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 A hétfőtől péntekig tartó külföldi utam során Sébastien Charnoz-val, a TÉT pályázat külföldi tagjával

az óceánbolygók árapályfűtésével kezdtünk foglalkozni. Ilyen égitestet teljes bizonyossággal egyelőre

még  nem  ismerünk,  de  több  exobolygó  jelölt  is  van,  amely  globális,  nagy  mélységű  óceánnal

rendelkezhet  a  kőzetmag  fölött.  Hasonló  a  Naprendszerünkben  a  Jupiter  Europa  nevű  holdja,  és

feltehetően  a  Szaturnusz  Enceladus  holdja  is,  azzal  a  különbséggel,  hogy  ezek  az  égitestek  az

óceánréteg  fölött  jégpáncéllal  is  rendelkeznek.  Az  ilyen  égitestek  asztrobiológiai  szempontból

rendkívül  jelentősek,  hiszen  kialakulhat  rajtuk  az  élet.  Első  lépésként  az  óceánbolygók  vizsgálatát

tűztük  ki  célul,  de  amint  elkészül  egy  jól  használható  kód  a  bolygókra,  akkor  az  ugyanilyen

tulajdonságokkal rendelkező holdakra is alkalmazni fogjuk.

 Alapos megfontolások után a Remus et al. (2009) cikkben leírt árapályfűtési modellt választottuk ki a

vizsgálatokra,  melyet  eddig  főként  gázóriások  esetére  alkalmaztak,  de  a  megfelelő  paraméterek

megválasztásával óceánbolygókra is alkalmazható. A kutatásba bevontuk René Hellert is a göttingeni

Max Planck Intézetből,  aki  már foglalkozott  ennek a modellnek a  leprogramozásával.  Ezt  a kódot

fejlesztettem a Párizsi kint tartózkodásom alatt.

 A kód fejlesztése közben felmerült kérdésekkel e-mailben fordultunk a fent említett cikk szerzőihez (a

modell  készítőihez),  akikkel azóta is e-mailben tartjuk a kapcsolatot.  Még nem tisztázódott  minden

kérdés, de előzetes eredményként csatolok egy ábrát, mely egy másfél földsugarú óceánbolygó felszíni

árapályfluxusát mutatja az égitest keringési periódusának (x tengely) és a kőzetmag és a teljes bolygó

sugárarányainak  (y tengely)  függvényében.  A vizsgált  bolygó  pályának  excentricitása  0.1,  a  kőzet

sűrűsége 2000 kg/m3, a forgási periódus 1 nap, és a perturbáló égitest pedig egy 1 naptömegű csillag.



 Terveink:

- a kód további fejlesztése, tesztelése

- hasonló vizsgálatok elvégzése különböző paraméterekkel:  eltérő pálya excentricitás,  kőzetsűrűség,

központi csillag típusa

- a csillagsugárzás figyelembe vétele és összehasonlítása az árapályfluxussal

- a szinkronizációs idő kiszámolása

- a modell alkalmazása exoholdakra

 A közös munkát  a hazatérésem után is  folytatjuk,  és Sébastien Charnoz idei,  budapesti  látogatása

alkalmával személyesen is tudunk majd ismét egyeztetni.

Budapest, 2016. október 24.
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