kiirgusjoont OMC-2 FIR 4 HIFI
spektrist. Töös paljastub prototähe suure ja jaheda gaasümbrise keskel olev väike,
kuum, Päikesesüsteemi-suurune piirkond. See on tõenäoliselt nn. “kuum tuum”,
vasttekkinud prototähe poolt kuumutatud piirkond.

Peatükis 4 esitan OMC-2 FIR 4 suunas vaadeldud H2O ja CO molekulide spek-
trijoonte tiibade analüüsi. Osutub, et kiirgus pärineb väga väikestest ja veerikastest
piirkondadest, mille suurus sarnaseb peatükis 3 esitatud kuuma tuuma suurusele ning
mille omadused on kooskõlas tugevate lööklainete mõju all olnud gaasiga. Analüüsi
tulemused viitavad seniavastamata ülikompaktsele aine väljavoolule uuritavalt pro-
totähelt.

Peatükis 5 kirjeldan planeeditekke ketaste sisepiirkondade modelleerimist. Sellised
kettad, millest ühte võib näha joonise S.2 paremal paneelil, asuvad hilises tekkestaa-
diumis olevate tähtede ümber. Näitan, et planeetideks kasvavad mikroskoopilised
mineraaliterad võivad protoplanetaarsetes ketastes omada väga erinevaid ruumilisi
jaotusi ning annan numbrilise modelleerimise tulemustele ka üldise analüütilise kir-
jelduse.

Väljavaade tulevikuks

OMC-2 FIR 4 rikkalik mikrolaine-spekter võimaldab meil antud tähetekke tuuma
enneolematult täpselt kirjeldada. Oleme näinud tõendeid, et tuumas on hulgaliselt
komponente, mille uurimine on alles algusjärgus – sealhulgas keskne kuum piirkond
ja ülikompaktne aine väljavool. Rajatud on vundament järgmistele üksikasjalikele
analüüsidele ja võrdlustele teiste prototähtedega. Võib eeldada, et antud tööst kerkib
lähiaastatel veel rikkalikult avastusi ja uusi küsimusi. Järgmine võtmesamm OMC-
2 FIR 4 ehituse uurimisel on HIFI andmete põhjal planeeritud kõrge ruumilise lahu-
tusega vaatlused tuleva põlvkonna interferomeetritega nagu ALMA.
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