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IInnvveessttiiggaattiinngg  tthhee  bbiinnaarryy  nnaattuurree  ooff  aaccttiivvee  aasstteerrooiidd  228888PP//330000116633

JJeessssiiccaa AAggaarrwwaall

MMaaxx  PPllaanncckk  IInnssttiittuuttee  ffoorr  SSoollaarr  SSyysstteemm  RReesseeaarrcchh
WWee pprrooppoossee ttoo ssttuuddyy tthhee ssuussppeecctteedd bbiinnaarryy nnaattuurree ooff aaccttiivvee aasstteerrooiidd 228888PP//330000116633.. WWee aaiimm ttoo ccoonnfifirrmm oorr
ddiisspprroovvee tthhee eexxiisstteennccee ooff aa bbiinnaarryy nnuucclleeuuss,, aanndd -- iiff ccoonnfifirrmmeedd -- ttoo mmeeaassuurree tthhee mmuuttuuaall oorrbbiittaall ppeerriioodd aanndd oorrbbiitt
oorriieennttaattiioonn ooff tthhee ccoommppooeennttss,, aanndd tthheeiirr ssiizzeess.. WWee rreeqquueesstt 55 oorrbbiittss ooff WWFFCC33 iimmaaggiinngg,, ssppaacceedd aatt iinntteerrvvaallss ooff 88
--1122 ddaayyss.. 228888PP bbeelloonnggss ttoo tthhee rreecceennttllyy ddiissccoovveerreedd ggrroouupp ooff aaccttiivvee aasstteerrooiiddss,, aanndd iiss ppaarrttiiccuullaarrllyy rreemmaarrkkaabbllee aass
HHSSTT iimmaaggeess oobbttaaiinneedd dduurriinngg iittss llaasstt cclloossee aapppprrooaacchh ttoo EEaarrtthh iinn 22001111 aarree ccoonnssiisstteenntt wwiitthh aa bbaarreellyy rreessoollvveedd
bbiinnaarryy ssyysstteemm.. IIff ccoonnfifirrmmeedd,, 228888PP wwoouulldd bbee tthhee fifirrsstt kknnoowwnn aaccttiivvee bbiinnaarryy aasstteerrooiidd.. FFoorr tthhee fifirrsstt ttiimmee,, wwee wwoouulldd
sseeee ttwwoo iimmppoorrttaanntt ccoonnsseeqquueenncceess ooff rroottaattiioonnaall bbrreeaakk--uupp iinn aa ssiinnggllee oobbjjeecctt:: bbiinnaarryy ffoorrmmaattiioonn aanndd dduusstt eejjeeccttiioonn,,
hhiigghhlliigghhttiinngg tthhee iimmppoorrttaannccee ooff tthhee YYOORRPP--eeffffeecctt iinn rree--sshhaappiinngg tthhee aasstteerrooiidd bbeelltt.. CCoonnfifirrmmiinngg 228888PP aass aa bbiinnaarryy
wwoouulldd bbee aa kkeeyy sstteepp ttoowwaarrddss uunnddeerrssttaannddiinngg tthhee eevvoolluuttiioonnaarryy pprroocceesssseess uunnddeerrllyyiinngg aasstteerrooiidd aaccttiivviittyy.. IInn oorrddeerr ttoo
rreessoollvvee tthhee ttwwoo ccoommppoonneennttss wwee nneeeedd 228888PP aatt aa ggeeoocceennttrriicc ddiissttaannccee ccoommppaarraabbllee ttoo oorr lleessss tthhaann wwee hhaadd iinn
22001111 DDeecceemmbbeerr ((11..8855 AAUU)).. TThhiiss ccoonnddiittiioonn wwiillll bbee ffuullfifilllleedd ffoorr tthhee fifirrsstt ttiimmee ssiinnccee 22001111,, bbeettwweeeenn mmiidd--JJuullyy aanndd
mmiidd--NNoovveemmbbeerr  ooff  22001166..  TThhee  nneexxtt  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  ccaarrrryy  oouutt  ssuucchh  oobbsseerrvvaattiioonnss  wwiillll  bbee  iinn  22002211..
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IIDD:: 1144664499
OOppeenniinngg  aa  NNeeww  WWiinnddooww  iinnttoo  GGaallaaxxyy  EEvvoolluuttiioonn  TThhrroouugghh  tthhee  LLeennss  ooff  CCOO--
ddeetteecctteedd  SShhoocckkeedd  PPoossttssttaarrbbuurrsstt  GGaallaaxxiieess

KKaatthheerriinnee AAllaattaalloo

CCaarrnneeggiiee  IInnssttiittuuttiioonn  ooff  WWaasshhiinnggttoonn
NNeeww oobbsseerrvvaattiioonnss hhaavvee cchhaalllleennggeedd tthhee mmooddeell ooff ggaallaaxxyy eevvoolluuttiioonn tthhaatt rreeqquuiirreess tthhee ccoommpplleettee eexxppuullssiioonn ooff tthhee
IISSMM ffoorr aa ggaallaaxxyy ttoo ttrraannssffoorrmm,, iinnsstteeaadd sshhoowwiinngg ssiiggnnss tthhaatt aa ttrraannssiittiioonn--IISSMM ffeeeeddbbaacckk lloooopp mmiigghhtt ooppeerraattee.. WWee
hhaavvee iiddeennttiififieedd aa ssaammppllee ooff ggaallaaxxiieess tthhaatt aappppeeaarr ttoo bbee iinn tthhee pprroocceessss ooff ttrraannssiittiioonniinngg ffrroomm bblluuee,, ssttaarr--ffoorrmmiinngg
ggaallaaxxiieess ttoo rreedd,, qquuiieesscceenntt eelllliippttiiccaallss,, bbaasseedd oonn ppoossttssttaarrbbuurrsstt ssppeeccttrraa aanndd eemmiissssiioonn lliinnee rraattiiooss ffrroomm sshhoocckkss..
FFrroomm oouurr ccaannddiiddaattee sshhoocckkeedd ppoossttssttaarrbbuurrsstt ggaallaaxxiieess ((SSPPOOGGss)),, wwee rreeqquueesstt ssnnaappsshhoott oobbsseerrvvaattiioonnss ooff aa ssuubbssaammppllee
ooff tthhee 4466 SSPPOOGGss wwiitthh ddeetteecctteedd rreesseerrvvooiirrss ooff mmoolleeccuullaarr ggaass.. TThheessee CCOO--SSPPOOGGss aarree aa uunniiqquuee ppooppuullaattiioonn,, hhaavviinngg
bbeeeenn sseelleecctteedd ttoo bbee iinn aann eeaarrlliieerr pphhaassee ooff ttrraannssffoorrmmaattiioonn tthhaann ttrraaddiittiioonnaallllyy--sseelleecctteedd ppoossttssttaarrbbuurrsstt ggaallaaxxiieess..
CCOO--SSPPOOGGss sshhooww aa vvaarriieettyy ooff pprrooppeerrttiieess,, ffrroomm rraaddiioo eemmiissssiioonn ttoo mmoorrpphhoollooggiiccaall ddiissrruuppttiioonnss ttoo eennhhaanncceedd NNaaDD
aabbssoorrppttiioonn lliikkeellyy ffrroomm AAGGNN--ddrriivveenn wwiinnddss.. WWee wwiillll uussee BB,, II aanndd HH iimmaaggiinngg oonn wwiitthh WWFFCC33//UUVVIISS aanndd WWFFCC33//IIRR ttoo
((11)) pprroobbee tthhee iinntteerrnnaall sstteellllaarr ssttrruuccttuurreess ooff tthhee oobbsseerrvveedd CCOO--SSPPOOGGss ffoorr ssiiggnnss ooff ggrraavviittaattiioonnaall ttoorrqquueess ffrroomm
mmiinnoorr mmeerrggeerrss,, ((22)) mmaapp tthhee dduusstt mmoorrpphhoollooggiieess,, sseeaarrcchhiinngg ffoorr dduusstt fifillaammeennttss aanndd sstteellllaarr ssuuppeerrcclluusstteerrss tthhaatt
ccoouulldd ppooiinntt ttoo aaccccrreettiioonn oorr mmaajjoorr iinntteerraaccttiioonn eevveennttss,, pprroovviiddee iinnddeeppeennddeenntt ccoonnssttrraaiinnttss oonn tthhee mmaassss aanndd ccoolluummnn
ooff tthhee nneeuuttrraall mmaatteerriiaall,, aanndd ddiirreeccttllyy iimmaaggee dduusstt ccoonneess ffrroomm nnuucclleeaarr oouuttflfloowwss ((aass iinn NNGGCC11226666)).. OOuurr rreeqquueesstteedd
WWFFCC33 ssnnaappsshhoott oobbsseerrvvaattiioonnss ooff CCOO--SSPPOOGGss aaiimm ttoo uunnddeerrssttaanndd tthhee ttrriiggggeerriinngg mmeecchhaanniissmmss tthhaatt hhaavvee iinncciitteedd tthhiiss
ttrraannssffoorrmmaattiioonn,, aass wweellll aass iiff,, aanndd hhooww,, tthhee rreecceennttllyy ddiissccoovveerreedd ttrraannssiittiioonn--IISSMM ffeeeeddbbaacckk lloooopp mmiigghhtt ooppeerraattee,, aanndd
iittss  iimmppaacctt  oonn  oouurr  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  ggaallaaxxyy  eevvoolluuttiioonn..
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WWaattcchhiinngg  AAGGNN  ffeeeeddbbaacckk  aatt  iittss  bbiirrtthh::  HHSSTT  oobbsseerrvvaattiioonnss  ooff  nnaasscceenntt  oouuttflflooww  hhoosstt
IICC886600

KKaatthheerriinnee AAllaattaalloo

CCaarrnneeggiiee  IInnssttiittuuttiioonn  ooff  WWaasshhiinnggttoonn
IICC886600 iiss aa nneeaarrbbyy IIRR--lluummiinnoouuss eeaarrllyy--ttyyppee ssppiirraall wwiitthh aa uunniiqquuee sseett ooff pprrooppeerrttiieess:: iitt iiss aa sshhoocckkeedd,, ppoossttssttaarrbbuurrsstt
ggaallaaxxyy tthhaatt hhoossttss aann AAGGNN--ddrriivveenn nneeuuttrraall wwiinndd aanndd aa ccoommppaacctt ccoorree ooff mmoolleeccuullaarr ggaass.. IICC886600 ccaann sseerrvvee aass aa
rroosseettttaa ssttoonnee ffoorr tthhee eeaarrllyy ssttaaggeess ooff ttrriiggggeerriinngg AAGGNN ffeeeeddbbaacckk.. WWee pprrooppoossee ttoo uussee WWFFCC33 oonn HHSSTT ttoo oobbttaaiinn
NNUUVV,, ooppttiiccaall aanndd nneeaarr--IIRR iimmaaggiinngg ooff IICC886600.. WWee wwiillll ccrreeaattee aa ssppaattiiaallllyy--rreessoollvveedd hhiissttoorryy ooff ssttaarr ffoorrmmaattiioonn
qquueenncchhiinngg tthhrroouugghh SSEEDD--fifittttiinngg ooff 77 rreeqquueesstteedd bbrrooaaddbbaanndd fifilltteerrss,, aanndd ccoommppaarree tthhee ssppaattiiaallllyy rreessoollvveedd ssttaarr
ffoorrmmaattiioonn hhiissttoorriieess ttoo iinn ddiiffffeerreenntt ppoossiittiioonnss wwiitthhiinn tthhee uunnddeerrllyyiinngg sstteellllaarr ffeeaattuurreess ((ssuucchh aass ssppiirraall ssttrruuccttuurree)) tthhaatt
mmiigghhtt ddeefifinnee aa nnaarrrraattiivvee ooff hhooww ssttaarr ffoorrmmaattiioonn iiss qquueenncchhiinngg iinn IICC886600.. TThheessee oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll aallssoo rreessoollvvee tthhee
ssuuppeerr--ssttaarr cclluusstteerr ssiitteess ttoo ttrraaccee tthhee mmoosstt rreecceenntt ssttaarr ffoorrmmaattiioonn.. FFiinnaallllyy,, tthheessee oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll ttrraaccee tthhee mmaassss
ooff tthhee oouuttflflooww bbyy bbuuiillddiinngg aann aabbssoorrppttiioonn mmaapp ooff tthhee dduusstt.. IICC886600 pprreesseennttss aa uunniiqquuee ooppppoorrttuunniittyy ttoo ssttuuddyy aa
ggaallaaxxyy aatt aann eeaarrllyy ssttaaggee ooff ttrraannssiittiioonniinngg ffrroomm bblluuee ssppiirraall ttoo rreedd eeaarrllyy--ttyyppee ggaallaaxxyy,, tthhaatt aallssoo hhoossttss aann AAGGNN--
ddrriivveenn  nneeuuttrraall  wwiinndd  aanndd  aa  ccoommppaacctt,,  ttuurrbbuulleenntt  mmoolleeccuullaarr  ggaass  ccoorree..
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TTrraacciinngg  GGaallaaccttiicc  OOuuttflfloowwss  ttoo  tthhee  SSoouurrccee::  SSppaattiiaallllyy  RReessoollvveedd  FFeeeeddbbaacckk  iinn  MM8833
wwiitthh  CCOOSS

AAlleessssaannddrraa AAllooiissii

SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee
SSttaarr--ffoorrmmaattiioonn ((SSFF)) ffeeeeddbbaacckk ppllaayyss aa vviittaall rroollee iinn sshhaappiinngg ggaallaaxxyy pprrooppeerrttiieess,, bbuutt tthheerree aarree mmaannyy ooppeenn
qquueessttiioonnss aabboouutt hhooww tthhiiss ffeeeeddbbaacckk iiss ccrreeaatteedd,, pprrooppaaggaatteedd,, aanndd ffeelltt bbyy ggaallaaxxiieess.. SSFF--ddrriivveenn ffeeeeddbbaacckk ccaann bbee
oobbsseerrvvaattiioonnaallllyy ccoonnssttrraaiinneedd wwiitthh rreesstt--ffrraammee UUVV aabbssoorrppttiioonn--lliinnee ssppeeccttrroossccooppyy tthhaatt aacccceesssseess aa rraannggee ooff ppoowweerrffuull
ggaass ddeennssiittyy aanndd kkiinneemmaattiicc ddiiaaggnnoossttiiccss.. SSttuuddiieess aatt bbootthh hhiigghh aanndd llooww rreeddsshhiifftt sshhooww cclleeaarr eevviiddeennccee ffoorr llaarrggee--
ssccaallee oouuttflfloowwss iinn ssttaarr--ffoorrmmiinngg ggaallaaxxiieess tthhaatt ssccaallee wwiitthh ggaallaaxxyy SSFF rraattee.. HHoowweevveerr,, bbyy ssaammpplliinngg oonnee ssiigghhttlliinnee oorr
tthhee ggaallaaxxyy aass aa wwhhoollee,, tthheessee ssttuuddiieess aarree nnoott ttaaiilloorreedd ttoo rreevveeaall hhooww tthhee llaarrggee--ssccaallee oouuttflfloowwss ddeevveelloopp ffrroomm tthheeiirr
uullttiimmaattee ssoouurrcceess aatt tthhee ssccaallee ooff iinnddiivviidduuaall SSFF rreeggiioonnss.. WWee pprrooppoossee tthhee fifirrsstt ssppaattiiaallllyy--rreessoollvveedd CCOOSS
GG113300MM//GG116600MM ((11113300--11880000 AA)) ssttuuddyy ooff tthhee IISSMM iinn tthhee nneeaarrbbyy ((44..66 MMppcc)) ffaaccee--oonn ssppiirraall ssttaarrbbuurrsstt MM8833 uussiinngg
iinnddiivviidduuaall yyoouunngg ssttaarr cclluusstteerrss aass bbaacckkggrroouunndd ssoouurrcceess.. TThhiiss iiss tthhee fifirrsstt ""ddoowwnn--tthhee--bbaarrrreell"" ssttuuddyy wwhheerree
bblluueesshhiifftteedd aabbssoorrppttiioonnss ccaann bbee iiddeennttiififieedd ddiirreeccttllyy wwiitthh oouuttflfloowwiinngg ggaass iinn aa ssppaattiiaallllyy rreessoollvveedd ffaasshhiioonn.. TThhee kkppcc--
ssccaallee flfloowwss ssaammpplleedd bbyy tthhee CCOOSS ppooiinnttiinnggss wwiillll bbee aanncchhoorreedd ttoo tthhee pprrooppeerrttiieess ooff tthhee llaarrggee--ssccaallee ((1100--110000 kkppcc))
flfloowwss tthhaannkkss ttoo tthhee wweeaalltthh ooff mmuullttii--wwaavveelleennggtthh oobbsseerrvvaattiioonnss ooff MM8833 ffrroomm XX--rraayy ttoo rraaddiioo.. AA ccoommppaarriissoonn ooff CCOOSS
ddaattaa wwiitthh mmoocckk ssppeeccttrraa ffrroomm ccoonnssttrraaiinneedd ssiimmuullaattiioonnss ooff ssppiirraall ggaallaaxxiieess wwiitthh FFIIRREE ((FFeeeeddbbaacckk IInn RReeaalliissttiicc
EEnnvviirroonnmmeennttss;; aa ccooddee wwiitthh uunnpprreecceeddeenntteedd 11--110000 ppcc ssppaattiiaall rreessoolluuttiioonn aanndd sseellff--ccoonnssiisstteenntt ttrreeaattmmeennttss ooff sstteellllaarr
ffeeeeddbbaacckk)) wwiillll pprroovviiddee aann iimmppoorrttaanntt vvaalliiddaattiioonn ooff tthheessee ssiimmuullaattiioonnss aanndd wwiillll ssuuppppllyy tthhee ccoommmmuunniittyy wwiitthh aa
ppoowweerrffuull  aanndd  wweellll--tteesstteedd  ttooooll  ffoorr  ggaallaaxxyy  ffoorrmmaattiioonn  pprreeddiiccttiioonnss  aapppplliiccaabbllee  ttoo  aallll  rreeddsshhiiffttss..
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AA  NNoovveell  MMeeaassuurreemmeenntt  ooff  TTuurrbbuulleennccee  aanndd  BBuullkk  FFlloowwss  iinn  tthhee  HHoott  HHaalloo  ooff  MM8877

MMiikkee AAnnddeerrssoonn

MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroopphhyyssiikk
DDeeccaaddeess ooff oobbsseerrvvaattiioonnaall aanndd tthheeoorreettiiccaall eeffffoorrtt hhaavvee ffooccuusseedd oonn uunnddeerrssttaannddiinngg tthhee vveelloocciittyy ssttrruuccttuurree ooff tthhee
hhoott ggaasseeoouuss hhaallooss ((TT >> 1100^̂77 KK)) ssuuffffuussiinngg ggaallaaxxyy cclluusstteerrss,, ggrroouuppss,, aanndd mmaassssiivvee eelllliippttiiccaallss.. TThhee ttuurrbbuulleennccee aanndd
bbuullkk flfloowwss iinn tthheessee mmeeddiiaa ttrraannssppoorrtt eenneerrggyy,, mmaassss,, aanndd mmeettaallss ffrroomm tthhee nnuucclleeuuss iinnttoo tthhee ddiiffffuussee hhaalloo,, aanndd tthheeyy
pprroovviiddee iimmppoorrttaanntt nnoonn--tthheerrmmaall pprreessssuurree ssuuppppoorrtt wwhhiicchh iiss ccrruucciiaall ttoo uunnddeerrssttaanndd ffoorr aaccccuurraattee hhyyddrroossttaattiicc mmaassss
mmooddeelliinngg.. TThhee HHiittoommii XX--rraayy mmiissssiioonn wwaass iinntteennddeedd ttoo mmeeaassuurree tthheessee mmoottiioonnss iinn mmaassssiivvee cclluusstteerrss,, bbuutt iitt wwaass
oonnllyy aabbllee ttoo oobbsseerrvvee oonnee ssyysstteemm,, aanndd iittss ccaalloorriimmeetteerr ddooeess nnoott hhaavvee ssuufffificciieenntt rreessoolluuttiioonn ffoorr lloowweerr--mmaassss
ssyysstteemmss lliikkee tthhee VViirrggoo CClluusstteerr.. AAss aann aalltteerrnnaattiivvee,, wwee hhaavvee iiddeennttiififieedd aa ffoorrbbiiddddeenn ggrroouunndd--ssttaattee ttrraannssiittiioonn iinn
hhiigghhllyy iioonniizzeedd IIrroonn ---- [[FFee XXXXII]] aatt 11335544..0088 AA ---- wwhhiicchh ttrraacceess ppllaassmmaa iinn aa nnaarrrrooww rraannggee aarroouunndd 1100^̂77 KK ((11 kkeeVV))..
WWiitthh tthhee sseennssiittiivviittyy aanndd ssppeeccttrraall rreessoolluuttiioonn ooff CCOOSS,, tthhiiss lliinnee ccaann bbee uusseedd ttoo mmeeaassuurree tthhee vveelloocciittyy ssttrruuccttuurree ooff
tthhee hhoott hhaalloo ggaass ddiirreeccttllyy.. IInn aa rreecceenntt ppaappeerr,, wwee eexxaammiinneedd aarrcchhiivvaall CCOOSS GG114400LL ssppeeccttrraa ooff aann FFUUVV--bbrriigghhtt
fifillaammeenntt ssyysstteemm pprroojjeecctteedd 11..99 kkppcc ffrroomm tthhee cceenntteerr ooff MM8877 aanndd ffoouunndd tteennttaattiivvee ((22--55 ssiiggmmaa)) eevviiddeennccee ooff [[FFee
XXXXII]] eemmiissssiioonn.. TThhiiss rreeggiioonn aallssoo hhaass ddeeeepp XX--rraayy oobbsseerrvvaattiioonnss wwhhiicchh ccoonnfifirrmm tthhee pprreesseennccee ooff 11 kkeeVV ppllaassmmaa,, aanndd
tthhee eexxppeecctteedd [[FFee XXXXII]] ssiiggnnaall ffrroomm tthhee XX--rraayy oobbsseerrvvaattiioonnss iiss ccoonnssiisstteenntt wwiitthh oouurr FFUUVV mmeeaassuurreemmeenntt.. HHeerree wwee
pprrooppoossee ffoollllooww--uupp oobbsseerrvvaattiioonnss uussiinngg tthhee GG113300MM ggrraattiinngg iinn oorrddeerr ttoo ccoonnfifirrmm tthhiiss ddeetteeccttiioonn aanndd ttoo mmeeaassuurree
tthhee vveelloocciittyy ssttrruuccttuurree ooff tthhee lliinnee wwiitthh 5500 kkmm//ss pprreecciissiioonn.. OObbsseerrvviinngg tthhiiss uunniiqquuee lliinnee wwiillll aallllooww uuss ttoo mmeeaassuurree
ddiirreeccttllyy  tthhee  ttuurrbbuulleennccee  aanndd  bbuullkk  flfloowwss  iinn  tthhee  hhoott  aammbbiieenntt  mmeeddiiuumm  ooff  MM8877..
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DDDDOO  6688::  AA  flfleeaa  wwiitthh  ssmmaalllleerr  flfleeaass  tthhaatt  oonn  hhiimm  pprreeyy

FFrraanncceessccaa AAnnnniibbaallii

IINNAAFF,,  OOsssseerrvvaattoorriioo  AAssttrroonnoommiiccoo  ddii  BBoollooggnnaa
WWiitthh tthhee LLaarrggee BBiinnooccuullaarr CCaammeerraass oonn tthhee LLBBTT,, wwee hhaavvee rreecceennttllyy ddiissccoovveerreedd aa sstteellllaarr ssttrreeaamm aappppaarreennttllyy
ccoonnnneecctteedd ttoo DDDDOO 6688,, oonnee ooff tthhee mmoosstt mmeettaall--ppoooorr aanndd iissoollaatteedd ssttaarr--ffoorrmmiinngg ddwwaarrff ggaallaaxxiieess,, wwiitthh aa sstteellllaarr
mmaassss ooff oonnllyy 1100^̂88 ssoollaarr mmaasssseess.. HHeerree wwee pprrooppoossee HHSSTT//WWFFCC33 ffoollllooww--uupp iimmaaggiinngg ooff tthhee ssttrreeaamm ttoo aaccccuurraatteellyy
mmeeaassuurree,, mmaapp aanndd cchhaarraacctteerriizzee iittss iinnddiivviidduuaall ssttaarrss,, iinn oorrddeerr ttoo:: aa)) ccoonnssttrraaiinn iittss pprreecciissee ddiissttaannccee tthhrroouugghh tthhee
rreedd ggiiaanntt bbrraanncchh ttiipp,, aanndd ccoonnfifirrmm iittss pphhyyssiiccaall aassssoocciiaattiioonn wwiitthh DDDDOO 6688;; aanndd bb)) iinnffeerr tthhee eevvoolluuttiioonn ooff iittss sstteellllaarr
ppooppuullaattiioonn..  AAtt  DDDDOO  6688''  ss  ddiissttaannccee  ooff  aabboouutt  1122  MMppcc,,  oonnllyy  HHSSTT  ccaann  rreessoollvvee  tthhee  ssttrreeaamm  iinnttoo  iinnddiivviidduuaall  ssttaarrss..  
WWee hhaavvee pprreevviioouussllyy oobbttaaiinneedd AACCSS iimmaaggiinngg ooff DDDDOO 6688.. TThhoossee ddaattaa,, wwhhiicchh oonnllyy ccaappttuurree aa ssmmaallll ppoorrttiioonn ooff tthhee
ssttrreeaamm,, pprroovviiddee tteennttaattiivvee eevviiddeennccee tthhaatt iitt iiss iinnddeeeedd aatt tthhee ddiissttaannccee ooff tthhee ggaallaaxxyy.. WWee aallssoo uusseedd tthhee pprreevviioouuss
AACCSS ddaattaa ttoo ddeerriivvee DDDDOO 6688'' ss ssttaarr ffoorrmmaattiioonn hhiissttoorryy,, aanndd ccoommbbiinneedd tthhee rreessuullttss wwiitthh nneeww NN--bbooddyy ssiimmuullaattiioonnss
wwhhiicchh rreepprroodduuccee bbootthh DDDDOO 6688'' ss ddiissttoorrtteedd mmoorrpphhoollooggyy aanndd tthhee ppoossiittiioonn ooff tthhee ssttrreeaamm.. TThhiiss aannaallyyssiiss ssuuggggeessttss
tthhaatt  DDDDOO  6688  hhaass  ccaannnniibbaalliizzeedd  aa  tteenn  ttiimmeess  ssmmaalllleerr  ccoommppaanniioonn..  
OOuurr pprrooppoosseedd oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll iimmaaggee tthhee ffuullll eexxtteenntt ooff tthhee ssttrreeaamm,, aanndd aarree ccrriittiiccaall ffoorr nnoott oonnllyy uunnddeerrssttaannddiinngg
tthhee ttrruuee nnaattuurree ooff tthhiiss ssttrruuccttuurree,, bbuutt mmaayy aallssoo eennaabbllee uuss ttoo ttrraaccee iitt ffuurrtthheerr,, bbeeyyoonndd tthhee eexxtteenntt aappppaarreenntt iinn
tthhee LLBBTT ddaattaa.. DDDDOO 6688 wwiillll bbee tthhee lleeaasstt mmaassssiivvee ddwwaarrff ggaallaaxxyy wwiitthh ddiirreecctt eevviiddeennccee ffoorr aaccccrreettiioonn ooff aa ssaatteelllliittee
tthhuuss ffaarr iiff ccoonnfifirrmmeedd wwiitthh tthhee pprrooppoosseedd oobbsseerrvvaattiioonnss.. TThhiiss ssttuuddyy wwiillll bbee eexxttrreemmeellyy iimmppoorrttaanntt ttoo tteesstt tthhee sseellff--
ssiimmiillaarriittyy  ooff  tthhee  hhiieerraarrcchhiiccaall  ggaallaaxxyy  ffoorrmmaattiioonn  pprroocceessss  aatt  aallll  ssccaalleess..
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DDeecciipphheerriinngg  QQuuaassaarr  OOuuttflfloowwss  aanndd  MMeeaassuurriinngg  tthheeiirr  CCoonnttrriibbuuttiioonn  ttoo  AAGGNN
FFeeeeddbbaacckk

NNaahhuumm AArraavv

VViirrggiinniiaa  PPoollyytteecchhnniicc  IInnssttiittuuttee  aanndd  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy
WWee pprrooppoossee ttoo oobbsseerrvvee,, ffoorr tthhee fifirrsstt ttiimmee,, aa ssaammppllee ooff qquuaassaarr oouuttflfloowwss ccoovveerriinngg tthhee ddiiaaggnnoossttiicc--rriicchh 550000--11005500
AAnnggssttrroomm rreesstt--ffrraammee ((XXUUVV)).. TThhiiss pprrooggrraamm wwiillll aaddvvaannccee tthhee sscciieennccee ooff qquuaassaarr oouuttflfloowwss aanndd mmeeaassuurree tthheeiirr
ccoonnttrriibbuuttiioonn  ttoo  AAGGNN  ffeeeeddbbaacckk  mmoorree  tthhaann  tthhee  ccoommbbiinneedd  HHSSTT  oobbsseerrvvaattiioonnss  ooff  qquuaassaarr  oouuttflfloowwss  ttoo  ddaattee..

UUssiinngg ssiimmiillaarr CCOOSS aarrcchhiivvaall ddaattaa ooff ttwwoo ssuucchh oobbjjeeccttss,, wwee hhaavvee ppuubblliisshheedd aa rroobbuusstt ccaassee ooff ttwwoo--iioonniizzaattiioonn--pphhaassee
oouuttflflooww,, wwhhiicchh iiss tthhee mmiissssiinngg lliinnkk bbeettwweeeenn UUVV AAGGNN oouuttflfloowwss aanndd XX--rraayy wwaarrmm aabbssoorrbbeerrss.. MMoorree iimmppoorrttaannttllyy,, tthhee
ssuuppeerrbb ssppeeccttrraall ddiiaaggnnoossttiiccss aalllloowweedd uuss ttoo ddeetteerrmmiinnee tthhee ddiissttaanncceess ooff tthheessee oouuttflfloowwss ffrroomm tthhee cceennttrraall ssoouurrccee,,
aanndd tthhuuss tthheeiirr eenneerrggeettiiccss.. TThheessee fifinnddiinnggss ddeemmoonnssttrraattee tthhaatt oouuttflfloowwss iinn lluummiinnoouuss qquuaassaarrss hhaavvee ssuufffificciieenntt eenneerrggyy
ttoo ffuullfifillll tthhee tthheeoorreettiiccaall pprreeddiiccttiioonnss ooff AAGGNN ffeeeeddbbaacckk pprroocceesssseess.. HHoowweevveerr,, ttoo ddaattee,, nnoott aa ssiinnggllee ddeeddiiccaatteedd CCOOSS
oobbsseerrvvaattiioonn ooff oouuttflfloowwss iinn tthhee XXUUVV hhaass bbeeeenn ppeerrffoorrmmeedd.. AAnn eexxhhaauussttiivvee ssuurrvveeyy ooff aallll HHSSTT aanndd SSDDSSSS qquuaassaarr
ssppeeccttrraa aanndd aa ssiiggnniifificcaanntt iimmpprroovveemmeenntt iinn aannaallyyssiiss tteecchhnniiqquueess aallllooww uuss nnooww ttoo ttaarrggeett aa ssaammppllee ooff 1100 ssuucchh
oobbjjeeccttss  uussiinngg  aa  rreeaassoonnaabbllee  aammoouunntt  ooff  eexxppoossuurree  ttiimmee,,  hheennccee  tthhee  eexxttrraaoorrddiinnaarryy  sscciieennttiifificc  pprroommiissee  ooff  tthhiiss  pprrooggrraamm..
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TThhee  CCOOSS  rreevvoolluuttiioonn  ooff  AAGGNN  oouuttflflooww  sscciieennccee

NNaahhuumm AArraavv

VViirrggiinniiaa  PPoollyytteecchhnniicc  IInnssttiittuuttee  aanndd  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy
HHSSTT//CCOOSS hhaass ooppeenneedd aa nneeww ddiissccoovveerryy ssppaaccee ffoorr qquuaassaarr oouuttflflooww sscciieennccee.. SSppeecciifificcaallllyy,, iitt pprroovviiddeess hhiigghh qquuaalliittyy
FFUUVV ssppeeccttrraa ccoovveerriinngg tthhee ddiiaaggnnoossttiicc--rriicchh 550000AA--11005500AA rreesstt--ffrraammee ooff mmeeddiiuumm rreeddsshhiifftt oobbjjeeccttss.. WWee hhaavvee
ppuubblliisshheedd tthhrreeee rreeffeerreeeedd ppaappeerrss bbaasseedd oonn tthhee aannaallyyssiiss ooff ssuucchh ddaattaa tthhaatt wweerree ssuuppppoorrtteedd bbyy oouurr ccoonncclluuddeedd
CCOOSS aarrcchhiivvee pprrooggrraamm,, iinn wwhhiicchh wwee rreeppoorrtteedd:: aa)) aa nneeww ppooppuullaattiioonn ooff vveerryy hhiigghh iioonniizzaattiioonn oouuttflfloowwss,, bb)) rroobbuusstt
ccaasseess ooff ttwwoo--iioonniizzaattiioonn--pphhaassee oouuttflfloowwss,, wwhhiicchh aarree tthhee mmiissssiinngg lliinnkk bbeettwweeeenn UUVV AAGGNN oouuttflfloowwss aanndd xx--rraayy wwaarrmm
aabbssoorrbbeerrss,, aanndd mmoosstt iimmppoorrttaannttllyy cc)) ssppeeccttrraall ddiiaaggnnoossttiiccss tthhaatt aalllloowweedd uuss ttoo ddeetteerrmmiinnee tthhee ddiissttaannccee ooff tthhee
oouuttflfloowwss ffrroomm tthhee cceennttrraall ssoouurrccee.. TThhee llaatttteerr iiss aa ccaarrddiinnaall iissssuuee iinn tthhee fifieelldd aass mmaannyy rreesseeaarrcchheerrss bbeelliieevvee tthhaatt
mmoosstt oouuttflfloowwss aarree ssiittuuaatteedd cclloossee ttoo tthhee aaccccrreettiioonn ddiisskk ((~~00..0011 ppcc)) wwhhiillee tthhee ffeeww rreelliiaabbllee mmeeaassuurreemmeennttss sshhooww
ddiissttaanncceess ooff 1100--1100,,000000 ppcc.. TThheerreeffoorree,, eevveerryy eemmppiirriiccaall ddiissttaannccee mmeeaassuurreemmeenntt iiss ooff iimmppoorrttaannccee.. OOuurr aarrcchhiivvee
bbaasseedd ppuubblliiccaattiioonn aallssoo ddeemmoonnssttrraatteess tthhaatt qquuaassaarr oouuttflfloowwss hhaavvee ssuufffificciieenntt eenneerrggyy ttoo mmaattcchh tthheeoorreettiiccaall
pprreeddiiccttiioonnss  ffoorr  AAGGNN  ffeeeeddbbaacckk  iinnflfluueenncciinngg  ggaallaaxxyy  eevvoolluuttiioonn..

WWee pprrooppoossee ttoo ccoonnttiinnuuee tthhiiss ssuucccceessssffuull aarrcchhiivvee pprrooggrraamm.. TThhuuss ffaarr wwee''vvee aannaallyyzzeedd aabboouutt 330000 CCOOSS GG113300MM aanndd
GG116600MM oorrbbiittss ooff AAGGNN oobbsseerrvvaattiioonnss.. TThheerree aarree rroouugghhllyy 990000 aaddddiittiioonnaall oorrbbiittss tthhaatt ssaattiissffyy oouurr ccrriitteerriiaa aanndd wwiillll bbee
aavvaaiillaabbllee wwiitthhiinn aa yyeeaarr.. BBaasseedd oonn oouurr ppuubblliisshheedd ssuurrvveeyy,, wwee eexxppeecctt tthhaatt tthheessee 990000 oorrbbiittss wwiillll yyiieelldd aabboouutt 2200
--3300 aaddddiittiioonnaall vveerryy--hhiigghh iioonniizzaattiioonn oouuttflfloowwss aanndd 44--66 ccaasseess ooff ddiissttaannccee aanndd kkiinneettiicc lluummiinnoossiittyy ddeetteerrmmiinnaattiioonnss,, aallll
iinn  ccoossmmoollooggiiccaallllyy  iimmppoorrttaanntt  lluummiinnoouuss--qquuaassaarrss..
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WWhhaatt  iiss  EEnnhhaanncciinngg  tthhee  TTiiddaall  DDiissrruuppttiioonn  RRaattee  ooff  SSttaarrss  iinn  PPoosstt--SSttaarrbbuurrsstt
GGaallaaxxiieess??

IIaaiirr AArrccaavvii

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  BBaarrbbaarraa
TThhee sseeaarrcchh ffoorr tthhee ttiiddaall ddiissrruuppttiioonn ooff ssttaarrss bbyy ssuuppeerrmmaassssiivvee bbllaacckk hhoolleess ((ttiiddaall ddiissrruuppttiioonn eevveennttss;; TTDDEEss)) iiss nnooww
yyiieellddiinngg eexxcciittiinngg rreessuullttss.. RReecceennttllyy,, wwee ttiieedd sseevveerraall eevveennttss ttooggeetthheerr iinnttoo aa ccoohheerreenntt ccllaassss ooff oouuttbbuurrssttss.. TThhiiss
ppiiccttuurree ooffffeerrss aa ssuurrpprriissiinngg nneeww iinnssiigghhtt:: TTDDEEss sshhooww aa ssttrroonngg ((220000xx)) pprreeffeerreennccee ffoorr ppoosstt--ssttaarrbbuurrsstt ggaallaaxxiieess.. WWhhyy
iiss tthhiiss?? AAss lliikkeellyy ppoosstt--mmeerrggeerr ggaallaaxxiieess,, tthheeyy ccoouulldd hhaarrbboorr aa bbiinnaarryy bbllaacckk hhoollee iinn tthheeiirr cceenntteerr,, wwhhiicchh iiss eexxppeecctteedd
ttoo iinnccrreeaassee tthhee rraattee ooff TTDDEEss,, bbuutt oonnllyy aatt cceerrttaaiinn aaggeess aafftteerr tthhee mmeerrggeerr aanndd ffoorr cceerrttaaiinn mmeerrggeerr mmaassss rraattiiooss..
AAlltteerrnnaattiivveellyy,, aa ddiissttuurrbbeedd cceennttrraall ppootteennttiiaall oorr nnuucclleeaarr ggaass rreesseerrvvooiirrss mmaayy bbee aaffffeeccttiinngg sstteellllaarr oorrbbiittss iinn tthhee ccoorree
ooff tthhee ggaallaaxxyy.. FFiinnaallllyy,, aa nnuucclleeaarr oovveerr--aabbuunnddaannccee ooff AA ssttaarrss ((wwhhiicchh ddoommiinnaattee ggrroouunndd--bbaasseedd ggaallaaxxyy--iinntteeggrraatteedd
ssppeeccttrraa)),, eevvoollvviinngg ttoo ggiiaannttss,, ccoouulldd iinnccrreeaassee tthhee gglloobbaall ccrroossss sseeccttiioonn ffoorr ttiiddaall ddiissrruuppttiioonn.. HHSSTT ssppaattiiaall rreessoolluuttiioonn
aanndd llooww ssuurrffaaccee bbrriigghhttnneessss sseennssiittiivviittyy aalllloowwss uuss ttoo tteesstt eeaacchh ooff tthheessee ooppttiioonnss ffoorr ffoouurr ppoosstt--ssttaarrbbuurrsstt TTDDEE hhoosstt
ggaallaaxxiieess.. WWee wwiillll mmeeaassuurree ppoosstt--mmeerrggeerr ttiiddaall ttaaiillss,, aaggee--ddaattee tthhee ssttaarrbbuurrsstt uussiinngg iinnddiivviidduuaall ssttaarr cclluusstteerr ccoolloorrss,,
mmaapp tthhee lluummiinnoossiittyy pprroofifillee ooff tthhee iinnnneerr ~~110000ppcc ttoo tteesstt ffoorr aasspphheerriicciittyy oorr ddoouubbllee nnuucclleeii,, aanndd llooccaalliizzee tthhee wweeaakk
lliinnee eemmiissssiioonn aanndd AA--ssttaarr ppooppuullaattiioonn sseeeenn iinn oouurr ggaallaaxxyy--iinntteeggrraatteedd ssppeeccttrraa.. WWee wwiillll aallssoo ppeerrffoorrmm bbuullggee--ddiisskk
ddeeccoommppoossiittiioonnss ttoo eessttiimmaattee tthhee mmaassss ooff tthhee cceennttrraall bbllaacckk hhoollee,, aa ccrruucciiaall tteesstt ooff TTDDEE eemmiissssiioonn mmooddeellss.. OOuurr
ggrroouupp hhaass ssuucccceessssffuullllyy ccaarrrriieedd oouutt HHSSTT aannaallyysseess ooff tthhee ssttaarr cclluusstteerr ppooppuullaattiioonnss,, ttiiddaall ttaaiillss,, aanndd ccoorree ssuurrffaaccee
bbrriigghhttnneessss pprroofifilleess ooff ((nnoonn--TTDDEE--hhoosstt)) ppoosstt--ssttaarrbbuurrsstt ggaallaaxxiieess,, aa ssaammppllee wwhhiicchh wwiillll sseerrvvee aass aa ccoonnttrrooll ffoorr tthhee
oobbsseerrvvaattiioonnss  pprrooppoosseedd  hheerree..
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TTaammiinngg  tthhee  FFllaammee::  AA  NNeeaarr--IIRR  iimmaaggiinngg  ssttuuddyy  ooff  tthhee  NNGGCC  22002244  ((FFllaammee  NNeebbuullaa))
cclluusstteerr

HHeeccttoorr AArrccee

YYaallee  UUnniivveerrssiittyy
WWee pprrooppoossee ttoo oobbttaaiinn HHSSTT WWFFCC33//IIRR oobbsseerrvvaattiioonnss ooff tthhee yyoouunngg ((11 MMyyrr)) NNGGCC 22002244 ((FFllaammee NNeebbuullaa)) cclluusstteerr iinn
OOrriioonn.. WWee wwiillll eemmppllooyy aa rreecceennttllyy ddeevveellooppeedd tteecchhnniiqquuee ttoo eefffificciieennttllyy mmaapp llaarrggee rreeggiioonnss wwiitthh WWFFCC33 iinn oorrddeerr ttoo
mmaapp aa ~~1166'' xx 1166'' ((~~ 22 xx 22 ppcc)) rreeggiioonn tthhaatt wwiillll ccoovveerr mmoosstt ooff tthhee cclluusstteerr iinn oonnllyy 88 oorrbbiittss.. TThhee pprrooppoosseedd
oobbsseerrvvaattiioonnss ooff tthhee FFllaammee NNeebbuullaa wwiillll pprroovviiddee uuss wwiitthh WWFFCC33//IIRR ((FF116600WW)) iimmaaggeess wwiitthh aa rreessoolluuttiioonn ooff ~~8800 AAUU,,
wwhhiicchh wwee wwiillll uussee ttoo:: 11)) ddeetteerrmmiinnee tthhee ffrraaccttiioonn ooff mmuullttiippllee ssyysstteemmss aanndd tthheeiirr pprrooppeerrttiieess iinn aa ddeennssee aanndd yyoouunngg
eennvviirroonnmmeenntt ffoorr ccoommppaarriissoonn ttoo eexxiissttiinngg HHSSTT mmuullttiipplliicciittyy ssttuuddiieess ooff lloowweerr ddeennssiittyy eennvviirroonnmmeennttss iinn tthhee OOrriioonn
cclloouuddss aanndd tthhee ddeennsseerr OOrriioonn NNeebbuullaa CClluusstteerr ((OONNCC));; 22)) rreessoollvvee tthhee ssttrruuccttuurree ooff ddiisskkss,, iinnffaalllliinngg eennvveellooppeess aanndd
oouuttflflooww ccaavviittiieess aarroouunndd pprroottoossttaarrss iinn aa yyoouunngg cclluusstteerr,, aanndd 33)) mmeeaassuurree tthhee pprrooppeerr mmoottiioonnss ooff ssttaarrss iinn tthhee
cclluusstteerr ccoorree.. NNGGCC 22002244 iiss tthhee sseeccoonndd llaarrggeesstt aanndd ddeennsseesstt cclluusstteerr iinn OOrriioonn aafftteerr tthhee OONNCC.. AA llaarrggee nnuummbbeerr ooff
HHSSTT pprrooggrraammss hhaavvee ssttuuddiieedd tthhee mmuullttiippllee ssyysstteemmss,, ddiisskkss,, oouuttflfloowwss aanndd pprrooppeerr mmoottiioonnss ooff ssttaarrss iinn tthhee oollddeerr ((~~22
--33 MMyyrr)),, ooppttiiccaallllyy vviissiibbllee,, OONNCC.. WWiitthh tthhee nneeww wwiiddee--fifieelldd IIRR iimmaaggiinngg ccaappaabbiilliittiieess iinn HHSSTT,, iitt iiss nnooww tthhee ttiimmee ttoo
ssttuuddyy ""OONNCC''ss yyoouunnggeerr ((aanndd eemmbbeeddddeedd)) ccoouussiinn"" NNGGCC 22002244,, iinn oorrddeerr ttoo bbeetttteerr uunnddeerrssttaanndd hhooww cclluusstteerrss ((aanndd
tthhee  ssttaarrss  iinnssiiddee  tthheemm))  ffoorrmm  aanndd  eevvoollvvee..
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CCyyccllee  2244  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
EExxooPPllaanneettss

IIDD:: 1144662255
CCoonnnneeccttiinngg  tthhee  lloowweerr  aanndd  uuppppeerr  aattmmoosspphheerreess  ooff  aa  wwaarrmm--NNeeppttuunnee..  IImmpplliiccaattiioonnss
ffoorr  ppllaanneettaarryy  eevvoolluuttiioonn..

GGiillddaa BBaalllleesstteerr

UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa
TThhee FFUUVV ttrraannssiitt tteecchhnniiqquuee ssppeecciifificc ttoo HHSSTT iiss uunniiqquuee aatt cchhaarraacctteerriizziinngg tthhee uuppppeerr aattmmoosspphheerreess ooff eexxooppllaanneettss..
IInnddeeeedd,, tthhee uuppppeerrmmoosstt llaayyeerrss ooff aa ppllaanneett oorrbbiittiinngg cclloossee ttoo aann EEUUVV--bbrriigghhtt ssttaarr uunnddeerrggoo ggrreeaatt hheeaattiinngg,, iinnflflaattiioonn
aanndd mmaassss eessccaappee.. FFUUVV ttrraannssiitt oobbsseerrvvaattiioonnss ooff tthhee wwaarrmm--NNeeppttuunnee GGJJ 443366bb hhaavvee rreevveeaalleedd aann iimmmmeennssee HH II
cclloouudd wwiitthh aann eessccaappiinngg ccoommeettaarryy ttaaiill,, eevviiddeenncciinngg ssuubbssttaannttiiaall mmaassss lloossss tthhaatt ccaann ssiiggnniifificcaannttllyy aaffffeecctt tthhee
aattmmoosspphheerriicc ccoommppoossiittiioonn aanndd eevvoolluuttiioonn ooff tthhee ppllaanneett.. AAss kknnoowwnn ttoo ttaakkee ppllaaccee oonn hhoott JJuuppiitteerrss,, tthhee oouuttflflooww ooff
tthhee lliigghhtt hhyyddrrooggeenn--ddoommiinnaatteedd eessccaappiinngg mmaatteerriiaall ccaann ddrraagg aalloonngg hheeaavviieerr ssppeecciieess.. AAllll tthhrreeee kkeeyy aattoommss ooff HH II,, OO
II,, aanndd CC IIII tthhaatt rreessiiddee iinn tthhee uuppppeerrmmoosstt llaayyeerrss hhaavvee ssttrroonngg rreessoonnaanntt FFUUVV lliinneess.. HHeerree wwee pprrooppoossee FFUUVV ttrraannssiitt
oobbsseerrvvaattiioonnss ooff tthhee wwaarrmm--NNeeppttuunnee HHAATT--PP--1111bb,, wwhhiicchh iiss tthhee oonnllyy llooww--mmaassss eexxooppllaanneett ttoo hhaavvee ppoossiittiivveellyy
rreevveeaalleedd wwaatteerr aabbssoorrppttiioonn iinn aa rreellaattiivveellyy cclleeaarr lloowweerr aattmmoosspphheerree,, tthhuuss sshhoowwiinngg tthhaatt ooxxyyggeenn iiss aavvaaiillaabbllee iinn
mmeeaassuurraabbllee aammoouunnttss iinn iittss bbuullkk aattmmoosspphheerree.. OOnnee ttrraannssiitt wwiillll bbee mmaaddee wwiitthh SSTTIISS//GG114400MM aanndd aannootthheerr wwiitthh
CCOOSS//GG113300MM,, wwhhiicchh wwiillll mmeeaassuurree tthhee ssppaattiiaall eexxtteenntt aass wweellll aass gglloobbaall vveelloocciittyy//eenneerrggyy pprrooppeerrttiieess iinn aallll tthhrreeee HH II,,
OO II,, aanndd CC IIII aattoommss.. WWiitthh ssuucchh ddaattaa wwee ccaann ssttuuddyy tthhee pprroocceesssseess iinnvvoollvveedd iinn tthhee eessccaappee aanndd ssppaaccee pphhyyssiiccss
eennvviirroonnmmeenntt.. TTooggeetthheerr wwiitthh ccoommpprreehheennssiivvee,, iitteerraattiivvee mmooddeelliinngg ooff tthhee lloowweerr aanndd uuppppeerr aattmmoosspphheerreess,, aanndd ooff
tthhee mmaaggnneettoosspphheerree eexxppeecctteedd ffoorr tthheessee ppllaanneettss,, wwee ccaann ggaaiinn iinnssiigghhtt iinnttoo tthhee ccoommppoossiittiioonn aanndd eessccaappee iinn tthhee
uuppppeerrmmoosstt ppllaanneettaarryy rreeggiioonnss,, aanndd iinnttoo hhooww tthheeyy rreellaattee ttoo tthhee lloowweerr aattmmoosspphheerree aanndd tthhuuss tthhee ppllaanneettaarryy
pprrooppeerrttiieess..
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CCyyccllee  2244  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
EExxooPPllaanneettss

IIDD:: 1144770033
MMeeaassuurriinngg  rreessiidduuaall  HH22  ggaass  ffrroomm  ssmmaallll  ttoo  llaarrggee  ggaappss  iinn  pprroottooppllaanneettaarryy  ddiisskkss::
ddiiffffeerreenntt  ppaatthhwwaayyss  ttoo  ppllaanneettss??

AAnnddrreeaa BBaannzzaattttii

SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee
WWee pprrooppoossee HHSSTT--CCOOSS ffaarr--uullttrraavviioolleett ((FFUUVV)) ssppeeccttrraa ooff HH__22 ggaass eemmiissssiioonn iinn aa rreepprreesseennttaattiivvee ssaammppllee ooff 88
""ttrraannssiittiioonnaall"" ddiisskkss aarroouunndd yyoouunngg ssttaarrss ooff ~~11--22 ssoollaarr mmaasssseess.. BByy ttaarrggeettiinngg 00..33--55 aauu ddiisskk ggaappss rreevveeaalleedd ffrroomm
tthhee aannaallyyssiiss ooff iinnffrraarreedd ((IIRR)) CCOO eemmiissssiioonn ssppeeccttrraa,, tthhee pprrooppoosseedd HHSSTT oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll aallllooww uuss ttoo mmeeaassuurree tthhee
ddeennssiittyy ooff rreessiidduuaall mmoolleeccuullaarr ggaass ffrroomm tthhee oonnsseett ooff tthhee ssmmaalllleesstt ddiisskk ggaappss ttoo tthhee ddeevveellooppmmeenntt ooff llaarrggee ggaappss
tthhaatt ccaann bbee ddiirreeccttllyy iimmaaggeedd.. TThhee sseennssiittiivvee mmeeaassuurreemmeennttss ooff HH__22 rreessiidduuaall ggaass vvss ddiisskk ggaapp ssiizzee oobbttaaiinneedd iinn tthhiiss
pprrooggrraamm wwiillll ccoonnssttrraaiinn ggaapp--ffoorrmmaattiioonn pprroocceesssseess aanndd rreevveeaall iiff aallll ggaapp ssiizzeess bbeelloonngg ttoo aa ccoommmmoonn,, sseeqquueennttiiaall
eevvoolluuttiioonnaarryy ppaatthh oorr ttoo ddiiffffeerreenntt ppaatthhss tthhaatt aaffffeecctt tthhee oorrbbiittaall ddiissttrriibbuuttiioonn aanndd ccoommppoossiittiioonn ooff ffoorrmmiinngg ppllaanneettss..
TThhiiss iiss eesssseennttiiaall ttoo vvaalliiddaattee aanndd iimmpprroovvee ccuurrrreenntt tthheeoorriieess ooff ppllaanneett ffoorrmmaattiioonn iinn ddiissppeerrssiinngg ddiisskkss,, eexxtteennddiinngg
oobbsseerrvvaattiioonnss ttoo ssmmaallll ddiisskk rraaddiiii wweellll bbeeyyoonndd tthhee aanngguullaarr rreessoolluuttiioonn lliimmiittss ooff ccuurrrreenntt iimmaaggiinngg tteecchhnniiqquueess.. TThhiiss
pprrooggrraamm ttaakkeess iimmmmeeddiiaattee aaddvvaannttaaggee ooff rreecceenntt rreessuullttss fifinnddiinngg nneeww ggaass eemmiissssiioonn ttrraacceerrss ooff ddiisskk eevvoolluuttiioonn iinn tthhee
UUVV ((HHooaaddlleeyy,, FFrraannccee,, eett aall.. 22001155)) aanndd iinn tthhee IIRR ((BBaannzzaattttii && PPoonnttooppppiiddaann 22001155)),, aanndd jjooiinnss tthheemm ttooggeetthheerr iinnttoo
aa  nneeww,,  ppaanncchhrroommaattiicc  vviieeww  ooff  ggaass  ddiissppeerrssaall  iinn  ppllaanneett--ffoorrmmiinngg  rreeggiioonnss..
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: AARR
GGaallaaxxiieess

IIDD:: 1144555522

SSppaattiiaallllyy  rreessoollvveedd  UUVV--ttoo--FFIIRR  SSEEDDss  ooff  ccoommppaacctt  SSFFGGss  aatt  zz~~22::  WWiittnneessssiinngg  tthhee
eeppoocchh  ooff  ccoorree  bbuuiillddiinngg

GGuuiilllleerrmmoo BBaarrrroo

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  BBeerrkkeelleeyy

TThhee mmaassssiivvee ggaallaaxxyy ppooppuullaattiioonn aatt zz~~22 aappppeeaarrss ttoo bbee qquuiittee ddiivveerrssee,, rraannggiinngg ffrroomm llaarrggee aanndd cclluummppyy ssttaarr--ffoorrmmiinngg
ggaallaaxxiieess ttoo ccoommppaacctt qquuiieesscceenntt ssyysstteemmss.. HHoowweevveerr,, tthhee oorriiggiinn ooff ccoommppaacctt qquuiieesscceenntt ggaallaaxxiieess aanndd tthheeiirr rreellaattiioonn
ttoo tthhee llaarrggeerr ssttaarr--ffoorrmmiinngg ggaallaaxxiieess aarree ssttiillll ppoooorrllyy uunnddeerrssttoooodd.. WWee hhaavvee iiddeennttiififieedd aa ppooppuullaattiioonn ooff dduussttyy,,
ccoommppaacctt ssttaarr--ffoorrmmiinngg ggaallaaxxiieess aatt zz~~22 wwhhoossee ssttrruuccttuurraall pprrooppeerrttiieess aanndd nnuummbbeerr ddeennssiittiieess ssuuggggeesstt aann
eevvoolluuttiioonnaarryy ccoonnnneeccttiioonn wwiitthh tthhee fifirrsstt qquuiieesscceenntt ggaallaaxxiieess.. BBuutt ddeemmoonnssttrraattiinngg ffuullll ccoonnssiisstteennccyy bbeettwweeeenn
pprrooggeenniittoorr ttoo ddeesscceennddaanntt ppooppuullaattiioonnss rreeqquuiirreess vveerriiffyyiinngg tthhaatt tthhee ccaannddiiddaattee ssttaarr--ffoorrmmiinngg pprrooggeenniittoorrss aarree ttrruullyy
ccoommppaacctt iinn sstteellllaarr mmaassss aanndd tthhaatt tthheeiirr SSFFRR iiss aallssoo ccoommppaacctt aanndd cceennttrraallllyy ccoonncceennttrraatteedd ((ii..ee..,, ssttaarrbbuurrsstt)) rraatthheerr
tthhaann ddiissttrriibbuutteedd iinn aa iinnssiiddee--oouutt ggrroowwiinngg ddiisskk.. IInn tthhee pprrooppoosseedd wwoorrkk wwee wwiillll mmaakkee uussee ooff tthhee eexxqquuiissiittee iimmaaggee
qquuaalliittyy aanndd eexxcceeppttiioonnaall ddeepptthh ooff tthhee CCAANNDDEELLSS oobbsseerrvvaattiioonnss,, ssppaannnniinngg ffrroomm tthhee ooppttiiccaall--ttoo--NNIIRR,, iinn ccoommbbiinnaattiioonn
wwiitthh nnoovveell,, hhiigghh--rreessoolluuttiioonn iimmaaggiinngg iinn tthhee ffaarr--IIRR oobbttaaiinneedd wwiitthh tthhee ssuubbmmmm iinntteerrffeerroommeetteerr AALLMMAA aatt 887700
mmiiccrroonnss.. TTooggeetthheerr,, tthheessee ddaattaasseettss wwiillll aallllooww tthhee fifirrsstt ssppaattiiaallllyy rreessoollvveedd,, sseellff--ccoonnssiisstteenntt aannaallyyssiiss ooff tthhee sstteellllaarr
ppooppuullaattiioonn aanndd dduusstt eemmiissssiioonn pprrooppeerrttiieess ooff ccoommppaacctt SSFFGGss aatt ssuubb--kkppcc ssccaalleess.. MMoorreeoovveerr,, tthhee eenneerrggyy bbaallaannccee
bbeettwweeeenn UUVV aanndd IIRR lluummiinnoossiittiieess wwiillll ooffffeerr aa mmoorree ddiirreecctt pprroobbee iinnttoo tthhee eeffffeeccttss ooff dduusstt aatttteennuuaattiioonn,, wwhhiicchh wwiillll
aallllooww pprreecciissee mmeeaassuurreemmeennttss ooff tthhee pphhyyssiiccaall ssiizzee aanndd oovveerraallll ddiissttrriibbuuttiioonn ooff tthhee SSFFRR aanndd sstteellllaarr mmaassss.. BBaasseedd oonn
tthhoossee mmeeaassuurreemmeennttss wwee wwiillll ccoonnssttrraaiinn tthhee ssttrruuccttuurraall eevvoolluuttiioonnaarryy ppaatthh ooff ccoommppaacctt SSFFGGss iinn tthhee mmaassss--ssiizzee
ssppaaccee  ttoo  ccoonnfifirrmm  iiff  tthheeyy  aarree  iinnddeeeedd  ddiirreecctt  pprrooggeenniittoorrss  ooff  ccoommppaacctt  qquuiieesscceenntt  ggaallaaxxiieess..
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IIDD:: 1144662266
DDAASSHH  MMaappppiinngg  ooff  IICC334488::    TThhee  IIMMFF  ffrroomm  22  ttoo  8800  JJuuppiitteerr  MMaasssseess

MMaarryy BBaarrssoonnyy

SSEETTII  IInnssttiittuuttee
TThhee yyoouunngg,, nneeaarrbbyy,, aanndd rreellaattiivveellyy ccoommppaacctt IICC334488 cclluusstteerr iiss aann iiddeeaall ttaarrggeett ffoorr ddeetteerrmmiinniinngg tthhee IIMMFF iinn tthhee mmaassss
rraannggee eennccoommppaassssiinngg tthhoossee ooff ggiiaanntt ppllaanneettss aanndd bbrroowwnn ddwwaarrffss,, ssiinnccee tthheessee oobbjjeeccttss aarree oorrddeerrss ooff mmaaggnniittuuddee
mmoorree lluummiinnoouuss uuppoonn ffoorrmmaattiioonn tthhaann aatt aaggeess ffoouunndd iinn tthhee fifieelldd.. MMaakkiinngg uussee ooff tthhee ffaacctt tthhaatt tthhee cchhiieeff ooppaacciittyy
ssoouurrccee iinn ssuubbsstteellllaarr aattmmoosspphheerreess iiss wwaatteerr vvaappoorr,, wwhhoossee aabbssoorrppttiioonn ssttrreennggtthh iinnccrreeaasseess wwiitthh ddeeccrreeaassiinngg TTeeffff,, wwee
hhaavvee ccoonnssttrruucctteedd aa rreeddddeenniinngg--iinnddeeppeennddeenntt `̀̀̀ wwaatteerr iinnddeexx'''' ffrroomm tthhrreeee WWFFCC33 fifilltteerrss,, iinncclluuddiinngg tthhee oonnee wwhhiicchh
ttrraannssmmiittss tthhee 11..44 mmiiccrroonn wwaatteerr ffeeaattuurree,, ccaappaabbllee ooff ddeerriivviinngg tthhee ssppeeccttrraall ttyyppeess ooff ssoouurrcceess wwiitthh mmaasssseess
ssppaannnniinngg tthhoossee ooff bbrroowwnn ddwwaarrffss aanndd ggaass ggiiaanntt ppllaanneettss.. WWee ccaann aallssoo ddeerriivvee tthhee eexxttiinnccttiioonn ttoo tthheessee ssoouurrcceess
ffrroomm tthheeiirr llooccaattiioonnss iinn aa ccoolloorr--ccoolloorr ddiiaaggrraamm uussiinngg tthheessee tthhrreeee fifilltteerrss,, tthhuuss aalllloowwiinngg uunnaammbbiigguuoouuss
iiddeennttiifificcaattiioonn ooff eeaacchh ssoouurrccee aass aa cclloouudd mmeemmbbeerr oorr bbaacckkggrroouunndd oobbjjeecctt,, aa ddeetteerrmmiinnaattiioonn nnoott ppoossssiibbllee ffrroomm
ggrroouunndd--bbaasseedd bbrrooaaddbbaanndd pphhoottoommeettrryy ffoorr tthheessee llooww mmaasssseess.. UUssiinngg tthhee rreecceennttllyy iimmpplleemmeenntteedd `̀`̀ddrriifftt aanndd
sshhiifftt''''  ((DDAASSHH))  oobbsseerrvviinngg  mmooddee  ooff  WWFFCC33
aalllloowwss mmaappppiinngg uunnpprreecceeddeenntteeddllyy llaarrggee aanngguullaarr ssccaalleess wwiitthh HHuubbbbllee aatt ddeepptthhss uunnaattttaaiinnaabbllee ffrroomm tthhee ggrroouunndd.. TThhee
rreessuulltt ooff tthhiiss iinnvveessttiiggaattiioonn wwiillll bbee tthhee llaarrggeesstt ssttaarr--ffoorrmmaattiioonn aarreeaa eevveerr mmaappppeedd ccaappaabbllee ooff uunnaammbbiigguuoouussllyy
iiddeennttiiffyyiinngg oobbjjeeccttss ddoowwnn ttoo 11 JJuuppiitteerr mmaassss,, aanndd ccoommpplleettee ttoo 33 JJuuppiitteerr mmaasssseess,, mmaakkiinngg aalllloowwaannccee ffoorr tthhee
eeffffeeccttss  ooff  vvaarriiaabbllee  eexxttiinnccttiioonn  aaccrroossss  tthhee  cclluusstteerr..
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1144779911
AAsssseessssiinngg  tthhee  ddeeppeennddeennccyy  ooff  tthhee  fifinnee  ssttrruuccttuurree  ccoonnssttaanntt  oonn  ggrraavviittyy  uussiinngg  hhoott
DDAA  wwhhiittee  ddwwaarrffss

MMaarrttiinn BBaarrssttooww

UUnniivveerrssiittyy  ooff  LLeeiicceesstteerr
VVaarriiaattiioonn ooff ffuunnddaammeennttaall ccoonnssttaannttss iiss aa ccoommmmoonn tthheemmee ooff mmaannyy tthheeoorriieess ooff qquuaannttuumm ggrraavviittyy aanndd GGrraanndd
UUnniifificcaattiioonn.. UUssiinngg ssppeeccttrraa oobbttaaiinneedd wwiitthh tthhee HHuubbbbllee SSppaaccee TTeelleessccooppee,, iitt hhaass bbeeeenn sshhoowwnn bbyy BBeerreenngguutt eett aall..
((22001133)),, aanndd BBaaggddoonnaaiittee eett aall.. ((22001144)),, tthhaatt iitt iiss ppoossssiibbllee ttoo ppllaaccee ssttrroonngg ccoonnssttrraaiinnttss oonn ggrraavviittaattiioonnaall vvaarriiaattiioonnss
ooff  tthhee  fifinnee  ssttrruuccttuurree  ccoonnssttaanntt  ((aallpphhaa)),,  aanndd  tthhee  pprroottoonn  ttoo  eelleeccttrroonn  mmaassss  rraattiioo  ((mmuu))  iinn  wwhhiittee  ddwwaarrff  ssttaarrss..

AAss ppaarrtt ooff tthhee UUVV iinniittiiaattiivvee,, wwee pprrooppoossee ttoo oobbsseerrvvee ffoouurr hhoott DDAA wwhhiittee ddwwaarrff ssttaarrss uussiinngg SSTTIISS wwiitthh tthhee EE114400HH
ggrraattiinngg,, ttoottaalllliinngg 1122 oorrbbiittss.. TThheessee ffoouurr ssttaarrss hhaavvee bbeeeenn cchhoosseenn ssoo aass ttoo hhaavvee aa wwiiddee rraannggee ooff mmaasssseess,, aalllloowwiinngg
aa ffuullll eexxpplloorraattiioonn ooff tthhee ccoommppaaccttnneessss ppaarraammeetteerr ssppaaccee ((MM//RR)).. WWee wwiillll mmeeaassuurree sseevveerraall aabbssoorrppttiioonn ffeeaattuurreess ooff
FFee  VV  aanndd  NNii  VV,,  aanndd  eexxttrraacctt  aannyy  ppootteennttiiaall  vvaarriiaattiioonn  iinn  aallpphhaa  iinn  aa  mmaannnneerr  ssiimmiillaarr  ttoo  BBeerreenngguutt  eett  aall..  ((22001133))..

TThhiiss pprrooppoossaall wwiillll bbee aa ssiiggnniifificcaanntt aaddvvaannccee iinn tthhee eeffffoorrtt ttoo ddeetteecctt ggrraavviittaattiioonnaall vvaarriiaattiioonnss iinn aallpphhaa.. AA ccoonnfifirrmmeedd
ddeetteeccttiioonn ooff aallpphhaa vvaarriiaattiioonn wwoouulldd hhaavvee eexxtteennssiivvee ccoonnsseeqquueenncceess ffoorr ffuunnddaammeennttaall pphhyyssiiccss,, ccoossmmoollooggyy,, aanndd
wwoouulldd aallssoo ssiiggnnaall tthhee bbrreeaakkddoowwnn ooff EEiinnsstteeiinn''ss EEqquuiivvaalleennccee pprriinncciippllee,, aanndd hheennccee,, ggeenneerraall rreellaattiivviittyy.. FFuurrtthheerrmmoorree,,
aa nnuullll ddeetteeccttiioonn wwoouulldd aallssoo aallllooww ssttrroonngg lliimmiittss ttoo bbee ppllaacceedd oonn aannyy ppootteennttiiaall aallpphhaa vvaarriiaattiioonn iinn aa ssttrroonngg
ggrraavviittaattiioonnaall  fifieelldd..
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CCyyccllee  2244  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPooppuullaattiioonnss

IIDD:: 1144559933
CCoonnssttrraaiinniinngg  tthhee  OOrriiggiinn  ooff  MMuullttiippllee  PPooppuullaattiioonnss  iinn  GGlloobbuullaarr  CClluusstteerrss

NNaattee BBaassttiiaann

LLiivveerrppooooll  JJoohhnn  MMoooorreess  UUnniivveerrssiittyy
AAnncciieenntt GGlloobbuullaarr CClluusstteerrss ((GGCCss)),, oonnccee tthhoouugghhtt ttoo bbee tthhee qquuiinntteesssseennttiiaall ssiinnggllee sstteellllaarr ppooppuullaattiioonn,, aarree nnooww
kknnoowwnn ttoo hhoosstt mmuullttiippllee ppooppuullaattiioonnss,, wwiitthh vvaarryyiinngg mmeettaall ((aanndd pprreessuummaabbllyy hheelliiuumm)) ccoonntteenntt bbeettwweeeenn ssttaarrss.. MMaannyy
sscceennaarriiooss hhaavvee bbeeeenn ppuutt ffoorrwwaarrdd ttoo eexxppllaaiinn tthhee pprreesseennccee ooff tthhee mmuullttiippllee ppooppuullaattiioonnss,, sseevveerraall ooff wwhhiicchh rreellyy oonn
mmuullttiippllee ggeenneerraattiioonnss ooff ssttaarrss,, wwiitthh tthhee fifirrsstt ggeenneerraattiioonn cchheemmiiccaallllyy eennrriicchhiinngg ffuurrtthheerr ggeenneerraattiioonnss.. TTeessttiinngg tthheessee
sscceennaarriiooss iiss ddiifffificcuulltt aass nneeaarrbbyy yyoouunngg cclluusstteerrss,, tthhaatt ccaann bbee rreessoollvveedd iinnttoo tthheeiirr ccoonnssttiittuueenntt ssttaarrss,, ddoo nnoott sshhooww
aaggee//aabbuunnddaannccee sspprreeaaddss.. IItt hhaass bbeeeenn ssuuggggeesstteedd tthhaatt tthhiiss iiss tthhee ccaassee bbeeccaauussee tthhee yyoouunngg cclluusstteerrss aarree nnoott
mmaassssiivvee eennoouugghh ((>>55**1100^̂55 MMssuunn)) ttoo hhoolldd oonnttoo tthheeiirr sstteellllaarr eejjeeccttaa,, aanndd hheennccee ffoollllooww aa ddiiffffeerreenntt eevvoolluuttiioonnaarryy
ppaatthh tthhaann GGCCss.. WWee pprrooppoossee UUVV iimmaaggiinngg ooff aa ssaammppllee ooff mmaassssiivvee ((>>1100^̂66 MMssuunn)) yyoouunngg ((5500--550000 MMyyrr)) cclluusstteerrss,,
iinn oorrddeerr ttoo ccoommbbiinnee tthheemm wwiitthh oouurr ggrroouunndd bbaasseedd mmeeddiiuumm rreessoolluuttiioonn hhiigghh SS//NN VVLLTT//XX--sshhooootteerr ssppeeccttrroossccooppyy
((aanndd eexxiissttiinngg HHSSTT UU--bbaanndd aanndd ooppttiiccaall iimmaaggiinngg)),, ttoo ccoonnfifirrmm oorr rreeffuuttee aaggee sspprreeaaddss wwiitthhiinn tthheemm.. WWee wwiillll bbee aabbllee
ttoo ppllaaccee lliimmiittss ooff >>1100--ttoo--11,, fifirrsstt--ttoo--sseeccoonndd ggeenneerraattiioonn mmaassss rraattiiooss,, wwhhiicchh wwiillll ddiirreeccttllyy tteesstt ppooppuullaarr gglloobbuullaarr
cclluusstteerr  ffoorrmmaattiioonn  mmooddeellss..
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
EExxooPPllaanneettss

IIDD:: 1144779922
RReemmaasstteerriinngg  tthhee  ccllaassssiiccss::  AA  tthheerrmmaall  iinnvveerrssiioonn  ffoorr  tthhee  hhoott  JJuuppiitteerr  aarrcchheettyyppee
HHAATT--PP--77bb??

JJaaccoobb BBeeaann

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CChhiiccaaggoo
OOnnee ooff tthhee kkeeyy qquueessttiioonnss rraaiisseedd bbyy tthhee SSppiittzzeerr cchhaarraacctteerriizzaattiioonn ooff ttrraannssiittiinngg eexxooppllaanneettss iiss tthhee ccaauussee ooff
tthheerrmmaall iinnvveerrssiioonnss iinn hhoott JJuuppiitteerr aattmmoosspphheerreess.. TThhiiss iiss aa qquueessttiioonn tthhaatt hhaass mmoottiivvaatteedd nnuummeerroouuss oobbsseerrvvaattiioonnaall
aanndd tthheeoorreettiiccaall eeffffoorrttss ttoo sseeaarrcchh ffoorr aanndd eexxppllaaiinn tthhee pphheennoommeennoonn oovveerr tthhee llaasstt eeiigghhtt yyeeaarrss.. HHoowweevveerr,, rreecceenntt
wwoorrkk bbyy oouurr tteeaamm aanndd ootthheerrss iinnddiiccaatteess tthhaatt ssoommee pprreevviioouuss ccllaaiimmss ooff tthheerrmmaall iinnvveerrssiioonn ddeetteeccttiioonnss bbaasseedd oonn
SSppiittzzeerr ddaattaa aarree aammbbiigguuoouuss aatt bbeesstt,, aanndd eevveenn wwrroonngg iinn ssoommee ccaasseess.. OOnn tthhee ootthheerr hhaanndd,, nneeww WWFFCC33
ssppeeccttrroossccooppyy ddaattaa hhaavvee ssuuggggeesstteedd tthhaatt ootthheerr hhoott JJuuppiitteerrss mmaayy iinnddeeeedd hhaavvee tthheerrmmaall iinnvveerrssiioonnss,, tthhuuss rreeiiggnniittiinngg
aann  oolldd  ddeebbaattee..

WWee pprrooppoossee hheerree ttoo cchhaarraacctteerriizzee tthhee bbeesstt rreemmaaiinniinngg tthheerrmmaall iinnvveerrssiioonn aarrcchheettyyppee ssuuggggeesstteedd bbyy SSppiittzzeerr
oobbsseerrvvaattiioonnss.. WWee wwiillll mmeeaassuurree tthhee tthheerrmmaall eemmiissssiioonn ssppeeccttrruumm ooff tthhee ttrraannssiittiinngg hhoott JJuuppiitteerr HHAATT--PP--77bb bbyy
oobbsseerrvviinngg sseeccoonnddaarryy eecclliippsseess wwiitthh WWFFCC33.. TThhee WWFFCC33 ssppeeccttrruumm wwiillll uunnaammbbiigguuoouussllyy rreevveeaall tthhee tthheerrmmaall ssttrruuccttuurree
ooff  tthhee  ppllaanneett''ss  aattmmoosspphheerree  aanndd  ddeefifinniitteellyy  tteesstt  tthhee  iinnflfluueennttiiaall  tthheerrmmaall  iinnvveerrssiioonn  hhyyppootthheessiiss..

IItt iiss ooff vviittaall iimmppoorrttaannttaannccee ttoo ggeett ttoo tthhee bboottttoomm ooff tthhiiss iissssuuee nnooww.. IIff tthheerrmmaall iinnvveerrssiioonnss aass wwee hhaavvee bbeeeenn
eennvviissiioonniinngg tthheemm aarree aa rreeaall pphheennoommeennoonn,, tthheenn tthhee ccoommmmuunniittyy wwiillll wwaanntt ttoo ssttuuddyy tthhee qquueessttiioonn ooff tthheeiirr oorriiggiinn iinn
mmoorree ddeettaaiill wwiitthh JJWWSSTT.. HHoowweevveerr,, iiff tthhee pprreevviioouuss ccllaaiimmss wweerree ssppuurriioouuss aanndd wwee ccoonnttiinnuuee ttoo bbeelliieevvee tthhaatt tthhiiss iiss aa
pprroobblleemm wwoorrtthh iinnvveessttiiggaattiinngg,, tthheenn wwee wwiillll bbee ffoolllloowwiinngg aa bblliinndd aalllleeyy wwiitthh eeaarrllyy JJWWSSTT oobbsseerrvvaattiioonnss.. WWee hhaavvee aa
cchhaannccee ttoo aaddddrreessss tthhee iinnflfluueennttiiaall tthheerrmmaall iinnvveerrssiioonn hhyyppootthheessiiss ttooddaayy wwiitthh HHSSTT,, aanndd tthhuuss ttoo eessttaabblliisshh tthhee bbeesstt
ffoouunnddaattiioonn  ffoorr  tthhee  eexxcciittiinngg  ffuuttuurree  aahheeaadd  wwiitthh  JJWWSSTT..
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
EExxooPPllaanneettss

IIDD:: 1144779933
TThhee  FFiirrsstt  PPrreecciissee  AAttmmoosspphheerriicc  MMeettaalllliicciittyy  MMeeaassuurreemmeenntt  ffoorr  aa  SSuubb--JJoovviiaann
EExxooppllaanneett

JJaaccoobb BBeeaann

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CChhiiccaaggoo
AA cceennttrraall pprreeddiiccttiioonn ooff tthhee ccoorree aaccccrreettiioonn mmooddeell ooff ppllaanneett ffoorrmmaattiioonn iiss tthhaatt aattmmoosspphheerriicc mmeettaalllliicciittyy sshhoouulldd
iinnccrreeaassee wwiitthh ddeeccrreeaassiinngg ppllaanneett mmaassss.. TThhiiss pprreeddiiccttiioonn iiss bboorrnn oouutt iinn tthhee SSoollaarr SSyysstteemm,, wwhheerree aa cclleeaarr aannttii--
ccoorrrreellaattiioonn bbeettwweeeenn ppllaanneett mmaassss aanndd aattmmoosspphheerriicc mmeettaalllliicciittyy iiss oobbsseerrvveedd.. EExxooppllaanneettss ooffffeerr tthhee ppootteennttiiaall ttoo
ddeetteerrmmiinnee  iiff  tthhiiss  ffuunnddaammeennttaall  ttrreenndd  iiss  aa  uunniivveerrssaall  oouuttccoommee  ooff  tthhee  ppllaanneett  ffoorrmmaattiioonn  pprroocceessss..

WWee hhaavvee rreecceennttllyy ssuucccceeeeddeedd iinn mmeeaassuurriinngg tthhee aattmmoosspphheerriicc mmeettaalllliicciittiieess ooff ggaass ggiiaanntt eexxooppllaanneettss uussiinngg HHSSTT
ttrraannssiitt ssppeeccttrroossccooppyy oobbsseerrvvaattiioonnss.. TThheessee fifirrsstt rreessuullttss ooffffeerr tthhee ttaannttaalliizziinngg ssuuggggeessttiioonn tthhaatt tthhee ttrreenndd sseeeenn iinn
tthhee SSoollaarr SSyysstteemm iiss aallssoo ddiisscceerrnnaabbllee iinn eexxttrraassoollaarr ssyysstteemmss.. WWee pprrooppoossee hheerree ttoo eexxtteenndd oouurr ssttuuddyy ooff
aattmmoosspphheerriicc mmeettaalllliicciittyy vvss.. ppllaanneett mmaassss iinn ttoo aa nneeww rreeggiimmee bbyy mmeeaassuurriinngg aa pprreecciissee aattmmoosspphheerriicc mmeettaalllliicciittyy ooff aa
NNeeppttuunnee--ssiizzeedd eexxooppllaanneett.. WWee wwiillll mmeeaassuurree tthhee ttrraannssmmiissssiioonn ssppeeccttrruumm ooff HHAATT--PP--1111bb bbeettwweeeenn 00..88 aanndd 11..11
mmiiccrroonnss bbyy oobbsseerrvviinngg fifivvee ttrraannssiittss ooff tthhee ppllaanneett uussiinngg tthhee WWFFCC33 iinnssttrruummeenntt aanndd GG110022 ggrriissmm.. TThheessee
oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll ccoommpplleemmeenntt eexxiissttiinngg ddaattaa bbeettwweeeenn 11..11 aanndd 11..77 mmiiccrroonnss oobbttaaiinneedd wwiitthh tthhee ssttaannddaarrdd GG114411
ggrriissmm,, wwhhiicchh sshhooww aa ssttrroonngg wwaatteerr aabbssoorrppttiioonn ffeeaattuurree.. TThhee uunniiqquuee ccoommbbiinneedd ddaattaasseett ssppaannnniinngg tthhrreeee bbaannddss ooff
wwaatteerr wwiillll eennaabbllee uuss ttoo bbrreeaakk tthhee ddeeggeenneerraaccyy bbeettwweeeenn cclloouuddss aanndd mmeettaalllliicciittyy tthhaatt ttyyppiiccaallllyy ppllaagguuee tthhee
iinntteerrpprreettaattiioonn  ooff  ttrraannssmmiissssiioonn  ssppeeccttrraa..

TThhiiss pprroojjeecctt wwiillll yyiieelldd tthhee fifirrsstt pprreecciissee aattmmoosspphheerriicc mmeettaalllliicciittyy mmeeaassuurreemmeenntt ffoorr aa ssuubb--JJoovviiaann eexxooppllaanneett,, aanndd
wwiillll bbee tthhee fifirrsstt ttoo ddeemmoonnssttrraattee aa mmooddeelliinngg tteecchhnniiqquuee tthhaatt wwiillll bbee ccrruucciiaall ffoorr tthhee iinntteerrpprreettaattiioonn ooff JJWWSSTT
ttrraannssmmiissssiioonn  ssppeeccttrraa..
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PPhhaassee--RReessoollvveedd  EEmmiissssiioonn  SSppeeccttrroossccooppyy  ooff  tthhee  TTrraannssiittiinngg  BBrroowwnn  DDwwaarrff  KKEELLTT--11bb
UUssiinngg  WWFFCC33

TThhoommaass BBeeaattttyy

TThhee  PPeennnnssyyllvvaanniiaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy
WWee pprrooppoossee ttoo uussee 4400 HHSSTT oorrbbiittss ttoo oobbsseerrvvee aa ssppeeccttrroossccooppiiccaallllyy--rreessoollvveedd oorrbbiittaall pphhaassee ccuurrvvee ooff tthhee ttrraannssiittiinngg
bbrroowwnn ddwwaarrff KKEELLTT--11bb ffrroomm 11..1155uumm ttoo 11..6655uumm uussiinngg WWFFCC33.. KKEELLTT--11bb iiss aa 2277MMJJ oobbjjeecctt oonn aa sshhoorrtt 11..221177 ddaayy
((2299..22 hhoouurr)) oorrbbiitt aarroouunndd aa bbrriigghhtt ((HH==99..553344)) FF55VV ssttaarr.. TThhiiss ssyysstteemm iiss uunniiqquuee,, iinn tthhaatt iitt ccoonnttaaiinnss tthhee oonnllyy
kknnoowwnn hhiigghhllyy iirrrraaddiiaatteedd bbrroowwnn ddwwaarrff oonn wwhhiicchh iitt iiss ppoossssiibbllee ttoo ppeerrffoorrmm hhiigghh pprreecciissiioonn aattmmoosspphheerriicc
mmeeaassuurreemmeennttss.. IItt tthhuuss ggiivveess uuss aa cchhaannccee ttoo gglloobbaallllyy oobbsseerrvvee aann iirrrraaddiiaatteedd aattmmoosspphheerree,, wwhheenn wwee kknnooww hhooww
tthhaatt aattmmoosspphheerree sshhoouulldd llooookk iinn tthhee aabbsseennccee ooff eexxtteerrnnaall iirrrraaddiiaattiioonn.. WWee iinntteenndd ttoo ddeetteerrmmiinnee hhooww iirrrraaddiiaattiioonn
aaffffeeccttss tthhee cclloouudd pprrooppeerrttiieess aanndd ccoommppoossiittiioonn ooff KKEELLTT--11bb''ss aattmmoosspphheerree,, bbyy ccoommppaarriinngg ddiirreeccttllyy ttoo oobbsseerrvvaattiioonnss
ooff fifieelldd bbrroowwnn ddwwaarrffss wwiitthh aa ssiimmiillaarr mmaassss aanndd aaggee.. WWee wwiillll aallssoo iinnvveessttiiggaattee tthhee rroollee ssuurrffaaccee ggrraavviittyy ppllaayyss iinn
sseettttiinngg tthhee cciirrccuullaattiioonn aanndd ssttrruuccttuurree ooff hhoott JJuuppiitteerr aattmmoosspphheerreess,, bbyy ccoommppaarriinngg KKEELLTT--11bb''ss hhiigghh--ggrraavviittyy
aattmmoosspphheerree ttoo eexxiissttiinngg ddaattaasseettss ffoorr WWAASSPP--4433bb aanndd WWAASSPP--110033bb.. FFiinnaallllyy,, tthheessee oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll aallllooww uuss ttoo
ppeerrffoorrmm oonnee ooff tthhee fifirrsstt ddiirreecctt tteessttss ooff bbrroowwnn ddwwaarrff ssuurrffaaccee ggrraavviittyy iinnddiiccaattoorrss.. TThheessee oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll
ccoommpplleemmeenntt eexxiissttiinngg SSppiittzzeerr oobbsseerrvvaattiioonnss ooff KKEELLTT--11bb''ss pphhaassee ccuurrvvee aatt 33..66uumm aanndd 44..55uumm,, aanndd aann HH--bbaanndd
eecclliippssee  ssppeeccttrruumm  tthhaatt  oouurr  ggrroouupp  hhaass  aallrreeaaddyy  oobbttaaiinneedd  ffrroomm  tthhee  ggrroouunndd..
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IIGGMM  aanndd  CCOOSS

IIDD:: 1144771188
TThhee  MMeettaall--EEnnrriicchheedd  EEnnvviirroonnmmeennttss  ooff  GGaallaaxxiieess  NNeeaarr  RReeiioonniizzaattiioonn

GGeeoorrggee BBeecckkeerr

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  RRiivveerrssiiddee
TThhee rreellaattiioonnsshhiipp bbeettwweeeenn ggaallaaxxiieess aanndd eexxtteennddeedd mmeettaall--eennrriicchheedd ggaass ooffffeerrss aa ppoowweerrffuull ddiiaaggnnoossttiicc ooff tthhee
ffeeeeddbbaacckk pprroocceesssseess tthhaatt sshhaappee ggaallaaxxyy ggrroowwtthh.. OOvveerr 00 << zz << 33,, ssiiggnniifificcaanntt iinnssiigghhttss iinnttoo tthhiiss rreellaattiioonnsshhiipp hhaavvee
bbeeeenn ggaaiinneedd bbyy ssttuuddyyiinngg tthhee ggaallaaxxiieess aassssoocciiaatteedd wwiitthh qquuaassaarr mmeettaall aabbssoorrppttiioonn lliinneess.. WWee ccaann nnooww ttrraaccee mmeettaallss
iinn qquuaassaarr ssppeeccttrraa bbaacckk ttoo zz >> 66;; ttoo ddaattee,, hhoowweevveerr,, lliittttllee wwoorrkk oonn tthhee ggaallaaxxyy--aabbssoorrbbeerr ccoonnnneeccttiioonn aatt tthheessee
rreeddsshhiiffttss hhaass bbeeeenn ddoonnee dduuee ttoo tthhee hhiigghh ccoosstt ooff iiddeennttiiffyyiinngg tthhee ggaallaaxxiieess.. TToo oovveerrccoommee tthhiiss oobbssttaaccllee,, wwee
pprrooppoossee ttoo oobbttaaiinn ddeeeepp AACCSS aanndd WWFFCC33 iimmaaggiinngg----bbuuiillddiinngg oonn aarrcchhiivvaall ddaattaa----iinn tthhee fifieelldd ooff aa ssiinnggllee zz==77 qquuaassaarr
wwhhoossee ssppeeccttrruumm ccoonnttaaiinnss aann uunnuussuuaallllyy hhiigghh nnuummbbeerr ooff iinntteerrvveenniinngg aabbssoorrbbeerrss oovveerr 55..55 << zz << 66..55.. TTaarrggeettiinngg
tthhiiss fifieelldd wwiillll aallllooww uuss ttoo sseeaarrcchh ffoorr ggaallaaxxiieess aassssoocciiaatteedd wwiitthh mmuullttiippllee mmeettaall ssyysstteemmss ssyysstteemmss ssiimmuullttaanneeoouussllyy,,
ooffffeerriinngg aa hhiigghh mmuullttiipplleexxiinngg aaddvvaannttaaggee ffoorr ffoollllooww--uupp ssppeeccttrroossccooppyy.. TThhee eexxtteenntt ttoo wwhhiicchh zz~~66 ggaallaaxxiieess aarree ((oorr
aarree nnoott)) aassssoocciiaatteedd wwiitthh tthheessee mmeettaall lliinneess,, aanndd tthhee rreellaattiioonnsshhiipp bbeettwweeeenn aabbssoorrbbeerr aanndd ggaallaaxxyy pprrooppeerrttiieess wwiillll
ddeelliivveerr mmuucchh nneeeeddeedd iinnssiigghhttss iinnttoo tthhee mmeecchhaanniissmmss tthhaatt ddrriivvee ggaallaaxxyy ggrroowwtthh aanndd mmeettaall eennrriicchhmmeenntt dduurriinngg tthhee
rreeiioonniizzaattiioonn  eeppoocchh..
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SSoollaarr  SSyysstteemm

IIDD:: 1144660099
PPssyycchhee''ss  UUVV  RReeflfleeccttaannccee  SSppeeccttrraa::  EExxpplloorriinngg  tthhee  oorriiggiinnss  ooff  tthhee  llaarrggeesstt  eexxppoosseedd--
ccoorree  mmeettaalllliicc  aasstteerrooiidd

TTrraaccyy BBeecckkeerr

SSoouutthhwweesstt  RReesseeaarrcchh  IInnssttiittuuttee
((1166)) PPssyycchhee iiss tthhee llaarrggeesstt ooff tthhee MM--ccllaassss aasstteerrooiiddss,, aanndd iiss pprreessuummeedd ttoo bbee tthhee eexxppoosseedd ccoorree ooff aa
ddiiffffeerreennttiiaatteedd aasstteerrooiidd ssttrriippppeedd ooff iittss mmaannttllee tthhrroouugghh hhiitt--aanndd--rruunn ccoolllliissiioonnss.. HHoowweevveerr,, ootthheerr oorriiggiinnss ffoorr PPssyycchhee
hhaavvee bbeeeenn pprrooppoosseedd,, iinncclluuddiinngg tthhaatt iitt ffoorrmmeedd ffrroomm aa hhiigghhllyy--rreedduucceedd,, mmeettaall rriicchh mmaatteerriiaall iinn tthhee iinnnneerr ssoollaarr
ssyysstteemm oorr tthhaatt iittss ssuurrffaaccee iiss oolliivviinnee tthhaatt hhaass bbeeeenn ssppaaccee wweeaatthheerreedd.. IIff ((1166)) PPssyycchhee iiss aann eexxppoosseedd ccoorree,, tthheenn
ssttuuddyyiinngg iittss pprrooppeerrttiieess eennhhaanncceess oouurr uunnddeerrssttaannddiinngg ooff tthhee ccoorreess ooff aallll tteerrrreessttrriiaall ppllaanneettss,, iinncclluuddiinngg tthhee EEaarrtthh''ss..
IIff iitt aaccccrreetteedd iinn tthhee iinnnneerr ppaarrtt ooff tthhee ssoollaarr ssyysstteemm aanndd wwaass llaatteerr iinnjjeecctteedd iinnttoo tthhee aasstteerrooiidd bbeelltt,, tthheenn PPssyycchhee
sshheeddss lliigghhtt oonn tthhee ccoonnddiittiioonnss aanndd ssuubbsseeqquueenntt eevvoolluuttiioonn ooff tthhee eeaarrllyy ssoollaarr ssyysstteemm.. LLaassttllyy,, iiff PPssyycchhee iiss
wweeaatthheerreedd oolliivviinnee,, tthheenn oolliivviinnee mmaayy bbee mmoorree aabbuunnddaanntt iinn tthhee ssoollaarr ssyysstteemm tthhaann ccuurrrreennttllyy mmeeaassuurreedd,, rreeccttiiffyyiinngg
tthhee ssoo--ccaalllleedd ""GGrreeaatt DDuunniittee SShhoorrttaaggee"".. OOuurr pprrooggrraamm ttoo oobbttaaiinn hhiigghh--rreessoolluuttiioonn UUVV ssppeeccttrraa ooff PPssyycchhee wwiitthh tthhee
CCOOSS GG114400LL mmooddee aanndd tthhee SSTTIISS NNUUVV MMAAMMAA GG223300LL mmooddee ttoo mmeeaassuurree ssppeeccttrraall ssiiggnnaattuurreess bbeettwweeeenn 9900 -- 331155
nnmm iiss ddeessiiggnneedd ttoo ddiissttiinngguuiisshh bbeettwweeeenn tthhee 33 hhyyppootthheessiizzeedd ccaasseess.. TThheessee oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll eennaabbllee iiddeennttiifificcaattiioonn
ooff aabbssoorrppttiioonn bbaannddss,, eessppeecciiaallllyy FFee--OO cchhaarrggee ttrraannssffeerr bbaannddss aanndd wwiillll bbee sseennssiittiivvee ttoo ""ssppeeccttrraall bblluueeiinngg"" tthhaatt
ooccccuurrss aatt UUVV wwaavveelleennggtthhss ffoorr ssppaaccee--wweeaatthheerreedd oobbjjeeccttss.. WWhheenn ccoommbbiinneedd,, tthhee pprreesseennccee ooff tthheessee UUVV ffeeaattuurreess,,
oorr  nnoott,,  pprroovviiddeess  aa  nnoovveell  tteesstt  ooff  PPssyycchhee  ffoorrmmaattiioonn  tthheeoorriieess..
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CCyyccllee  2244  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SSoollaarr  SSyysstteemm

IIDD:: 1144662277
TThhee  LLiigghhttccuurrvvee  ooff  NNeeww  HHoorriizzoonnss  EEnnccoouunntteerr  TTNNOO  22001144  MMUU6699

SSuussaann BBeenneecccchhii

PPllaanneettaarryy  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee
TThhee NNeeww HHoorriizzoonnss ssppaacceeccrraafftt wwaass rreecceennttllyy rreeddiirreecctteedd ttoo eennccoouunntteerr tthhee TTrraannssnneeppttuunniiaann OObbjjeecctt ((TTNNOO)) 22001144
MMUU6699 oonn 11 JJaannuuaarryy 22001199.. IInn oorrddeerr ttoo ooppttiimmaallllyy ppllaann tthhee flflyy--bbyy sseeqquueenncciinngg,, wwee mmuusstt lleeaarrnn aass mmuucchh aabboouutt tthhiiss
oobbjjeecctt iinn aaddvvaannccee ooff tthhee eennccoouunntteerr aass ppoossssiibbllee.. IInn ppaarrttiiccuullaarr,, iitt iiss ccrriittiiccaall tthhaatt wwee ddeetteerrmmiinnee,, ttoo tthhee bbeesstt ooff
oouurr aabbiilliittyy,, iiff tthhee oobbjjeecctt iiss bbiinnaarryy ((aass iiss tthhee ccaassee ffoorr ~~2200%% ooff ccoolldd ccllaassssiiccaall TTNNOOss iinn tthhiiss ssiizzee rraannggee)),, tthhee
rroottaattiioonn ppeerriioodd aanndd sshhaappee ooff tthhee bbooddyy.. AAllll ooff tthheessee ppaarraammeetteerrss iinnflfluueennccee tthhee eennccoouunntteerr ddeessiiggnn aanndd ttiimmiinngg..
EExxiissttiinngg aanndd pprrooppoosseedd HHSSTT aassttrroommeettrriicc ddaattaasseettss ccoonnssttrraaiinn iittss ddiiaammeetteerr ((2211--4411 kkmm ffoorr aann aallbbeeddoo ooff 00..1155--00..0044))
aanndd oorrbbiitt,, aanndd ssuuggggeesstt aa rroottaattiioonnaall lliigghhttccuurrvvee aammpplliittuuddee ooff >>00..33 mmaaggss,, bbuutt ccaannnnoott ddeetteerrmmiinnee tthhee rroottaattiioonn
ppeerriioodd oorr lliigghhttccuurrvvee sshhaappee.. TToo tthhaatt eenndd wwee pprrooppoossee ttoo uussee 2244 HHSSTT oorrbbiittss oovveerr ~~44 ddaayyss ttoo mmeeaassuurree tthhee
lliigghhttccuurrvvee aammpplliittuuddee ooff 22001144 MMUU6699,, aanndd ccoonnssttrraaiinn iittss rroottaattiioonn ppeerriioodd ttoo bbeetttteerr tthhaann 55%%.. 22001144 MMUU6699''ss oorrbbiitt
iiddeennttiififieess iitt aass vveerryy ttyyppiiccaall mmeemmbbeerr ooff tthhee ""ccoolldd ccllaassssiiccaall"" TTNNOO ppooppuullaattiioonn.. TThhiiss mmaakkeess iitt aann iiddeeaall ttaarrggeett ffoorr
oouurr ssppaacceeccrraafftt mmiissssiioonn bbeeccaauussee cclloossee--uupp oobbsseerrvvaattiioonnss oobbttaaiinneedd ooff 22001144 MMUU6699 ccaann bbee eexxttrraappoollaatteedd ttoo
uunnddeerrssttaanndd tthhee ccoolldd ccllaassssiiccaall ppooppuullaattiioonn aass aa wwhhoollee,, wwhhiicchh iiss tthhee mmoosstt pprriimmiittiivvee aanndd lleeaasstt ddiissttuurrbbeedd ppaarrtt ooff
tthhee  KKuuiippeerr  BBeelltt..
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
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IIDD:: 1144668822
AA  SSeeaarrcchh  ffoorr  MMeetthhaannee,,  AAmmmmoonniiaa,,  aanndd  WWaatteerr  oonn  TTwwoo  HHaabbiittaabbllee  ZZoonnee  SSuuppeerr--
EEaarrtthhss

BBjjooeerrnn BBeennnneekkee

CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy
TThhee rreecceenntt ddiissccoovveerryy ooff ttwwoo ttrraannssiittiinngg ssuuppeerr--EEaarrtthhss iinn tthhee hhaabbiittaabbllee zzoonneess ooff bbrriigghhtt,, nneeaarrbbyy MM--ddwwaarrffss pprroovviiddeess
uuss wwiitthh tthhee uunnpprreecceeddeenntteedd ooppppoorrttuunniittyy ttoo ccaarrrryy oouutt tthhee fifirrsstt ssppeeccttrroossccooppiicc ssttuuddiieess ooff tthhee aattmmoosspphheerreess ooff
ppootteennttiiaallllyy hhaabbiittaabbllee ppllaanneettss oouuttssiiddee oouurr ssoollaarr ssyysstteemm.. TThhee ppllaanneettss'' eeqquuiilliibbrriiuumm tteemmppeerraattuurreess ooff 221100--227755 KK
aanndd 222255--330055 KK,, rreessppeeccttiivveellyy,, aarree ccoonnssiisstteenntt wwiitthh tthhee ppootteennttiiaall pprreesseennccee ooff lliiqquuiidd wwaatteerr,, aa ccoonnddiittiioonn ggeenneerraallllyy
rreeggaarrddeedd aass aa nneecceessssiittyy ffoorr tthhee eexxiisstteennccee ooff lliiffee aass wwee kknnooww iitt.. HHeerree,, wwee pprrooppoossee ttoo oobbttaaiinn HHSSTT WWFFCC33
ttrraannssmmiissssiioonn ssppeeccttrroossccooppyy ooff bbootthh ppllaanneettss iinn oorrddeerr ttoo iinnffeerr tthheeiirr aattmmoosspphheerriicc hhyyddrrooggeenn ffrraaccttiioonnss,, ccaarrbboonn--ttoo--
nniittrrooggeenn rraattiiooss ((CC//NN)),, aanndd ttoo ddeetteerrmmiinnee tthheeiirr ppootteennttiiaall hhaabbiittaabbiilliittyy.. OOuurr pprrooppoosseedd oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll cclleeaannllyy
ddiissttiinngguuiisshh bbeettwweeeenn cclloouudd--ffrreeee,, HH22--ddoommiinnaatteedd sscceennaarriiooss aanndd hhiigghh mmeeaann mmoolleeccuullaarr mmaassss ((ee..gg.. HH22OO--ddoommiinnaatteedd))
aattmmoosspphheerreess.. FFoorr hhyyddrrooggeenn--rriicchh aattmmoosspphheerreess wwee ccaann ddeetteerrmmiinnee tthhee CC//NN rraattiioo bbaasseedd oonn tthhee rreellaattiivvee ssttrreennggtthhss
ooff mmeetthhaannee aanndd aammmmoonniiaa aabbssoorrppttiioonn,, aalllloowwiinngg uuss ttoo ddiissttiinngguuiisshh bbeettwweeeenn HH22//HHee aattmmoosspphheerreess aaccccrreetteedd ffrroomm
tthhee pprroottooppllaanneettaarryy ddiisskk aanndd HH22--rriicchh aattmmoosspphheerreess ffoorrmmeedd tthhrroouugghh oouuttggaassssiinngg.. TThhee ddeetteeccttiioonn ooff aabbssoorrppttiioonn
ffrroomm mmeetthhaannee,, aammmmoonniiaa,, aanndd//oorr wwaatteerr wwiillll mmaakkee KK22--1188bb aanndd KK22--33dd pprriimmee ttaarrggeettss ffoorr fifirrsstt--lliigghhtt oobbsseerrvvaattiioonnss
wwiitthh JJWWSSTT ttoo sseeaarrcchh ffoorr bbiioossiiggnnaattuurreess iinn tthheeiirr aattmmoosspphheerreess.. OObbsseerrvvaattiioonnss iinn HHSSTT CCyyccllee 2233 wwiillll aallllooww uuss ttoo
ddeetteerrmmiinnee tthhee aattmmoosspphheerriicc ccoommppoossiittiioonnss aanndd ppootteennttiiaall hhaabbiittaabbiilliittyy ooff tthheessee ppllaanneettss pprriioorr ttoo tthhee sspprriinngg 22001177
JJWWSSTT  GGTTOO  pprrooppoossaall  ddeeaaddlliinnee..

2233 66//2244//22001166

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2244  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess

IIDD:: 1144662288
TThhee  EEvvoolluuttiioonn  ooff  CC//OO  iinn  LLooww  MMeettaalllliicciittyy  DDwwaarrff  GGaallaaxxiieess

DDaanniieellllee BBeerrgg

UUnniivveerrssiittyy  ooff  WWiissccoonnssiinn  --  MMiillwwaauukkeeee
WWhhiillee ooxxyyggeenn aanndd nniittrrooggeenn hhaavvee bbeeeenn wwiiddeellyy oobbsseerrvveedd iinn ssppiirraall aanndd ddwwaarrff ggaallaaxxiieess,, tthhee ssttuuddyy ooff tthhee nneexxtt mmoosstt
aabbuunnddaanntt eelleemmeenntt,, ccaarrbboonn,, rreemmaaiinnss rreellaattiivveellyy uunneexxpplloorreedd.. RReecceennttllyy,, wwee pprreesseenntteedd rreessuullttss ffrroomm HHSSTT//CCOOSS
oobbsseerrvvaattiioonnss ooff nneebbuullaarr CC//OO iinn llooww--mmeettaalllliicciittyy ddwwaarrff ggaallaaxxiieess bbaasseedd ssoolleellyy oonn ssiimmuullttaanneeoouuss ddeetteeccttiioonnss ooff tthhee
UUVV OOIIIIII]] aanndd CCIIIIII]] eemmiissssiioonn lliinneess.. WWhhiillee tthhee ddaattaa aarree ccoonnssiisstteenntt wwiitthh aa ttrreenndd ffoorr iinnccrreeaassiinngg CC//OO wwiitthh iinnccrreeaassiinngg
OO//HH,, tthheerree aarree ssiiggnniifificcaanntt oouuttlliieerrss aanndd tthhee ssmmaallll nnuummbbeerr ooff oobbsseerrvvaattiioonnss pprreevveenntt tthhee iiddeennttiifificcaattiioonn ooff aa
ddeefifinniittiivvee  rreellaattiioonnsshhiipp  oorr  aa  sseeccuurree  mmeeaassuurreemmeenntt  ooff  tthhee  ddiissppeerrssiioonn..

TThhee sseennssiittiivviittyy aanndd ooppttiimmaall wwaavveelleennggtthh ccoovveerraaggee ooff CCOOSS aanndd tthhee llaarrggee ppooooll ooff ssppeeccttrraa aavvaaiillaabbllee ttooddaayy dduuee ttoo
eexxtteennssiivvee ssuurrvveeyyss ((ee..gg..,, tthhee SSDDSSSS)),, aallllooww uuss ttoo eefffificciieennttllyy iinnccrreeaassee tthhee nnuummbbeerr ooff sseeccuurree CC//OO mmeeaassuurreemmeennttss iinn
HHIIII rreeggiioonnss.. WWee pprrooppoossee ttoo uussee CCOOSS ttoo oobbsseerrvvee tthhee UUVV eemmiissssiioonn lliinneess ooff ccaarrbboonn aanndd ooxxyyggeenn ffoorr 2200 hhiigghh--
ssuurrffaaccee bbrriigghhttnneessss llooww--mmeettaalllliicciittyy ddwwaarrff ggaallaaxxiieess.. CCoommbbiinniinngg tthheessee ddaattaa wwiitthh pprreevviioouuss ssttuuddiieess wwiillll ttrriippllee tthhee
ssaammppllee,, aalllloowwiinngg aa ssttaattiissttiiccaall aannaallyyssiiss ooff CC//OO aabbuunnddaanncceess iinn nneeaarrbbyy ddwwaarrff ggaallaaxxiieess.. DDeetteerrmmiinniinngg tthhee uunnddeerrllyyiinngg
ttrreenndd ooff CC wwiitthh OO aanndd tthhee ssccaatttteerr iinn CC//OO aatt aa ggiivveenn vvaalluuee ooff OO//HH pprroovviiddeess ssttrroonngg ccoonnssttrraaiinnttss oonn tthhee
nnuucclleeoossyynntthheettiicc oorriiggiinn ooff CC.. IInn aaddddiittiioonn,, ccoommbbiinniinngg tthheessee ddaattaa wwiitthh ggrroouunndd--bbaasseedd ooppttiiccaall ssppeeccttrraa wwiillll sshhooww ttoo
wwhhaatt ddeeggrreeee CC aanndd NN pprroodduuccttiioonn aarree ccoouupplleedd.. AAss tthhee nnuummbbeerr ooff hhiigghh rreeddsshhiifftt ggaallaaxxiieess wwiitthh CC//OO
mmeeaassuurreemmeennttss ccoonnttiinnuueess ttoo ggrrooww,, dduuee ttoo tthhee eeaassee ooff ddeetteeccttiinngg tthheeiirr rreesstt--ffrraammee UUVV lliinneess iinn tthhee ooppttiiccaall,, fifirrmm
CC//OO  ddeetteerrmmiinnaattiioonnss  aatt  llooww  rreeddsshhiiffttss  aarree  ccrriittiiccaall  ffoorr  ccoommppaarriissoonn..
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CCyyccllee  2244  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
EExxooPPllaanneettss

IIDD:: 1144775577
HHyyddrrooggeenn  EEssccaappee  ffrroomm  aa  RRoocckkyy  EEaarrtthh--SSiizzee  EExxooppllaanneett

ZZaacchhoorryy BBeerrttaa--TThhoommppssoonn

MMaassssaacchhuusseettttss  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy
PPllaanneettss ttrraannssiittiinngg MM ddwwaarrffss ooffffeerr oouurr bbeesstt ooppppoorrttuunniittiieess ttoo oobbsseerrvvee tthhee aattmmoosspphheerreess ooff ppootteennttiiaallllyy hhaabbiittaabbllee
ppllaanneettss oouuttssiiddee tthhee SSoollaarr SSyysstteemm.. MMooddeellss pprreeddiicctt tthhaatt MM ddwwaarrffss ccaann ssiiggnniifificcaannttllyy eerrooddee tthheeiirr ppllaanneettss''
aattmmoosspphheerreess,, bbuutt nnoo oobbsseerrvvaattiioonnss yyeett eexxiisstt ttoo iinnvveessttiiggaattee tthhiiss aattmmoosspphheerriicc eessccaappee.. GGJJ11113322bb iiss aa wwaarrmm,,
rroocckkyy,, EEaarrtthh--ssiizzee ppllaanneett ttrraannssiittiinngg aa ssttaarr tthhaatt iiss bbootthh vveerryy nneeaarrbbyy ((1122ppcc)) aanndd vveerryy ssmmaallll ((00..2211 ssoollaarr rraaddiiii))..
HHeerree,, wwee pprrooppoossee ttoo uussee GGJJ11113322bb aass aa llaabboorraattoorryy ttoo eexxaammiinnee tthhee pprroocceessss ooff hhyyddrrooggeenn eessccaappee ffrroomm tteerrrreessttrriiaall
ppllaanneettss,, aa ttooppiicc tthhaatt iiss iimmppoorrttaanntt ffoorr uunnddeerrssttaannddiinngg tthhee eevvoolluuttiioonn ooff hhaabbiittaabbllee wwoorrllddss.. WWee wwiillll uussee SSTTIISS ttoo
oobbsseerrvvee ttwwoo ttrraannssiittss ooff GGJJ11113322bb aatt LLyymmaann--aallpphhaa wwaavveelleennggtthhss,, ttoo mmeeaassuurree tthhee ssiizzee ooff tthhee nneeuuttrraall hhyyddrrooggeenn
cclloouudd eessccaappiinngg ffrroomm tthhee ppllaanneett.. SSuucchh aa cclloouudd mmiigghhtt bbee ffeedd bbyy tthhee ddiissssoocciiaattiioonn ooff ttrraaccee aammoouunnttss ooff wwaatteerr oorr
hhyyddrrooggeenn hhaalliiddeess iinn tthhee ppllaanneett''ss uuppppeerr aattmmoosspphheerree.. IInn aa CCyyccllee 2233 ppiilloott ssttuuddyy,, wwee pprroovveedd tthhee ssttaarr iiss bbrriigghhtt
eennoouugghh aatt LLyy--aallpphhaa ttoo sseerrvvee aass aa bbaacckklliigghhtt ffoorr tthheessee oobbsseerrvvaattiioonnss,, aanndd wwee tteennttaattiivveellyy ddeetteecctteedd aa 4400%% flfluuxx
ddeeccrreemmeenntt wwhheenn tthhee ppllaanneett wwaass iinn ffrroonntt tthhee ssttaarr.. GGJJ11113322bb iiss ssuubbjjeecctt ttoo lleessss rraaddiiaattiioonn pprreessssuurree tthhaann tthhee
ccoommeett--ttaaiilleedd eexxooppllaanneett GGll443366bb;; tthhiiss aalllloowwss nneeuuttrraall hhyyddrrooggeenn ttoo ddeevveelloopp iinnttoo aann iinnflflaatteedd ccoommaa aanndd lleeaaddiinngg aarrmm,,
wwiitthh ssuubbssttaannttiiaall aabbssoorrppttiioonn bbeeffoorree aanndd dduurriinngg tthhee ttiimmee ooff ooppttiiccaall ttrraannssiittss.. TThheessee oobbsseerrvvaattiioonnss wwoouulldd pprroovviiddee
tthhee fifirrsstt ccoonnssttrraaiinnttss oonn aattmmoosspphheerriicc eessccaappee ffrroomm aann EEaarrtthh--ssiizzee ppllaanneett aarroouunndd aann MM ddwwaarrff,, aanndd tthheeyy mmaakkee uussee
ooff HHuubbbbllee''ss pprreecciioouuss UUVV ccaappaabbiilliittiieess ttoo iinnffoorrmm ffuuttuurree JJWWSSTT aattmmoosspphheerriicc oobbsseerrvvaattiioonnss ooff GGJJ11113322bb aanndd ootthheerr
rroocckkyy  ppllaanneettss..
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TThhee  HHyyddrrooggeenn  CCoonntteenntt  ooff  aa  RRoocckkyy  EEaarrtthh--SSiizzee  EExxooppllaanneett

ZZaacchhoorryy BBeerrttaa--TThhoommppssoonn

MMaassssaacchhuusseettttss  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy
TThhee ccoommppoossiittiioonn ooff aa tteerrrreessttrriiaall ppllaanneett''ss aattmmoosspphheerree rreessuullttss ffrroomm aa ccoommpplleexx iinntteerrppllaayy ooff aaccccrreettiioonn,, eessccaappee,,
aanndd oouuttggaassssiinngg.. WWee hhaavvee lliittttllee ddaattaa oonn hhooww ssuucchh pprroocceesssseess pprroocceeeedd ffoorr ppllaanneettss aarroouunndd ssttaarrss ootthheerr tthhaann oouurr
SSuunn.. TThhee wwaarrmm,, EEaarrtthh--ssiizzee ppllaanneett GGJJ11113322bb ttrraannssiittss aa llaattee MM ddwwaarrff aanndd ooffffeerrss aa uunniiqquuee ooppppoorrttuunniittyy ffoorr
ssttuuddyyiinngg tthhee aattmmoosspphheerriicc ccoommppoossiittiioonn ooff aa rroocckkyy eexxooppllaanneett.. TThhaannkkss ttoo tthhiiss ttrraannssiittiinngg ppllaanneett''ss pprrooxxiimmiittyy
((1122ppcc)) aanndd llaarrggee ttrraannssiitt ddeepptthh ((00..33%%)),, ppoossssiibbllee sscceennaarriiooss ffoorr GGJJ11113322bb''ss aattmmoosspphheerriicc ttrraannssmmiissssiioonn ssppeeccttrruumm
ccaann bbee oobbsseerrvveedd wwiitthh tthhee HHuubbbbllee SSppaaccee TTeelleessccooppee.. HHeerree,, wwee pprrooppoossee ttoo uussee WWFFCC33//IIRR ttoo oobbsseerrvvee fifivvee ttrraannssiittss
ooff GGJJ11113322bb,, ttoo sseeaarrcchh ffoorr aabbssoorrppttiioonn ffeeaattuurreess ffrroomm aa cclloouudd--ffrreeee,, hhyyddrrooggeenn--rriicchh aattmmoosspphheerree.. SSuucchh aann
aattmmoosspphheerree ccoouulldd ppootteennttiiaallllyy aarriissee ffrroomm llaattee oouuttggaassssiinngg ooff vvoollaattiilleess ffrroomm tthhee ppllaanneettaarryy iinntteerriioorr.. TThhee ddeetteeccttiioonn
ooff mmoolleeccuullaarr aabbssoorrppttiioonn iinn GGJJ11113322bb''ss aattmmoosspphheerree iiss aann iimmppoorrttaanntt sstteepp ttoowwaarrdd tthhee lloonngg--tteerrmm ggooaall ooff
cchhaarraacctteerriizziinngg tthhee aattmmoosspphheerreess ooff ccoooolleerr hhaabbiittaabbllee ppllaanneettss,, aanndd GGJJ11113322bb iiss aa ffaavvoorraabbllee ttaarrggeett ffoorr JJWWSSTT
oobbsseerrvvaattiioonnss.. TThhee rreessuullttss ooff tthhiiss HHuubbbbllee//WWFFCC33 iinnvveessttiiggaattiioonn wwoouulldd iinnffoorrmm tthhee ooppttiimmaall ssttrraatteeggyy ttoo oobbsseerrvvee
GGJJ11113322bb wwiitthh JJWWSSTT.. IIff wwee ddeetteecctt ddeeeepp aabbssoorrppttiioonn ffeeaattuurreess wwiitthh WWFFCC33,, JJWWSSTT sshhoouulldd oobbsseerrvvee GGJJ11113322bb aaccrroossss
iittss eennttiirree wwaavveelleennggtthh rraannggee.. IIff wwee ddoo nnoott,, JJWWSSTT mmaayy fifirrsstt nneeeedd ttoo ffooccuuss mmoorree iinntteennsseellyy oonn ssmmaalllleerr iinnddiivviidduuaall
wwaavveelleennggtthh wwiinnddoowwss.. TThhiiss ppllaanneett pprroovviiddeess tthhee fifirrsstt cchhaannccee ffoorr WWFFCC33 ttoo ssttuuddyy tthhee aattmmoosspphheerree ooff aann eexxooppllaanneett
tthhaatt  aallmmoosstt  rreesseemmbblleess  tteerrrreessttrriiaall  wwoorrllddss  iinn  oouurr  oowwnn  SSoollaarr  SSyysstteemm..
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TThhee  ddeettaaiilleedd  pprrooppeerrttiieess  ooff  ssttaarr--ffoorrmmiinngg  rreeggiioonnss  aatt  hhiigghh  rreeddsshhiifftt::  aa  mmaattcchheedd--
rreessoolluuttiioonn  HHSSTT--HHaallpphhaa--AALLMMAA  ssttuuddyy

PPhhiilliipp BBeesstt

RRooyyaall  OObbsseerrvvaattoorryy  EEddiinnbbuurrgghh
SSttaarr--ffoorrmmaattiioonn iinn hhiigghh rreeddsshhiifftt ggaallaaxxiieess ttaakkeess ppllaaccee iinn vveerryy ddiiffffeerreenntt ccoonnddiittiioonnss ttoo tthhoossee llooccaallllyy:: hhiigghh--rreeddsshhiifftt
ssttaarr--ffoorrmmiinngg ggaallaaxxiieess aarree ddoommiinnaatteedd bbyy ggaass--rriicchh ((ff__ggaass ~~ 2200--8800%%)) ttuurrbbuulleenntt ddiisskkss,, hhaavvee aa hhiigghhllyy pprreessssuurreedd
iinntteerrsstteellllaarr mmeeddiiuumm,, aanndd ccoonnttaaiinn ssttaarr--ffoorrmmiinngg ccoommpplleexxeess oorrddeerrss ooff mmaaggnniittuuddee llaarrggeerr tthhaann tthhoossee nneeaarrbbyy.. TToo
uunnddeerrssttaanndd qquuaannttiittaattiivvee tthhee pphhyyssiiccaall ccoonnddiittiioonnss aanndd pprroocceesssseess iinn tthheessee ggaallaaxxiieess rreeqquuiirreess ssppaattiiaallllyy--rreessoollvveedd
ssttuuddiieess ooff tthheeiirr pprrooppeerrttiieess aanndd ddyynnaammiiccss.. WWee hhaavvee bbeeeenn aaddddrreessssiinngg tthhiiss uussiinngg aaddaappttiivvee--ooppttiiccss--aassssiisstteedd iinntteeggrraall
fifieelldd ssppeeccttrroossccooppyy ooff tthhee HH--aallpphhaa lliinnee eemmiissssiioonn ooff ''ttyyppiiccaall'' ggaallaaxxiieess aatt zz==11..4477 aanndd 22..2233,, ccoouupplleedd wwiitthh AALLMMAA
iimmaaggiinngg ooff tthhee tthheerrmmaall dduusstt eemmiissssiioonn aatt mmaattcchheedd 00..11--aarrccsseecc rreessoolluuttiioonn.. HHeerree wwee pprrooppoossee ttoo oobbttaaiinn ttwwoo--fifilltteerr
HHSSTT iimmaaggeess ooff 99 ooff tthheessee ggaallaaxxiieess ttoo ddeelliinneeaattee tthhee oolldd aanndd yyoouunngg sstteellllaarr ppooppuullaattiioonnss oonn tthhee ssaammee kkppcc--ssccaalleess..
UUssiinngg tthheessee ddaattaa wwee wwiillll:: ((ii)) mmeeaassuurree ssppaattiiaallllyy--rreessoollvveedd dduusstt aatttteennuuaattiioonn bbyy aaccccuurraatteellyy mmaappppiinngg tthhee HH--aallpphhaa ttoo
uullttrraavviioolleett ssttaarr--ffoorrmmaattiioonn rraattee rraattiioo aaccrroossss tthhee ggaallaaxxiieess;; ((iiii)) ddeerriivvee ccoorrrreecctteedd ssttaarr--ffoorrmmaattiioonn rraatteess,, qquuaannttiiffyy tthhee
pprrooppeerrttiieess ooff tthhee ssttaarr--ffoorrmmiinngg cclluummppss,, aanndd iinnvveessttiiggaattee tthheeiirr ssccaalliinngg rreellaattiioonnss;; ((iiiiii)) ccrriittiiccaallllyy tteesstt nnuummeerriiccaall
ssiimmuullaattiioonnss ooff tthhee pprrooppeerrttiieess aanndd lliiffeettiimmeess ooff tthheessee cclluummppss;; ((iivv)) ddeetteerrmmiinnee tthhee mmoorrpphhoollooggiiccaall pprrooppeerrttiieess ooff tthhee
ggaallaaxxiieess:: eevviiddeennccee ffoorr mmeerrggeerrss,, ddiisskk ssccaallee--lleennggtthhss,, SSeerrssiicc iinnddiicceess;; ((vv)) pprroovviiddee tthhee fifirrsstt ssppaattiiaallllyy--rreessoollvveedd
ccoommppaarriissoonn ooff tthhee tthhrreeee ccllaassssiicc ssttaarr--ffoorrmmaattiioonn ttrraacceerrss ((UUVV,, HH--aallpphhaa,, ffaarr--IIRR)) aatt hhiigghh rreeddsshhiifftt.. TThhiiss mmaattcchheedd--
rreessoolluuttiioonn HHSSTT--HHaallpphhaa--AALLMMAA ddaattaasseett wwiillll bbee aa uunniiqquueellyy ppoowweerrffuull rreessoouurrccee ffoorr uunnddeerrssttaannddiinngg tthhee pphhyyssiiccaall
ccoonnddiittiioonnss  wwiitthhiinn  hhiigghh--rreeddsshhiifftt  ssttaarr--ffoorrmmiinngg  ggaallaaxxiieess..
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RRiicchh BBiieellbbyy

DDuurrhhaamm  UUnniivv..
TThhee aavveerraaggee ssttaarr ffoorrmmaattiioonn rraattee ooff tthhee ccoossmmooss sshhoowwss aa sshhaarrpp ddeecclliinnee bbeettwweeeenn zz ~~ 11--22 aanndd tthhee pprreesseenntt--ddaayy,,
ssuucchh tthhaatt ssttaarrss aarree ffoorrmmeedd 3300 ttiimmeess ffaasstteerr aatt zz==11 tthhaann iinn tthhee llooccaall UUnniivveerrssee.. TThhee ggooaall ooff tthhiiss pprrooppoossaall iiss ttoo
rreellaattee tthheessee rraappiidd cchhaannggeess iinn ggaallaaxxiieess ttoo tthhee eevvoolluuttiioonn ooff tthhee ssuurrrroouunnddiinngg ggaass hhaalloo pprreeddiicctteedd bbyy tthheeoorreettiiccaall
mmooddeellss.. OOuurr aaiimm iiss ttoo bbuuiilldd aa llaarrggee ssaammppllee ooff zz ~~ 11 ggaallaaxxiieess cclloossee ttoo tthhee bbeesstt aavvaaiillaabbllee aarrcchhiivvaall SSTTIISS oobbsseerrvveedd
QQSSOO ssiigghhttlliinneess,, ccoommpplleemmeennttiinngg ssmmaalllleerr ssaammpplleess aatt zz << 00..55 aanndd zz >> 22.. TToo aacchhiieevvee tthhiiss wwee pprrooppoossee oobbsseerrvvaattiioonnss
wwiitthh tthhee WWFFCC33 GG114411 ggrriissmm ttoo mmeeaassuurree tthhee rreeddsshhiiffttss aanndd ssttaarr ffoorrmmaattiioonn rraatteess ooff 11220000 zz ~~ 11 ggaallaaxxiieess wwiitthhiinn
660000 kkppcc ooff tthhee SSTTIISS ssiigghhttlliinneess aanndd ccrroossss--ccoorrrreellaattee tthhee rreeddsshhiiffttss ooff tthhee ggaallaaxxiieess wwiitthh aabbssoorrppttiioonn ffeeaattuurreess iinn tthhee
QQSSOO ssppeeccttrraa,, ttoo iiddeennttiiffyy ssttrruuccttuurreess iinn tthhee cciirrccuumm--ggaallaaccttiicc mmeeddiiuumm ((CCGGMM,, <<330000 kkppcc,, pphhyyssiiccaall)) aanndd iinntteerr--ggaallaaccttiicc
mmeeddiiuumm ((IIGGMM,, >>330000 kkppcc)) aassssoocciiaatteedd wwiitthh tthheessee ggaallaaxxiieess.. TThhee eefffificciieennccyy ooff WWFFCC33 wwiillll pprroobbee tthhee CCGGMM ooff ~~ 1100
ttiimmeess tthhee nnuummbbeerr ooff ggaallaaxxiieess ooff ccoonntteemmppoorraarryy ssttuuddiieess.. TThheessee aarree kkeeyy oobbsseerrvvaattiioonnss ffoorr ccoonnssttrraaiinniinngg mmooddeellss ooff
ggaallaaxxyy eevvoolluuttiioonn aanndd wwiillll aallllooww uuss ttoo ddiissttiinngguuiisshh bbeettwweeeenn tthhee ddiiffffeerreenntt ffeeeeddbbaacckk mmooddeellss ggoovveerrnniinngg tthhee iinnflflooww
aanndd  oouuttflflooww  ooff  ggaass  uussiinngg  ssttaattee--ooff--tthhee--aarrtt  ccoossmmoollooggiiccaall  hhyyddrrooddyynnaammiicc  ssiimmuullaattiioonnss..
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IIDD:: 1144779944
PPllaanneettaarryy  NNeebbuullaaee  iinn  tthhee  OOppeenn  CClluusstteerrss  ooff  MM3311

HHoowwaarrdd BBoonndd

TThhee  PPeennnnssyyllvvaanniiaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy
MMoosstt  ppllaanneettaarryy  nneebbuullaaee  ((PPNNee))  aarree  fifieelldd  oobbjjeeccttss..  PPrreecciioouuss  lliittttllee  iiss  kknnoowwnn  aabboouutt  tthheeiirr  pprrooggeenniittoorr
ssttaarrss''  pprrooppeerrttiieess  aanndd  hhooww  tthheeyy  rreellaattee  ttoo  tthhoossee  ooff  tthhee  PPNN..  TThhee  lloonnee  eexxcceeppttiioonnss  aarree  tthhee  vveerryy  rraarree
ccaasseess  wwhheerree  aa  PPNN  iiss  aa  mmeemmbbeerr  ooff  aann  ooppeenn  ssttaarr  cclluusstteerr..  TThheenn  oonnee  ccaann  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  aaggeess,,  mmaasssseess,,  aanndd
ccoommppoossiittiioonnss  ooff  tthhee  pprrooggeenniittoorrss,,  pprroovviiddiinngg  ddiirreecctt  tteessttss  ooff  sstteellllaarr--eevvoolluuttiioonn  tthheeoorryy..

WWee  hhaavvee  rreecceennttllyy  ddiissccoovveerreedd  tthhrreeee  PPNNee  bbeelloonnggiinngg  ttoo  ooppeenn  cclluusstteerrss  iinn  MM3311,,  tthhee  AAnnddrroommeeddaa  GGaallaaxxyy..  HHeerree
wwee  pprrooppoossee  aa  sseett  ooff  HHSSTT  ffoollllooww--uupp  iinnvveessttiiggaattiioonnss..  

FFoorr  tthhee  PPNN  iinn  tthhee  MM3311  cclluusstteerr  BB447777--DD007755,,  wwee  kknnooww  iittss  pprreecciissee  llooccaattiioonn,,  aanndd  tthheerree  aarree  eexxcceelllleenntt
pphhoottoommeettrriicc  ddaattaa  ((ffrroomm  tthhee  MM3311  PPHHAATT  pprroojjeecctt))  tthhaatt  eessttaabblliisshh  tthhee  hhoosstt  cclluusstteerr''ss  aaggee  ((335500  MMyyrr))  aanndd  tthhee
mmaassss  ooff  tthhee  PPNN  pprrooggeenniittoorr  ssttaarr  ((33..3355  MMssuunn))..  WWee  wwiillll  uussee  SSTTIISS  ssppeeccttrroossccooppyy  iinn  tthhee  UUVV  aanndd  ooppttiiccaall  ttoo
mmeeaassuurree  HHee,,  CCNNOO,,  aanndd  aallpphhaa--pprroocceessss  aabbuunnddaanncceess  iinn  tthhee  nneebbuullaa,,  bbaasseedd  oonn  eemmiissssiioonn--lliinnee  flfluuxxeess  aanndd  aa
pphhoottooiioonniizzaattiioonn  ccooddee..  OOuurr  pprriimmaarryy  aaiimm  iiss  ttoo  ccoommppaarree  tthhee  mmeeaassuurreedd  aabbuunnddaanncceess  wwiitthh  pprreeddiiccttiioonnss  ooff
ppoosstt--AAGGBB  eevvoolluuttiioonn  tthheeoorryy..  IInn  ppaarrttiiccuullaarr,,  ""hhoott--bboottttoomm  bbuurrnniinngg""  iiss  eexxppeecctteedd  ttoo  pprroodduuccee  eennhhaanncceedd  HHee//HH
aanndd  NN//OO  aabbuunnddaanncceess  wwhheenn  tthhee  pprrooggeenniittoorr  ssttaarr  iiss  ssuufffificciieennttllyy  mmaassssiivvee,,  bbuutt  iitt  iiss  uunncceerrttaaiinn  wwhheetthheerr
tthhiiss  ooccccuurrss  aatt  mmaasssseess  aass  llooww  aass  ~~33  MMssuunn,,  oorr  rreeqquuiirreess  mmaasssseess  ooff  aatt  lleeaasstt  ~~55  MMssuunn..  TThhuuss  oouurr
oobbsseerrvvaattiioonnss  wwiillll  pprroovviiddee  kkeeyy  nneeww  ccoonnssttrraaiinnttss  oonn  AAGGBB  eevvoolluuttiioonn  ooff  iinntteerrmmeeddiiaattee--mmaassss  ssttaarrss..

FFoorr  ttwwoo  ootthheerr  MM3311  cclluusstteerrss,,  BB445588--DD004499  aanndd  SSKK004444AA,,  wwhhoossee  iinntteeggrraatteedd--lliigghhtt  ssppeeccttrraa  sshhooww  tthhaatt  aa  PPNN  iiss
pprreesseenntt,,  wwee  wwiillll  uussee  WWFFCC33  wwiitthh  aann  [[OO  IIIIII]]  fifilltteerr  ttoo  vveerriiffyy  tthhee  pprreesseennccee  ooff  tthhee  PPNNee,,  aanndd  ddeetteerrmmiinnee
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IIDD:: 1144668833
BBeeffoorree  tthhee  BBuurrsstt::  TThhee  pprrooppeerrttiieess  ooff  RRaappiiddllyy  RRoottaattiinngg,,  MMaassssiivvee  SSuuppeerrggiiaannttss

JJCC BBoouurreett

CCNNRRSS,,  LLaabboorraattooiirree  dd''AAssttrroopphhyyssiiqquuee  ddee  MMaarrsseeiillllee
RRaappiiddllyy rroottaattiinngg,, eevvoollvveedd mmaassssiivvee ssttaarrss aarree tthhoouugghhtt ttoo bbee tthhee pprrooggeenniittoorrss ooff lloonngg ggaammmmaa--rraayy bbuurrssttss ((LLGGRRBBss))..
TThheeiirr rraappiidd rroottaattiioonn mmaayy bbee tthhee rreessuulltt ooff ((aa)) rreedduucceedd aanngguullaarr--mmoommeennttuumm lloossss bbyy aa ssiinnggllee ssttaarr dduuee ttoo rreedduucceedd
mmaassss lloossss aatt llooww mmeettaalllliicciittyy;; oorr ((bb)) ssppiinn--uupp vviiaa mmaassss aanndd aanngguullaarr mmoommeennttuumm ttrraannssffeerr ffrroomm aa ccoommppaanniioonn oorr aa
sstteellllaarr mmeerrggeerr.. IInnddeeppeennddeenntt ooff tthheeiirr ffoorrmmaattiioonn mmeecchhaanniissmm,, tthhee pprrooppeerrttiieess ooff tthheeiirr sstteellllaarr wwiinnddss aarree ssttrroonnggllyy
aaffffeecctteedd bbyy tthheeiirr rraappiidd rroottaattiioonn.. WWee hhaavvee rreecceennttllyy oobbttaaiinneedd ooppttiiccaall ssppeeccttrroossccooppyy ttoo ssttuuddyy tthhee pprrooppeerrttiieess ooff aa
ssaammppllee ooff tteenn ffaasstt rroottaattiinngg,, eevvoollvveedd mmaassssiivvee ssttaarrss iinn tthhee LLaarrggee MMaaggeellllaanniicc CClloouudd.. HHeerree,, wwee pprrooppoossee ttoo uussee
HHSSTT FFUUVV ssppeeccttrroossccooppyy ttoo ddeetteerrmmiinnee tthhee wwiinndd pprrooppeerrttiieess ooff tthheessee oobbjjeeccttss.. TThhee iinnffoorrmmaattiioonn nneeeeddeedd ttoo
cchhaarraacctteerriizzee tthhee sstteellllaarr wwiinnddss ooff mmaassssiivvee ssttaarrss iiss eennccooddeedd iinn FFUUVV ssppeeccttrraa.. EEssttaabblliisshhiinngg tthhee pprrooppeerrttiieess ooff tthheessee
rroottaattiinngg oouuttflfloowwss iiss aa ccrriittiiccaall iissssuuee,, ssiinnccee tthhee pprreesseenntt uunncceerrttaaiinnttiieess rreessttrriicctt oouurr uunnddeerrssttaannddiinngg ooff tthhee eevvoolluuttiioonn
ooff  tthhee  aanngguullaarr  mmoommeennttuumm,,  tthhee  iinniittiiaall--ttoo--fifinnaall  mmaassss  rreellaattiioonn,,  aanndd  tthhee  uullttiimmaattee  ffaattee  ooff  aa  mmaassssiivvee  ssttaarr..  

BByy fifittttiinngg lliinnee pprroofifilleess ffrroomm ssoopphhiissttiiccaatteedd mmooddeell aattmmoosspphheerreess ttoo tthhee FFUUVV ssppeeccttrraa,, wwee wwiillll mmeeaassuurree
pphhoottoosspphheerriicc CCNNOO aabbuunnddaanncceess,, pprroobbee tthhee rroottaattiioonn llaaww ooff tthhee sstteellllaarr wwiinndd,, aanndd ssttuuddyy tthhee iinnflfluueennccee ooff rraappiidd
rroottaattiioonn oonn tthhee pprroofifilleess ooff wwiinndd lliinneess,, aanndd hheennccee oonn tthhee ddeetteerrmmiinnaattiioonn ooff mmaassss--lloossss rraatteess.. WWee wwiillll iinnvveessttiiggaattee
hhooww rraappiidd rroottaattiioonn aaffffeeccttss tthhee oonnsseett ooff cclluummppiinngg,, tthhee pprreesseennccee ooff wwhhiicchh rreedduucceess eessttiimmaatteess ooff mmaassss--lloossss rraatteess..
TThhiiss pprrooggrraamm wwiillll eennaabbllee ddeecciissiivvee sstteeppss ttoowwaarrdd ddeetteerrmmiinniinngg tthhee nnaattuurree ooff rraappiiddllyy rroottaattiinngg,, eevvoollvveedd,, mmaassssiivvee
ssttaarrss,,    aass  rreeqquuiirreedd  ttoo  eevvaalluuaattee  tthheeiirr  ssuuiittaabbiilliittyy  aass  pprrooggeenniittoorrss  ooff  LLGGRRBBss..
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SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2244  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
IIGGMM  aanndd  CCOOSS

IIDD:: 1144668844
WWhhaatt  iiss  aa  GGaallaaxxyy  HHaalloo  RReeaallllyy  LLiikkee??

DDaavviidd BBoowweenn

PPrriinncceettoonn  UUnniivveerrssiittyy
IInn CCyyccllee 2200 wwee uusseedd CCOOSS ttoo mmaapp tthhee bbaarryyoonnss iinn tthhee hhaalloo ooff NNGGCC 11009977 bbyy rreeccoorrddiinngg tthhee aabbssoorrppttiioonn lliinneess
ttoowwaarrddss 44 QQSSOOss wwhhoossee ssiigghhttlliinneess ppaasssseedd tthhrroouugghh tthhee ggaallaaxxyy''ss cciirrccuummggaallaaccttiicc mmeeddiiuumm ((CCGGMM)).. IInn tthhiiss pprrooppoossaall
wwee sseeeekk ttoo eexxtteenndd tthhee mmaapp bbyy oobbsseerrvviinngg 44 nneeww pprroobbeess wwiitthhiinn tthhee vviirriiaall rraaddiiuuss ooff tthhee ggaallaaxxyy,, tthheerreebbyy
iimmpprroovviinngg tthhee `̀rreessoolluuttiioonn'' ooff oouurr mmaapp.. NNGGCC 11009977 iiss aa nneeaarrbbyy,, bbrriigghhtt ((cczz==11227711 kkmm//ss,, LL~~ 11..77LL**)) ssppiirraall ggaallaaxxyy,,
wwhhiicchh hhaass tthhee hhiigghheesstt ddeennssiittyy ooff UUVV--bbrriigghhtt bbaacckkggrroouunndd oobbjjeeccttss bbeehhiinndd iitt.. OOuurr mmaappppiinngg ccoonnssiissttss ooff ddeetteeccttiinngg
LLyymmaann--aallpphhaa ((LLyyaa)) lliinneess,, aass wweellll aass llooww--iioonniizzaattiioonn lliinneess ooff SSii IIII aanndd CC IIII,, aanndd hhiigghheerr iioonniizzaattiioonn lliinneess ooff SSii IIIIII aanndd
SSii IIVV,, ffrroomm tthhee ggaallaaxxyy''ss CCGGMM.. TThhee aannaallyyssiiss ooff oouurr CCyyccllee 2200 ddaattaa ssuuggggeesstteedd tthhaatt tthhee CCGGMM wwaass ddoommiinnaatteedd bbyy
rroottaattiinngg ggaass ffaalllliinngg iinn ffrroomm tthhee IIGGMM,, wwiitthh ppeerrhhaappss ssoommee ssmmaalllleerr ccoonnttrriibbuuttiioonn ffrroomm aann oouuttflflooww aatt ssmmaallll rraaddiiii..
WWiitthh 44 nneeww pprroobbeess,, wwee wwoouulldd tteesstt tthhiiss ccoonncclluussiioonn mmoorree vviiggoorroouussllyy,, aanndd pprroodduuccee tthhee mmoosstt eexxtteennssiivvee mmaapp ooff
tthhee  pphhyyssiiccaall  ccoonnddiittiioonnss  ooff  tthhee  bbaarryyoonnss  iinn  aa  ggaallaaccttiicc  hhaalloo  oouuttssiiddee  ooff  tthhee  LLooccaall  GGrroouupp..
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SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2244  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: AARR
GGaallaaxxiieess

IIDD:: 1144555533
GGrriizzllii::  TThhee  GGrriissmm  rreeddsshhiifftt  &&  LLiinnee  DDaattaabbaassee  ffoorr  HHSSTT  WWFFCC33//IIRR  SSppeeccttrroossccooppyy

GGaabbrriieell BBrraammmmeerr

SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee  --  EESSAA
TThhee HHSSTT aarrcchhiivvee ccoonnttaaiinnss rroouugghhllyy 00..77 ssqquuaarree ddeeggrreeeess ooff ccoovveerraaggee wwiitthh tthhee WWFFCC33//IIRR ggrriissmm eelleemmeennttss,, pprroovviiddiinngg
llooww ssppeeccttrraall rreessoolluuttiioonn // hhiigghh ssppaattiiaall rreessoolluuttiioonn sslliittlleessss ssppeeccttrroossccooppyy oovveerr tthhee rraannggee 00..88----11..77 mmiiccrroonnss.. TThhee
aarrcchhiivvee rreepprreesseennttss aa hheetteerrooggeenneeoouuss mmiixx ooff llaarrggee,, uunniiffoorrmm pprrooggrraammss aanndd aa vvaarriieettyy ooff ssmmaalllleerr pprrooggrraammss ffooccuussiinngg
oonn mmoorree ssppeecciifificcaallllyy sseelleecctteedd ttaarrggeettss ssuucchh aass ggaallaaxxyy oovveerrddeennssiittiieess aanndd fifieellddss aarroouunndd ddiissttaanntt qquuaassaarrss.. OOnnllyy tthhee
33DD--HHSSTT ssppeeccttrraa------rreepprreesseennttiinngg jjuusstt 2200%% ooff tthhee aarrcchhiivvaall hhoollddiinnggss iinn jjuusstt tthhee rreeddddeerr GG114411 ggrriissmm------hhaavvee bbeeeenn
ffuullllyy pprroocceesssseedd ssyysstteemmaattiiccaallllyy aanndd aauuttoommaattiiccaallllyy.. HHeerree wwee pprrooppoossee tthhee ""GGrriizzllii"" pprroojjeecctt ttoo ddeemmooccrraattiizzee aacccceessss
ttoo WWFFCC33//IIRR sslliittlleessss ssppeeccttrroossccooppyy aanndd pprroovviiddee uunniiffoorrmm pprroocceessssiinngg,, rreeddsshhiifftt aanndd eemmiissssiioonn lliinnee mmeeaassuurreemmeennttss ooff
tthhee ffuullll WWFFCC33 GG110022++GG114411 ssppeeccttrraall aarrcchhiivvee.. NNoovveell bbeenneefifittss ooff tthhee GGrriizzllii pprroocceessssiinngg iinncclluuddee 11)) IInnccrreeaassiinngg tthhee
aarreeaall ccoovveerraaggee ooff ccaattaalloogguueedd rreeddsshhiifftt aanndd lliinnee mmeeaassuurreemmeennttss bbyy aa ffaaccttoorr ooff fifivvee,, 22)) PPrroovviiddiinngg rreedduucceedd ssppeeccttrraa
aanndd ssiimmuullttaanneeoouuss fifittss ddeerriivveedd ffrroomm bbootthh WWFFCC33//IIRR ggrriissmmss,, aanndd 33)) CCoommbbiinniinngg ssppeeccttrraa iinn ddeeeepp aarreeaass oobbsseerrvveedd aatt
mmuullttiippllee ppoossiittiioonn aanngglleess.. TThhee uunniiffoorrmm pprroocceessssiinngg ooff tthhee ggrriissmm aarrcchhiivvee aanndd rreesstt--ffrraammee ooppttiiccaall ssppeeccttrraa ffoorr
ggaallaaxxiieess aatt 00..22 << zz << 33..55 wwiillll eennaabbllee mmyyrriiaadd sscciieennttiifificc aapppplliiccaattiioonnss ooff tthhee rriicchh ddaattaasseett.. AAmmoonngg tthheemm wwee wwiillll
ffooccuuss oonn ccoonnssttrraaiinniinngg tthhee dduusstt eexxttiinnccttiioonn ttoowwaarrddss HHIIII rreeggiioonnss iinn ddiissttaanntt ssttaarr--ffoorrmmiinngg ggaallaaxxiieess aanndd ddeetteerrmmiinniinngg
rroobbuusstt eemmiissssiioonn lliinnee lluummiinnoossiittyy ffuunnccttiioonnss ttoo hheellpp iinnffoorrmm ppllaannnniinngg ooff ffuuttuurree ssppaaccee--bbaasseedd ccoossmmoollooggyy mmiissssiioonnss
ssuucchh aass WWFFIIRRSSTT.. AAllll LLeeggaaccyy ddaattaa pprroodduuccttss aanndd tthhee ssooffttwwaarree ttoooollss uusseedd ttoo ggeenneerraattee tthheemm wwiillll bbee mmaaddee ffrreeeellyy
aavvaaiillaabbllee  tthhrroouugghh  tthhee  HHuubbbbllee  LLeeggaaccyy  AArrcchhiivvee..
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SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2244  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SSoollaarr  SSyysstteemm

IIDD:: 1144665500
AA  ssiimmppllee  ddeefifinnaattiivvee  tteesstt  ffoorr  cchhlloorriiddee  ssaallttss  oonn  EEuurrooppaa

MMiicchhaaeell BBrroowwnn

CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy
EEuurrooppaa iiss aa pprriimmee llooccaattiioonn ffoorr eexxpplloorriinngg oouurr ccoonncceeppttss ooff hhaabbiittaabbiilliittyy tthhrroouugghhoouutt tthhee ssoollaarr ssyysstteemm.. AAss
iimmppoorrttaannttllyy,, EEuurrooppaa iiss aa ccaassee ssttuuddyy ffoorr hhooww lliiqquuiidd wwaatteerr ddrriivveess tthhee ggeeoocchheemmiissttrryy aanndd ggeeoopphhyyssiiccss iinn aa wwoorrlldd
vveerryy ddiiffffeerreenntt ffrroomm oouurr oowwnn.. OOnnee ooff tthhee kkeeyyss ttoo uunnddeerrssttaannddiinngg tthhee lliiqquuiidd wwaatteerr''ss eeffffeecctt oonn hhaabbiittaabbiilliittyy,,
ggeeoocchheemmiissttrryy,, aanndd eevveenn oonn ggeeoopphhyyssiiccss iiss uunnddeerrssttaannddiinngg tthhee cchheemmiissttrryy ooff tthhee iinntteerrnnaall oocceeaann.. EEvvaappoorriitteess oonn tthhee
ssuurrffaaccee  ooff  EEuurrooppaa  pprroovviiddee  aa  wwiinnddooww  iinnttoo  tthhiiss  oocceeaann  cchheemmiissttrryy..  

RReecceenntt oobbsseerrvvaattiioonnss hhaavvee oovveerrttuurrnneedd 1155 yyeeaarrss wwoorrtthh ooff aassssuummppttiioonnss aabboouutt tthhee cchheemmiissttrryy ooff EEuurrooppaa''ss oocceeaann
aanndd hhaavvee ssuuggggeesstteedd tthhaatt cchhlloorriiddee ssaallttss ---- rraatthheerr tthhaann ssuullffaattee ssaallttss ---- ccoouulldd bbee tthhee mmoosstt aabbuunnddaanntt ccoonnssttiittuueenntt
iinn tthhee oocceeaann aanndd iinn tthhee ssuurrffaaccee eevvaappoorriitteess.. TThhee ppoossssiibbiilliittyy ooff cchhlloorriiddee ssaallttss hhaass mmaajjoorr iimmpplliiccaattiioonnss ffoorr
ggeeoopphhyyssiiccss aanndd hhaabbiittaabbiilliittyy,, bbuutt,, bbeeccaauussee cchhlloorriiddee ssaallttss aarree bbaassiiccaallllyy ffeeaattuurreelleessss,, ddeefifinniittiivvee ssppeeccttrraall eevviiddeennccee
wwaass  tthhoouugghhtt  iimmppoossssiibbllee..

NNeeww llaabboorraattoorryy ddaattaa nnooww sshhoowwss,, hhoowweevveerr,, tthhaatt eelleeccttrroonn iirrrraaddiiaattiioonn wwiitthh EEuurrooppaa--lliikkee flfluuxxeess iimmppaarrttss ddiissttiinncctt
ssppeeccttrraall aabbssoorrppttiioonn ffeeaattuurreess oonn cchhlloorriiddee ssaallttss.. TThheessee ssppeeccttrraall ffeeaattuurreess,, iinn ssppeecciifificc bbaannddss bbeettwweeeenn 443300 aanndd 883300
nnmm,, aarree uunniiqquueellyy aacccceessssiibbllee ttoo hhiigghh ssppaattiiaall rreessoolluuttiioonn HHSSTT ssppeeccttrroossccooppyy.. WWee pprrooppoossee aa vveerryy ssiimmppllee pprrooggrraamm ttoo
oobbttaaiinn ffoouurr sseeppaarraattee hhiigghh ssppaattiiaall rreessoolluuttiioonn SSTTIISS sslliitt ssccaannss aaccrroossss tthhee ddiisskk ooff EEuurrooppaa ttoo ccoonnssttrruucctt aa gglloobbaall
ssppeeccttrraall mmaapp wwhhiicchh wwiillll ddeetteecctt aanndd mmaapp tthheessee ssuurrffaaccee ssaallttss.. TThheessee oobbsseerrvvaattiioonnss ccaann ddeefifinniittiivveellyy iiddeennttiiffyy
cchhlloorriiddee ssaallttss oonn EEuurrooppaa aanndd ffuunnddaammeennttaallllyy cchhaannggee oouurr uunnddeerrssttaannddiinngg ooff tthhiiss wwoorrlldd.. RRaarreellyy ccaann ssuucchh aa ssiimmppllee
aanndd  sshhoorrtt  pprrooggrraamm  wwiitthh  HHSSTT  hhaavvee  tthhee  ppoossssiibbiilliittyy  ooff  oobbttaaiinniinngg  ssuucchh  ccoonncclluussiivvee  aanndd  ttrraannssffoorrmmaattiivvee  rreessuullttss..
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SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2244  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
IIGGMM  aanndd  CCOOSS

IIDD:: 1144666655
UUllttrraavviioolleett  SSppeeccttrraa  ooff  aa  NNoorrmmaall  SSttaannddaarrdd  CCaannddllee

PPeetteerr BBrroowwnn

TTeexxaass  AA  &&  MM  UUnniivveerrssiittyy
TTyyppee IIaa SSuuppeerrnnoovvaaee ((SSNNee IIaa)) aarree iimmppoorrttaanntt ttoooollss iinn tthhee ssttuuddyy ooff oouurr uunniivveerrssee,, bbuutt aarree nnoott ffuullllyy uunnddeerrssttoooodd aatt
rreesstt--ffrraammee uullttrraavviioolleett ((UUVV)) wwaavveelleennggtthhss.. HHiigghh qquuaalliittyy ssppeeccttrraa iinn tthhee mmiidd--UUVV ((<<22550000 AAnnggssttrroommss)) aarree ssccaarrccee
bbeeccaauussee ooff tthhee nneeeedd ffoorr ssppaaccee bbaasseedd oobbsseerrvvaattiioonnss aanndd tthhee ffaaiinntt flfluuxx lleevveellss iinn tthhee UUVV dduuee ttoo tthhee aabbssoorrppttiioonn ooff
iirroonn ppeeaakk eelleemmeennttss.. WWhhiillee bbaadd ffoorr flfluuxx lleevveellss,, tthhee iirroonn lliinnee bbllaannkkeettiinngg mmaakkeess tthhee UUVV ssppeeccttrruumm vveerryy sseennssiittiivvee
ttoo ddiiffffeerreenncceess iinn tthhee tteemmppeerraattuurree,, ddeennssiittyy,, aanndd mmeettaalllliicciittyy----iimmppoorrttaanntt iinnggrreeddiieennttss ffoorr SSNN mmooddeelliinngg.. AAnn
eexxpplloossiioonn ooff uullttrraavviioolleett oobbsseerrvvaattiioonnss ooff ttyyppee IIaa SSuuppeerrnnoovvaaee ((SSNNee IIaa)) hhaass rreevveeaalleedd aa ddiivveerrssiittyy iinn tthhee UUVV
pprrooppeerrttiieess ooff eevveenn ooppttiiccaallllyy nnoorrmmaall SSNNee.. HHSSTT hhaass rreecceennttllyy oobbttaaiinneedd sseevveerraall eexxcceelllleenntt UUVV ssppeeccttrraa rreeaacchhiinngg mmiidd--
UUVV wwaavveelleennggtthhss ffoorr eexxaammpplleess ooff SSNNee tthhaatt aarree ""UUVV--bblluuee"" oorr hhaavvee bbrrooaadd oorr mmooddeerraatteellyy nnaarrrrooww ooppttiiccaall lliigghhtt
ccuurrvveess.. YYeett wwee aarree ssttiillll llaacckkiinngg aa ggoooodd UUVV ssppeeccttrruumm ooff aann UUVV aanndd ooppttiiccaallllyy nnoorrmmaall SSNN IIaa.. DDoozzeennss ooff UUVV lliigghhtt
ccuurrvveess ffrroomm SSwwiifftt//UUVVOOTT aanndd ddoozzeennss ooff rreesstt--ffrraammee UUVV oobbsseerrvvaattiioonnss ooff hhiigghh rreeddsshhiifftt SSNNee oobbsseerrvveedd ffrroomm tthhee
ggrroouunndd aanndd HHSSTT wwiillll bbeenneefifitt ffrroomm tthhee pphhyyssiiccaall iinnssiigghhtt ggaaiinneedd ffrroomm hhiigghh qquuaalliittyy UUVV ssppeeccttrraa.. TThheessee ssppeeccttrraa wwiillll
bbee ccrruucciiaall ttoo mmooddeelllliinngg tthhee vvaarriieedd bbeehhaavviioorr wwee oobbsseerrvvee iinn tthhee UUVV.. WWee pprrooppoossee ttaarrggeett ooff ooppppoorrttuunniittyy
oobbsseerrvvaattiioonnss wwiitthh HHSSTT ttoo pprroovviiddee mmiidd--UUVV pphhoottoommeettrryy aanndd ssppeeccttrroossccooppyy ooff aa nnoorrmmaall SSNN IIaa tthhiiss ccyyccllee.. TThheessee
wwiillll  sseerrvvee  aass  bbeenncchhmmaarrkkss  aaggaaiinnsstt  wwhhiicchh  ttoo  ccoommppaarree  pphhoottoommeettrryy,,  ootthheerr  ssppeeccttrroossccooppyy,,  aanndd  tthheeoorreettiiccaall  mmooddeellss..
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SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2244  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPooppuullaattiioonnss

IIDD:: 1144775599
WWhhaatt  HHaappppeennss  iinn  tthhee  AAttmmoosspphheerreess  ooff  HHoott  HHoorriizzoonnttaall  BBrraanncchh  SSttaarrss  NNeeaarr
2200,,000000KK??

TThhoommaass BBrroowwnn

SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee
IInn tthhee ccoolloorr--mmaaggnniittuuddee ddiiaaggrraammss ((CCMMDDss)) ooff mmaannyy gglloobbuullaarr cclluusstteerrss,, tthhee hhoorriizzoonnttaall bbrraanncchh ((HHBB)) eexxhhiibbiittss aa lloonngg
bblluuee ttaaiill eexxtteennddiinngg ttoo hhiigghh eeffffeeccttiivvee tteemmppeerraattuurreess.. IInn ssuucchh cclluusstteerrss,, ttwwoo ddiissccoonnttiinnuuiittiieess aappppeeaarr wwiitthhiinn tthhee HHBB
llooccuuss.. TThhee fifirrsstt ddiissccoonnttiinnuuiittyy ooccccuurrss aatt ~~1122,,000000KK,, aanndd wwaass ddiissccoovveerreedd bbyy GGrruunnddaahhll eett aall.. ((11999988)).. IItt iiss
aassssoocciiaatteedd wwiitthh tthhee rraaddiiaattiivvee lleevviittaattiioonn ooff mmeettaallss aanndd tthhee ggrraavviittaattiioonnaall sseettttlliinngg ooff hheelliiuumm iinn tthhee aattmmoosspphheerreess ooff
HHBB ssttaarrss hhootttteerr tthhaann 1122,,000000KK.. TThhee hhoott ssuubbddwwaarrff ssttaarrss ooff tthhee GGaallaaccttiicc fifieelldd ppooppuullaattiioonn eexxhhiibbiitt tthhee ssaammee
pphheennoommeennoonn.. TThhee sseeccoonndd ddiissccoonnttiinnuuiittyy ooccccuurrss aatt ~~2200,,000000KK,, aanndd wwaass ddiissccoovveerreedd bbyy MMoommaannyy eett aall.. ((22000022))..
IIttss oorriiggiinn iiss uunnkknnoowwnn,, bbuutt iitt aappppeeaarrss aatt tthhee ssaammee eeffffeeccttiivvee tteemmppeerraattuurree iinn aallll gglloobbuullaarr cclluusstteerrss hhoossttiinngg HHBB ssttaarrss
nneeaarr 2200,,000000KK,, rreeggaarrddlleessss ooff cclluusstteerr pprrooppeerrttiieess ((aaggee,, cchheemmiiccaall ccoommppoossiittiioonn,, mmaassss,, eettcc..)).. WWee pprrooppoossee SSTTIISS lloonngg--
sslliitt ssppeeccttrroossccooppyy ooff 66 HHBB ssttaarrss tthhaatt ssttrraaddddllee tthhiiss ffeeaattuurree iinn tthhee HHBB ddiissttrriibbuuttiioonn ooff oommeeggaa CCeenn,, tthhee nneeaarreesstt
gglloobbuullaarr cclluusstteerr wwhheerree tthhee ffeeaattuurree iiss wweellll ppooppuullaatteedd.. WWiitthh tthhiiss aapppprrooaacchh,, wwee ccaann eefffificciieennttllyy oobbttaaiinn hhiigghh--qquuaalliittyy
UUVV aanndd bblluuee ssppeeccttrraa tthhaatt ssppaann tthhee ffuullll wwaavveelleennggtthh rraannggee ooff tthhee pphhoottoommeettrriicc bbaannddss wwhheerree tthhiiss CCMMDD ffeeaattuurree iiss
mmoosstt pprroommiinneenntt -- aa rraannggee tthhiiss iiss oonnllyy aacccceessssiibbllee bbyy HHSSTT.. TThhee rreessuullttiinngg ssppeeccttrraa wwiillll uunnaammbbiigguuoouussllyy rreevveeaall tthhee
nnaattuurree ooff tthhiiss pphheennoommeennoonn -- oonnee tthhaatt iiss uunniivveerrssaall iinn tthhee aattmmoosspphheerreess ooff hhoott eevvoollvveedd ssttaarrss -- aanndd wwiillll yyiieelldd nneeww
iinnssiigghhtt  iinnttoo  tthhee  rroollee  ooff  ddiiffffuussiioonn  aanndd  rraaddiiaattiivvee  lleevviittaattiioonn  iinn  tthheessee  ssttaarrss..
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SSoollaarr  SSyysstteemm

IIDD:: 1144662299
AAssttrroommeettrryy  ooff  22001144MMUU6699  ffoorr  NNeeww  HHoorriizzoonnss  eennccoouunntteerr

MMaarrcc BBuuiiee

SSoouutthhwweesstt  RReesseeaarrcchh  IInnssttiittuuttee
WWee  pprrooppoossee  1122  oorrbbiittss  ooff  ttiimmee  ttoo  mmaakkee  hhiigghh--pprreecciissiioonn  aassttrroommeettrriicc  mmeeaassuurrmmeennttss  ooff  tthhee  NNeeww  HHoorriizzoonnss  eexxtteennddeedd
mmiissssiioonn  ttaarrggeett,,  22001144MMUU6699..  TThheessee  oobbsseerrvvaattiioonnss  aarree  iinn  ddiirreecctt  ssuuppppoorrtt  ooff  tthhee  nnaavviiggaattiioonn  ooff  NNeeww  HHoorriizzoonnss  lleeaaddiinngg
uupp  ttoo  iittss  eennccoouunntteerr  iinn  JJaann  22001199..  TThheessee  vviissiittss  rreepprreesseenntt  aann  ooppttiimmiizzeedd  ppllaann  ffoorr  iimmpprroovveedd  oorrbbiitt  eessttiimmaatteess  tthhaatt  wwiillll
ccoommpplleettee  aass  tthhee  ttaarrggeett  bbeeccoommeess  ddiirreeccttllyy  oobbsseerrvvaabbllee  bbyy  NNeeww  HHoorriizzoonnss..  TThhiiss  aassttrroommeettrryy  iiss  aa  kkeeyy  eelleemmeenntt  lleeaaddiinngg
uupp  ttoo  aa  cclloossee  iinnvveessttiiggaattiioonn  ooff  aa  CCoolldd--CCllaassssiiccaall  KKuuiippeerr  BBeelltt  OObbjjeecctt,,  oonnee  ooff  tthhee  mmoosstt  pprriimmiittiivvee  mmeemmbbeerrss  ooff  oouurr  ssoollaarr
ssyysstteemm..
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: AARR
IIGGMM  aanndd  CCOOSS

IIDD:: 1144555544
AAccccuurraattee  PPrreeddiiccttiioonnss  ffoorr  DDaarrkk  MMaatttteerr  SSuubbssttrruuccttuurree

JJaammeess BBuulllloocckk

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  IIrrvviinnee
AAmmoonngg tthhee mmoosstt ffuunnddaammeennttaall pprreeddiiccttiioonnss ooff LLCCDDMM ccoossmmoollooggyy iiss tthhee eexxiisstteennccee ooff aa llaarrggee nnuummbbeerr ooff ddaarrkk
ssuubbhhaallooss iinn aanndd aarroouunndd ggaallaaxxiieess,, mmoosstt ooff wwhhiicchh sshhoouulldd bbee eennttiirreellyy ddeevvooiidd ooff ssttaarrss.. CCoonnfifirrmmiinngg tthhee eexxiisstteennccee ooff
tthhiiss ssuubbssttrruuccttuurree ssttaannddss aammoonngg tthhee mmoosstt iimmppoorrttaanntt eemmppiirriiccaall cchhaalllleennggeess iinn mmooddeerrnn ccoossmmoollooggyy.. TThhee ggooaall ooff
tthhiiss pprrooppoossaall iiss ttoo mmaakkee rroobbuusstt LLCCDDMM pprreeddiiccttiioonnss ffoorr ddaarrkk hhaalloo ssuubbssttrruuccttuurree uussiinngg hhiigghh--rreessoolluuttiioonn ccoossmmoollooggiiccaall
ssiimmuullaattiioonnss tthhaatt eexxpplliicciittllyy iinncclluuddee tthhee eeffffeeccttss ooff bbaarryyoonnss vviiaa aa ffaasstt hhyybbrriidd NN--bbooddyy mmeetthhoodd aass wweellll aass ffuullll
hhyyddrrooddyynnaammiiccaall  rruunnss..  

OObbsseerrvvaattiioonnaall ssttuuddiieess ooff ssttrroonngg ggrraavviittaattiioonnaall lleennssiinngg ssyysstteemmss uussiinngg HHSSTT aanndd ootthheerr iinnssttrruummeennttss hhaavvee bbeegguunn ttoo
ddeetteecctt ssuubbssttrruuccttuurreess wwiitthh mmaasssseess aapppprrooaacchhiinngg tthhoossee wwhheerree hhaallooss mmaayy bbee eennttiirreellyy ddaarrkk.. TThheerree iiss rreeaall hhooppee
tthhaatt ssiimmiillaarr ssttuuddiieess ccaann ddeetteecctt aanndd qquuaannttiiffyy ssuubbhhaallooss wwiitthh mmaasssseess 110000 ttiimmeess ssmmaalllleerr.. MMoorreeoovveerr,, tthhee nnuummbbeerr
ooff ssuuiittaabbllee lleennsseess iiss eexxppeecctteedd ttoo ggrrooww ssuubbssttaannttiiaallllyy iinn ccoommiinngg yyeeaarrss.. SStteellllaarr ssttrreeaammss aarroouunndd tthhee MMiillkkyy WWaayy
pprroovviiddee aann iinnddeeppeennddeenntt mmeeaannss ooff ddeetteeccttiinngg ssuubbssttrruuccttuurree.. TThhee nnuummbbeerr ooff ccoolldd sstteellllaarr ssttrreeaammss iiss ttoooo eexxppeecctteedd
ttoo  ggrrooww  aass  ssuurrvveeyyss  lliikkee  LLSSSSTT  ccoommee  oonn  lliinnee..

WWhhiillee wwee aarree ppooiisseedd ffoorr pphhaassee--cchhaannggee iinn oouurr aabbiilliittyy ttoo ddeetteecctt aanndd qquuaannttiiffyy ssuubbssttrruuccttuurree,, tthhee ccuurrrreenntt ssttaattee ooff
tthheeoorreettiiccaall pprreeddiiccttiioonnss iiss ffaarr bbeehhiinndd.. TThhee vvaasstt mmaajjoorriittyy ooff pprreeddiiccttiioonnss iinncclluuddee oonnllyy ddaarrkk mmaatttteerr aanndd tthheerreeffoorree
nneegglleecctt tthhee ddeessttrruuccttiivvee eeffffeecctt ooff cceennttrraall ggaallaaxxiieess ---- aann eeffffeecctt tthhaatt iiss kknnooww ttoo rreedduuccee ssuubbssttrruuccttuurree ssiiggnniifificcaannttllyy
iinn tthhee ccoorreess ooff hhaallooss,, tthhee vveerryy rreeggiioonnss wwhheerree oobbsseerrvvaattiioonnss aarree mmoosstt sseennssiittiivvee.. OOuurr ssiimmuullaattiioonnss wwiillll oovveerrccoommee
tthhiiss  ddeefificciieennccyy  aanndd  pprroovviiddee  tthhee  pprreeddiiccttiioonnss  nneeeeddeedd  ttoo  aaccccuurraatteellyy  iinntteerrpprreett  oobbsseerrvvaattiioonnaall  rreessuullttss..
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
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IImmaaggiinngg  aa  MMaassssiivvee  GGaallaaxxyy  OOvveerrddeennssiittyy  aatt  zz==22..33::  TThhee  MMoorrpphhoollooggyy--DDeennssiittyy
RReellaattiioonn  aatt  HHiigghh  RReeddsshhiifftt

ZZhheenngg CCaaii

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  CCrruuzz
WWee pprrooppoossee ddeeeepp HHSSTT//WWFFCC33 iimmaaggiinngg iinn tthhee ddeennssiittyy ppeeaakk aarreeaa ooff BBOOSSSS11444411 pprroottoocclluusstteerr aatt zz == 22..3322 ttrraacceedd
bbyy aann eexxttrreemmee rraarree ggrroouupp ooff LLyy--aallpphhaa aabbssoorrbbeerrss aanndd mmuullttiippllee qquuaassaarrss.. TThhiiss ssttrruuccttuurree iiss sseelleecctteedd ffrroomm tthhee llaarrggee
ssuurrvveeyy vvoolluummee ooff 11 GGppcc^̂33 ccoovveerreedd bbyy SSDDSSSS,, aanndd iiss tthhee mmoosstt oovveerrddeennssee aanndd rroobbuussttllyy eessttaabblliisshheedd cclluusstteerr--ssiizzeedd
oovveerrddeennssiittyy aatt zz ~~ 22.. TThhiiss mmaassssiivvee ssttrruuccttuurree cceenntteerreedd oonn aa 77'' xx77'' ((1122 MMppcc xx 1122 MMppcc)) ssuubb--rreeggiioonn hhaass tthhee
hhiigghheesstt ggaallaaxxyy oovveerrddeennssiittyy ooff 1100..88++//--11..00,, aanncchhoorreedd bbyy tthhee llaarrggeesstt aanndd mmoosstt lluummiinnoouuss LLyymmaann aallpphhaa nneebbuullaa
kknnoowwnn aatt zz>>22.. IInn tthhiiss aarreeaa,, oouurr KKeecckk++ LLBBTT oobbsseerrvvaattiioonnss hhaavvee oobbttaaiinneedd tthhee ssppeeccttrraa ffoorr tthhee uunniiqquuee LLyy--aallpphhaa
nneebbuullaa,, 2200 ssttrroonngg LLyy--aallpphhaa eemmiittttiinngg ggaallaaxxiieess aatt zz==22..3322++//--00..0022,, aanndd 111100 LLyymmaann bbrreeaakk ggaallaaxxiieess ((ii << 2244..55)).. TThhiiss
fifieelldd iiss aallssoo ccoovveerreedd iinn ccoommpplleettee wwaavveelleennggtthh oobbsseerrvvaattiioonnss ffrroomm UU--bbaanndd ttoo KK--bbaanndd uussiinngg ggrroouunndd--bbaasseedd iimmaaggiinngg..
HHeerree wwee pprrooppoossee ttoo uussee nniinnee HHSSTT//WWFFCC33 ppooiinnttiinnggss ttoo ccoovveerr tthhiiss cceennttrraall rreeggiioonn iinn 99 oorrbbiittss.. WWee wwiillll mmeeaassuurree tthhee
ddeettaaiilleedd rreesstt--ffrraammee ooppttiiccaall mmoorrpphhoollooggyy ooff tthhiiss ssaammppllee,, ttoo ddeetteerrmmiinnee wwhheetthheerr tthhee uunniivveerrssaall mmoorrpphhoollooggyy--ddeennssiittyy
rreellaattiioonnsshhiipp oobbsseerrvveedd iinn tthhee llooww--rreeddsshhiifftt uunniivveerrssee iiss aallrreeaaddyy iinn ppllaaccee iinn aanndd aarroouunndd mmoosstt oovveerrddeennssee rreeggiioonn aatt zz
~~ 22.. WWee wwiillll aallssoo pprroobbee tthhee ppoowweerriinngg mmeecchhaanniissmm ooff tthhee llaarrggeesstt LLyy--aallpphhaa nneebbuullaa,, tteessttiinngg iiff tthhiiss nneebbuullaa iiss
ppoowweerreedd bbyy mmeerrggiinngg ooff sseeppaarraatteedd ggaallaaxxiieess.. CCoommbbiinniinngg tthhee nneeww HHSSTT oobbsseerrvvaattiioonnss wwiitthh tthhee eexxiissttiinngg mmuullttii--
wwaavveelleennggtthh iimmaaggiinngg rraannggiinngg ffrroomm 00..33 -- 22..33 mmiiccrroonnss,, ooppttiiccaall ssppeeccttrroossccooppyy,, aanndd nnaarrrrooww--bbaanndd iimmaaggiinngg,, wwee wwiillll
pprroovviiddee aa ccoommpplleettee ssaammppllee ooff ggaallaaxxiieess iinn tthhee mmoosstt mmaassssiivvee pprroottoocclluusstteerr aatt zz==22 wwhhiicchh ccoouulldd bbee eevvoollvveedd iinnttoo
tthhee  mmoosstt  mmaassssiivvee  ggaallaaxxyy  cclluusstteerrss  ((1100^̂1155  MM__ssuunn))  iinn  llaatteerr  eeppoocchh..
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AAssttrroommeettrriicc  LLiigghhtt  DDeeflfleeccttiioonn  TTeesstt  ooff  GGeenneerraall  RReellaattiivviittyy  ffoorr  NNoonn--sspphheerriiccaall
BBooddiieess::  CClloossee  AApppprrooaacchh  ttoo  JJuuppiitteerr

SStteeffaannoo CCaasseerrttaannoo

SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee
EEiinnsstteeiinn''ss tthheeoorryy ooff GGeenneerraall RReellaattiivviittyy iiss aa kkeeyy ccoommppoonneenntt ooff oouurr uunnddeerrssttaannddiinngg ooff ccoossmmoollooggyy,, uunnddeerrllyyiinngg tthhee
iinntteerrpprreettaattiioonn ooff ccoossmmiicc aacccceelleerraattiioonn iinn tteerrmmss ooff DDaarrkk EEnneerrggyy.. GGrraavviittaattiioonnaall lleennssiinngg iiss aa mmaajjoorr eelleemmeenntt ooff
mmooddeerrnn oobbsseerrvvaattiioonnaall ccoossmmoollooggyy,, uusseedd bbootthh iinn rreeccoonnssttrruuccttiinngg tthhee mmaassss ddiissttrriibbuuttiioonn ooff ggaallaaxxiieess aanndd cclluusstteerrss ooff
ggaallaaxxiieess,, aanndd iinn pprreeddiiccttiinngg tthhee mmaaggnniifificcaattiioonn ooff ssoouurrcceess bbeehhiinndd mmaassssiivvee cclluusstteerrss.. AAnn aassttrroommeettrriicc vveerriifificcaattiioonn ooff
ggrraavviittaattiioonnaall lleennssiinngg wwaass hhiissttoorriiccaallllyy tthhee fifirrsstt eexxppeerriimmeennttaall tteesstt ooff GGeenneerraall RReellaattiivviittyy,, yyeett tthheerree hhaass bbeeeenn ttoo
ddaattee nnoo vveerriifificcaattiioonn ooff tthhee ddeeflfleeccttiioonn pprreeddiicctteedd ffoorr aa nnoonn--sspphheerriiccaall ssoouurrccee.. WWee pprrooppoossee ttoo uussee tthhee aassttrroommeettrriicc
ccaappaabbiilliittiieess ooff WWFFCC33 iinn ssppaattiiaall ssccaann mmooddee ttoo oobbsseerrvvee tthhee aappppaarreenntt sshhiifftt iinn ppoossiittiioonn ooff sseevveerraall ssttaarrss iinn tthhrreeee
sseeppaarraattee fifieellddss dduurriinngg tthheeiirr nneeaarr--ooccccuullttaattiioonn bbyy JJuuppiitteerr.. TThheessee mmeeaassuurreemmeennttss wwiillll pprroovviiddee ttwwoo ffuunnddaammeennttaall
tteessttss ooff GGeenneerraall RReellaattiivviittyy:: ((11)) oonnee ooff tthhee mmoosstt pprreecciissee lliigghhtt--ddeeflfleeccttiioonn tteessttss eevveerr ccoonndduucctteedd,, aanndd tthhee mmoosstt
pprreecciissee iinn tthhee vviissiibbllee,, vveerriiffyyiinngg tthhee GGRR pprreeddiiccttiioonn wwiitthh aa pprreecciissiioonn ooff 00..0044%%,, aanndd ((22)) tthhee fifirrsstt mmeeaassuurreemmeenntt ooff
tthhee ddiiffffeerreennttiiaall ddeeflfleeccttiioonn dduuee ttoo tthhee flflaatttteenniinngg ooff JJuuppiitteerr''ss ggrraavviittaattiioonnaall ppootteennttiiaall,, vveerriiffyyiinngg tthhee GGRR pprreeddiiccttiioonn
ooff  ddeeflfleeccttiioonn  bbyy  aa  **nnoonn--sspphheerriiccaall**  mmaassss  wwiitthh  aa  pprreecciissiioonn  ooff  55%%..
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IIddeennttiiffyyiinngg  GGlloobbuullaarr  CClluusstteerrss  HHoossttiinngg  LLaarrggee  NNuummbbeerrss  ooff  BBllaacckk  HHoolleess

SSoouurraavv CChhaatttteerrjjeeee

NNoorrtthhwweesstteerrnn  UUnniivveerrssiittyy
TThhee ddeetteeccttiioonn bbyy LLIIGGOO ooff ggrraavviittaattiioonnaall wwaavveess eemmiitttteedd bbyy mmeerrggiinngg bbllaacckk hhoolleess ((BBHH)) hhaass ggeenneerraatteedd wwiiddeesspprreeaadd
iinntteerreesstt iinn tthhee aassttrroopphhyyssiiccss ooff bbiinnaarryy BBHH ((BBBBHH)) ffoorrmmaattiioonn.. DDiissccoovveerriieess ooff ccaannddiiddaattee BBHH XX--rraayy bbiinnaarriieess iinn
GGaallaaccttiicc aanndd eexxttrraaggaallaaccttiicc gglloobbuullaarr cclluusstteerrss ((GGCC)) vviiaa XX--rraayy aanndd rraaddiioo ssuurrvveeyyss iinnddiiccaattee tthhee ppoossssiibbllee eexxiisstteennccee ooff
hhuunnddrreeddss ooff BBHHss bboouunndd ttoo GGCCss.. CCuurrrreenntt tthheeoorreettiiccaall mmooddeellss aallssoo ssuuggggeesstt tthhaatt GGCCss aarree eefffificciieenntt ffaaccttoorriieess ooff
BBBBHHss.. AA llaarrggee ppooppuullaattiioonn ooff BBHHss ccaann ddrraammaattiiccaallllyy aalltteerr tthhee gglloobbaall ddyynnaammiiccaall eevvoolluuttiioonn ooff tthhee hhoosstt GGCC..
CCoonnsseeqquueennttllyy,, tthhee oobbsseerrvvaabbllee GGCC pprrooppeerrttiieess,, eexxtteennssiivveellyy ssttuuddiieedd aanndd ccaattaalloogguueedd uussiinngg HHSSTT,, aarree aallssoo aaffffeecctteedd..
WWee pprrooppoossee ttoo ccrreeaattee ddeettaaiilleedd nnuummeerriiccaall mmooddeellss ooff GGCCss ttoo ssyysstteemmaattiiccaallllyy ssttuuddyy tthhee eeffffeecctt ooff rreettaaiinneedd BBHHss oonn
tthhee 11)) lliiffeettiimmee aanndd ssuurrvviivvaall ooff hhoosstt GGCCss;; 22)) GGCC pprrooppeerrttiieess oobbsseerrvvaabbllee bbyy HHSSTT;; aanndd 33)) pprroodduuccttiioonn aanndd rraaddiiaall
ddiissttiibbuuttiioonnss ooff ttrraacceerrss ooff ddyynnaammiiccaall iinntteerraaccttiioonnss ((ee..gg..,, bblluuee ssttrraagggglleerrss,, ssuubb--ssuubbggiiaannttss,, iinntteerraaccttiinngg bbiinnaarriieess,, aanndd
bbiinnaarryy ffrraaccttiioonn)).. OOuurr ssttuuddyy wwiillll iiddeennttiiffyy kkeeyy oobbsseerrvvaabbllee GGCC pprrooppeerrttiieess tthhaatt mmoosstt rreelliiaabbllyy iinnddiiccaattee tthhee pprreesseennccee
oorr aabbsseennccee ooff aa llaarrggee nnuummbbeerr ooff bboouunndd BBHHss.. WWee wwiillll ccoommppaarree tthheessee pprrooppeerrttiieess wwiitthh tthhee wweeaalltthh ooff GGCC ddaattaa
oobbttaaiinneedd bbyy HHSSTT oobbsseerrvvaattiioonnss ooff GGCC ccoorreess ttoo iiddeennttiiffyy ssppeecciifificc GGaallaaccttiicc GGCCss tthhaatt aarree mmoosstt lliikkeellyy ttoo hhoosstt llaarrggee
ppooppuullaattiioonnss ooff BBHHss aatt pprreesseenntt.. OOuurr rreessuullttss wwiillll gguuiiddee ffuuttuurree oobbsseerrvvaattiioonnaall sseeaarrcchheess ffoorr BBHH ccaannddiiddaatteess iinn GGCCss iinn
bbootthh tthhee MMiillkkyy WWaayy aanndd ootthheerr ggaallaaxxiieess.. MMoorreeoovveerr,, tthheessee ddeettaaiilleedd mmooddeellss wwiillll pprroovviiddee uunnpprreecceeddeenntteedd ccoonnssttrraaiinnttss
oonn tthhee nnuummbbeerr,, rraaddiiaall ddiissttrriibbuuttiioonn,, bbiinnaarriittyy,, ddyynnaammiiccaall aanndd sstteellllaarr eevvoolluuttiioonn hhiissttoorryy ffoorr BBHHss iinn ssttaarr cclluusstteerrss,, tthhuuss
ccoonnnneeccttiinngg  HHSSTT  oobbsseerrvvaattiioonnss  ooff  GGCCss  ddiirreeccttllyy  ttoo  LLIIGGOO  aassttrroopphhyyssiiccss..
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CCyyccllee  2244  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: AARR
GGaallaaxxiieess

IIDD:: 1144555566
CClloouuddyy  aass  aa  SShhoocckk  MMooddeelliinngg  CCooddee::  UUttiilliittyy  ffoorr  HHSSTT,,  &&  LLooookkiinngg  oouutt  ttoo  JJWWSSTT

MMaarriiooss CChhaattzziikkooss

UUnniivveerrssiittyy  ooff  KKeennttuucckkyy
SShhoocckkss aarree aa uubbiiqquuiittoouuss hheeaattiinngg mmeecchhaanniissmm tthhaatt pprroodduucceess nnoonn--eeqquuiilliibbrriiuumm ssppeeccttrraall eemmiissssiioonn.. IIttss iinntteerrpprreettaattiioonn
iinnflfluueenncceess oouurr uunnddeerrssttaannddiinngg ooff aa ddiivveerrssee sseett ooff aassttrroopphhyyssiiccaall pprroocceesssseess,, ssuucchh aass ssuuppeerrnnoovvaa rreemmnnaannttss ((SSNNRRss)),,
mmoolleeccuullaarr eemmiissssiioonn ffrroomm eexxtteerrnnaall ggaallaaxxiieess,, AAGGNN,, aanndd,, mmoosstt rreecceennttllyy,, tthhee ttrraannssiittiioonn ooff ssttaarrbbuurrsstt ttoo rreedd--aanndd--
ddeeaadd  ggaallaaxxiieess..

IInn tthhee mmoosstt rreecceenntt ((ffrroomm tthhee mmiidd--9900ss)) ccooddee ccoommppaarriissoonn pprroojjeecctt ffoorr sstteeaaddyy sshhoocckkss iinnttoo iioonniizzeedd ggaass,, tthhee
ccoommppeettiinngg ccooddeess vvaarriieedd iinn tthheeiirr pprreeddiiccttiioonnss ffoorr kkeeyy oobbsseerrvvaattiioonnaall ssiiggnnaattuurreess bbyy ffaaccttoorrss ooff aa ffeeww..
UUnnffoorrttuunnaatteellyy,, ccuurrrreennttllyy oonnllyy ttwwoo ppuubblliiccllyy--aavvaaiillaabbllee sshhoocckk--mmooddeelliinngg ccooddeess eexxiisstt:: oonnee ffoorr SSNNRR--ttyyppee sshhoocckkss,, aanndd
oonnee ffoorr ccoonnttiinnuuoouuss sshhoocckkss iinn mmoolleeccuullaarr ggaass.. CClleeaarrllyy,, iinnddeeppeennddeenntt pprreeddiiccttiioonnss ffoorr kkeeyy oobbsseerrvvaabblleess aarree aa mmuucchh--
nneeeeddeedd  aasssseett  ffoorr  ccuurrrreenntt  aanndd  ffuuttuurree  oobbsseerrvvaattiioonnaall  pprrooggrraammss  iinn  tthhee  ooppttiiccaall  aanndd  tthhee  iinnffrraarreedd..

WWee rreeqquueesstt ffuunnddiinngg ffoorr aa tthhrreeee ((33)) yyeeaarr LLeeggaaccyy AArrcchhiivvaall TThheeoorryy pprrooggrraamm ttoo uuppggrraaddee CClloouuddyy,, aa ssttaattee--ooff--tthhee--aarrtt
mmiiccrroopphhyyssiiccss ccooddee,, ttoo mmooddeell sshhoocckkss.. TThhiiss wwiillll ddoouubbllee tthhee nnuummbbeerr ooff ppuubblliiccllyy aavvaaiillaabbllee sshhoocckk ccooddeess,, aanndd wwiillll
ccoommpplleemmeenntt eexxiissttiinngg sshhoocckk ccooddee pprreeddiiccttiioonnss.. TThhee bbaassiiss ffoorr aacchhiieevviinngg tthhee ggooaallss ooff tthhiiss pprrooggrraamm iiss aallrreeaaddyy llaaiidd
iinn CClloouuddyy iinn iittss ttrreeaattmmeenntt ooff aaddvveeccttiivvee iioonniizzaattiioonn ffrroonnttss.. IInn tthhee fifirrsstt ttwwoo yyeeaarrss,, wwee wwiillll ffooccuuss oonn aaddaappttiinngg tthhee
eexxiissttiinngg iinnffrraassttrruuccttuurree ttoo mmooddeell sshhoocckkss,, aanndd oonn ffaaiitthhffuullllyy rreepprreesseennttiinngg tthhee pphhyyssiiccss ffoorr eeaacchh sshhoocckk ccllaassss.. IInn tthhee
tthhiirrdd yyeeaarr,, wwee wwiillll ffooccuuss oonn pprroodduucciinngg pprreeddiiccttiioonnss ffoorr kkeeyy oobbsseerrvvaabblleess ffoorr tthhee bbeenneefifitt ooff tthhee oobbsseerrvviinngg
ccoommmmuunniittyy..

OOuurr wwoorrkk wwiillll hhaavvee aann iimmmmeeddiiaattee iimmppaacctt oonn tthhee iinntteerrpprreettaattiioonn ooff HHSSTT oobbsseerrvvaattiioonnss ooff aa vvaarriieettyy ooff oobbjjeeccttss,, aanndd
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CCyyccllee  2244  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess
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PPhhoottoommeettrriicc  MMaappppiinngg  ooff  tthhee  GGaallaaccttiicc  OOuuttflflooww  iinn  NNGGCC  77555522

DDoorroonn CChheelloouucchhee

UUnniivveerrssiittyy  ooff  HHaaiiffaa
OOuuttflfloowwss aarree ttiigghhttllyy lliinnkkeedd ttoo ssttaarr--ffoorrmmaattiioonn aaccttiivviittyy iinn ggaallaaxxiieess wwiitthh iimmpplliiccaattiioonnss ffoorr ssttaarr--ffoorrmmaattiioonn rreegguullaattiioonn,,
mmeettaalllliicciittyy ggrraaddiieennttss iinn ddiisskkss,, tthhee eennrriicchhmmeenntt ooff tthhee iinntteerrggaallaaccttiicc mmeeddiiuumm,, aanndd tthhee mmiissssiinngg bbaarryyoonnss aanndd
ssaatteelllliitteess pprroobblleemmss.. HHoowweevveerr,, tthhee llaarrggee uunncceerrttaaiinnttiieess ccuurrrreennttllyy aassssoocciiaatteedd wwiitthh tthhee pprrooppeerrttiieess ooff ggaallaaccttiicc
oouuttflfloowwss pprreecclluuddee aa mmoorree rreelliiaabbllee iinnvveessttiiggaattiioonn ooff tthhee aaffoorreemmeennttiioonneedd ttooppiiccss.. HHeerree wwee pprrooppoossee aa nneeww
tteecchhnniiqquuee ffoorr mmaappppiinngg tthhee ssttrruuccttuurree ooff tthheessee oouuttflfloowwss uussiinngg aa ccoommbbiinnaattiioonn ooff bbrrooaadd-- aanndd nnaarrrrooww--bbaanndd UUVV
pphhoottoommeettrryy,, wwhhiicchh ccaann rreevveeaall ssuubb ggaallaaccttiicc--ssccaallee ssttrruuccttuurreess iinn tthhee flflooww aanndd ccoorrrreellaattiioonnss wwiitthh tthhee ssppaattiiaall
ssttrruuccttuurree ooff tthhee uunnddeerrllyyiinngg ggaallaaxxyy.. TThhee eexxpplloorraattoorryy ddaattaa tthhaatt wwiillll bbee ccoolllleecctteedd bbyy tthhiiss pprrooggrraamm ffoorr aa ppaarrttiiccuullaarr
ttaarrggeett ((NNGGCC77555522)) -- aanndd,, iiff pprroovveenn ssuucccceessssffuull,, bbyy ffuuttuurree ssiimmiillaarr pprrooggrraammss -- wwiillll sshheedd lliigghhtt oonn tthhee ttyyppiiccaall lleennggtthh
ssccaalleess aassssoocciiaatteedd wwiitthh oouuttflfloowwss,, tthheeiirr oorriiggiinn,, aacccceelleerraattiioonn mmeeaannss,, aanndd oovveerraallll ggeeoommeettrryy.. TThhiiss iinn ttuurrnn wwiillll hheellpp ttoo
bbeetttteerr aasssseessss tthhee mmaassss lloossss rraatteess aanndd kkiinneettiicc lluummiinnoossiittiieess ooff ggaallaaccttiicc oouuttflfloowwss,, aanndd pprroovviiddee ccrruucciiaall iinnppuutt ffoorr
ggaallaaxxyy  ffoorrmmaattiioonn  mmooddeellss..
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GGaallaaxxiieess

IIDD:: 1144666677
DDiiffffeerreennttiiaattiinngg  GGaass  IInnffaallll  aanndd  OOuuttflfloowwss  wwiitthh  RReessoollvveedd  SSttaarr  FFoorrmmaattiioonn
MMoorrpphhoollooggyy

HHssiiaaoo--WWeenn CChheenn

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CChhiiccaaggoo
TTrraaddiittiioonnaall QQSSOO aabbssoorrppttiioonn--lliinnee ssppeeccttrroossccooppyy aalloonngg ssiinnggllee ssiigghhttlliinneess tthhrroouugghh ggaallaaccttiicc hhaallooss ddooeess nnoott pprroovviiddee
tthhee nneecceessssaarryy ccoonnssttrraaiinnttss ffoorr ddiissttiinngguuiisshhiinngg bbeettwweeeenn ggaass iinnflfloowwss aanndd oouuttflfloowwss,, bbeeccaauussee ooff tthhee ddeeggeenneerraaccyy
bbeettwweeeenn lliinnee--ooff--ssiigghhtt vveelloocciittyy ooffffsseettss ffrroomm iinnflfloowwiinngg aanndd oouuttflfloowwiinngg ggaass.. TToo bbrreeaakk tthhee ddeeggeenneerraaccyy rreeqquuiirreess aa
sshhaarrppeerr vviieeww ooff ggaass kkiinneemmaattiiccss iinn ggaallaaccttiicc hhaallooss.. WWee aarree iinniittiiaattiinngg aa pprrooggrraamm ttoo ssppaattiiaallllyy rreessoollvvee hhaalloo ggaass
mmoottiioonnss uussiinngg pprroojjeecctteedd qquuaassaarr ppaaiirrss.. TThhee pprrooggrraamm hhaass yyiieellddeedd aa ssaammppllee ooff 2244 ssttaarr--ffoorrmmiinngg ggaallaaxxiieess aatt
rreeddsshhiifftt zz==00..33--11..22 iinn fifivvee fifieellddss wwiitthh rreessoollvveedd MMggIIII aabbssoorrppttiioonn pprroofifilleess aavvaaiillaabbllee aatt ttwwoo ddiissttiinncctt llooccaattiioonnss
sseeppaarraatteedd bbyy 3300--6600 kkppcc ppeerr ggaallaaccttiicc hhaalloo.. AA ccrriittiiccaall ccoommppoonneenntt iinn oouurr ssttuuddyy iiss ssppaattiiaallllyy rreessoollvveedd
mmoorrpphhoollooggiieess ooff tthhee ssttaarr--ffoorrmmiinngg ddiisskkss wwhhiicchh,, wwhheenn ccoommbbiinneedd wwiitthh aabbssoorrppttiioonn ssppeeccttrroossccooppyy aatt mmuullttiippllee
ssiigghhttlliinneess ppeerr ggaallaaxxyy,, pprroovviiddee tthhee nneecceessssaarryy rreeffeerreennccee ffrraammee ffoorr ccoonnssttrruuccttiinngg aa 33DD ggaass flflooww mmooddeell.. WWee
pprrooppoossee ttoo uussee AACCSS aanndd tthhee FF881144WW fifilltteerr ttoo oobbttaaiinn hhiigghh ssppaattiiaall rreessoolluuttiioonn,, ooppttiiccaall iimmaaggeess ooff tthhee fifieellddss aarroouunndd
tthhee fifivvee pprroojjeecctteedd QQSSOO ppaaiirrss iinn oouurr ssaammppllee.. TThhee pprriimmaarryy ggooaallss aarree ((11)) ttoo ddeetteerrmmiinnee tthhee mmoorrpphhoollooggiiccaall
ppaarraammeetteerrss ooff ffoorreeggrroouunndd ggaallaaxxiieess iiddeennttiififieedd iinn oouurr ssuurrvveeyy aanndd ((22)) ttoo iinnvveessttiiggaattee ppoossssiibbllee ccoonnnneeccttiioonnss bbeettwweeeenn
ggaallaaxxyy iinntteerraaccttiioonnss//ssaatteelllliittee mmeerrggeerrss aanndd mmeettaall ttrraannssppoorrtt ttoo llaarrggee ggaallaaccttiicc ddiissttaanncceess bbaasseedd oonn tthhee
pprreesseennccee//aabbsseennccee ooff ddiissttuurrbbeedd mmoorrpphhoollooggiieess//ttiiddaall ffeeaattuurreess.. WWiitthh aa mmiinniimmaall aammoouunntt ooff HHSSTT ttiimmee,, wwee wwiillll bbee
aabbllee ttoo eessttaabblliisshh tthhee fifirrsstt llaarrggee ssaammppllee ooff 2244 iinntteerrmmeeddiiaattee--rreeddsshhiifftt ggaallaaxxiieess ffoorr aa ccoommpprreehheennssiivvee ssttuuddyy ooff
ssppaattiiaallllyy  aanndd  ssppeeccttrraallllyy  rreessoollvveedd  iinntteerrppllaayy  bbeettwweeeenn  ssttaarr--ffoorrmmiinngg  ddiisskkss  aanndd  hhaalloo  ggaass..
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VVaarriiaabbiilliittyy  iinn  tthhee  EEssccaappee  ooff  WWaatteerr  ffrroomm  MMaarrss

JJoohhnn CCllaarrkkee

BBoossttoonn  UUnniivveerrssiittyy
TThhee pprreesseenntt--ddaayy eessccaappee ooff wwaatteerr ffrroomm tthhee aattmmoosspphheerree ooff MMaarrss mmuusstt bbee uunnddeerrssttoooodd ttoo eexxttrraappoollaattee bbaacckk iinn
ttiimmee ttoo ddeetteerrmmiinnee ppaasstt ccoonnddiittiioonnss oonn tthhee rreedd ppllaanneett.. TToo bbee aabbllee ttoo ppeerrffoorrmm tthhiiss eexxttrraappoollaattiioonn aaccccuurraatteellyy,, wwee
nneeeedd ttoo ddeetteerrmmiinnee tthhee ffaaccttoorrss tthhaatt ccoonnttrrooll tthhee eessccaappee ooff HH aanndd OO ttooddaayy.. TThhiiss wwoorrkk iiss wweellll uunnddeerrwwaayy wwiitthh
oobbsseerrvvaattiioonnss ooff tthhee mmaarrttiiaann eexxoosspphheerree bbyy HHSSTT aanndd MMAAVVEENN.. WWee hhaavvee eessttaabblliisshheedd tthhaatt tthhee HH eessccaappee rraattee iiss
hhiigghhllyy vvaarriiaabbllee oovveerr tthhee ccoouurrssee ooff aa mmaarrttiiaann yyeeaarr ((ffaaccttoorr ooff tteenn)),, wwiitthh ssttrroonngg sseeaassoonnaall vvaarriiaattiioonnss iinn tthhee
eexxoosspphheerriicc HH ddeennssiittyy,, bbuutt tthhee ccoonnttrroolllliinngg ffaaccttoorr((ss)) aarree nnoott yyeett wweellll ddeetteerrmmiinneedd.. TThhiiss pprrooppoossaall iiss ttoo eexxtteenndd
tthhiiss wwoorrkk wwiitthh HHSSTT oobbsseerrvvaattiioonnss iinn FFaallll 22001166 dduurriinngg mmaarrttiiaann ssoouutthheerrnn ssuummmmeerr,, wwhheenn bbootthh tthhee HH eessccaappee flfluuxx
aanndd tthhee dduusstt ssttoorrmm aaccttiivviittyy aarree aatt mmaaxxiimmuumm lleevveellss.. TThhiiss ppeerriioodd ccoorrrreessppoonnddss ttoo aa ttiimmee wwhheenn tthhee MMAAVVEENN IIUUVVSS
wwiillll nnoott bbee aabbllee ttoo mmeeaassuurree eexxoosspphheerriicc HH dduuee ttoo iittss oorrbbiittaall ggeeoommeettrryy,, aanndd iitt ccoorrrreessppoonnddss ttoo tthhee aarrrriivvaall ooff
EExxooMMaarrss iinn aa hhiigghh aallttiittuuddee ccaappttuurree oorrbbiitt wwhheerree tthhiiss mmiissssiioonn wwiillll hhaavvee aa ggoooodd gglloobbaall vviieeww ooff MMaarrss.. TThhee
ccoooorrddiinnaatteedd oobbsseerrvvaattiioonnss wwiitthh HHSSTT,, MMAAVVEENN,, aanndd EExxooMMaarrss wwiillll aallllooww uuss ttoo mmeeaassuurree sshhoorrtt tteerrmm cchhaannggeess iinn tthhee
lloowweerr aanndd uuppppeerr aattmmoosspphheerreess dduurriinngg aa kkeeyy ttiimmee ooff tthhee MMaarrss sseeaassoonnss,, wwhheenn tthhee eessccaappee flfluuxx iiss hhiigghheesstt,, MMaarrss iiss
cclloosseesstt ttoo tthhee SSuunn,, aanndd tthheerree iiss tthhee hhiigghheesstt lleevveell ooff dduusstt ssttoorrmm aaccttiivviittyy.. WWee wwiillll uussee tthhee rreellaattiivvee ttiimmiinngg ooff
aattmmoosspphheerriicc cchhaannggeess ttoo ddeetteerrmmiinnee ccaauussee aanndd eeffffeecctt lleeaaddiinngg ttoo tthhee llaarrggee cchhaannggeess iinn tthhee eessccaappee ooff wwaatteerr.. TThhiiss
pprrooppoossaall  ssuuppppoorrttss  tthhee  HHSSTT  UUVV  iinniittiiaattiivvee..
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess

IIDD:: 1144776611
MMaappppiinngg  tthhee  UUVV  EExxttiinnccttiioonn  PPrrooppeerrttiieess  ooff  PPHHAATT  SSttaarrss  iinn  MM3311

GGeeooffffrreeyy CCllaayyttoonn

LLoouuiissiiaannaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy  aanndd  AA  &&  MM  CCoolllleeggee
WWee pprrooppoossee ttoo ccoonnssttrruucctt hhiigghh--qquuaalliittyy UUVV eexxttiinnccttiioonn ccuurrvveess ffoorr iinntteerrsstteellllaarr dduusstt iinn MM3311 bbyy oobbttaaiinniinngg nneeww llooww
rreessoolluuttiioonn SSTTIISS ssppeeccttrraa iinn tthhee GG114400LL aanndd GG223300LL ggrraattiinnggss ooff 1155 rreeddddeenneedd OOBB ssttaarrss iinn MM3311 cchhoosseenn ffrroomm aa
nneewwllyy aavvaaiillaabbllee lliisstt ooff ssppeeccttrraall ttyyppeess.. WWee aarree cchhoooossiinngg ssiigghhttlliinneess tthhaatt lliiee iinn tthhee ffoooottpprriinntt ooff tthhee PPaanncchhrroommaattiicc
HHuubbbbllee AAnnddrroommeeddaa TTrreeaassuurryy ((PPHHAATT)) ssuurrvveeyy.. FFooccuussiinngg oouurr ssttuuddyy oonn tthhee ddeettaaiilleedd pprrooppeerrttiieess ooff MM3311 dduusstt ggrraaiinnss
vviiaa UUVV ssppeeccttrroossccooppyy wwiitthh HHSSTT//SSTTIISS wwiillll mmeeaann tthhaatt wwee ccaann ddiirreeccttllyy ccoonnnneecctt tthhee vvaarriiaattiioonnss sseeeenn iinn tthhee UUVV
eexxttiinnccttiioonn ccuurrvveess wwiitthh tthheeiirr eennvviirroonnmmeenntt.. BByy sseelleeccttiinngg oouurr MM3311 ssiigghhttlliinneess iinn tthhee PPHHAATT ssuurrvveeyy rreeggiioonn,, wwee wwiillll bbee
aabbllee ttoo pprroobbee aa vvaarriieettyy ooff ppootteennttiiaall ccoorrrreellaattiioonnss bbeettwweeeenn dduusstt ggrraaiinnss aanndd tthheeiirr eennvviirroonnmmeenntt.. TThheessee nneeww MM3311
UUVV eexxttiinnccttiioonn ccuurrvveess aalloonngg wwiitthh tthhee ggaass--ttoo--dduusstt rraattiioo iinnffeerrrreedd ffrroomm tthhee LLyy--aallpphhaa HHII ccoolluummnn,, eexxiissttiinngg MM3311
aabbuunnddaannccee mmeeaassuurreemmeennttss,, aanndd tthhee iinnffoorrmmaattiioonn ffrroomm tthhee PPHHAATT ssuurrvveeyy wwiillll bbee iinnppuuttss ttoo oouurr MMaaxxiimmuumm EEnnttrrooppyy
MMeetthhoodd ((MMEEMM)) mmooddeellss ttoo aannaallyyzzee tthhee dduusstt ggrraaiinn ppooppuullaattiioonnss.. IInn ppaarrttiiccuullaarr,, tthhee PPHHAATT ssuurrvveeyy pprroovviiddeess ssppaattiiaallllyy
rreessoollvveedd ddaattaa oonn tthhee sstteellllaarr aanndd iinntteerrsstteellllaarr eennvviirroonnmmeennttss nneeaarr ttoo tthhee ssiigghhttlliinneess bbeeiinngg ssttuuddiieedd aass ppaarrtt ooff tthhiiss
pprrooggrraamm.. WWee wwiillll iinnvveessttiiggaattee wwhheetthheerr ssoollaarr ((MMiillkkyy WWaayy)) aanndd ssuuppeerr--ssoollaarr ((MM3311)) mmeettaalllliicciittyy ggaallaaxxiieess hhaavvee
ssiiggnniifificcaanntt vvaarriiaattiioonnss iinn tthheeiirr UUVV eexxttiinnccttiioonn pprrooppeerrttiieess.. TThhiiss pprrooppoossaall iiss ppaarrtt ooff aa lloonngg--tteerrmm pprrooggrraamm ttoo
iinnvveessttiiggaattee tthhee eexxttiinnccttiioonn pprrooppeerrttiieess ooff iinntteerrsstteellllaarr dduusstt aaccrroossss aa ssaammppllee ooff ggaallaaxxiieess wwiitthh ddiiffffeerreenntt gglloobbaall
cchhaarraacctteerriissttiiccss  ssuucchh  aass  mmeettaalllliicciittyy  aanndd  ssttaarr  ffoorrmmaattiioonn  aaccttiivviittyy..
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CCyyccllee  2244  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
IIGGMM  aanndd  CCOOSS

IIDD:: 1144663300
AA  uunniiqquuee  pprroobbee  ooff  tthhee  ddaarrkk  mmaatttteerr  ddiissttrriibbuuttiioonn  iinn  aa  hhaalloo  aatt  zz==11::  AA  ssttrroonngg  lleennss
wwiitthh  aa  bbrriigghhtt  cceennttrraall  iimmaaggee

TThhoommaass CCoolllleetttt

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPoorrttssmmoouutthh
CCoossmmoollooggiiccaall ddaarrkk mmaatttteerr ssiimmuullaattiioonnss pprreeddiicctt tthhaatt tthhee cceennttrraall rreeggiioonnss ooff hhaallooss hhaavvee 11//rr ddeennssiittyy ccuussppss..
BBaarryyoonniicc pprroocceesssseess aanndd ddaarrkk mmaatttteerr mmiiccrroopphhyyssiiccss mmaayy rreessccuullpptt tthheessee ddaarrkk mmaatttteerr ccuussppss,, bbuutt tthheessee pprroocceessss
aarree  ppoooorrllyy  uunnddeerrssttoooodd  aanndd  oonnllyy  wweeaakkllyy  ccoonnssttrraaiinneedd  bbyy  oobbsseerrvvaattiioonnss  ooff  aa  ffeeww  llooww  rreeddsshhiifftt  hhaallooss..  

WWee hhaavvee ddiissccoovveerreedd aa ssttrroonngg lleennssiinngg cclluusstteerr aatt rreeddsshhiifftt 11 tthhaatt iinncclluuddeess aa bbrriigghhtt cceennttrraall iimmaaggee lliikkee nnoo ootthheerr::
tthhee cceennttrraall iimmaaggee iiss rreessoollvveedd!! TThhiiss mmaakkeess ffoorr aa uunniiqquueellyy ppoowweerrffuull pprroobbee ooff tthhee cceennttrraall rreeggiioonnss ooff aa ddaarrkk
mmaatttteerr hhaalloo wwiitthhoouutt tthhee nneeeedd ffoorr aaddddiittiioonnaall ddyynnaammiiccaall ccoonnssttrraaiinnttss.. AAnn NNFFWW hhaalloo ccaannnnoott rreeccoonnssttrruucctt tthhee ddaattaa::
mmooddeelllliinngg ooff oouurr DDEECCaamm iimmaaggiinngg wwiitthh aa ddoouubbllee ppoowweerrllaaww ddeennssiittyy pprroofifillee sshhoowwss tthhaatt tthhee cceennttrraall ssllooppee mmuusstt bbee
mmuucchh  sshhaalllloowweerr  tthhaann  11//rr  oovveerr  aatt  lleeaasstt  tthhee  cceennttrraall  3355  kkppcc..  

WWee pprrooppoossee ttoo oobbttaaiinn hhiigghh rreessoolluuttiioonn iimmaaggiinngg ooff tthhiiss lleennss wwiitthh WWFFCC33.. TThhiiss ddaattaa wwiillll bbee aabbllee ttoo ccoonncclluussiivveellyy
ddiissttiinngguuiisshh bbeettwweeeenn aa llaarrggee ccoorree aanndd aann eevveenn llaarrggeerr sshhaallllooww ccuusspp.. IItt wwiillll bbee tthhee fifirrsstt ssuucchh mmeeaassuurreemmeenntt aatt zz ==
11 aanndd tthhee mmoosstt pprreecciissee mmeeaassuurreemmeenntt ooff tthhee cceennttrraall DDMM pprroofifillee ooff aa cclluusstteerr eevveerr mmaaddee.. TThhee ddaattaa wwiillll aallssoo aallllooww
ffoorr aann iinnvveessttiiggaattiioonn ooff ddaarrkk mmaatttteerr ssuubbssttrruuccttuurreess aatt zz==11.. WWhheenn ccoommbbiinneedd wwiitthh ccoossmmoollooggiiccaall hhyyddrrooddyynnaammiiccaall
ssiimmuullaattiioonnss tthheessee rreessuullttss wwiillll ppllaaccee nneeww ccoonnssttrraaiinnttss oonn tthhee rraannggee ooff bbaarryyoonniicc pprroocceesssseess aanndd DDMM mmiiccrroopphhyyssiiccss
tthhaatt  ccaann  flflaatttteenn  tthhee  cceennttrraall  ddeennssiittyy  pprroofifilleess  ooff  cclluusstteerr  DDMM  hhaallooss  oovveerr  kkiillooppaarrsseecc  ssccaalleess..
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: AARR
GGaallaaxxiieess

IIDD:: 1144555577

MMeeaassuurriinngg  tthhee  SSttaarr  FFoorrmmaattiioonn  HHiissttoorryy  ooff  tthhee  LLooccaall  UUnniivveerrssee

CChhaarrlliiee CCoonnrrooyy

HHaarrvvaarrdd  UUnniivveerrssiittyy

TThhee mmaaiinn bbooddyy ooff nneeaarrllyy eevveerryy ggaallaaxxyy wwiitthhiinn 2200 MMppcc iiss iinn tthhee `̀sseemmii--rreessoollvveedd'' rreeggiimmee,, iinn wwhhiicchh ssoouurrccee
ccoonnffuussiioonn//ccrroowwddiinngg ddoommiinnaatteess,, aanndd yyeett tthhee bbrriigghhtteesstt ssttaarrss ((ee..gg..,, mmaassssiivvee ssttaarrss aanndd eevvoollvveedd ggiiaannttss)) aarree rraarree
eennoouugghh ttoo iinndduuccee ssttoocchhaassttiicc flfluuccttuuaattiioonnss iinn tthhee lliigghhtt ddiissttrriibbuuttiioonn.. IInn tthhiiss rreeggiimmee wwee ddeefifinnee tthhee ccoonncceepptt ooff ppiixxeell
ccoolloorr mmaaggnniittuuddee ddiiaaggrraammss ((ppiixxeell CCMMDDss)),, wwhhiicchh aallllooww oonnee ttoo rreeccoonnssttrruucctt nnoonn--ppaarraammeettrriicc ssttaarr ffoorrmmaattiioonn hhiissttoorriieess
((SSFFHHss)) ffrroomm sseemmii--rreessoollvveedd iimmaaggiinngg ddaattaa.. HHeerree wwee pprrooppoossee ttoo aannaallyyzzee ppiixxeell CCMMDDss ffoorr 2200 ggaallaaxxiieess wwiitthhiinn 2200
MMppcc iinn oorrddeerr ttoo mmeeaassuurree ssppaattiiaallllyy rreessoollvveedd SSFFHHss ffoorr aa rreepprreesseennttaattiivvee ssaammppllee ((bbyy mmaassss)) ooff ggaallaaxxiieess wwiitthhiinn tthhee
llooccaall uunniivveerrssee.. TThheessee mmeeaassuurreemmeennttss wwiillll eennaabbllee aa fifirrsstt eessttiimmaattee ooff tthhee ttoottaall SSFFHH wwiitthhiinn tthhee llooccaall vvoolluummee,,
wwhhiicchh ccaann tthheenn bbee ccoommppaarreedd ttoo tthhee ccoossmmiicc SSFFHH ffrroomm llooookkbbaacckk ssttuuddiieess aanndd ttoo ddeettaaiilleedd ggaallaaxxyy ffoorrmmaattiioonn
mmooddeellss.. TThhee rreessuullttiinngg SSFFHHss wwiillll aallssoo bbee uusseedd ttoo iinnvveessttiiggaattee vvaarriiaattiioonnss aaccrroossss mmoorrpphhoollooggiiccaall ttyyppeess,, rraaddiiaall
vvaarriiaattiioonnss wwiitthhiinn ggaallaaxxiieess,, aanndd ddiiffffeerreenncceess ((oorr nnoott)) bbeettwweeeenn eelllliippttiiccaallss,, ccllaassssiiccaall,, aanndd ppsseeuuddoobbuullggeess.. AAss ppaarrtt ooff
tthhiiss  pprrooggrraamm  wwee  wwiillll  ddeelliivveerr  aa  ssuuiittee  ooff  wweellll--tteesstteedd  ttoooollss  ffoorr  aannaallyyzziinngg  ppiixxeell  CCMMDDss  ffrroomm  HHSSTT  ddaattaa..
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IIDD:: 1144770044
AA  YYeeaarr  iinn  tthhee  WWhhiirrllppooooll

CChhaarrlliiee CCoonnrrooyy

HHaarrvvaarrdd  UUnniivveerrssiittyy
TThhee ggooaall ooff tthhiiss pprrooppoossaall iiss ttoo ddeerriivvee tthhee ssppaattiiaallllyy--rreessoollvveedd ssttaarr ffoorrmmaattiioonn hhiissttoorryy ((SSFFHH)) ooff tthhee WWhhiirrllppooooll
GGaallaaxxyy ((MM5511)),, aa nneeaarrbbyy ffaaccee--oonn ggrraanndd ddeessiiggnn ssppiirraall.. AAggeess wwiillll bbee eessttiimmaatteedd ffrroomm tthhee ppeerriiooddss aanndd lluummiinnoossiittiieess
ooff lloonngg ppeerriioodd vvaarriiaabbllee ssttaarrss ((LLPPVVss)),, wwhhiicchh aarree vveerryy lluummiinnoouuss,, ccooooll eevvoollvveedd ssttaarrss.. WWee pprrooppoossee ttoo mmeeaassuurree
tthheessee ppeerriiooddss aanndd lluummiinnoossiittiieess bbyy mmoonniittoorriinngg MM5511 oovveerr 336655 dd wwiitthh 3344 ddiissccrreettee vviissiittss.. SSiimmuullaatteedd oobbsseerrvvaattiioonnss
iinncclluuddiinngg tthhee eeffffeeccttss ooff vvaarriiaabbllee ssttaarrss iimmppllyy tthhaatt 5500%% ooff ppiixxeellss wwiillll sshhooww >>22%% flfluuxx vvaarriiaattiioonn oovveerr tthhee 336655 dd
bbaasseelliinnee.. TThhee ddeerriivveedd SSFFHH mmaapp wwiillll bbee uusseedd ttoo aaddddrreessss aa nnuummbbeerr ooff kkeeyy qquueessttiioonnss iinncclluuddiinngg tthhee mmoorrpphhoollooggyy
aanndd mmaassss ooff tthhee aanncciieenntt sstteellllaarr ccoommppoonneenntt,, tthhee rraaddiiaall eexxtteenntt ooff tthhee ggaallaaxxyy aass aa ffuunnccttiioonn ooff aaggee,, tthhee SSFFHH
wwiitthhiinn,, aalloonngg,, aanndd iinn bbeettwweeeenn tthhee ssppiirraall aarrmmss,, aanndd tthhee SSFFHH ooff tthhee cceennttrraall mmaassss ccoonncceennttrraattiioonn.. TThhee vviissiittss wwiillll
bbee rraannddoommllyy ssppaacceedd iinn ttiimmee iinn oorrddeerr ttoo mmaaiinnttaaiinn sseennssiittiivviittyy ttoo aa wwiiddee rraannggee ooff vvaarriiaabbllee ssttaarr ppeerriiooddss aanndd
ttrraannssiieennttss bbeessiiddeess LLPPVVss ((iinncclluuddiinngg CCeepphheeiiddss,, LLBBVVss,, aanndd nnoovvaaee)).. CCoooorrddiinnaatteedd ppaarraalllleell oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll pprroovviiddee
iimmaaggeess  oouuttssiiddee  ooff  MM5511''ss  ddiisskk,,  eennaabblliinngg  tthhee  cchhaarraacctteerriizzaattiioonn  ooff  tthhee  sstteellllaarr  ppooppuullaattiioonn  ooff  iittss  hhaalloo..
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GGaallaaxxiieess

IIDD:: 1144772211
TThhee  FFuunnddaammeennttaall  PPllaannee  ooff  UUllttrraa--MMaassssiivvee  GGaallaaxxiieess  aatt  zz~~22

CChhrriissttoopphheerr CCoonnsseelliiccee

UUnniivveerrssiittyy  ooff  NNoottttiinngghhaamm
TThhee ffuunnddaammeennttaall ppllaannee ((FFPP)),, rreellaattiinngg tthhee eeffffeeccttiivvee rraaddiiuuss,, vveelloocciittyy ddiissppeerrssiioonn,, aanndd ssuurrffaaccee bbrriigghhttnneessss iiss aa
uunniiqquuee ttooooll ffoorr ssttuuddyyiinngg tthhee ssttrruuccttuurraall,, sstteellllaarr,, aanndd ddaarrkk mmaatttteerr eevvoolluuttiioonn ooff eeaarrllyy--ttyyppee ggaallaaxxiieess,, aanndd ccaann rreevveeaall
hhooww tthheessee ggaallaaxxiieess hhaavvee ffoorrmmeedd aanndd eevvoollvveedd.. TThhuuss ffaarr,, ssttuuddiieess hhaavvee bbeeeenn mmoossttllyy lliimmiitteedd ttoo zz<<11..33,, bbeeyyoonndd
wwhhiicchh tthhee aabbssoorrppttiioonn lliinneess uusseedd ttoo ddeerriivvee vveelloocciittyy ddiissppeerrssiioonnss aarree rreeddsshhiifftteedd oouutt ooff tthhee ooppttiiccaall.. WWiitthh tthhee
aaddvveenntt ooff sseennssiittiivvee NNIIRR ssppeeccttrrooggrraapphhss oonn 88mm tteelleessccooppeess,, iitt iiss nnooww ppoossssiibbllee ffoorr tthhee fifirrsstt ttiimmee ttoo ssttuuddyy tthhee FFPP
ddiirreeccttllyy aatt tthhee eeppoocchh ((zz~~22)),, wwhheerree lloowweerr rreeddsshhiifftt ssttuuddiieess pprreeddiicctt iitt ttoo hhaavvee ffoorrmmeedd.. TThhrroouugghh aa llaarrggee
iinnvveessttmmeenntt ooff ttiimmee wwiitthh tthhee 88mm -- VVLLTT NNIIRR ssppeeccttrrooggrraapphh XX--SSHHOOOOTTEERR,, wwee hhaavvee ddeerriivveedd vveelloocciittyy ddiissppeerrssiioonnss ffoorr
aa uunniiqquuee ssaammppllee ooff 1111 qquuiieesscceenntt ggaallaaxxiieess aatt zz==22,, ttrriipplliinngg tthhee nnuummbbeerr ooff ggaallaaxxiieess wwiitthh ssuucchh mmeeaassuurreemmeennttss..
WWee pprrooppoossee ttoo oobbttaaiinn WWFFCC33//IIRR iimmaaggiinngg ooff tthheessee ggaallaaxxiieess,, wwhhiicchh wwhheenn ccoommbbiinneedd wwiitthh oouurr ggrroouunndd--bbaasseedd
ssppeeccttrroossccooppyy,, wwiillll aallllooww uuss ttoo mmeeaassuurree aaccccuurraatteellyy tthhee ffuunnddaammeennttaall ppllaannee aatt zz~~22 ffoorr tthhee fifirrsstt ttiimmee tthhrroouugghh
aaccccuurraattee ssiizzeess ddeerriivveedd ffrroomm ssuurrffaaccee bbrriigghhttnneessss pprroofifillee fifittss ttoo tthhee ddaattaa.. TThhiiss mmeeaassuurreemmeenntt ooff tthhee FFPP wwiillll
ffuurrtthheerr rreevveeaall tthhee ttiimmee--ssccaalleess aanndd mmeetthhooddss ooff ffoorrmmaattiioonn ffoorr tthhee mmoosstt mmaassssiivvee eeaarrllyy ttyyppee ggaallaaxxiieess.. TThhee HHSSTT
oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll aallssoo aallllooww uuss ttoo mmeeaassuurree tthhee ssttrruuccttuurreess ooff tthheessee ggaallaaxxiieess,, ttoo sseeaarrcchh ffoorr aannyy eexxtteennddeedd
eennvveellooppeess oorr aassyymmmmeettrriieess,, aanndd ttoo eexxaammiinnee tthhee pprrooppeerrttiieess ooff tthheeiirr ssaatteelllliittee ggaallaaxxiieess.. TThhrreeee ooff oouurr ssyysstteemmss aallssoo
sshhooww hhiinnttss ooff hhaavviinngg cclloossee ccoommppaanniioonnss tthhrroouugghh oouurr ssppeeccttrroossccooppyy aanndd WWFFCC33//IIRR iimmaaggiinngg iiss rreeqquuiirreedd ttoo
iinnvveessttiiggaattee  tthhiiss  ffuurrtthheerr..
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SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1144770055
CCoonnfifirrmmiinngg  iinntteerrsstteellllaarr  CC6600++  uussiinngg  aa  nneeww  mmeetthhoodd  ffoorr  hhiigghh  ssiiggnnaall--ttoo--nnooiissee  NNIIRR
SSTTIISS  ssppeeccttrroossccooppyy

MMaarrttiinn CCoorrddiinneerr

CCaatthhoolliicc  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AAmmeerriiccaa
DDuuee ttoo rreecceenntt aaddvvaanncceess iinn llaabboorraattoorryy ssppeeccttrroossccooppyy,, tthhee fifirrsstt ddeetteeccttiioonn ooff aa llaarrggee mmoolleeccuullee hhaass bbeeeenn ccllaaiimmeedd iinn
tthhee ddiiffffuussee iinntteerrsstteellllaarr mmeeddiiuumm:: CC6600++ ((iioonniizzeedd BBuucckkmmiinnsstteerrffuulllleerreennee)).. IIff ccoonnfifirrmmeedd,, tthhee ddeetteeccttiioonn ooff CC6600++ wwiillll
ccoonnssttiittuuttee aa mmaajjoorr bbrreeaakktthhrroouugghh iinn iinntteerrsstteellllaarr cchheemmiissttrryy aanndd mmaayy pprroovviiddee,, ffoorr tthhee fifirrsstt ttiimmee,, aann iinnssiigghhtt iinnttoo
tthhee ttrruuee cchheemmiiccaall ccoommpplleexxiittyy ooff tthhee ddiiffffuussee IISSMM.. CCoonnfifirrmmiinngg tthhee pprreesseennccee ooff CC6600++ rreessttss oonn aa rriiggoorroouuss
ddeetteeccttiioonn ooff tthhee wweeaakkeerr aabbssoorrppttiioonn lliinneess ooff tthhiiss mmoolleeccuullee aatt 99336655 aanndd 99442288 AAnnggssttrrooeemmss -- aa rreeggiioonn ooff tthhee
ssppeeccttrruumm hheeaavviillyy oobbssccuurreedd iinn ggrroouunndd bbaasseedd ssttuuddiieess dduuee ttoo tteelllluurriicc wwaatteerr vvaappoouurr aabbssoorrppttiioonn.. WWee sseeeekk ttoo
ddeemmoonnssttrraattee ffoorr tthhee fifirrsstt ttiimmee tthhee ffeeaassiibbiilliittyy ooff lloonngg--sslliitt SSTTIISS ssccaann eexxppoossuurreess ttoo rreeaacchh aann uunnpprreecceeddeenntteedd
ssiiggnnaall--ttoo--nnooiissee rraattiioo >>550000 iinn tthhee nneeaarr--IIRR.. TThheessee oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll eelliimmiinnaattee tthhee nneeeedd ffoorr eerrrroorr--pprroonnee tteelllluurriicc
ccaanncceellllaattiioonn mmeetthhooddss,, aalllloowwiinngg uuss ttoo sseeaarrcchh ffoorr aanndd mmeeaassuurree tthhee wweeaakk CC6600++ ffeeaattuurreess wwiitthh ssuufffificciieenntt aaccccuurraaccyy
ttoo ccoonnfifirrmm oorr rreejjeecctt tthhee rreecceennttllyy ccllaaiimmeedd CC6600++ ddiissccoovveerryy.. IIff ssuucccceessssffuull,, oouurr CCCCDD ffrriinnggiinngg rreedduuccttiioonn ssttrraatteeggyy
wwoouulldd bbee aa mmaajjoorr bbrreeaakktthhrroouugghh ffoorr pprreecciissee ssppeeccttrroossccooppiicc oobbsseerrvvaattiioonnss ooff vvaarriioouuss aassttrroopphhyyssiiccaall pphheennoommeennaa iinn
tthhiiss  pprreevviioouussllyy  lleessss  wweellll--eexxpplloorreedd  wwaavveelleennggtthh  rreeggiioonn..
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SSoollaarr  SSyysstteemm

IIDD:: 1144779955
OObbsseerrvviinngg  aann  aarrttiifificciiaall  mmeetteeoorr::  CCaassssiinnii''ss  eennttrryy  iinnttoo  tthhee  aattmmoosspphheerree  ooff  SSaattuurrnn

FFrraannkk CCrraarryy

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCoolloorraaddoo  aatt  BBoouullddeerr
TThhee CCaassssiinnii ssppaacceeccrraafftt''ss mmiissssiioonn aatt SSaattuurrnn wwiillll eenndd aafftteerr oovveerr 1133 yyeeaarrss iinn oorrbbiitt,, oonn SSeepptteemmbbeerr 1155tthh,, 22001177..
TThhee ssppaacceeccrraafftt wwiillll bbee ddiissppoosseedd ooff bbyy iimmppaaccttiinngg SSaattuurrnn aanndd iittss aattmmoosspphheerriicc eennttrryy wwiillll bbee tthhaatt ooff aann aarrttiifificciiaall
mmeetteeoorr.. TThhee rreessuullttiinngg bboolliiddee wwiillll bbee oobbsseerrvvaabbllee iinn tthhee ffaarr uullttrraavviioolleett uussiinngg HHuubbbbllee SSppaaccee TTeelleessccooppee''ss SSTTIISS
iinnssttrruummeenntt.. WWee pprrooppoossee ttoo oobbsseerrvvee tthhiiss eevveenntt uussiinngg SSTTIISS--FFUUVV MMAAMMAA,, iinn TTIIMMEE--TTAAGG iimmaaggiinngg mmooddee.. TThhee ggooaall ooff
tthhiiss oobbsseerrvvaattiioonn iiss ttoo ddeetteerrmmiinnee tthhee lluummiinnoouuss eefffificciieennccyy ooff hhyyppeerrvveelloocciittyy iimmppaaccttss oonn ggaass ggiiaannttss.. RReecceenntt
oobbsseerrvvaattiioonnss ooff mmeetteeoorr flflaasshheess oonn JJuuppiitteerr ccoouulldd bbee uusseedd ttoo ddeetteerrmmiinnee tthhee flfluuxx aanndd ssiizzee ddiissttrriibbuuttiioonn ooff mmeetteeoorrss
iinn tthhee oouutteerr ssoollaarr ssyysstteemm,, bbuutt oonnllyy iiff tthhee lluummiinnooiiuuss eefffificciieennccyy iiss kknnoowwnn.. WWiitthh aa wweellll--kknnoowwnn mmaassss ((22118866 kkgg))
aanndd iimmppaacctt vveelloocciittyy ((3344..99 kkmm//ss)),, tthhee CCaassssiinnii iimmppaacctt wwiillll pprroovviiddee tthhiiss iinnffoorrmmaattiioonn.. AAnn aaddddiittiioonnaall ggooaall iiss tthhee
vvaalliiddaattee aanndd iimmpprroovvee tthhee eexxiissttiinngg mmooddeell ooff SSaattuurrnn''ss aattmmoosspphheerree,, bbeettwweeeenn 11 nnaannoobbaarr aanndd aa ffeeww mmiiccrroobbaarrss.. TThhiiss
rreeggiioonn iiss ooff ppaarrttiiccuullaarr iinntteerreesstt ttoo tthhee iinntteerrpprreettaattiioonn ooff aauurroorraa oobbsseerrvvaattiioonnss aanndd ttoo tthhee ddeevveellooppmmeenntt ooff ffuuttuurree
mmiissssiioonnss  iinnvvoollvviinngg  aattmmoosspphheerriicc  pprroobbeess..
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CCyyccllee  2244  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPooppuullaattiioonnss

IIDD:: 1144779966
AAnn  eexxttrreemmeellyy  aassyymmmmeettrriicc  ddwwaarrff  ssaatteelllliittee  ddiissttrriibbuuttiioonn  aarroouunndd  MM110011

DDeenniijjaa CCrrnnoojjeevviicc

TTeexxaass  TTeecchh  UUnniivveerrssiittyy
WWee rreeqquueesstt HHSSTT//AACCSS iimmaaggiinngg ttoo ffoollllooww uupp 1199 nneeww ffaaiinntt ccaannddiiddaattee ddwwaarrffss aarroouunndd tthhee ""ppeeccuulliiaarr"" MMiillkkyy WWaayy
aannaalloogg MM110011 ((aatt ~~77 MMppcc)).. MMoottiivvaatteedd bbyy tthhee rreecceenntt ddiissccoovveerryy ooff sseevveenn ddiiffffuussee ccaannddiiddaattee ssaatteelllliitteess ooff MM110011
((MMeerrrriitttt eett aall.. 22001144)) wwhhiicchh sshhooww aa ssttrroonnggllyy aassyymmmmeettrriicc ssppaattiiaall ddiissttrriibbuuttiioonn,, wwee ppeerrffoorrmmeedd aa ssyysstteemmaattiicc sseeaarrcchh
ooff aarrcchhiivvaall ggrroouunndd--bbaasseedd ddaattaa ((CCFFHHTT//MMeeggaaccaamm)) wwiitthhiinn aa ~~118800 kkppcc rraaddiiuuss aarroouunndd MM110011.. OOuurr ccaannddiiddaattee
ssaatteelllliitteess eexxtteenndd MM110011''ss ssaatteelllliittee lluummiinnoossiittyy ffuunnccttiioonn bbyy ttwwoo oorrddeerrss ooff mmaaggnniittuuddee ((ddoowwnn ttoo MM__VV~~--77)),, bbuutt
mmoosstt iinnttrriigguuiinnggllyy tthheeyy ccoonnfifirrmm tthhee ssppaattiiaall ddiissttrriibbuuttiioonn oobbsseerrvveedd iinn pprreevviioouuss ssttuuddiieess.. WWhhiillee tthhiiss iiss ssuuggggeessttiivvee ooff
aa ggrroouupp ooff ddwwaarrffss ppoossssiibbllyy iinnffaalllliinngg oonnttoo MM110011,, tthhee eexxttrreemmee nnaattuurree ooff tthhee ssaatteelllliittee ddiissttrriibbuuttiioonn aassyymmmmeettrryy
aarroouunndd aa MMWW aannaalloogg ccoonnssttiittuutteess tthhee rreeaall mmyysstteerryy ooff tthhiiss rreessuulltt.. TThhee oobbsseerrvveedd ssllooppee ooff tthhee ssaatteelllliittee lluummiinnoossiittyy
ffuunnccttiioonn bbeellooww MM__VV~~--1144 iinn nneeaarrbbyy ssppiirraall--ddoommiinnaatteedd ggrroouuppss iiss aatt ooddddss wwiitthh CCoolldd DDaarrkk MMaatttteerr pprreeddiiccttiioonnss:: tthhee
iinncclluussiioonn ooff ssmmaallll--ssccaallee pphhyyssiiccss iinn ssiimmuullaattiioonnss hheellppss aalllleevviiaattee tthhiiss tteennssiioonn aanndd aa ssuubbssttaannttiiaall hhaalloo--ttoo--hhaalloo ssccaatttteerr
iiss eexxppeecctteedd,, bbuutt tthhee aabbsseennccee ooff aann ""iinnttrriinnssiicc"" ssaatteelllliittee ppooppuullaattiioonn aarroouunndd MM110011 mmaakkeess tthhiiss aann eexxttrreemmee,, aanndd
eexxttrreemmeellyy iinntteerreessttiinngg,, ccaassee ssttuuddyy.. AAnnyy ccoonncclluussiioonn oonn tthhee nnaattuurree ooff MM110011''ss ssaatteelllliitteess iiss,, hhoowweevveerr,, ppuutt oonn hhoolldd
uunnttiill wwee ccaann ccoonnfifirrmm tthheeiirr ggrroouupp mmeemmbbeerrsshhiipp.. OOnnllyy HHSSTT wwiillll aallllooww uuss ttoo rreessoollvvee tthheessee ccaannddiiddaattee ssaatteelllliitteess iinnttoo
ssttaarrss aanndd oobbttaaiinn aaccccuurraattee ((~~2200%%)) ddiissttaanncceess wwiitthh tthhee ttiipp ooff tthhee rreedd ggiiaanntt bbrraanncchh mmeetthhoodd aass wweellll aass rroobbuusstt
lluummiinnoossiittiieess,,  wwhhiicchh  aarree  kkeeyy  ttoo  mmeeaanniinnggffuullllyy  iinntteerrpprreett  tthhee  ttrruuee  nnaattuurree  ooff  tthhiiss  ggrroouupp  ooff  ddwwaarrffss..
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BBllaacckkhhoolleess

IIDD:: 1144772222
AA  LLooccaall  LLaabboorraattoorryy  ffoorr  SSttuuddyyiinngg  PPoossiittiivvee  FFeeeeddbbaacckk  ffrroomm  SSuuppeerrmmaassssiivvee  BBllaacckk
HHoolleess

SStteevvee CCrroofftt

EEuurreekkaa  SScciieennttiifificc  IInncc..
AAGGNN ffeeeeddbbaacckk iiss aa ccrriittiiccaall rreegguullaattoorr ooff ggaallaaxxyy ggrroowwtthh.. AAss wweellll aass ccuurrttaaiilliinngg ssttaarr ffoorrmmaattiioonn iinn ddiiffffuussee,, hhoott ggaass,, iitt
iiss iinnccrreeaassiinnggllyy uunnddeerrssttoooodd ttoo ssoommeettiimmeess eennhhaannccee ssttaarr ffoorrmmaattiioonn iinn tthhee cclluummppyy IISSMM tthhrroouugghh sshhoocckk--iinndduucceedd
ccoollllaappssee ooff cclloouuddss.. SSiimmuullaattiioonnss hhaavvee sshhoowwnn tthhaatt ssuucchh ppoossiittiivvee ffeeeeddbbaacckk mmaayy ppllaayy aa ssiiggnniifificcaanntt rroollee iinn
ddeetteerrmmiinniinngg tthhee sstteellllaarr ppooppuullaattiioonnss ooff ggaallaaxxiieess.. MMiinnkkoowwssii''ss OObbjjeecctt ((MMOO)) pprroovviiddeess aann eexxcceelllleenntt llooccaall llaabboorraattoorryy
ttoo pprroobbee tthhiiss ppoooorrllyy--ssttuuddiieedd pprroocceessss iinn ddeettaaiill.. TThhee ddeetteeccttiioonn ooff aa TTyyppee IIII ssuuppeerrnnoovvaa iinn MMOO ((uunneexxppeecctteedd ggiivveenn
tthhee llooww mmaassss ooff MMOO)) ssuuggggeessttss tthhaatt jjeett--iinndduucceedd ssttaarr ffoorrmmaattiioonn mmaayy oovveerrpprroodduuccee mmaassssiivvee ssttaarrss,, aanndd tthhaatt
mmooddeellss ooff tthhee iinniittiiaall mmaassss ffuunnccttiioonn iinn ssuucchh ssyysstteemmss mmaayy nneeeedd ttoo bbee rreevviisseedd.. RReecceenntt rreessuullttss aallssoo ssuuggggeesstt tthhaatt
ssttaarr  ffoorrmmaattiioonn  eefffificciieennccyy  iiss  eennhhaanncceedd  iinn  MMOO..
  
UUssiinngg WWFFCC33,, wwee wwiillll oobbttaaiinn mmoorrpphhoollooggiieess,, SSEEDDss,, HH--aa lluummiinnoossiittiieess,, eeqquuiivvaalleenntt wwiiddtthhss,, ssiizzeess,, aanndd ppooppuullaattiioonn
ssyynntthheessiiss mmooddeellss ooff ssttaarr ffoorrmmiinngg rreeggiioonnss aaccrroossss MMOO iinn oorrddeerr ttoo aaddddrreessss tthheessee qquueessttiioonnss,, ccrriittiiccaall ffoorr
uunnddeerrssttaannddiinngg  nnoott  jjuusstt  tthhiiss  ssiinnggllee  oobbjjeecctt,,  bbuutt  tthhee  ggeenneerraall  pprroocceessss::

11..  DDooeess  jjeett  iinndduucceedd  ssttaarr  ffoorrmmaattiioonn  cchhaannggee  tthhee  lluummiinnoossiittiieess  aanndd  iinniittiiaall  mmaassss  ffuunnccttiioonnss  ooff  ssttaarr  cclluusstteerrss??
22.. WWhhaatt ddoo tthhee aaggee ggrraaddiieennttss ooff tthhee ssttaarr cclluusstteerrss tteellll uuss aabboouutt tthhee pprroocceessss ooff ccoonnvveerrssiioonn ooff ggaass ((HHII,, CCOO)) iinnttoo
ssttaarrss  aass  tthhee  rraaddiioo  jjeett  pprrooggrreesssseedd  tthhrroouugghh  tthhee  ppaarreenntt  cclloouudd??  DDooeess  tthhiiss  mmaattcchh  nnuummeerriiccaall  ssiimmuullaattiioonnss??
33.. BByy uussiinngg oobbsseerrvvaattiioonnss ttoo rreefifinnee ssiimmuullaattiioonnss,, wwhhaatt ccaann wwee lleeaarrnn aabboouutt iinnttrriinnssiicc pprrooppeerrttiieess ooff tthheessee kkiinnddss ooff
rraaddiioo  jjeettss,,  ssuucchh  aass  pprrooppaaggaattiioonn  ssppeeeedd,,  aaggee,,  pprreessssuurree  aanndd  jjeett  eenneerrggyy  flfluuxx??
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AAttmmoosspphheerriicc  AAllbbeeddooss,,  AAllkkaalliiss,,  aanndd  AAeerroossoollss  ooff  HHoott  JJuuppiitteerrss

IIaann CCrroossssfifieelldd

UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa
TThhee llaacckk ooff vviissiibbllee--wwaavveelleennggtthh aallbbeeddoo mmeeaassuurreemmeennttss ffoorr eevveenn tthhee bbeesstt--cchhaarraacctteerriizzeedd hhoott JJuuppiitteerrss iiss aa ggaappiinngg
hhoollee iinn oouurr ccuurrrreenntt uunnddeerrssttaannddiinngg ooff tthheessee ppllaanneettss'' aattmmoosspphheerreess,, aass tthhee UUVV++ooppttiiccaall aallbbeeddoo ssppeeccttrruumm ccoonnttaaiinnss
aa wweeaalltthh ooff iinnffoorrmmaattiioonn aabboouutt tthhee aattmmoosspphheerree tthhaatt iiss uunnaavvaaiillaabbllee aatt ootthheerr wwaavveelleennggtthhss.. RRaayylleeiigghh ssccaatttteerriinngg
aanndd aabbssoorrppttiioonn bbyy aattoommss,, mmoolleeccuulleess,, aanndd cclloouudd ccoonnddeennssaatteess aallll ssccuullpptt tthhee aass--yyeett uunneexxpplloorreedd vviissiibbllee rreeflfleeccttiioonn
aanndd  eemmiissssiioonn  ssppeeccttrraa  ooff  hhoott  JJuuppiitteerrss  ----  bbuutt  tthhee  rreellaattiivvee  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  ooff  tthheessee  pprroocceesssseess  rreemmaaiinnss  uunnddeetteerrmmiinneedd..  

WWee pprrooppoossee ttoo mmeeaassuurree tthhee UUVV++ooppttiiccaall rreeflfleeccttiioonn ssppeeccttrraa ooff tthhee ffoouurr bbeesstt--ssttuuddiieedd hhoott JJuuppiitteerrss wwiitthh SSTTIISS,,
bbuuiillddiinngg oonn oouurr oonnee--eecclliippssee SSTTIISS ppiilloott pprrooggrraamm tthhaatt mmeeaassuurreedd tthhee fifirrsstt llooww--SS//NN eexxooppllaanneettaarryy aallbbeeddoo ssppeeccttrruumm..
OOuurr pprrooppoossaall wwiillll ggrreeaattllyy eexxppaanndd oonn oouurr pprreevviioouuss mmeeaassuurreemmeenntt bbyy bbrriinnggiinngg hhiigghheerr ssppeeccttrraall rreessoolluuttiioonn,, hhiigghheerr
SS//NN,, aanndd aa llaarrggeerr ssaammppllee ooff wweellll--ssttuuddiieedd ppllaanneettss.. WWiitthh tthheessee ddaattaa,, oouurr ffuullll pprrooggrraamm wwiillll:: ((11)) tteesstt ffoorr hhiigghhllyy
rreeflfleeccttiivvee mmiinneerraall cclloouuddss oonn tthheessee ppllaanneettss'' ddaayy ssiiddeess;; ((22)) mmeeaassuurree tthhee aabbuunnddaanncceess ooff aallkkaalliiss aanndd aannyy
aattmmoosspphheerriicc aaeerroossoollss;; ((33)) mmeeaassuurree tthhee ccoommppoossiittiioonn aanndd ssiizzee ddiissttrriibbuuttiioonnss ooff cclloouudd oorr hhaazzee ppaarrttiicclleess;; aanndd ((44))
eexxppllaaiinn  tthhee  ddiissccrreeppaannccyy  bbeettwweeeenn  tthheessee  ppllaanneettss''  BBoonndd  aanndd  ggeeoommeettrriicc  aallbbeeddooss..    

HHSSTT//SSTTIISS iiss tthhee oonnllyy ccuurrrreenntt oorr ppllaannnneedd iinnssttrruummeenntt tthhaatt ccaann mmaakkee tthheessee oobbsseerrvvaattiioonnss.. TThhiiss pprrooggrraamm
lleevveerraaggeess HHSSTT''ss uunniiqquuee UUVV++ooppttiiccaall sseennssiittiivviittyy sshhoorrttwwaarrdd ooff 660000 nnmm,, iinn pprreeppaarraattiioonn ffoorr tthhee JJWWSSTT GGTTOO//CCyyccllee 11
ssppeeccttrroossccooppyy  aatt  lloonnggeerr  wwaavveelleennggtthhss  tthhaatt  wwiillll  ccoommpplleemmeenntt  oouurr  oobbsseerrvvaattiioonnss  ooff  tthheessee  ttoouucchhssttoonnee  ppllaanneettss..
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CCoorrrreellaattiinngg  pprrooppeerr  mmoottiioonn  kkiinneemmaattiiccss  wwiitthh  sstteellllaarr  pprrooppeerrttiieess  iinn  aa  vveerryy  yyoouunngg
pprroottoocclluusstteerr

NNiiccoollaa DDaa  RRiioo

UUnniivveerrssiittyy  ooff  FFlloorriiddaa
WWee rreecceennttllyy oobbttaaiinneedd tthhee fifirrsstt eeppoocchh ooff aa mmuullttii--ccyyccllee HHSSTT pprrooggrraamm ((GGOO1133774422)) aaiimmeedd aatt tthhee ssttuuddyy ooff mmaassssiivvee
ssttaarr cclluusstteerr ffoorrmmaattiioonn tthhrroouugghh pprrooppeerr mmoottiioonn--bbaasseedd aannaallyyssiiss ooff kkiinneemmaattiiccss.. TThhiiss pprrooggrraamm ttaarrggeetteedd tthhee yyoouunngg,,
ggaass--ddoommiinnaatteedd,, ssttiillll--ffoorrmmiinngg pprroottoocclluusstteerr GG228866 wwiitthh WWFFCC33//IIRR JJ,, HH aanndd nnaarrrrooww bbaanndd FF116677NN,, rreeaacchhiinngg ddoowwnn ttoo
tthhee HH--bbuurrnniinngg lliimmiitt aatt AA__VV==2200,, aanndd wweellll iinnttoo tthhee ssuubbsstteellllaarr rreeggiimmee ffoorr tthhee lleessss--eemmbbeeddddeedd ppaarrttss ooff tthhee ssyysstteemm..
WWiitthh tthhee sseeccoonndd eeppoocchh ((ccyyccllee 2244)) wwee wwiillll ddeerriivvee pprrooppeerr mmoottiioonnss,, kkiinneemmaattiicc ssuubbcclluusstteerriinngg,, rruunnaawwaayy oobbjjeeccttss aanndd
ddeetteerrmmiinnee  tthhee  oovveerraallll  eexxppaannssiioonn//ccoonnttrraaccttiioonn  ooff  tthhee  ssyysstteemm..  

HHeerree wwee pprrooppoossee ttoo ccoommpplleemmeenntt tthheessee oobbsseerrvvaattiioonnss wwiitthh aaddddiittiioonnaall pphhoottoommeettrriicc bbaannddss,, wwhhiicchh wwiillll aallllooww uuss ttoo
ddeerriivvee tthhee sstteellllaarr ppaarraammeetteerrss ooff tthhee llooww--mmaassss mmeemmbbeerrss.. WWee ppllaann ttoo uussee tthhee HH22OO TTeeffff bbaanndd aatt 11..44mmiiccrroonn,, wwiitthh
aa ccoonnttiinnuuuumm aatt 11..33mmiiccrroonn,, ttoo ddiisseennttaannggllee TTeeffff aanndd AA__VV ffoorr aallll llooww--mmaassss yyoouunngg ssttaarrss ddoowwnn ttoo tthhee HH--bbuurrnniinngg
lliimmiitt aatt AA__VV==2200,, mmaattcchhiinngg oouurr pprreevviioouuss ddaattaa.. TThhiiss wwiillll eennaabbllee uuss ttoo ccoonnssttrruucctt tthhee HHRRDD,, aassssiiggnn aaggeess,, llooookk ffoorr
ssppaattiiaall aaggee ggrraaddiieennttss,, aanndd ccoommppaarree kkiinneemmaattiicc pprrooppeerrttiieess wwiitthh aaggee.. SSppeecciifificcaallllyy,, tthhee iiddeennttiifificcaattiioonn ooff ssyysstteemmaattiicc
vvaarriiaattiioonnss iinn tthhee pprrooppeerr mmoottiioonnss wwiitthh aaggee wwiillll eennaabbllee uuss ttoo ttrraaccee tthhee iinniittiiaall mmoorrpphhoollooggyy ooff tthhee ssyysstteemm aatt iittss
ffoorrmmaattiioonn,, aanndd ddeetteerrmmiinnee tthhee kkiinneemmaattiicc aassssoocciiaattiioonn ooff oollddeerr ssttaarrss wwiitthh yyoouunnggeerr.. LLaasstt,, wwee ppllaann ttoo oobbttaaiinn
aaccccuurraattee flfluuxxeess iinn PPaasscchheenn bbeettaa,, wwhhoossee eexxcceessss iiss iinnddiiccaattiivvee ooff aaccccrreettiioonn ((aalllloowwiinngg uuss ttoo mmeeaassuurree MMddoott)) aanndd iiss
aann  iinnddeeppeennddeenntt  iinnddiiccaattoorr  ooff  mmeemmbbeerrsshhiipp..

AAccccrreettiioonn pprrooppeerrttiieess,, wwiitthh aaggeess,, mmaasssseess,, aanndd ddyynnaammiiccss wwiillll eennaabbllee aa ccoommpprreehheennssiivvee ppiiccttuurree ooff tthhiiss yyoouunngg,,
mmaassssiivvee  pprroottoocclluusstteerr  iinn  ffoorrmmaattiioonn,,  tteessttiinngg  tthheeoorriieess  ooff  mmaassssiivvee  ssttaarr  cclluusstteerr  ffoorrmmaattiioonn..
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PPrroobbiinngg  ddaarrkk  mmaatttteerr  pphhyyssiiccss  wwiitthh  ggaallaaxxyy  cclluusstteerrss

NNeeaall DDaallaall

UUnniivveerrssiittyy  ooff  IIlllliinnooiiss  aatt  UUrrbbaannaa  --  CChhaammppaaiiggnn
WWee pprrooppoossee aa tthheeoorreettiiccaall iinnvveessttiiggaattiioonn ooff tthhee eeffffeeccttss ooff aa ccllaassss ooff ddaarrkk mmaatttteerr ((DDMM)) sseellff--iinntteerraaccttiioonnss oonn tthhee
pprrooppeerrttiieess ooff ggaallaaxxyy cclluusstteerrss aanndd tthheeiirr hhoosstt ddaarrkk mmaatttteerr hhaallooss.. RReecceenntt wwoorrkk uussiinngg HHSSTT hhaass ccllaaiimmeedd tthhee
ddeetteeccttiioonn ooff aa ppaarrttiiccuullaarr ffoorrmm ooff DDMM sseellff--iinntteerraaccttiioonn,, wwhhiicchh ccaann lleeaadd ttoo oobbsseerrvvaabbllee ddiissppllaacceemmeennttss bbeettwweeeenn
ssaatteelllliittee ggaallaaxxiieess wwiitthhiinn cclluusstteerrss aanndd tthhee DDMM ssuubbhhaallooss hhoossttiinngg tthheemm.. TThhiiss ffoorrmm ooff sseellff--iinntteerraaccttiioonn iiss hhiigghhllyy
aanniissoottrrooppiicc,, ffaavvoorriinngg ffoorrwwaarrdd ssccaatttteerriinngg wwiitthh llooww mmoommeennttuumm ttrraannssffeerr,, uunnlliikkee iissoottrrooppiiccaallllyy ssccaatttteerriinngg sseellff--
iinntteerraaccttiinngg ddaarrkk mmaatttteerr ((SSIIDDMM)) mmooddeellss.. TThhiiss ccllaassss ooff mmooddeellss hhaass nnoott bbeeeenn ssiimmuullaatteedd nnuummeerriiccaallllyy,, cclloouuddiinngg tthhee
iinntteerrpprreettaattiioonn ooff tthhee ccllaaiimmeedd ooffffsseettss bbeettwweeeenn ggaallaaxxiieess aanndd lleennssiinngg ppeeaakkss oobbsseerrvveedd bbyy HHSSTT.. WWee pprrooppoossee ttoo
ppeerrffoorrmm hhiigghh rreessoolluuttiioonn ssiimmuullaattiioonnss ooff ccoossmmoollooggiiccaall ssttrruuccttuurree ffoorrmmaattiioonn ffoorr tthhiiss ccllaassss ooff SSIIDDMM mmooddeell,, ffooccuussiinngg
oonn tthhrreeee oobbsseerrvvaabblleess aacccceessssiibbllee ttoo eexxiissttiinngg HHSSTT oobbsseerrvvaattiioonnss ooff cclluusstteerrss.. FFiirrsstt,, wwee wwiillll qquuaannttiiffyy tthhee eexxtteenntt ttoo
wwhhiicchh ooffffsseettss bbeettwweeeenn bbaarryyoonnss aanndd DDMM ccaann aarriissee iinn tthheessee mmooddeellss,, aass aa ffuunnccttiioonn ooff tthhee ccrroossss sseeccttiioonn..
SSeeccoonnddllyy,, wwee wwiillll aallssoo qquuaannttiiffyy tthhee eeffffeeccttss ooff tthhiiss ttyyppee ooff DDMM sseellff--iinntteerraaccttiioonn oonn hhaalloo ccoonncceennttrraattiioonnss,, ttoo
ddeetteerrmmiinnee tthhee rraannggee ooff ccrroossss--sseeccttiioonnss aalllloowweedd bbyy eexxiissttiinngg ssttrriinnggeenntt ccoonnssttrraaiinnttss ffrroomm HHSSTT.. FFiinnaallllyy wwee wwiillll
ccoommppuuttee tthhee ssoo--ccaalllleedd ssppllaasshhbbaacckk ffeeaattuurree iinn cclluusstteerrss,, ssppeecciifificcaallllyy ffooccuussiinngg oonn wwhheetthheerr SSIIDDMM ccaann rreessoollvvee tthhee
ccuurrrreenntt ddiissccrreeppaannccyy bbeettwweeeenn oobbsseerrvveedd vvaalluueess ooff ssppllaasshhbbaacckk rraaddiiii iinn cclluusstteerrss ccoommppaarreedd ttoo tthheeoorreettiiccaall
pprreeddiiccttiioonnss ffoorr CCDDMM.. TThhee pprrooppoosseedd iinnvveessttiiggaattiioonnss wwiillll aadddd vvaalluuee ttoo aallll eexxiissttiinngg ddeeeepp HHSSTT oobbsseerrvvaattiioonnss ooff
ggaallaaxxyy  cclluusstteerrss  bbyy  aalllloowwiinngg  tthheemm  ttoo  pprroobbee  ddaarrkk  mmaatttteerr  pphhyyssiiccss  iinn  tthhrreeee  iinnddeeppeennddeenntt  wwaayyss..
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AA  LLeeggaaccyy  IImmaaggiinngg  SSuurrvveeyy  ooff  MM3333

JJuulliiaannnnee DDaallccaannttoonn

UUnniivveerrssiittyy  ooff  WWaasshhiinnggttoonn
WWee pprrooppoossee aa ppaannoorraammiicc iimmaaggiinngg ssuurrvveeyy ooff MM3333 ttoo eexxtteenndd tthhee MM3311 PPHHAATT ssuurrvveeyy ttoo rreeggiioonnss wwiitthh 1100xx hhiigghheerr
ssttaarr ffoorrmmaattiioonn iinntteennssiittyy aanndd mmaarrkkeeddllyy lloowweerr mmeettaalllliicciittyy.. DDeeeepp ssiixx--fifilltteerr UUVV//ooppttiiccaall//IIRR sstteellllaarr pphhoottoommeettrryy wwiillll
pprroovviiddee ((11)) pprreecciissiioonn mmeeaassuurreemmeenntt ooff tthhee hhiigghh--mmaassss IIMMFF ssllooppee;; ((22)) ssppaattiiaallllyy--rreessoollvveedd mmaappss ooff tthhee rreecceenntt ssttaarr
ffoorrmmaattiioonn hhiissttoorryy ((SSFFHH)) wwiitthh ~~55--1100 MMyyrr rreessoolluuttiioonn;; ((33)) mmaappss ooff tthhee ccooooll,, dduussttyy IISSMM wwiitthh 2255 ppcc rreessoolluuttiioonn;; ((44))
tteemmppeerraattuurreess aanndd lluummiinnoossiittiieess ffoorr ~~1155 mmiilllliioonn ssttaarrss;; ((55)) mmaappss ooff eexxttiinnccttiioonn llaaww vvaarriiaattiioonnss;; aanndd ((66)) ~~11000000 ssttaarr
cclluusstteerrss wwiitthh wweellll--mmeeaassuurreedd aaggeess aanndd mmaasssseess.. WWee wwiillll ccoommbbiinnee tthheessee pprroodduuccttss wwiitthh aarrcchhiivvaall mmuullttii--wwaavveelleennggtthh
ddaattaa ttoo eelluucciiddaattee tthhee aassttrroopphhyyssiiccss ooff tthhee iinntteerrsstteellllaarr mmeeddiiuumm ((IISSMM)).. WWee wwiillll ccoonnssttrraaiinn tthhee eenneerrggeettiiccss ooff tthhee IISSMM
bbyy lliinnkkiinngg tthhee hhiissttoorryy ooff sstteellllaarr eenneerrggyy iinnppuutt ttoo tthhee oobbsseerrvveedd pprrooppeerrttiieess ooff tthhee IISSMM;; rreeccoonncciillee wwiiddeellyy--uusseedd,, bbuutt
ddiissccrreeppaanntt,, dduusstt eemmiissssiioonn mmooddeellss;; ddiisseennttaannggllee tthhee ddrriivveerrss tthhaatt ccoonnttrrooll dduusstt ccoommppoossiittiioonn;; aanndd mmeeaassuurree lliiffeettiimmeess
ooff mmoolleeccuullaarr cclloouuddss.. WWee wwiillll ssuurrvveeyy nneeaarrllyy aallll tthhee mmoolleeccuullaarr cclloouuddss aanndd hhiigghh eexxttiinnccttiioonn ((AA__VV>>11)) rreeggiioonnss iinn
MM3333,, aass wweellll aass rreeggiimmeess ooff ssttaarr ffoorrmmaattiioonn rraattee iinntteennssiittyy,, ssppiirraall aarrmm ssttrreennggtthh,, mmeettaalllliicciittyy,, aanndd IISSMM pprreessssuurree tthhaatt
aarree ddiissttiinncctt ffrroomm tthhoossee iinn ccoommppaarraabbllee ssuurrvveeyyss ooff MM3311 aanndd tthhee MMaaggeellllaanniicc CClloouuddss.. TThhiiss ssuurrvveeyy aaddddss MM3333 ttoo tthhee
MMiillkkyy WWaayy,, MM3311,, aanndd MMaaggeellllaanniicc CClloouuddss aass tthhee ffuunnddaammeennttaall ccaalliibbrraattoorrss ooff IISSMM pphhyyssiiccss,, ssttaarr--ffoorrmmaattiioonn
pprroocceesssseess,, aanndd sstteellllaarr eevvoolluuttiioonn.. TThhee rreessuullttiinngg ddaattaa sseett wwiillll bbee ccoommpprreehheennssiivvee,, hhiigghhllyy vveerrssaattiillee,, aanndd hhaavvee
ttrreemmeennddoouuss  lleeggaaccyy  vvaalluuee..    TThhiiss  pprrooggrraamm  ccaann  oonnllyy  bbee  aaccccoommpplliisshheedd  wwiitthh  HHSSTT..
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SStteellllaarr  PPooppuullaattiioonnss

IIDD:: 1144772233
WWhhaatt  ccoonnttrroollss  tthhee  oonnsseett  ooff  tthhee  mmuullttiippllee  ppooppuullaattiioonn  pphheennoommeennoonn  wwiitthhiinn
gglloobbuullaarr  cclluusstteerrss??

EEmmaannuueellee DDaalleessssaannddrroo

UUnniivveerrssiittaa  ddii  BBoollooggnnaa
TThhee oorriiggiinn ooff tthhee mmuullttiippllee ppooppuullaattiioonnss ((MMPPss)) sseeeenn iinn nneeaarrllyy aallll gglloobbuullaarr cclluusstteerrss ((GGCCss)) iiss ssttiillll uunnkknnoowwnn,, wwiitthh aallll
ssuuggggeesstteedd sscceennaarriiooss hhaavviinngg sseerriioouuss sshhoorrttccoommiinnggss.. WWhhiillee llaarrggee ggrroouunndd bbaasseedd ssppeeccttrroossccooppiicc ssaammpplleess aanndd ssppaaccee
bbaasseedd iimmaaggiinngg ssuurrvveeyyss hhaavvee pprroovviiddeedd aa wweeaalltthh ooff ddaattaa aanndd sshhoowwnn hhooww ccoommpplleexx tthhee ssiittuuaattiioonn iiss,, tthheeyy hhaavvee nnoott
bbeeeenn aabbllee ttoo ppiinnppooiinntt tthhee GGCC pprrooppeerrttyy tthhaatt ccoonnttrroollss wwhheetthheerr MMPPss aarree pprreesseenntt.. GGCC mmaassss iiss ttrraaddiittiioonnaallllyy tthhee
aassssuummeedd ddoommiinnaanntt ffaaccttoorr,, bbuutt rreecceenntt rreessuullttss ssuuggggeesstt aa mmoorree ccoommpplleexx sscceennaarriioo wwhheerree tthhee mmaassss ccaannnnoott bbee tthhee
oonnllyy  ppaarraammeetteerr..  
HHeennccee,, iinn oorrddeerr ttoo mmaakkee pprrooggrreessss wwee nneeeedd ttoo uunnddeerrssttaanndd wwhhiicchh oobbjjeeccttss ((iiff aannyy)) ddoo nnoott hhoosstt MMPPss,, aanndd
uullttiimmaatteellyy wwhhiicchh pprrooppeerrttyy iiss rreessppoonnssiibbllee ffoorr tthhee oonnsseett ooff MMPPss.. HHeerree wwee ttaarrggeett ttwwoo GGCCss tthhaatt hhaavvee bbeeeenn
ssuuggggeesstteedd ttoo nnoott hhoosstt MMPPss ((bbaasseedd oonn ggrroouunndd bbaasseedd iimmaaggiinngg oorr aabbuunnddaannccee aannaallyysseess ooff ssmmaallll sstteellllaarr ssaammpplleess)),,
RRuupprreecchhtt 110066 aanndd IICC 44449999.. TThheessee ttwwoo cclluusstteerrss aarree ""ttyyppiiccaall"" iinn tteerrmmss ooff aaggee aanndd mmaassss ooff GGCCss,, wwhhiicchh wwoouulldd
mmaakkee tthhee llaacckk ooff MMPPss aallll tthhee mmoorree ssuurrpprriissiinngg,, iiff ccoonnfifirrmmeedd.. IIff ssoo,, mmoorree eexxoottiicc pprrooppeerrttiieess mmaayy hhaavvee ppllaayyeedd aa
rroollee  ((ii..ee..,,  tthhee  ttyyppee  ooff  ggaallaaxxyy  wwhheerree  tthhee  cclluusstteerrss  ffoorrmmeedd))..

5588 66//2244//22001166

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2244  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
BBllaacckkhhoolleess

IIDD:: 1144663311
RReessoollvviinngg  tthhee  NNuucclleeaarr  SSttrruuccttuurree  ooff  tthhee  CCaannoonniiccaall  RRaaddiioo  GGaallaaxxyy  MM8877

CChhaarrlleess DDaannffoorrtthh

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCoolloorraaddoo  aatt  BBoouullddeerr
TThhee nneeaarrbbyy ggaallaaxxyy MM8877 iiss tthhee pprroottoottyyppee ffoorr llooww--ppoowweerr rraaddiioo--lloouudd FFRR11--ttyyppee AAGGNN,, tthhee ppaarreenntt ppooppuullaattiioonn ooff BBLL
LLaacc ttyyppee bbllaazzaarrss.. DDeessppiittee iittss pprrooxxiimmiittyy,, bbrriigghhttnneessss,, aanndd nneeaarrllyy aa cceennttuurryy ooff oobbsseerrvvaattiioonnss,, tthhee pphhyyssiiccaall ppiiccttuurree
ooff hhooww tthhee AAGGNN eemmiissssiioonn iiss ffuueelleedd aanndd wwhhaatt iiss ccaauussiinngg tthhee bbrriigghhtt aanndd vvaarriiaabbllee eemmiissssiioonn iinn tthhee ccoorree ooff MM8877 iiss
ssttiillll mmyysstteerriioouuss.. RReecceenntt CCOOSS oobbsseerrvvaattiioonnss sshhooww aa ccoommpplleexx aanndd vvaarriiaabbllee lliinnee pprroofifillee aanndd wweeaakk UUVV ccoonnttiinnuuuumm
wwiitthh hhiinnttss ooff ssppaattiiaall ssttrruuccttuurree ((DDaannffoorrtthh eett aall.. 22001166)).. CCoonnssiisstteenntt wwiitthh rreecceenntt XX--rraayy oobbsseerrvvaattiioonnss,, wwee fifinndd lliittttllee
aaccccrreettiinngg ggaass iinnssiiddee tthhee BBoonnddii rraaddiiuuss.. WWee pprrooppoossee ttoo rreessoollvvee aanndd pprreecciisseellyy llooccaattee tthhee iioonniizziinngg ccoonnttiinnuuuumm aanndd
LLyy aallpphhaa lliinnee--eemmiittttiinngg ssttrruuccttuurreess wwiitthh lloonngg--sslliitt ffaarr--UUVV SSTTIISS ssppeeccttrraa ooff tthhee nnuucclleeuuss.. TThheessee oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll aallssoo
aallllooww uuss ttoo ccoonnfifirrmm ((oorr nnoott)) tthhee ddeennssiittyy--bboouunnddeedd nnaattuurree ooff tthhee lliinnee eemmiissssiioonn.. AAlloonngg wwiitthh tthhee ssppaattiiaallllyy--rreessoollvveedd
ssppeeccttrroossccooppyy,, wwee wwiillll uussee mmuullttii--eeppoocchh,, hhiigghh--SS//NN CCOOSS aappeerrttuurree ssppeeccttrroossccooppyy ttoo aaddddrreessss tthhee mmyysstteerryy ooff wwhhaatt
ppoowweerrss  tthhiiss  ccoommmmoonn  yyeett  ppoooorrllyy--uunnddeerrssttoooodd  ccllaassss  ooff  aaccttiivvee  ggaallaaxxiieess..
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IIDD:: 1144665511
RReeccuurrrreenntt  NNoovvaa  MM3311NN  22000088--1122aa::  TThhee  ssuurrrroouunnddiinngg  ''SSuuppeerr--RReemmnnaanntt''  --  AA
ssiiggnnppoosstt  ttoo  TTyyppee  IIaa  SSuuppeerrnnoovvaa  pprrooggeenniittoorrss

MMaatttthheeww DDaarrnnlleeyy

LLiivveerrppooooll  JJoohhnn  MMoooorreess  UUnniivveerrssiittyy
MM3311NN 22000088--1122aa iiss tthhee ssiinnggllee mmoosstt iimmppoorrttaanntt nnoovvaa ssyysstteemm iinn tthhee AAnnddrroommeeddaa GGaallaaxxyy.. WWiitthh aann uunnpprreecceeddeenntteedd
eeiigghhtt oobbsseerrvveedd eerruuppttiioonnss iinn jjuusstt eeiigghhtt yyeeaarrss,, aann uullttrraa--hhiigghh mmaassss wwhhiittee ddwwaarrff,, aa hhiigghh mmaassss aaccccrreettiioonn rraattee,, aanndd
llooww eejjeecctteedd mmaassss,, tthhiiss ssyysstteemm iiss nnooww tthhee lleeaaddiinngg pprree--eexxpplloossiioonn SSuuppeerrnnoovvaa TTyyppee IIaa pprrooggeenniittoorr ccaannddiiddaattee iinn aannyy
ggaallaaxxyy.. WWee hhaavvee rreecceennttllyy uunnccoovveerreedd aa vvaasstt eelllliippttiiccaall nneebbuullaa,, cceenntteerreedd oonn tthhee eerruuppttiinngg nnoovvaa -- aa pprroobbaabbllee
rreeccuurrrreenntt nnoovvaa ''ssuuppeerr--rreemmnnaanntt'',, aa rreelliicc ooff mmaannyy tthhoouussaannddss ooff ppaasstt eerruuppttiioonnss.. SSttaattee--ooff--tthhee--aarrtt ''mmuullttii--ccyyccllee''
nnoovvaa eerruuppttiioonnss mmooddeellss hhaavvee sshhoowwnn tthhaatt aa CC--OO WWDD iinn aa sshhoorrtt--rreeccuurrrreennccee ppeerriioodd nnoovvaa ddooeess iinnddeeeedd ggrrooww
ttoowwaarrddss tthhee CChhaannddrraasseekkhhaarr mmaassss.. SSuucchh mmooddeellss pprreeddiicctt ffrreeqquueenntt ''HHee--flflaasshheess'',, eejjeeccttiinngg ssiiggnniifificcaannttllyy mmoorree mmaassss
aatt hhiigghheerr vveelloocciittiieess,, eevveerryy 110000 oorr ssoo nnoovvaa eerruuppttiioonnss.. WWee pprrooppoossee ttoo uuttiilliizzee tthhee uunniiqquuee hhiigghh--ssppaattiiaall rreessoolluuttiioonn
ccaappaabbiilliittiieess ooff HHSSTT aatt vviissiibbllee wwaavveelleennggtthhss ttoo oobbttaaiinn aa sseerriieess ooff ddeeeepp HH--aallpphhaa iimmaaggeess ttoo:: ((ii)) ccoonnfifirrmm tthhee oorriiggiinn
ooff tthhee nneebbuullaa;; ((iiii)) sseeaarrcchh ffoorr tthhee ssiiggnnaattuurree -- rriipppplleess -- llaaiidd ddoowwnn iinn tthhee ssuuppeerr--rreemmnnaanntt bbyy tthhee ffrreeqquueenntt HHee--
flflaasshheess,, hheennccee ((iiiiii)) ccoonnssttrraaiinn mmooddeellss ooff tthhee rreemmnnaanntt,, aalllloowwiinngg eexxttrraappoollaattiioonn ttoo ootthheerr ssyysstteemmss,, aanndd ((iivv)) vvaalliiddaattee
lloonngg--tteerrmm nnoovvaa eerruuppttiioonn mmooddeellss,, aanndd aallssoo ((vv)) eexxpplloorree sshhaappiinngg mmeecchhaanniissmmss bbootthh bbyy tthhee nnoovvaa pprroocceessss aanndd
ssuurrrroouunnddiinngg IISSMM.. CCoonnfifirrmmiinngg tthhiiss ssuuppeerr--rreemmnnaanntt''ss ssoouurrccee aass mmuullttiippllee rreeccuurrrreenntt nnoovvaa eerruuppttiioonnss wwoouulldd pprroovviiddee aa
ffaasscciinnaattiinngg,, uunneexxppeecctteedd,, bbuutt ccrruucciiaall ssiiggnnppoosstt aarroouunndd TTyyppee IIaa SSuuppeerrnnoovvaaee -- ppooiinnttiinngg ddiirreeccttllyy ttoo tthhee pprrooggeenniittoorr
ppaatthhwwaayy..
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WWiilllliiaamm DDaawwssoonn

LLaawwrreennccee  LLiivveerrmmoorree  NNaattiioonnaall  LLaabboorraattoorryy
GGrraavviittaattiioonnaall lleennssiinngg bbyy mmaassssiivvee ggaallaaxxyy cclluusstteerrss hhaass eennaabblleedd mmoorree eefffificciieenntt sseeaarrcchheess ffoorr hhiigghh--rreeddsshhiifftt ggaallaaxxiieess,,
iinncclluuddiinngg ddiissccoovveerriieess oouutt ttoo zz ~~ 1111.. LLeennssiinngg hhaass aallssoo rreevveeaalleedd tthhee iinnttrriinnssiiccaallllyy ffaaiinntteesstt ggaallaaxxiieess yyeett kknnoowwnn,,
eexxtteennddiinngg lluummiinnoossiittyy ffuunnccttiioonn ccoonnssttrraaiinnttss sseevveerraall mmaaggnniittuuddeess ffaaiinntteerr tthhaann tthhee UUDDFF.. TThheessee ffaaiinntt ggaallaaxxyy
ccoonnssttrraaiinnttss aarree ccrruucciiaall ttoo uunnddeerrssttaannddiinngg eeaarrllyy ggaallaaxxyy eevvoolluuttiioonn aanndd rreeiioonniizzaattiioonn.. HHoowweevveerr,, ccuurrrreenntt ggaallaaxxyy
ddeetteeccttiioonn mmeetthhooddss ffaallll sshhoorrtt ooff ddeetteeccttiinngg tthhee iinnttrriinnssiiccaallllyy ffaaiinntteesstt ggaallaaxxiieess.. HHiigghhllyy mmaaggnniififieedd ggaallaaxxiieess aarree
uussuuaallllyy ssttrroonnggllyy sshheeaarreedd ((eelloonnggaatteedd)) aanndd oofftteenn bblleennddeedd wwiitthh cclluusstteerr ggaallaaxxiieess aass wweellll.. WWee rreecceennttllyy sshhoowweedd tthhaatt
tthheessee ttwwoo eeffffeeccttss ccaann lleeaadd ttoo lloosssseess ooff mmoorree tthhaann hhaallff ooff tthhee lleennsseedd ssoouurrcceess iinn tthhee hhiigghh mmaaggnniifificcaattiioonn rreeggiimmee,,
eessppeecciiaallllyy ffoorr tthhee hhiigghheesstt rreeddsshhiifftt ggaallaaxxiieess.. WWee hhaavvee ddeevveellooppeedd aa pprroommiissiinngg mmeetthhoodd tthhaatt ccaann rreeccoovveerr tthheessee
lloosstt aarrccss,, pprriimmaarriillyy vviiaa aa ffoorrwwaarrdd mmooddeelliinngg aapppprrooaacchh tthhaatt uusseess tthhee cclluusstteerr lleennss mmooddeell ttoo ddeevveelloopp aa ssppaattiiaallllyy
vvaarryyiinngg mmuullttii--eeppoocchh ooppttiimmaall fifilltteerr ttoo ddeetteecctt tthhee ffaaiinntt aarrccss.. FFuurrtthheerr tteessttiinngg iiss rreeqquuiirreedd ttoo qquuaannttiiffyy oouurr rreeccoovveerryy
rraatteess aanndd tteesstt tthhee rreessuullttiinngg pphhoottoommeettrryy iinn ssuurrvveeyyss ssuucchh aass CCLLAASSHH,, tthhee FFrroonnttiieerr FFiieellddss,, aanndd RREELLIICCSS.. IInn ddooiinngg
ssoo,, wwee wwiillll rreeaalliizzee tthhee ttrruuee ppoowweerr ooff tthheessee ccoossmmiicc tteelleessccooppeess eennaabblliinngg uuss aanndd ootthheerrss ttoo mmaaxxiimmiizzee tthhee
iinnvveessttmmeenntt ooff HHSSTT iinn tthheessee cclluusstteerr ssuurrvveeyyss bbyy fifinnddiinngg tthhee hhiigghheesstt rreeddsshhiifftt ssoouurrcceess,, iimmpprroovviinngg ccoonnssttrraaiinnttss oonn zz
>> 88 lluummiinnoossiittyy ffuunnccttiioonnss,, aanndd bbeetttteerr uunnddeerrssttaannddiinngg tthhee eeppoocchh ooff rreeiioonniizzaattiioonn.. AAddddiittiioonnaallllyy,, tthhiiss HHSSTT iinnvveessttmmeenntt
wwiillll sseeee ffuurrtthheerr rreettuurrnnss aass tthheessee lloosstt aarrccss wwiillll mmaakkee tthhee iiddeeaall ttaarrggeettss ffoorr eexxtteennddeedd ffoollllooww--uupp wwiitthh JJWWSSTT aanndd
eexxttrreemmeellyy  llaarrggee  tteelleessccooppeess..
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CCyyccllee  2244  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1144772244
SSeeaarrcchhiinngg  ffoorr  aa  rraaddiioo  mmiilllliisseeccoonndd  ppuullssaarr  iinn  aa  llooww--mmaassss  XX--rraayy  bbiinnaarryy

NNaatthhaalliiee DDeeggeennaaaarr

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaammbbrriiddggee
LLooww--mmaassss XX--rraayy bbiinnaarriieess ((LLMMXXBBss)) aanndd mmiilllliisseeccoonndd rraaddiioo ppuullssaarrss ((MMSSRRPPss)) aarree ttwwoo ddiiffffeerreenntt mmaanniiffeessttaattiioonnss ooff
nneeuuttrroonn ssttaarrss iinn bbiinnaarryy ssyysstteemmss.. TThheeiirr eevvoolluuttiioonn ppaatthhss aarree tthhoouugghhtt ttoo bbee lliinnkkeedd,, bbuutt mmaannyy qquueessttiioonnss aabboouutt
tthheeiirr ccoonnnneeccttiioonn rreemmaaiinn.. RReecceennttllyy,, tthhrreeee nneeuuttrroonn ssttaarrss hhaavvee bbeeeenn ddiissccoovveerreedd ttoo ttrraannssiittiioonn bbaacckk aanndd ffoorrtthh
bbeettwweeeenn LLMMXXBB aanndd MMSSRRPP ssttaatteess,, ooppeenniinngg aa nneeww vviissttaa ttoo iinnvveessttiiggaattee tthhee lliinnkk bbeettwweeeenn tthheessee ddiiffffeerreenntt
mmaanniiffeessttaattiioonnss.. TThhee nneeuuttrroonn ssttaarr LLMMXXBB SSAAXX JJ11880088..44--33665588 iiss aa ssttrroonngg ccaannddiiddaattee ttoo bbeelloonngg ttoo tthhiiss nneeww ccllaassss
ooff ttrraannssiittiioonnaall oobbjjeeccttss.. HHeerree,, wwee pprrooppoossee ttoo eexxppllooiitt tthhee uunniiqquuee UUVV ccaappaabbiilliittiieess ooff tthhee HHSSTT ttoo sseeaarrcchh ffoorr tthhee
pprreesseennccee ooff aann aaccccrreettiioonn ddiisskk iinn tthhee qquuiieesscceenntt ssttaattee ooff tthhiiss ssyysstteemm.. TThhiiss ggiivveess iinnssiigghhtt iinnttoo wwhheetthheerr iitt ccaann ttuurrnn
oonn aass aa MMSSRRPP wwhheenn nnoott aaccccrreettiinngg aanndd hheennccee iiff iitt iiss iinnddeeeedd aa ttrraannssiittiioonnaall oobbjjeecctt.. IInn aaddddiittiioonn,, wwee wwiillll sseeaarrcchh ffoorr
tthheerrmmaall eemmiissssiioonn ffrroomm tthhee ssuurrffaaccee ooff tthhee uunnuussuuaallllyy ccoolldd nneeuuttrroonn ssttaarr iinn SSAAXX JJ11880088..44--33665588,, wwhhiicchh hhaass
iimmppoorrttaanntt  iimmpplliiccaattiioonnss  ffoorr  tthhee  pphhyyssiiccss  ooff  uullttrraa--ddeennssee  mmaatttteerr..
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPooppuullaattiioonnss

IIDD:: 1144772255
HHuunnttiinngg  ffoorr  BBrroowwnn  DDwwaarrffss  iinn  GGlloobbuullaarr  CClluusstteerrss::  SSeeccoonndd  EEppoocchh  DDeeeepp  IIRR
oobbsseerrvvaattiioonnss  ooff  tthhee  GGlloobbuullaarr  CClluusstteerrss  MM44

AAnnddrreeaa DDiieebbaallll

UUnniivveerrssiittaatt  BBoonnnn,,  AArrggeellaannddeerr  IInnssttiittuuttee  ffoorr  AAssttrroonnoommyy
WWee pprrooppoossee ttoo oobbttaaiinn aa sseeccoonndd eeppoocchh ooff ddeeeepp WWFFCC33//FF111100WW iimmaaggiinngg ooff tthhee gglloobbuullaarr cclluusstteerr MM44 ttoo ccoonnfifirrmm
((oorr rruullee oouutt)) tthhee fifirrsstt bbrroowwnn ddwwaarrffss ((BBDDss)) ddeetteecctteedd iinn tthhiiss cclluusstteerr.. IInn aa fifirrsstt eeppoocchh ooff ddeeeepp WWFFCC33 IIRR iimmaaggiinngg
ooff MM44,, ffoouurr ggoooodd BBDD ccaannddiiddaatteess wweerree iiddeennttiififieedd.. WWee wwiillll uussee aa sseeccoonndd eeppoocchh ttoo tteesstt wwhheetthheerr tthhee BBDD
ccaannddiiddaatteess sshhaarree tthhee pprrooppeerr mmoottiioonn ooff tthhee cclluusstteerr ppooppuullaattiioonn oorr nnoott,, tthheerreebbyy ccoonnfifirrmmiinngg ((oorr rruulliinngg oouutt)) tthheessee
ssoouurrcceess aass ggeennuuiinnee cclluusstteerr mmeemmbbeerrss.. CCoonnfifirrmmiinngg tthheessee ssoouurrcceess aass cclluusstteerr BBDDss iiss ccrruucciiaall iiff wwee wwaanntt ttoo fifillll tthhee
oobbsseerrvvaattiioonnaall ppllaannee wwiitthh oolldd aanndd mmeettaall--ppoooorr bbeenncchhmmaarrkk ssoouurrcceess tthhaatt aarree mmuucchh nneeeeddeedd iiff wwee aarree ttoo tteesstt aanndd
ccaalliibbrraattee  mmooddeellss  aabboouutt  BBDD  aattmmoosspphheerreess,,  BBDD  ffoorrmmaattiioonn  aanndd  eevvoolluuttiioonn..
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CCyyccllee  2244  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPooppuullaattiioonnss

IIDD:: 1144772266
RRuupprreecchhtt  110066::  TToooo  ssmmaallll  ttoo  ssuucccceeeedd??

AAaarroonn DDootttteerr

HHaarrvvaarrdd  UUnniivveerrssiittyy
PPhhoottoommeettrriicc ssttuuddiieess wwiitthh HHSSTT hhaavvee ccoommpplleetteellyy cchhaannggeedd oouurr uunnddeerrssttaannddiinngg ooff gglloobbuullaarr cclluusstteerrss ((GGCCss)),, ttoo tthhee
ppooiinntt wwhheerree ffeeaattuurreess tthhaatt wweerree oonnccee ccoonnssiiddeerreedd aannoommaalloouuss ((lliigghhtt--eelleemmeenntt aabbuunnddaannccee vvaarriiaattiioonnss,, mmuullttiippllee
ppooppuullaattiioonnss))  aarree  nnooww  ppaarrtt  ooff  tthhee  ddeefifinniittiioonn  ooff  tthhee  tteerrmm  ''gglloobbuullaarr  cclluusstteerr''..

WWiitthh tthhiiss pprrooppoossaall,, wwee sseeeekk ttoo eessttaabblliisshh ssoommee mmiinniimmuumm rreeqquuiirreemmeennttss ffoorr tthhee ffoorrmmaattiioonn ooff mmuullttiippllee sstteellllaarr
ppooppuullaattiioonnss iinn GGCCss.. WWee wwiillll aappppllyy tthhee uunniiqquuee UUVV aanndd bblluuee iimmaaggiinngg ccaappaabbiilliittiieess ooff tthhee WWiiddee FFiieelldd CCaammeerraa 33
UUVVIISS cchhaannnneell ttoo sseeaarrcchh ffoorr mmuullttiippllee sstteellllaarr sseeqquueenncceess,, oorr llaacckk tthheerreeooff,, iinn tthhee CCMMDD ooff tthhee ppeeccuulliiaarr GGCC RRuupprreecchhtt
110066.. RRuupprreecchhtt 110066 iiss eexxcceeppttiioonnaall aammoonngg tthhee GGaallaaccttiicc GGCC ppooppuullaattiioonn iinn iittss pprriimmoorrddiiaall cchheemmiiccaall ccoommppoossiittiioonn,,
llooww mmaassss,, aanndd ((lliikkeellyy)) eexxttrraa--GGaallaaccttiicc oorriiggiinn.. TThhee lliimmiitteedd aabbuunnddaannccee iinnffoorrmmaattiioonn aavvaaiillaabbllee ffrroomm ssppeeccttrroossccooppyy
iinnddiiccaatteess aa llooww ooxxyyggeenn aabbuuddaannccee ((aavveerraaggee [[OO//FFee]] ~~ 00 aatt [[FFee//HH]] ~~ --11..55)) wwiitthh nnoo ssiiggnniifificcaanntt ssttaarr--ttoo--ssttaarr
ssccaatttteerr  iinn  tthhee  lliigghhtt  eelleemmeennttss..

LLiigghhtt eelleemmeenntt aabbuunnddaannccee vvaarriiaattiioonnss aarree oonnee ooff tthhee ffuunnddaammeennttaall ssiiggnnaattuurreess ooff mmuullttiippllee sstteellllaarr ppooppuullaattiioonnss iinn
GGCCss;; tthhee ootthheerr iiss tthhee pprreesseennccee ooff mmuullttiippllee sstteellllaarr sseeqquueenncceess iinn tthhee CCMMDD.. TThhee fifirrsstt lliinnee ooff iinnqquuiirryy,,
ssppeeccttrroossccooppyy,, ssuuggggeessttss RRuupprreecchhtt 110066 mmaayy bbee aa ttrruuee ssiimmppllee sstteellllaarr ppooppuullaattiioonn.. TThhiiss pprrooppoossaall aaddddrreesssseess tthhee
sseeccoonndd lliinnee ooff iinnqquuiirryy,, tthhee pphhoottoommeettrriicc ssiiggnnaattuurree,, wwhhiicchh hhaass nneevveerr bbeeffoorree bbeeeenn aatttteemmpptteedd.. TThhee uunnrriivvaalleedd
rreessoolluuttiioonn aanndd sseennssiittiivviittyy ooff tthhee HHuubbbbllee SSppaaccee TTeelleessccooppee wwiillll aallllooww uuss ttoo ddiissccoovveerr wwhheetthheerr tthhee CCMMDD ooff
RRuupprreecchhtt 110066 rreevveeaallss mmuullttiippllee aanndd//oorr bbrrooaaddeenneedd sstteellllaarr sseeqquueenncceess aanndd,, tthhuuss,, hhoossttss mmuullttiippllee sstteellllaarr ppooppuullaattiioonnss
----  oorr  nnoott..
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SSoollaarr  SSyysstteemm

IIDD:: 1144779988
OOrriiggiinn  aanndd  EEvvoolluuttiioonn  ooff  tthhee  FFiirrsstt  KKnnoowwnn  UUllttrraa--YYoouunngg  AAsstteerrooiidd  FFaammiillyy  aanndd  iittss
DDoouubbllyy--SSyynncchhrroonnoouuss  BBiinnaarryy  MMeemmbbeerr

MMiicchhaall DDrraahhuuss

UUnniiwweerrssyytteett  JJaaggiieelllloonnsskkii
OOuurr GGOO--1144119922 aanndd DDDD--1144447755 pprrooggrraammss eexxeeccuutteedd iinn llaattee 22001155 aanndd eeaarrllyy 22001166,, pprroovviiddiinngg ssppeeccttaaccuullaarr
WWFFCC33//UUVVIISS iimmaaggeess ooff tthhee uunnuussuuaall ddiissrruupptteedd aasstteerrooiidd PP//22001122 FF55.. WWee hhaavvee ddeetteecctteedd aatt lleeaasstt nniinnee ssttaarr--lliikkee
ffrraaggmmeennttss ooff tthhee mmaaiinn nnuucclleeuuss,, ssttiillll ccooccoooonneedd iinn tthheeiirr bbiirrtthh dduusstt ttrraaiill,, ssuuggggeessttiinngg tthhaatt PP//22001122 FF55 iiss aa nneewwbboorrnn
aasstteerrooiidd ffaammiillyy,, oonnllyy aa ffeeww yyeeaarrss oolldd.. GGiivveenn tthhaatt tthhee mmaaiinn nnuucclleeuuss rroottaatteess aatt aa ccrriittiiccaall rraattee,, tthhiiss uullttrraa--yyoouunngg
ssyysstteemm iiss tthhee bbeesstt ccaannddiiddaattee ffoorr aa ffaammiillyy ggeenneerraatteedd bbyy rroottaattiioonnaall fifissssiioonn,, aass ooppppoosseedd ttoo aallll tthhee ootthheerr aasstteerrooiidd
ffaammiilliieess,, wwhhiicchh aarree ooff ccoolllliissiioonnaall oorriiggiinn.. TToo oouurr ggrreeaatt ssuurrpprriissee,, tthhee llaarrggeesstt ffrraaggmmeenntt ooff tthhee mmaaiinn nnuucclleeuuss iiss mmoosstt
pprroobbaabbllyy aa ssmmaallll,, ddoouubbllyy--ssyynncchhrroonnoouuss bbiinnaarryy,, cchhaalllleennggiinngg tthhee eessttaabblliisshheedd tthheeoorryy ooff ffoorrmmaattiioonn ooff bbiinnaarryy
aasstteerrooiiddss.. CCaappiittaalliizziinngg oonn tthheessee eexxcciittiinngg eeaarrllyy rreessuullttss,, wwee pprrooppoossee aa lloonngg--tteerrmm mmoonniittoorriinngg pprrooggrraamm ooff PP//22001122
FF55,, wwiitthh wwhhiicchh wwee wwiisshh ttoo sseeccuurree nneeww ddaattaa ffrroomm tthhee nneexxtt ttwwoo ooppppoossiittiioonnss.. TThhee rreeqquueesstteedd aaddddiittiioonnaall HHSSTT
oorrbbiittss aarree ccrriittiiccaallllyy nneeeeddeedd ttoo qquuaannttiiffyy tthhee eejjeeccttiioonn ppaarraammeetteerrss ooff tthhee ffrraaggmmeennttss aanndd tthheerreebbyy vveerriiffyy tthhee
ssuussppeecctteedd ccaauussee ooff tthhee ffrraaggmmeennttaattiioonn.. TThheeyy wwiillll aallssoo pprroovviiddee aabbssoolluutteellyy uunniiqquuee iinnssiigghhtt iinnttoo tthhee eevvoolluuttiioonn ooff
tthhee fifirrsstt kknnoowwnn uullttrraa--yyoouunngg aasstteerrooiidd bbiinnaarryy.. HHuubbbbllee iiss tthhee oonnllyy ffaacciilliittyy wwiitthh ssuufffificciieenntt sseennssiittiivviittyy aanndd wwiiddee--fifieelldd
aanngguullaarr rreessoolluuttiioonn ttoo ccaarrrryy oouutt tthhiiss iinnvveessttiiggaattiioonn,, wwhhiicchh iiss mmoorree tthhaann lliikkeellyy ttoo hhaavvee aa pprrooffoouunndd iimmppaacctt oonn
aasstteerrooiidd  sscciieennccee,,  iinncclluuddiinngg  oouurr  ssoollaarr  ssyysstteemm  aanndd  ssyysstteemmss  aarroouunndd  ootthheerr  ssttaarrss..
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GGaallaaxxiieess

IIDD:: 1144772277
PPrroobbiinngg  SSuuppeerr  SSttaarr  CClluusstteerr  ffoorrmmaattiioonn    iinn  tthhee  mmoosstt  ffaavvoorraabbllee  eennvviirroonnmmeennttss::  tthhee
mmeettaall--eennrriicchheedd,,  ggaass--rriicchh  aanndd    ttuurrbbuulleenntt  ccoolllliissiioonnaall    rriinngg  ooff  NNGGCC  55229911

PPiieerrrree--AAllaaiinn DDuucc

CCoommmmiissssaarriiaatt  aa  ll''EEnneerrggiiee  AAttoommiiqquuee  ((CCEEAA))
TThhee ffoorrmmaattiioonn ooff mmaassssiivvee ssuuppeerr ssttaarr cclluusstteerrss ((SSSSCCss)),, aanndd ppoossssiibbllyy GGlloobbuullaarr CClluusstteerrss,, iiss pprreeddiicctteedd ttoo bbee
eennhhaanncceedd iinn aa mmeeddiiuumm cchhaarraacctteerriizzeedd bbyy aa hhiigghh ggaass ddeennssiittyy,, ttuurrbbuulleennccee aanndd mmooddeerraattee mmeettaalllliicciittyy.. TThheessee aarree
pprreecciisseellyy tthhee ccoonnddiittiioonnss oobbsseerrvveedd aatt hhiigghh rreeddsshhiifftt iinn tthhee ddiissttaanntt ssttaarr--ffoorrmmiinngg ggaallaaxxiieess,, aanndd llooccaallllyy bbyy oouurr
pprrooppoosseedd ttaarrggeett:: tthhee hhuuggee ccoolllliissiioonnaall ggaasseeoouuss rriinngg ssuurrrroouunnddiinngg tthhee eeaarrllyy ttyyppee ggaallaaxxyy NNGGCC 55229911.. TThhiiss mmaassssiivvee
HHII ssttrruuccttuurree eexxppaannddeedd iinnttoo tthhee iinntteerrggaallaaccttiicc mmeeddiiuumm aafftteerr aa hhiigghh ssppeeeedd ccoolllliissiioonn.. IItt ffoorrmmeedd aa sseerriieess ooff
ggrraavviittaattiioonnaallllyy  bboouunndd  ddwwaarrff  ggaallaaxxiieess,,  wwhheerree  nnuummeerroouuss  mmaassssiivvee  SSSSCCss  aarree  eexxppeecctteedd  ttoo  bbee  ffoouunndd..
WWee wwiillll ((ii)) iiddeennttiiffyy SSSSCCss bbaasseedd oonn mmuullttii--bbaanndd WWFFCC33 iimmaaggeess,, ((iiii)) ddeerriivvee tthheeiirr mmaassss ffuunnccttiioonn,, aanndd ((iiiiii)) ccoommppaarree

tthheeiirr pprrooppeerrttiieess wwiitthh eennvviirroonnmmeennttss tthhaatt sshhoouulldd bbee lleessss ffaavvoouurraabbllee ffoorr tthhee ffoorrmmaattiioonn ooff mmaassssiivvee SSSSCCss,, ssuucchh aass
tthhee  mmeettaall--ppoooorr  BBlluuee  CCoommppaacctt  DDwwaarrff  GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  cceennttrraall  ttiiddaallllyy--aaffffeecctteedd  rreeggiioonnss  ooff  mmaajjoorr  mmeerrggeerrss..
TThhee rriinngg aarroouunndd NNGGCC 55229911,, aanndd tthhee ccoonnddeennssaattiioonnss tthheerreeiinn,, ffoorr wwhhiicchh aa ttrreemmeennddoouuss ddaattaasseett iiss aallrreeaaddyy

aavvaaiillaabbllee,, aarree aarrgguuaabbllyy tthhee bbeesstt llooccaall aannaalloogguueess ooff ddiissttaanntt ggaallaaxxiieess,, ssiinnccee bbootthh hhaavvee aa vveerryy hhiigghh ggaass ffrraaccttiioonn
ooff 5500%%,, aa hhiigghh ttuurrbbuulleennccee ooff aa ffeeww tteennss ooff kkmm//ss,, aa cclluummppyy mmoorrpphhoollooggyy,, aanndd aa mmeettaalllliicciittyy ooff hhaallff ssoollaarr.. TThhee
pprrooppoosseedd oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll tthhuuss pprroovviiddee ssttrroonngg ccoonnssttrraaiinnttss oonn tthhee aabbiilliittyy ooff ddiissttaanntt ggaallaaxxiieess ttoo ffoorrmm mmaassssiivvee
SSSSCCss  wwhhiicchh  mmiigghhtt  bbee  tthhee  pprrooggeenniittoorrss  ooff  ttooddaayy''ss  gglloobbuullaarr  cclluusstteerrss..
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PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2244  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: AARR
IIGGMM  aanndd  CCOOSS

IIDD:: 1144556600
DDiiaaggnnoossiinngg  tthhee  MMuullttiipphhaassee  CCiirrccuummggaallaaccttiicc  MMeeddiiuumm

NNiicchhoollaass EEaarrll

SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee
TThhee cchhaarraacctteerriizzaattiioonn ooff tthhee mmuullttiipphhaassee cciirrccuummggaallaaccttiicc mmeeddiiuumm ((CCGGMM)) aarroouunndd llooww--rreeddsshhiifftt ggaallaaxxiieess hhaass bbeeeenn aa
kkeeyy ddeevveellooppmmeenntt eennaabblleedd bbyy CCOOSS.. YYeett wwee ssttiillll hhaavvee aa ppoooorr uunnddeerrssttaannddiinngg ooff tthhee ssppaattiiaall rreellaattiioonnsshhiippss bbeettwweeeenn
tthhee vvaarriioouuss pphhaasseess ooff tthhee CCGGMM,, wwhhiicchh lliimmiittss oouurr ggrraasspp ooff tthhee mmeecchhaanniissmmss bbyy wwhhiicchh ggaass iiss eexxppeelllleedd ffrroomm aanndd
aaccccrreetteess ((bbaacckk)) oonnttoo ggaallaaxxiieess.. TToo aaddddrreessss tthhiiss ffuunnddaammeennttaall lliimmiittaattiioonn,, wwee pprrooppoossee aann aarrcchhiivvaall pprrooggrraamm ttoo
ddeevveelloopp nneeww,, mmoorree rroobbuusstt,, ttoooollss ffoorr eexxttrraaccttiinngg tthhee iinnffoorrmmaattiioonn eennccooddeedd iinn tthhee kkiinneemmaattiicc pprroofifilleess ooff llooww--iioonn
aanndd hhiigghh--iioonn aabbssoorrppttiioonn iinn tthhee CCOOSS CCGGMM ddaattaasseett.. TThheessee pprroofifilleess ccoonnttaaiinn aa wweeaalltthh ooff iinnffoorrmmaattiioonn oonn tthhee
ddyynnaammiiccss aanndd ssuubb--ssttrruuccttuurree ooff tthhee CCGGMM,, yyeett tthheeiirr vvaasstt ppootteennttiiaall rreemmaaiinnss uunnttaappppeedd.. WWee pprrooppoossee ttoo aappppllyy oouurr
uunniiqquuee aapppprrooaacchh ooff ssttaattiissttiiccaallllyy ccoommppaarriinngg aabbssoorrppttiioonn lliinnee pprroofifilleess iinn tthhee vvaasstt CCOOSS//FFUUVV ddaattaa ccoonnttaaiinneedd iinn tthhee
nneewwllyy--rreelleeaasseedd HHuubbbbllee SSppeeccttrroossccooppiicc LLeeggaaccyy AArrcchhiivvee ((HHSSLLAA)).. WWiitthh oouurr ccoommpplleemmeennttaarryy MMIISSTTYY pprroojjeecctt,, wwhhiicchh
ggeenneerraatteess ssyynntthheettiicc ssppeeccttrraa ffrroomm hhyyddrrooddyynnaammiicc ssiimmuullaattiioonnss,, wwee wwiillll ffoorr tthhee fifirrsstt ttiimmee bbee aabbllee ttoo aappppllyy oouurr
tteecchhnniiqquuee ttoo ccaarreeffuullllyy--ssiimmuullaatteedd ddaattaa.. TThhiiss jjooiinntt aapppprrooaacchh wwiillll pprroovviiddee aa ddeeeeppeerr uunnddeerrssttaannddiinngg ooff tthhee bbaassiicc
ssttrruuccttuurree  ooff  tthhee  CCGGMM  aanndd  iittss  rroollee  iinn  tthhee  bbaarryyoonn  ccyyccllee..
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SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2244  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
BBllaacckkhhoolleess

IIDD:: 1144779999
WWhhyy  tthhee  DDiiffffeerreenntt  LLooookkss  ooff  CChhaannggiinngg--LLooookk  QQuuaassaarrss??

MMiicchhaaeell EErraacclleeoouuss

TThhee  PPeennnnssyyllvvaanniiaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy
WWee pprrooppoossee ttoo ttaakkee UUVV ssppeeccttrraa ooff tthhrreeee rreepprreesseennttaattiivvee cchhaannggiinngg--llooookk qquuaassaarrss tthhaatt wwee rreecceennttllyy ddiissccoovveerreedd..
TThhee ppaarreenntt ssaammppllee ooff 1122 cchhaannggiinngg--llooookk qquuaassaarrss ccoommpprriisseess tthhee fifirrsstt lluummiinnoouuss eexxaammpplleess ooff aa nneewwllyy--aapppprreecciiaatteedd
pphheennoommeennoonn aanndd rreepprreesseennttss tthhee ttiipp ooff tthhee iicceebbeerrgg.. TThheeiirr ddeefifinniinngg cchhaarraacctteerriissttiicc iiss aa sshhaarrpp ddeecclliinnee iinn tthhee bbrrooaadd
eemmiissssiioonn lliinneess aanndd nnoonn--sstteellllaarr ccoonnttiinnuuuumm bbyy aann oorrddeerr ooff mmaaggnniittuuddee oorr mmoorree oovveerr aa ttiimmee--ssccaallee ooff aa ddeeccaaddee oorr
lleessss.. TThheeyy mmaayy rreepprreesseenntt tthhee oobbssccuurraattiioonn ooff tthhee cceennttrraall eennggiinnee oorr aann aabbrruupptt ddiimmmmiinngg ooff tthhee aaccccrreettiioonn--
ppoowweerreedd lliigghhtt ooff tthhee qquuaassaarr.. WWee tthhuuss aaiimm ttoo ddeefifinniittiivveellyy ddiissccrriimmiinnaattee bbeettwweeeenn tthheessee ttwwoo ppoossssiibbiilliittiieess wwiitthh aa
ssttrraaiigghhttffoorrwwaarrdd UUVV ssppeeccttrroossccooppiicc tteesstt.. DDeetteerrmmiinniinngg tthhee ccaauussee ooff tthhee ""ooffff"" ssttaattee ccaann ppooiinntt ttoo tthheerrmmaall oorr ootthheerr
iinnssttaabbiilliittiieess iinn tthhee bbllaacckk hhoollee aaccccrreettiioonn flflooww aanndd wwiillll aallssoo hhaavvee iimmpplliiccaattiioonnss ffoorr tthhee iioonniizzaattiioonn ssttrruuccttuurree tthhaatt
qquuaassaarrss iimmppaarrtt oonn tthhee iinntteerrggaallaaccttiicc mmeeddiiuumm.. WWee aallssoo wwiisshh ttoo eexxppllooiitt tthhiiss uunniiqquuee ooppppoorrttuunniittyy ttoo iissoollaattee tthhee
nnaarrrrooww UUVV eemmiissssiioonn lliinneess,, uussee tthheeiirr rreessppoonnssee ttoo tthhee ddeeccaayyiinngg ccoonnttiinnuuuumm ttoo pprroobbee tthhee ssttrruuccttuurree ooff tthhee
iinntteerrffaaccee bbeettwweeeenn tthhee bbrrooaadd-- aanndd nnaarrrrooww--lliinnee rreeggiioonn,, aanndd fifinndd hhooww tthheeiirr pprroofifilleess iinnttrroodduuccee uunncceerrttaaiinnttiieess iinn
eemmppiirriiccaall  sscchheemmeess  ffoorr  ddeetteerrmmiinniinngg  bbllaacckk  hhoommee  mmaasssseess..
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SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2244  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess

IIDD:: 1144663322
LLyymmaann--aallpphhaa  IImmaaggiinngg  aatt  ~~2200  ppcc  RReessoolluuttiioonn  iinn  aa  LLooww  MMaassss  LLeennsseedd  GGaallaaxxyy  aatt
zz==11..8855

DDaawwnn EErrbb

UUnniivveerrssiittyy  ooff  WWiissccoonnssiinn  --  MMiillwwaauukkeeee
BBeeccaauussee LLyymmaann--aallpphhaa pphhoottoonnss aarree rreessoonnaannttllyy ssccaatttteerreedd bbyy nneeuuttrraall hhyyddrrooggeenn,, tthhee ssttrreennggtthh aanndd ssppaattiiaall eexxtteenntt
ooff LLyyaa eemmiissssiioonn iinn ggaallaaxxiieess ddeeppeenndd oonn tthhee HHII ccoolluummnn ddeennssiittyy aanndd ccoovveerriinngg ffrraaccttiioonn,, pprrooppeerrttiieess tthhaatt aarree ooff
pprriimmaarryy iinntteerreesstt ttoo tthhee eessccaappee ooff iioonniizziinngg rraaddiiaattiioonn.. LLyyaa eemmiissssiioonn iiss ppaarrttiiccuullaarrllyy iimmppoorrttaanntt ttoo tthhee ssttuuddyy ooff llooww
mmaassss,, llooww mmeettaalllliicciittyy ggaallaaxxiieess:: ssuucchh oobbjjeeccttss aarree lliikkeellyy ttoo bbee rreessppoonnssiibbllee ffoorr tthhee rreeiioonniizzaattiioonn ooff tthhee uunniivveerrssee,,
aanndd LLyyaa eemmiissssiioonn iiss mmoorree ccoommmmoonn iinn tthheessee ggaallaaxxiieess.. WWiitthh tthhiiss pprrooppoossaall,, wwee rreeqquueesstt 77 oorrbbiittss ooff WWFFCC33//UUVVIISS
iimmaaggiinngg ttoo oobbttaaiinn aa hhiigghh rreessoolluuttiioonn mmaapp ooff LLyyaa eemmiissssiioonn iinn tthhee llooww mmaassss,, llooww mmeettaalllliicciittyy zz==11..8855 ggrraavviittaattiioonnaallllyy
lleennsseedd ggaallaaxxyy SSLL22SSJJ002211773377--005511332299.. WWiitthh ooxxyyggeenn aabbuunnddaannccee <<1100%% ooff ssoollaarr,, sstteellllaarr mmaassss <<1100^̂88 MMssuunn,, aanndd
eexxttrreemmeellyy ssttrroonngg LLyyaa eemmiissssiioonn wwiitthh rreesstt--ffrraammee eeqquuiivvaalleenntt wwiiddtthh ~~112200 AA,, tthhiiss oobbjjeecctt iiss aa pprriimmee eexxaammppllee ooff aa
llooww mmaassss LLyyaa--eemmiitttteerr,, aanndd iittss ggrraavviittaattiioonnaall mmaaggnniifificcaattiioonn bbyy aa ffaaccttoorr ooff ~~3355 rreessuullttss iinn rreemmaarrkkaabbllyy hhiigghh
WWFFCC33//UUVVIISS ssppaattiiaall rreessoolluuttiioonn ooff ~~2200 ppcc.. EExxiissttiinngg HHSSTT bbrrooaaddbbaanndd aanndd IIRR ggrriissmm oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll aallllooww uuss ttoo
ccoommppaarree tthhee ssppaattiiaall eexxtteenntt ooff tthhee LLyyaa eemmiissssiioonn wwiitthh bbootthh tthhee rreesstt--ffrraammee UUVV ccoonnttiinnuuuumm aanndd tthhee rreesstt--ffrraammee
ooppttiiccaall nneebbuullaarr lliinnee eemmiissssiioonn,, iinn oorrddeerr ttoo mmaapp tthhee rreessoonnaanntt ssccaatttteerriinngg ooff LLyyaa pphhoottoonnss ffrroomm tthheeiirr oorriiggiinn iinn ssttaarr--
ffoorrmmiinngg rreeggiioonnss,, oobbttaaiinn ccoonnssttrraaiinnttss oonn tthhee llooccaattiioonn ooff tthhee ssccaatttteerriinngg ggaass,, aanndd rreellaattee tthhiiss iinnffoorrmmaattiioonn ttoo tthhee
kkiinneemmaattiiccss aanndd ggeeoommeettrryy ooff tthhee ggaallaaxxyy.. TThhee pprrooppoosseedd oobbsseerrvvaattiioonnss,, iinn ccoommbbiinnaattiioonn wwiitthh tthhee ssppeeccttrroossccooppiicc
iinnffoorrmmaattiioonn wwee hhaavvee aallrreeaaddyy oobbttaaiinneedd,, wwiillll pprroovviiddee tthhee mmoosstt ccoommpprreehheennssiivvee aanndd hhiigghheesstt rreessoolluuttiioonn ppiiccttuurree ooff
LLyyaa  eemmiissssiioonn  aatt  zz  >>  11  ttoo  ddaattee..
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SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::
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CCyyccllee  2244  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: AARR
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1144556611

KKeerrnneell--PPhhaassee  IInntteerrffeerroommeettrryy  ffoorr  SSuuppeerr--RReessoolluuttiioonn  DDeetteeccttiioonn  ooff  FFaaiinntt
CCoommppaanniioonnss

SSaammuueell FFaaccttoorr

UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  aatt  AAuussttiinn

DDiirreecctt ddeetteeccttiioonn ooff cclloossee iinn ccoommppaanniioonnss ((bbiinnaarryy ssyysstteemmss oorr eexxooppllaanneettss)) iiss nnoottoorriioouussllyy ddiifffificcuulltt.. WWhhiillee
cchhrroonnaaggrraapphhss aanndd ppooiinntt sspprreeaadd ffuunnccttiioonn ((PPSSFF)) ssuubbttrraaccttiioonn ccaann bbee uusseedd ttoo rreedduuccee ccoonnttrraasstt aanndd ddiigg oouutt ssiiggnnaallss
ooff ccoommppaanniioonnss uunnddeerr tthhee PPSSFF,, tthheerree aarree ssttiillll ssiiggnniifificcaanntt lliimmiittaattiioonnss iinn sseeppaarraattiioonn aanndd ccoonnttrraasstt.. WWhhiillee nnoonn--
rreedduunnddaanntt aappeerrttuurree mmaasskkiinngg ((NNRRMM)) iinntteerrffeerroommeettrryy ccaann bbee uusseedd ttoo ddeetteecctt ccoommppaanniioonnss wweellll iinnssiiddee tthhee PPSSFF ooff aa
ddiiffffrraaccttiioonn lliimmiitteedd iimmaaggee,, tthhee mmaasskk ddiissccaarrddss ~~9955%% ooff tthhee lliigghhtt ggaatthheerreedd bbyy tthhee tteelleessccooppee aanndd tthhuuss tthhee
tteecchhnniiqquuee iiss sseevveerreellyy flfluuxx lliimmiitteedd.. KKeerrnneell--pphhaassee aannaallyyssiiss aapppplliieess iinntteerrffeerroommeettrriicc tteecchhnniiqquueess ssiimmiillaarr ttoo NNRRMM
tthhoouugghh uuttiilliizziinngg tthhee ffuullll aappeerrttuurree.. IInnsstteeaadd ooff cclloossuurree--pphhaasseess,, kkeerrnneell--pphhaasseess aarree ccoonnssttrruucctteedd ffrroomm aa ggrriidd ooff
ppooiinnttss oonn tthhee ffuullll aappeerrttuurree,, ssiimmuullaattiinngg aa rreedduunnddaanntt iinntteerrffeerroommeetteerr.. II pprrooppoossee ttoo ddeevveelloopp mmyy oowwnn ffaaiinntt
ccoommppaanniioonn ddeetteeccttiioonn ppiippeelliinnee wwhhiicchh uuttiilliizzeess aann MMCCMMCC aannaallyyssiiss ooff kkeerrnneell--pphhaasseess.. II wwiillll sseeaarrcchh ffoorr nneeww
ccoommppaanniioonnss iinn aarrcchhiivvaall iimmaaggeess ffrroomm NNIICC11 aanndd AACCSS//HHRRCC iinn oorrddeerr ttoo ccoonnssttrraaiinn bbiinnaarryy aanndd ppllaanneett ffoorrmmaattiioonn
mmooddeellss aatt sseeppaarraattiioonnss iinnaacccceessssiibbllee ttoo pprreevviioouuss tteecchhnniiqquueess.. UUssiinngg tthhiiss mmeetthhoodd,, iitt iiss ppoossssiibbllee ttoo ddeetteecctt aa
ccoommppaanniioonn wweellll wwiitthhiinn tthhee ccllaassssiiccaall ll//DD RRaayylleeiigghh ddiiffffrraaccttiioonn lliimmiitt uussiinngg aa ffrraaccttiioonn ooff tthhee tteelleessccooppee ttiimmee aass NNRRMM..
TThhiiss tteecchhnniiqquuee ccaann eeaassiillyy bbee aapppplliieedd ttoo aarrcchhiivvaall ddaattaa aass nnoo mmaasskk iiss nneeeeddeedd aanndd wwiillll tthhuuss mmaakkee tthhee ddeetteeccttiioonn ooff
cclloossee iinn ccoommppaanniioonnss cchheeaapp aanndd ssiimmppllee aass nnoo aaddddiittiioonnaall oobbsseerrvvaattiioonnss aarree nneeeeddeedd.. SSiinnccee tthhee JJaammeess WWeebbbb SSppaaccee
TTeelleessccooppee ((JJWWSSTT)) wwiillll bbee aabbllee ttoo ppeerrffoorrmm NNRRMM oobbsseerrvvaattiioonnss,, ffuurrtthheerr ddeevveellooppmmeenntt aanndd cchhaarraacctteerriizzaattiioonn ooff
kkeerrnneell--pphhaassee  aannaallyyssiiss  wwiillll  aallllooww  eefffificciieenntt  uussee  ooff  hhiigghhllyy  ccoommppeettiittiivvee  JJWWSSTT  tteelleessccooppee  ttiimmee..
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PPrrooggrraamm  TTiittllee::
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CCyyccllee  2244  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
BBllaacckkhhoolleess

IIDD:: 1144559966
IIss  LLyymmaann  AAllpphhaa  EEmmiitttteerr  CCRR77  PPoowweerreedd  bbyy  aa  DDiirreecctt  CCoollllaappssee  BBllaacckk  HHoollee??

XXiiaaoohhuuii FFaann

UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa
DDiissccoovveerriieess ooff lluummiinnoouuss qquuaassaarrss ppoowweerreedd bbyy ssuuppeerrmmaassssiivvee bbllaacckk hhoolleess ((BBHH)) wwiitthh mmaasssseess uupp ttoo 1100 bbiilllliioonn ssoollaarr
mmaasssseess cchhaalllleennggee tthheeoorriieess ooff eeaarrllyy BBHH ffoorrmmaattiioonn aanndd ggrroowwtthh,, aanndd ssuuggggeessttss tthhee eexxiisstteennccee ooff ddiirreecctt ccoollllaappssee
bbllaacckk hhoolleess ((DDCCBBHHss)) wwiitthh mmaasssseess >>1100^̂44 ssoollaarr mmaasssseess aass tthheeiirr iinniittiiaall sseeeeddss.. CCRR77 ((zz==66..66)) iiss tthhee bbrriigghhtteesstt LLyy
aallpphhaa eemmiitttteerr eevveerr ddiissccoovveerreedd,, wwiitthh ssttrroonngg HHeeIIII eemmiissssiioonn lliinnee aanndd nnoo mmeettaall lliinneess,, ssuuggggeessttiinngg tthhaatt iitt ccoouulldd bbee
tthhee fifirrsstt PPooppuullaattiioonn IIIIII ggaallaaxxyy ffoorrmmeedd iinn aa mmeettaall--ffrreeee eennvviirroonnmmeenntt.. AAlltteerrnnaattiivveellyy,, iittss pprrooppeerrttiieess ccaann aallssoo bbee
eexxppllaaiinneedd bbyy aann AAGGNN ppoowweerreedd bbyy aa DDCCBBHH iinn tthhee llaasstt ssttaaggee ooff iittss aaccccrreettiioonn aatt 1100^̂((66--77)) ssoollaarr mmaasssseess.. IIff iitt iiss aa
DDCCBBHH--ppoowweerreedd AAGGNN,, CCRR77 iiss eexxppeecctteedd ttoo vvaarryy aatt >>00..11 mmaagg lleevveell iinn mmoonntthh ttoo yyeeaarr ttiimmeessccaalleess.. WWee pprrooppoossee ttoo
ccaarrrryy oouutt nneeww HHSSTT//WWFFCC33 FF111100WW aanndd FF112255WW oobbsseerrvvaattiioonnss iinn ttwwoo sseeppaarraattee vviissiittss.. TThhiiss,, ccoommbbiinneedd wwiitthh aarrcchhiivvaall
oobbsseerrvvaattiioonnss iinn 22001122,, wwiillll mmeeaassuurree tthhee vvaarriiaabbiilliittyy ooff CCRR77 wwiitthh rreesstt--ffrraammee ttiimmee llaaggss rraannggiinngg ffrroomm 5500 ddaayyss ttoo
330000 ddaayyss.. IIff aannyy ssiiggnniifificcaanntt vvaarriiaabbiilliittyy iiss ddeetteecctteedd,, tthhiiss wwiillll ccoonncclluussiivveellyy sshhooww tthhaatt CCRR77 iiss aa AAGGNN,, aanndd iiss hhiigghhllyy
lliikkeellyy ppoowweerreedd bbyy aa DDCCBBHH.. IIttss vvaarriiaabbiilliittyy pprrooppeerrttyy wwiillll ppuutt aa fifirrsstt ccoonnssttrraaiinntt oonn mmooddeellss ooff DDCCBBHH aaccccrreettiioonn;; aa
llaacckk ooff vvaarriiaabbiilliittyy,, oonn tthhee ootthheerr hhaanndd,, wwoouulldd ssttrroonnggllyy ssuuggggeesstt CCRR77 ttoo bbee ppoowweerreedd bbyy PPoopp--IIIIII ssttaarrss.. TThhiiss mmooddeesstt
44--oorrbbiitt HHSSTT pprrooggrraamm ccoouulldd hheellpp iiddeennttiiffyy eeiitthheerr tthhee fifirrsstt DDCCBBHH oorr tthhee fifirrsstt PPoopp--IIIIII ggaallaaxxyy iinn tthhee eeaarrllyy uunniivveerrssee,,
aann  eexxcciittiinngg  pprroossppeecctt  ffoorr  ffuuttuurree  iinnvveessttiiggaattiioonnss  iinn  tthhee  JJWWSSTT  eerraa..
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CCyyccllee  2244  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
EExxooPPllaanneettss

IIDD:: 1144559977
AAnn  UUllttrraavviioolleett  SSppeeccttrraall  LLeeggaaccyy  ooff  PPoolllluutteedd  WWhhiittee  DDwwaarrffss

JJaayy FFaarriihhii

UUnniivveerrssiittyy  CCoolllleeggee  LLoonnddoonn
PPoolllluutteedd wwhhiittee ddwwaarrffss rreepprreesseenntt tthhee bbeesstt ppaatthh ttoo eemmppiirriiccaallllyy mmeeaassuurree tthhee bbuullkk cchheemmiiccaall ccoommppoossiittiioonnss aanndd
lliimmiittiinngg mmaasssseess ooff eexxttrraassoollaarr ppllaanneetteessiimmaallss.. AA wweeaalltthh ooff ddaattaa nnooww fifirrmmllyy lliinnkk mmeettaall--eennrriicchheedd wwhhiittee ddwwaarrffss wwiitthh
cciirrccuummsstteellllaarr  ddeebbrriiss  tthhaatt  ddeerriivveess  ffrroomm  rroocckkyy  ppllaanneettaarryy  bbuuiillddiinngg  bblloocckkss  oorr  ffrraaggmmeennttss  ooff  llaarrggeerr  ppaarreenntt  bbooddiieess..  

UUllttrraavviioolleett ssppeeccttrroossccooppyy iiss tthhee oonnllyy wwaayy ttoo ddeetteecctt ccrriittiiccaall eelleemmeennttss ssuucchh aass ccaarrbboonn aanndd ooxxyyggeenn,, aanndd tthhee ssmmaallll
hhaannddffuull ooff ssttaarrss ssttuuddiieedd iinn tthhiiss wwaayy hhaavvee yyiieellddeedd ssppeeccttaaccuullaarr rreessuullttss.. OOuurr rreecceenntt HHSSTT ssuucccceesssseess ddeemmoonnssttrraattee
tthhee  ppoowweerr  ooff  tthhiiss  tteecchhnniiqquuee,,  aanndd  wwee  wwiisshh  ttoo  ttaakkee  tthhee  nneexxtt  llooggiiccaall  sstteepp  wwiitthh  aa  llaarrggee  ssuurrvveeyy..    

IInn tthhee ssaammee wwaayy tthhaatt ppllaanneettaarryy sscciieennttiissttss uuttiilliizzee ddiivveerrssee mmeetteeoorriittee ccllaasssseess ttoo uunnddeerrssttaanndd tthhee ffoorrmmaattiioonn aanndd
ccoommppoossiittiioonn ooff tthhee tteerrrreessttrriiaall ppllaanneettss,, wwee nneeeedd aa ssttaattiissttiiccaall cceennssuuss ooff eexxttrraassoollaarr ppllaanneetteessiimmaall ccoommppoossiittiioonnss ttoo
ffuullllyy uunnddeerrssttaanndd tthheeiirr pphhyyssiiccaall aanndd cchheemmiiccaall rroollee aass eexxooppllaanneett pprreeccuurrssoorrss.. AA llaarrggee ((NN ~~ 4400)) ddaattaasseett ooff
ddeettaaiilleedd mmeettaall aabbuunnddaanncceess iinn ppoolllluutteedd wwhhiittee ddwwaarrffss iiss eesssseennttiiaall ttoo oouurr uunnddeerrssttaannddiinngg ooff tthhee aasssseemmbbllyy aanndd
cchheemmiissttrryy  ooff  EEaarrtthh--lliikkee  eexxooppllaanneettss..

WWee pprrooppoossee ttoo oobbsseerrvvee aa bbrriigghhttnneessss--lliimmiitteedd ssaammppllee ooff mmeettaall--rriicchh wwhhiittee ddwwaarrffss,, bbyy sseelleeccttiinngg 3311 ttaarrggeettss tthhaatt
ccaann bbee oobbsseerrvveedd iinn aa ssiinnggllee CCOOSS // SSTTIISS vviissiitt,, aanndd tthheerreebbyy mmaakkiinngg tthhee mmoosstt eefffificciieenntt uussee ooff HHSSTT ttiimmee ffoorr aannyy
ssaammppllee ooff tthhiiss ssiizzee.. TThhiiss wwiillll iinnccrreeaassee tthhee nnuummbbeerr ooff ppoolllluutteedd wwhhiittee ddwwaarrffss oobbsseerrvveedd iinn tthhee ffaarr uullttrraavviioolleett bbyy aa
ffaaccttoorr  ooff  fifivvee,,  aanndd  tthheerreebbyy  ppeerrffoorrmm  tthhee  mmoosstt  rroobbuusstt  aanndd  ssttaattiissttiiccaallllyy  mmeeaanniinnggffuull  ssttuuddyy  tthhaatt  iiss  ccuurrrreennttllyy  ppoossssiibbllee..  

TThhiiss iiss aa lleeggaaccyy tthhaatt HHSSTT sshhoouulldd lleeaavvee ttoo ffuuttuurree ppllaanneett ffoorrmmaattiioonn mmooddeelleerrss aanndd ccoossmmoocchheemmiissttss,, aanndd iitt rreeqquuiirreess
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CCyyccllee  2244  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: AARR
GGaallaaxxiieess

IIDD:: 1144556622
CCoommbbiinniinngg  SSttaattiissttiiccaall  SSaammpplleess  ooff  RReessoollvveedd--IISSMM  SSiimmuullaatteedd  GGaallaaxxiieess  wwiitthh
RReeaalliissttiicc  MMoocckk  OObbsseerrvvaattiioonnss  ttoo  FFuullllyy  IInntteerrpprreett  HHSSTT  aanndd  JJWWSSTT  SSuurrvveeyyss

CCllaauuddee--AAnnddrree FFaauucchheerr--GGiigguueerree

NNoorrtthhwweesstteerrnn  UUnniivveerrssiittyy
HHSSTT hhaass iinnvveesstteedd tthhoouussaannddss ooff oorrbbiittss ttoo ccoommpplleettee mmuullttii--wwaavveelleennggtthh ssuurrvveeyyss ooff hhiigghh--rreeddsshhiifftt ggaallaaxxiieess iinncclluuddiinngg
tthhee DDeeeepp FFiieellddss,, CCOOSSMMOOSS,, 33DD--HHSSTT aanndd CCAANNDDEELLSS.. OOvveerr tthhee nneexxtt ffeeww yyeeaarrss,, JJWWSSTT wwiillll uunnddeerrttaakkee
ccoommpplleemmeennttaarryy,, ssppaattiiaallllyy--rreessoollvveedd iinnffrraarreedd oobbsseerrvvaattiioonnss.. CCoossmmoollooggiiccaall ssiimmuullaattiioonnss aarree tthhee mmoosstt ppoowweerrffuull ttooooll
ttoo mmaakkee ddeettaaiilleedd pprreeddiiccttiioonnss ffoorr tthhee pprrooppeerrttiieess ooff ggaallaaxxyy ppooppuullaattiioonnss aanndd ttoo iinntteerrpprreett tthheessee ssuurrvveeyyss.. WWee wwiillll
lleevveerraaggee rreecceenntt mmaajjoorr aaddvvaanncceess iinn tthhee pprreeddiiccttiivvee ppoowweerr ooff ccoossmmoollooggiiccaall hhyyddrrooddyynnaammiicc ssiimmuullaattiioonnss ttoo pprroodduuccee
tthhee fifirrsstt ssttaattiissttiiccaall ssaammppllee ooff hhuunnddrreeddss ooff ggaallaaxxiieess ssiimmuullaatteedd wwiitthh 1100 ppcc rreessoolluuttiioonn aanndd wwiitthh eexxpplliicciitt iinntteerrsstteellllaarr
mmeeddiiuumm aanndd sstteellllaarr ffeeeeddbbaacckk pphhyyssiiccss pprroovveedd ttoo ssiimmuullttaanneeoouussllyy rreepprroodduuccee tthhee ggaallaaxxyy sstteellllaarr mmaassss ffuunnccttiioonn,, tthhee
cchheemmiiccaall eennrriicchhmmeenntt ooff ggaallaaxxiieess,, aanndd tthhee nneeuuttrraall hhyyddrrooggeenn ccoonntteenntt ooff ggaallaaxxyy hhaallooss.. WWee wwiillll pprroocceessss oouurr nneeww
sseett ooff ffuullll--vvoolluummee ccoossmmoollooggiiccaall ssiimmuullaattiioonnss,, ccaalllleedd FFIIRREEBBOOXX,, wwiitthh aa mmoocckk iimmaaggiinngg aanndd ssppeeccttrraall ssyynntthheessiiss
ppiippeelliinnee ttoo pprroodduuccee rreeaalliissttiicc mmoocckk HHSSTT aanndd JJWWSSTT oobbsseerrvvaattiioonnss,, iinncclluuddiinngg ssppaattiiaallllyy--rreessoollvveedd pphhoottoommeettrryy aanndd
ssppeeccttrroossccooppyy.. BByy ccoommppaarriinngg FFIIRREEBBOOXX wwiitthh rreecceenntt hhiigghh--rreeddsshhiifftt HHSSTT ssuurrvveeyyss,, wwee wwiillll ssttuuddyy tthhee sstteellllaarr bbuuiilldd uupp
ooff ggaallaaxxiieess,, tthhee eevvoolluuttiioonn mmaassssiivvee ssttaarr--ffoorrmmiinngg cclluummppss,, tthheeiirr ccoonnttrriibbuuttiioonn ttoo bbuullggee ggrroowwtthh,, tthhee ccoonnnneeccttiioonn ooff
bbuullggeess ttoo ssttaarr ffoorrmmaattiioonn qquueenncchhiinngg,, aanndd tthhee ttrriiggggeerriinngg mmeecchhaanniissmmss ooff AAGGNN aaccttiivviittyy.. OOuurr mmoocckk ddaattaa pprroodduuccttss
wwiillll aallssoo eennaabbllee uuss ttoo ppllaann ffuuttuurree JJWWSSTT oobbsseerrvviinngg pprrooggrraammss.. WWee wwiillll ppuubblliiccllyy rreelleeaassee aallll oouurr mmoocckk ddaattaa pprroodduuccttss
ttoo  eennaabbllee  HHSSTT  aanndd  JJWWSSTT  sscciieennccee  bbeeyyoonndd  oouurr  oowwnn  aannaallyyssiiss,,  iinncclluuddiinngg  wwiitthh  tthhee  FFrroonnttiieerr  FFiieellddss..
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SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1144880000
MMaappppiinngg  CCaallcciiuumm  RRiicchh  EEjjeeccttaa  iinn  TTwwoo  TTyyppee  IIaa  SSuuppeerrnnoovvaaee

RRoobbeerrtt FFeesseenn

DDaarrttmmoouutthh  CCoolllleeggee
TTyyppee IIaa ssuuppeerrnnoovvaaee ((SSNNee IIaa)) aarree tthheerrmmoonnuucclleeaarr eexxpplloossiioonnss ooff wwhhiittee ddwwaarrffss ((WWDDss)) iinn cclloossee bbiinnaarryy ssyysstteemmss wwiitthh
eeiitthheerr aa nnoonn--ddeeggeenneerraattee oorr WWDD ccoommppaanniioonn.. SSNN IIaa eexxpplloossiioonn ccoommppuuttaattiioonnss aarree qquuiittee cchhaalllleennggiinngg,, iinnvvoollvviinngg aa
ccoommpplleexx iinntteerrppllaayy ooff ttuurrbbuulleenntt hhyyddrrooddyynnaammiiccss,, nnuucclleeaarr bbuurrnniinngg,, ccoonndduuccttiioonn,, rraaddiiaattiivvee ttrraannssffeerr iinn iirroonn--ggrroouupp rriicchh
mmaatteerriiaall aanndd ppoossssiibbllyy mmaaggnneettiicc fifieellddss lleeaaddiinngg ttoo ssiiggnniifificcaanntt uunncceerrttaaiinnttiieess.. SSeevveerraall kkeeyy qquueessttiioonnss aabboouutt
eexxppaannssiioonn aassyymmmmeettrriieess aanndd tthhee oovveerraallll cchhaarraacctteerriissttiiccss ooff SSNNee IIaa ccoouulldd bbee rreessoollvveedd iiff oonnee ccoouulldd oobbttaaiinn ddiirreecctt
oobbsseerrvvaattiioonnss  ooff  tthhee  iinntteerrnnaall  kkiinneemmaattiiccss  aanndd  eelleemmeennttaall  ddiissttrriibbuuttiioonnss  ooff  yyoouunngg  SSNN  IIaa  rreemmnnaannttss..

WWee pprrooppoossee ttoo uussee WWFFCC33//UUVVIISS ttoo oobbttaaiinn iimmaaggeess ooff tthhee nnoorrmmaall TTyyppee IIaa ssuuppeerrnnoovvaa rreemmnnaanntt 00551199--6699..00 aanndd tthhee
oovveerrlluummiinnoouuss TTyyppee IIaa ssuuppeerrnnoovvaa rreemmnnaanntt 00550099--6677..55 iinn tthhee LLMMCC.. TThhee CCaa IIII oonn--bbaanndd FF339900MM fifilltteerr aanndd ooffff--bbaanndd
FF333366WW aanndd FFQQ442222MM fifilltteerrss wwiillll bbee uusseedd ttoo ddeetteerrmmiinnee tthhee ssppaattiiaall eexxtteenntt aanndd ddeennssiittyy ddiissttrriibbuuttiioonnss ooff tthhee CCaa--
rriicchh eejjeeccttaa vviiaa rreessoonnaannccee lliinnee aabbssoorrppttiioonn.. DDiiffffeerreenncceess iinn tthhee oobbsseerrvveedd oonn aanndd ooffff bbaanndd CCaa IIII flfluuxxeess ffoorr LLMMCC
ssttaarrss llooccaatteedd bbeehhiinndd tthheessee yyoouunngg 440000 -- 660000 yyrr oolldd rreemmnnaannttss wwiillll yyiieelldd ccaallcciiuumm ccoolluummnn ddeennssiittyy eessttiimmaatteess ffoorr
mmuullttiippllee lliinneess--ooff--ssiigghhtt wwiitthhiinn tthheessee rreemmnnaannttss.. TThheessee rreessuullttss wwiillll bbee ccoommppaarreedd ttoo tthhee ccaallcciiuumm ddiissttrriibbuuttiioonn sseeeenn
iinn  SSNN  11888855,,  aa  ssuubblluummiinnoouuss  SSNN  IIaa  iinn  MM3311,,  aallrreeaaddyy  iimmaaggeedd  bbyy  HHSSTT..

TThhee rreessuullttiinngg ccaallcciiuumm ddeennssiittyy ddiissttrriibbuuttiioonn mmaappss ffoorr bbootthh aa nnoorrmmaall aanndd oovveerrlluummiinnoouuss SSNN IIaa eevveennttss wwiillll pprroovviiddee
ppoowweerrffuull iinnssiigghhttss rreeggaarrddiinngg tthhee ssttrruuccttuurree aanndd kkiinneemmaattiiccss ooff ccaallcciiuumm--rriicchh eejjeeccttaa iinn tthhrreeee ddiiffffeerreenntt ttyyppee IIaa
ssuubbccllaassss  eevveennttss,,  aanndd  uunniiqquuee  eemmppiirriiccaall  ddaattaa  wwiitthh  wwhhiicchh  ttoo  tteesstt  ccuurrrreenntt  SSNN  IIaa  eexxpplloossiioonn  mmooddeellss..
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TThhee  MMyysstteerriioouuss  HHiigghh--VVeelloocciittyy  EEjjeeccttaa  JJeettss  iinn  CCaassssiiooppeeiiaa  AA

RRoobbeerrtt FFeesseenn

DDaarrttmmoouutthh  CCoolllleeggee
TThhee yyoouunngg GGaallaaccttiicc rreemmnnaanntt CCaass AA pprroovviiddeess ppeerrhhaappss oouurr cclleeaarreesstt llooookk aatt tthhee eexxpplloossiioonn ooff aa hhiigghh mmaassss,, ccoorree--
ccoollllaappssee ssuuppeerrnnoovvaa.. TTwwoo ooppppoossiinngg ssttrreeaammss oorr ""jjeettss"" ooff hhiigghh--vveelloocciittyy ddeebbrriiss eexxtteennddiinngg oouuttwwaarrdd aalloonngg iittss
nnoorrtthheeaasstteerrnn aanndd ssoouutthhwweesstteerrnn lliimmbbss hhaavvee eexxppaannssiioonn vveelloocciittiieess mmoorree tthhaann ttwwiiccee tthhaatt ooff tthhee rreemmnnaanntt''ss bbrriigghhtt
mmaaiinn sshheellll.. IInntteerrpprreettaattiioonn ooff tthheessee NNEE--SSWW jjeettss hhaass bbeeeenn ccoonnttrroovveerrssiiaall.. HHoowweevveerr,, SSNN ddeebbrriiss llooccaatteedd aatt tthhee
ffaarrtthheesstt ttiipp ooff tthhee NNEE jjeett hhaass bbeeeenn ffoouunndd ttoo bbee SS,,AArr,,CCaa--rriicchh bbuutt OO--ppoooorr ssuuggggeessttiinngg aann oorriiggiinn ddeeeepp iinnssiiddee tthhee
pprrooggeenniittoorr  ppoossssiibbllyy  dduuee  ttoo  aann  oovveerrttuurrnniinngg  ooff  llaayyeerrss  aass  pprreeddiicctteedd  iinn  ssoommee  aasspphheerriiccaall  eexxpplloossiioonn  mmooddeellss..

RReecceenntt WWFFCC33//IIRR iimmaaggeess ttaakkeenn ooff tthhee NNEE jjeett rreevveeaalleedd aa ffaarr rriicchheerr ddeebbrriiss fifieelldd tthhaann pprreevviioouussllyy rreeaalliizzeedd,, wwiitthh
eejjeeccttaa kknnoottss ffoouunndd oouutt ttoo tthhee vveerryy eeddggee ooff tthhee ccaammeerraa''ss FFOOVV.. TThhiiss lleeaavveess uunncceerrttaaiinn tthhee jjeett''ss ttrruuee mmaaxxiimmuumm
vveelloocciittyy aanndd ttoottaall kkiinneettiicc eenneerrggyy.. TThhee llaacckk ooff aa ccoommpplleettee cceennssuuss ooff tthhee jjeett''ss ssttrruuccttuurree aanndd kkiinneemmaattiiccss
ccrriittiiccaallllyy lliimmiittss uunnddeerrssttaannddiinngg oonn tthhee nnaattuurree ooff tthheessee ppuuzzzzlliinngg kkiinneemmaattiicc aanndd cchheemmiiccaallllyy ddiissttiinncctt ffeeaattuurreess.. WWee
pprrooppoossee ttoo oobbttaaiinn WWFFCC33//IIRR iimmaaggeess ooff tthhee rreemmnnaanntt''ss NNEE jjeett oouutt bbeeyyoonndd eexxiissttiinngg HHSSTT iimmaaggeess ttoo ccoommpplleettee aa
ssuurrvveeyy ooff iittss SS--rriicchh eejjeeccttaa aanndd eexxpplloorree tthhee pprreesseennccee ooff eevveenn hhiigghheerr--vveelloocciittyy,, FFee--rriicchh eejjeeccttaa pprreeddiicctteedd bbyy
ssuuppeerrnnoovvaa mmooddeellss.. DDeetteeccttiioonn ooff vveerryy hhiigghh--vveelloocciittyy FFee--rriicchh mmaatteerriiaall iinn tthhee jjeett wwoouulldd rreepprreesseenntt aa bbrreeaakktthhrroouugghh
iinn  oouurr  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  CCaass  AA  aanndd  ccoorree--ccoollllaappssee  ssuuppeerrnnoovvaaee  iinn  ggeenneerraall..
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CCoonnttiinnuuiinngg  aa  SSnnaappsshhoott  SSuurrvveeyy  ooff  tthhee  SSiitteess  ooff  RReecceenntt,,  NNeeaarrbbyy  SSuuppeerrnnoovvaaee::
CCyyccllee  2244

AAlleexx FFiilliippppeennkkoo

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  BBeerrkkeelleeyy
DDuurriinngg tthhee ppaasstt ttwwoo ddeeccaaddeess,, rroobboottiicc ((oorr hhiigghhllyy aauuttoommaatteedd)) sseeaarrcchheess ffoorr ssuuppeerrnnoovvaaee ((SSNNee)),, mmoosstt nnoottaabbllyy oouurr
LLiicckk OObbsseerrvvaattoorryy SSuuppeerrnnoovvaa SSeeaarrcchh ((LLOOSSSS)),, hhaavvee ffoouunndd hhuunnddrreeddss ooff SSNNee,, mmaannyy ooff tthheemm iinn qquuiittee nneeaarrbbyy
ggaallaaxxiieess ((cczz << 44000000 kkmm//ss)).. MMoosstt ooff tthhee oobbjjeeccttss wweerree ddiissccoovveerreedd bbeeffoorree mmaaxxiimmuumm bbrriigghhttnneessss,, aanndd hhaavvee ffoollllooww--
uupp pphhoottoommeettrryy aanndd ssppeeccttrroossccooppyy;; tthheeyy iinncclluuddee ssoommee ooff tthhee bbeesstt--ssttuuddiieedd SSNNee ttoo ddaattee.. WWee pprrooppoossee ttoo ccoonnttiinnuuee
oouurr ssuucccceessssffuull pprrooggrraamm ooff iimmaaggiinngg tthhee ssiitteess ooff ssoommee ooff tthheessee nneeaarrbbyy oobbjjeeccttss,, ttoo oobbttaaiinn llaattee--ttiimmee pphhoottoommeettrryy
tthhaatt wwiillll hheellpp rreevveeaall tthhee oorriiggiinn ooff tthheeiirr lliinnggeerriinngg eenneerrggyy.. WWee wwiillll aallssoo sseeaarrcchh ffoorr ppoossssiibbllee sstteellllaarr rreemmnnaannttss ooff
TTyyppee IIaaxx SSNNee,, aann iinnttrriigguuiinngg nneeww ppoossssiibbiilliittyy.. MMoorreeoovveerr,, tthhee iimmaaggeess wwiillll pprroovviiddee hhiigghh--rreessoolluuttiioonn iinnffoorrmmaattiioonn oonn
tthhee llooccaall eennvviirroonnmmeennttss ooff SSNNee tthhaatt aarree ffaarr ssuuppeerriioorr ttoo wwhhaatt wwee ccaann pprrooccuurree ffrroomm tthhee ggrroouunndd.. FFoorr eexxaammppllee,, wwee
wwiillll oobbttaaiinn ccoolloorr--mmaaggnniittuuddee ddiiaaggrraammss ooff ssttaarrss iinn tthheessee SSNN ssiitteess,, ttoo ccoonnssttrraaiinn tthhee rreeddddeenniinngg aanndd SSNN pprrooggeenniittoorr
mmaasssseess.. WWee wwiillll sseeaarrcchh ffoorr lliigghhtt eecchhooeess aarroouunndd SSNNee,, aann iimmppoorrttaanntt cclluuee ttoo tthheeiirr pprrooggeenniittoorr ssyysstteemmss.. WWee aallssoo
pprrooppoossee ttoo iimmaaggee ssoommee `̀`̀SSNN iimmppoossttoorrss'''' ---- ffaaiinntt SSNNee IIIInn wwiitthh mmaassssiivvee pprrooggeenniittoorrss ---- ttoo vveerriiffyy wwhheetthheerr tthheeyy
aarree iinnddeeeedd ssuuppeerroouuttbbuurrssttss ooff lluummiinnoouuss bblluuee vvaarriiaabblleess tthhaatt ssuurrvviivveedd tthhee eexxpplloossiioonnss oorr aa nneeww//wweeaakk ccllaassss ooff
mmaassssiivvee--ssttaarr  eexxpplloossiioonnss..
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SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::
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PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2244  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1144668855
UUnnddeerrllyyiinngg  HHoossttss  oorr  HHiigghhllyy--KKiicckkeedd??  DDeetteerrmmiinniinngg  tthhee  NNaattuurree  ooff  HHoosstt--lleessss  SShhoorrtt
GGaammmmaa--rraayy  BBuurrssttss  wwiitthh  HHSSTT

WWeenn--ffaaii FFoonngg

UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa
SSttuuddiieess ooff tthhee eennvviirroonnmmeennttss ooff sshhoorrtt--dduurraattiioonn ggaammmmaa--rraayy bbuurrssttss ((GGRRBBss)) ffrroomm ssuubb--kkppcc ttoo ggaallaaccttiicc ssccaalleess hhaavvee
pprroovviiddeedd sseevveerraall lliinneess ooff iinnddiirreecctt oobbsseerrvvaattiioonnaall eevviiddeennccee tthhaatt sshhoorrtt GGRRBBss oorriiggiinnaattee ffrroomm tthhee mmeerrggeerrss ooff
ccoommppaacctt oobbjjeecctt bbiinnaarriieess ((nneeuuttrroonn ssttaarrss aanndd//oorr bbllaacckk hhoolleess;; NNSS--NNSS//NNSS--BBHH)).. AA ffuunnddaammeennttaall pprreeddiiccttiioonn ooff NNSS--
NNSS//NNSS--BBHH mmeerrggeerrss iiss nnaattaall kkiicckkss iimmppaarrtteedd ttoo tthhee ssyysstteemmss;; tthhuuss tthhee llooccaattiioonnss ooff sshhoorrtt GGRRBBss wwiitthh rreessppeecctt ttoo
tthheeiirr hhoossttss hhaavvee sseerrvveedd aass tthhee mmoosstt ccrruucciiaall ddiiaaggnnoossttiicc iinn ssoollvviinngg tthhee pprrooggeenniittoorr qquueessttiioonn.. OOnnee kkeeyy rreessuulltt tthhaatt
hhaass eemmeerrggeedd ffrroomm tthheessee ssttuuddiieess iiss tthhee ddiissccoovveerryy ooff aa ssuubbsseett ooff sshhoorrtt GGRRBBss wwhhiicchh llaacckk ccooiinncciiddeenntt ggaallaaxxiieess ttoo
ddeeeepp ooppttiiccaall aanndd nneeaarr--IIRR lliimmiittss ((tteerrmmeedd ""hhoosstt--lleessss"" bbuurrssttss)).. TThheessee eevveennttss eeiitthheerr oorriiggiinnaattee ffrroomm ffaaiinntt uunnddeerrllyyiinngg
llooww--lluummiinnoossiittyy oorr hhiigghh rreeddsshhiifftt hhoossttss,, oorr oorriiggiinnaattee ffrroomm ggaallaaxxiieess aatt llaarrggee sseeppaarraattiioonnss ooff tteennss ttoo hhuunnddrreeddss ooff
kkppcc ((iinnddiiccaattiivvee ooff llaarrggee kkiicckkss)).. HHeerree,, wwee pprrooppoossee ttoo uussee HHSSTT ttoo oobbttaaiinn ddeeeepp iimmaaggiinngg ooff ssiixx ""hhoosstt--lleessss"" sshhoorrtt
GGRRBBss wwhhiicchh hhaavvee ddeeeepp ggrroouunndd--bbaasseedd ooppttiiccaall lliimmiittss ooff >>2255--2266 mmaagg,, nneecceessssiittaattiinngg tthhee sseennssiittiivviittyy ooff HHSSTT.. TThheessee
oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll uunnccoovveerr oorr ppllaaccee mmeeaanniinnggffuull lliimmiittss oonn ccooiinncciiddeenntt hhoossttss,, pprroovviiddiinngg vviittaall ccoonnssttrraaiinnttss oonn tthhee ttrruuee
ssppaattiiaall ddiissttrriibbuuttiioonn ooff sshhoorrtt GGRRBBss,, tthhee ffrraaccttiioonn ooff hhiigghhllyy--kkiicckkeedd mmeerrggeerrss wwhhiicchh ooccccuurr ffaarr ffrroomm tthheeiirr hhoossttss,, aanndd
wwiillll ddiirreeccttllyy iinnffoorrmm ppooppuullaattiioonn ssyynntthheessiiss mmooddeellss ooff ccoommppaacctt oobbjjeecctt mmeerrggeerrss,, wwhhiicchh aatt pprreesseenntt rreellyy oonn ppoooorrllyy--
ccoonnssttrraaiinneedd ddiissttrriibbuuttiioonnss ooff kkiicckk vveelloocciittiieess aanndd ddeellaayy ttiimmeess.. OOuurr pprrooppoosseedd WWFFCC33//FF111100WW oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll
ddoouubbllee tthhee ssaammppllee ooff hhoosstt--lleessss bbuurrssttss,, aanndd aarree ttaaiilloorreedd ttoo llooccaattee oorr rruullee oouutt uunnddeerrllyyiinngg hhoossttss ttoo aa ssiiggnniifificcaannttllyy
ggrreeaatteerr  ddeepptthh  aanndd  rreeddsshhiifftt  tthhaann  iiss  ppoossssiibbllee  ffrroomm  tthhee  ggrroouunndd..
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CCyyccllee  2244  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
EExxooPPllaanneettss

IIDD:: 1144668866
CCoonnfifirrmmiinngg  PPllaanneettaarryy  MMaassss  CCaannddiiddaattee  CCoommppaanniioonnss  iinn  OOpphhiiuucchhuuss

CClleemmeennccee FFoonnttaanniivvee

RRooyyaall  OObbsseerrvvaattoorryy  EEddiinnbbuurrgghh
WWee pprrooppoossee ffoorr ffoollllooww--uupp oobbsseerrvvaattiioonnss ttoo ccoonnfifirrmm ccoommmmoonn pprrooppeerr mmoottiioonn ffoorr ttwwoo ccaannddiiddaattee ppllaanneettaarryy mmaassss
ccoommppaanniioonnss,, iiddeennttiififieedd aass ppaarrtt ooff oouurr GGOO 1122994444 ((PPII AAlllleerrss)) sseeaarrcchh ffoorr ccoommppaanniioonnss ttoo ttoo tthhee yyoouunnggeesstt ((~~00..55
MMyyrr)) bbrroowwnn ddwwaarrffss iinn tthhee nneeaarrbbyy OOpphhiiuucchhuuss ssttaarr--ffoorrmmiinngg rreeggiioonn.. IIff ccoonnfifirrmmeedd ttoo bbee ccoo--mmoovviinngg,, tthheessee wwoouulldd bbee
aammoonngg tthhee lloowweesstt mmaassss ppllaanneettaarryy mmaassss ccoommppaanniioonnss iimmaaggeedd ttoo ddaattee,, wwiitthh eessttiimmaatteedd mmaasssseess <<55 JJuuppiitteerr MMaasssseess
aanndd wwoouulldd bbee vviittaall bbeenncchhmmaarrkk oobbjjeeccttss ffoorr eevvoolluuttiioonnaarryy mmooddeellss aatt tthheessee yyoouunngg aaggeess.. WWiitthh oouurr mmuullttii--bbaanndd
ooppttiiccaall aanndd IIRR pphhoottoommeettrriicc aapppprrooaacchh bbaasseedd oonn tthhee SSppTT--QQ rreellaattiioonn sseeeenn ffoorr OOpphhiiuucchhuuss bbrroowwnn ddwwaarrffss ((AAlllleerrss iinn
pprreepp..)),, wwee hhaavvee aallrreeaaddyy eessttiimmaatteedd tthhee ssppeeccttrraall ttyyppee ooff oouurr ccaannddiiddaattee ccoommppaanniioonnss.. TThhiiss aapppprrooaacchh ddiissttiinngguuiisshheess
ssuubbsstteellllaarr oobbjjeeccttss ffrroomm bbaacckkggrroouunndd iinntteerrllooppeerrss bbaasseedd oonn tthhee ssttrreennggtthh ooff tthhee 11..44 uumm wwaatteerr ffeeaattuurree rroobbuussttllyy
oobbsseerrvveedd iinn MMLLTTYY oobbjjeeccttss bbuutt nnoott iinn rreeddddeenneedd bbaacckkggrroouunndd ssttaarrss ---- bbootthh oouurr ccaannddiiddaatteess sshhooww cclleeaarr eevviiddeennccee ooff
aabbssoorrppttiioonn aatt 11..44 uumm.. IIff ccoonnfifirrmmeedd,, tthheessee ccaannddiiddaattee ccoommppaanniioonnss wwoouulldd ssiiggnniifificcaannttllyy iinnccrreeaassee tthhee cceennssuuss ooff
yyoouunngg ppllaanneettaarryy mmaassss ccoommppaanniioonnss aarroouunndd eexxttrreemmeellyy yyoouunngg bbrroowwnn ddwwaarrffss.. TThheessee ccaannddiiddaattee ccoommppaanniioonnss aarree
ttoooo ffaaiinntt ttoo bbee oobbsseerrvveedd wwiitthh ggrroouunndd--bbaasseedd llaasseerr gguuiiddee ssttaarr aaddaappttiivvee ooppttiiccss ((LLGGSS AAOO)) nnoorr iiss tthhee 11..44 uumm wwaatteerr
ffeeaattuurree oobbsseerrvvaabbllee ffrroomm tthhee ggrroouunndd ffoorr ssuucchh ffaaiinntt oobbjjeeccttss dduuee ttoo tteelllluurriicc aabbssoorrppttiioonn,, tthhuuss HHSSTT iiss tthhee oonnllyy
tteelleessccooppee  iinn  tthhee  wwoorrlldd  ssuuiittaabbllee  ffoorr  tthheessee  oobbsseerrvvaattiioonnss..
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CCyyccllee  2244  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1144668877
TThhee  OOrriiggiinn  ooff  tthhee  LLeeaaddiinngg  AArrmm  ooff  tthhee  MMaaggeellllaanniicc  SSttrreeaamm

AAnnddrreeww FFooxx

SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee  --  EESSAA
AA vvaasstt ddeebbrriiss fifieelldd ooff ggaass ccoonnnneeccttss tthhee MMaaggeellllaanniicc CClloouuddss aanndd tthhee MMiillkkyy WWaayy.. KKnnoowwnn aass tthhee LLeeaaddiinngg AArrmm ((LLAA)),,
tthhiiss ssttrruuccttuurree iiss aaccttiivveellyy ffeeeeddiinngg tthhee GGaallaaccttiicc ddiisskk wwiitthh nneeww ffuueell ffoorr ssttaarr ffoorrmmaattiioonn.. TThhrreeee mmaaiinn ccoonncceennttrraattiioonnss
ooff ggaass eexxiisstt,, nnaammeedd LLAA II,, LLAA IIII,, aanndd LLAA IIIIII,, bbuutt tthhee mmeettaalllliicciittyy hhaass oonnllyy bbeeeenn mmeeaassuurreedd iinn oonnee ooff tthheessee tthhrreeee
((SS//HH==00..2255++//--00..0077 ssoollaarr iinn LLAA IIII)),, aanndd tthhee pphhyyssiiccaall ccoonnnneeccttiioonnss bbeettwweeeenn tthhee rreeggiioonnss aarree uunncclleeaarr.. HHeerree wwee
pprrooppoossee CCOOSS FFUUVV ssppeeccttrroossccooppyy ooff ttwwoo aaddddiittiioonnaall ttaarrggeettss ((oonnee ssttaarr aanndd oonnee QQSSOO)) tthhaatt pprroobbee LLAA II aanndd LLAA IIIIII,,
ttoo mmaapp tthhee LLAA mmeettaalllliicciittyy aass aa ffuunnccttiioonn ooff ppoossiittiioonn.. BByy ccoommppaarriinngg tthhee LLAA cchheemmiiccaall aabbuunnddaanncceess iinn eeaacchh rreeggiioonn
wwee wwiillll ddiirreeccttllyy tteesstt mmooddeellss ooff LLAA ffoorrmmaattiioonn ((ssiinnggllee ssttrriippppiinngg eevveenntt vvss mmuullttiippllee eeppiissooddeess)) aanndd tthheerreeffoorree
ccoonnssttrraaiinn tthhee ddyynnaammiiccss ooff tthhee MMaaggeellllaanniicc SSyysstteemm.. TThhee oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll aallssoo pprroovviiddee mmeeaassuurreemmeennttss ooff tthhee dduusstt
ccoonntteenntt ooff tthhee LLAA vviiaa tthhee SS//FFee rraattiioo,, aanndd tthhee hhiigghh--iioonn ccoonntteenntt vviiaa tthhee SSii IIVV ddoouubblleett,, wwhhiicchh ttrraacceess tthhee
iinntteerraaccttiioonn  bbeettwweeeenn  tthhee  LLAA  aanndd  tthhee  hhoott  hhaalloo  ooff  tthhee  MMiillkkyy  WWaayy..

OOvveerraallll,, tthhiiss pprrooggrraamm wwiillll ffoorrmm aa ccaassee ssttuuddyy ooff tthhee oonnllyy ggaass ssttrruuccttuurree aaccccrreettiinngg oonnttoo tthhee MMiillkkyy WWaayy tthhaatt ccaann
bbee ttrraacceedd ttoo aa nneeiigghhbboorriinngg ggaallaaxxyy,, aanndd wwiillll tthheerreeffoorree eexxpplloorree tthhee mmeecchhaanniissmmss bbyy wwhhiicchh ggaallaaxxiieess ffuueell tthheeiirr ssttaarr
ffoorrmmaattiioonn..

7799 66//2244//22001166

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2244  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1144559988
TThhee  IInnccrreeddiibbllyy  LLoonngg--LLiivveedd  SSNN  22000055iipp

OOrrii FFooxx

SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee
TTyyppee IIIInn ssuuppeerrnnoovvaaee ((SSNNee IIIInn)) aarree ddeefifinneedd bbyy tthheeiirr rreellaattiivveellyy nnaarrrrooww ssppeeccttrraall lliinnee ffeeaattuurreess aassssoocciiaatteedd wwiitthh aa
ddeennssee cciirrccuummsstteellllaarr mmeeddiiuumm ((CCSSMM)) ffoorrmmeedd bbyy tthhee pprrooggeenniittoorr ssttaarr.. TThhee nnaattuurree ooff tthhee pprrooggeenniittoorr aanndd mmaassss lloossss
rreemmaaiinnss rreellaattiivveellyy uunnkknnoowwnn.. SShhoocckk iinntteerraaccttiioonn wwiitthh tthhee ddeennssee CCSSMM ccaann oofftteenn rreessuulltt iinn ssiiggnniifificcaanntt UUVV eemmiissssiioonn
ffoorr sseevveerraall yyeeaarrss ppoosstt--eexxpplloossiioonn,, tthheerreebbyy pprroobbiinngg tthhee CCSSMM cchhaarraacctteerriissttiiccss,, pprrooggeenniittoorr mmaassss lloossss hhiissttoorryy aanndd,,
uullttiimmaatteellyy,, tthhee pprrooggeenniittoorr iittsseellff.. TThhee TTyyppee IIIInn SSNN 22000055iipp pprroovveess ttoo bbee oonnee ooff tthhee mmoosstt iinntteerreessttiinngg aanndd wweellll--
ssttuuddiieedd ttaarrggeettss wwiitthhiinn tthhiiss ssuubbccllaassss.. CCoommppaarreedd ttoo aallll ootthheerr ssuuppeerrnnoovvaaee,, SSNN 22000055iipp iiss tthhee mmoosstt lluummiinnoouuss ffoorr
iittss aaggee.. NNooww mmoorree tthhaann 1111 yyeeaarrss ppoosstt--eexxpplloossiioonn,, tthhee SSNN hhaass rreelleeaasseedd >>1100^̂5511 eerrgg tthhrroouugghhoouutt iittss lliiffeettiimmee aass
tthhee ffoorrwwaarrdd sshhoocckk ccoonnttiinnuueess ttoo ccoolllliiddee wwiitthh aa ddeennssee CCSSMM.. HHeerree wwee pprrooppoossee HHSSTT//SSTTIISS--MMAAMMAA UUVV oobbsseerrvvaattiioonnss
ooff SSNN 22000055iipp ttoo iinnvveessttiiggaattee tthhee mmaassssiivvee CCSSMM.. WWhheenn aaccccoouunnttiinngg ffoorr tthhee sshhoocckk ttrraavveell ttiimmee,, tthheessee oobbsseerrvvaattiioonnss
wwiillll pprroobbee mmaatteerriiaall lloosstt ffrroomm tthhee pprrooggeenniittoorr mmoorree tthhaann 11000000 yyeeaarrss pprriioorr ttoo tthhee eexxpplloossiioonn.. WWee aallrreeaaddyy hhaavvee aa
ssiinnggllee HHSSTT//SSTTIISS ssppeeccttrruumm ooff SSNN 22000055iipp ffrroomm 22001144,, wwhhiicchh wwaass oobbttaaiinneedd wwhhiillee tthhee sshhoocckk wwaass ssttiillll wwiitthhiinn aa
hhiigghheerr mmaassss rreeggiimmee.. WWiitthh jjuusstt 55 oorrbbiittss,, aa sseeccoonndd ssppeeccttrruumm wwiillll aallllooww uuss ttoo ddiirreeccttllyy ttrraaccee tthhee eevvoolluuttiioonn ooff tthhee
CCSSMM aanndd pprroodduuccee nneeww ccoonnssttrraaiinnttss oonn tthhee pprree--SSNN mmaassss--lloossss hhiissttoorryy.. CCooiinncciiddiinngg wwiitthh CCyyccllee 2244''ss UUVV IInniittiiaattiivvee,,
tthhiiss pprrooggrraamm ooffffeerrss nneeww iinnssiigghhtt rreeggaarrddiinngg bbootthh tthhee pprrooggeenniittoorr aanndd eexxpplloossiioonn cchhaarraacctteerriissttiiccss ooff tthhee SSNN IIIInn
ssuubbccllaassss..
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CCyyccllee  2244  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1144559999
UUVV  SSppeeccttrroossccooppiicc  SSiiggnnaattuurreess  ffrroomm  TTyyppee  IIaa  SSuuppeerrnnoovvaaee  SSttrroonnggllyy  IInntteerraaccttiinngg
wwiitthh  aa  CCiirrccuummsstteellllaarr  MMeeddiiuumm

OOrrii FFooxx

SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee
TTyyppee IIaa ssuuppeerrnnoovvaaee ((SSNNee IIaa)) aarree wweellll kknnoowwnn ffoorr tthheeiirr uussee aass pprreecciissee ccoossmmoollooggiiccaall ddiissttaannccee iinnddiiccaattoorrss dduuee ttoo aa
ssttaannddaarrddiizzaabbllee ppeeaakk lluummiinnoossiittyy rreessuullttiinngg ffrroomm aa tthheerrmmoonnuucclleeaarr eexxpplloossiioonn.. AA ggrroowwiinngg ssuubbsseett ooff SSNNee IIaa,,
hhoowweevveerr,, sshhooww eevviiddeennccee ffoorr iinntteerraaccttiioonn wwiitthh aa ddeennssee cciirrccuummsstteellllaarr mmeeddiiuumm dduurriinngg tthhee fifirrsstt yyeeaarr ppoosstt--eexxpplloossiioonn,,
aanndd ssoommeettiimmeess lloonnggeerr ((SSNNee IIaa--CCSSMM)).. TThhee oorriiggiinn ooff tthhiiss ddeennssee CCSSMM iiss uunnkknnoowwnn aanndd ssuuggggeessttss eeiitthheerr ((aa)) tthhee
lleessss ttyyppiiccaall ssiinnggllee--ddeeggeenneerraattee pprrooggeenniittoorr sscceennaarriioo mmuusstt bbee ccoonnssiiddeerreedd,, oorr ((bb)) tthhee eexxppllooddiinngg ssttaarr wwaass nnoott aa
tthheerrmmoonnuucclleeaarr eexxpplloossiioonn ooff aa wwhhiittee ddwwaarrff aatt aallll ((ii..ee..,, ccoorree ccoollllaappssee)).. TThhee uullttrraavviioolleett ((UUVV)) ooffffeerrss aa uunniiqquuee
ooppppoorrttuunniittyy ttoo ddeetteerrmmiinnee tthhee ttrruuee nnaattuurree ooff tthhee SSNNee IIaa--CCSSMM ssuubbccllaassss.. UUnnlliikkee ooppttiiccaall wwaavveelleennggtthhss,, wwhhiicchh ccaann
ssoommeettiimmeess yyiieelldd aammbbiigguuoouuss ccllaassssiifificcaattiioonnss,, tthhee UUVV hhaass ddiissttiinngguuiisshhiinngg ffeeaattuurreess dduuee ttoo iittss sseennssiittiivviittyy ttoo tthhee
ccoommppoossiittiioonn ooff tthhee ooppttiiccaallllyy tthhiinn eejjeeccttaa tthhaatt aarree iilllluummiinnaatteedd bbyy XX--rraayyss ggeenneerraatteedd bbyy sshhoocckk iinntteerraaccttiioonn.. YYeett nnoott
aa ssiinnggllee UUVV ssppeeccttrruumm eexxiissttss ffoorr tthhiiss ssuubbccllaassss.. HHeerree wwee pprrooppoossee aa nnoonn--ddiissrruuppttiivvee TTooOO wwiitthh HHSSTT//SSTTIISS ttoo oobbttaaiinn
33 eeppoocchhss ((55 oorrbbiittss eeaacchh)) ooff UUVV ssppeeccttrraa ooff aa SSNN IIaa--CCSSMM wwiitthhiinn 110000 MMppcc.. TThhiiss iiss aa rreessuubbmmiissssiioonn ooff aa pprreevviioouussllyy
aapppprroovveedd 22--yyeeaarr pprrooggrraamm tthhaatt hhaass nnoott yyeett bbeeeenn ttrriiggggeerreedd ((GGOO 1133664499)).. TThhiiss pprrooggrraamm wwiillll nnoott oonnllyy ddiissttiinngguuiisshh
bbeettwweeeenn tthhee SSNN eexxpplloossiioonn mmeecchhaanniissmmss,, bbuutt aallssoo ttrraaccee CCSSMM iinntteerraaccttiioonn,, ccoonnssttrraaiinn tthhee pprrooggeenniittoorr mmaassss lloossss
hhiissttoorryy,, aanndd iiddeennttiiffyy llaattee--ttiimmee hheeaattiinngg mmeecchhaanniissmmss ooff wwaarrmm dduusstt.. CCooiinncciiddiinngg wwiitthh CCyyccllee 2244''ss UUVV IInniittiiaattiivvee,, tthhiiss
pprrooggrraamm ooffffeerrss nneeww iinnssiigghhttss rreeggaarrddiinngg bbootthh tthhee pprrooggeenniittoorr aanndd eexxpplloossiioonn cchhaarraacctteerriissttiiccss ooff tthhee SSNN IIaa--CCSSMM
ssuubbccllaassss..
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CCyyccllee  2244  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: SSNNAAPP
EExxooPPllaanneettss

IIDD:: 1144663333
AA  SSNNAAPP  UUVV  SSppeeccttrroossccooppiicc  SSttuuddyy  ooff  SSttaarr--PPllaanneett  IInntteerraaccttiioonnss

KKeevviinn FFrraannccee

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCoolloorraaddoo  aatt  BBoouullddeerr
WWee pprrooppoossee aa SSNNAAPP ssppeeccttrroossccooppiicc pprrooggrraamm ttoo ssuurrvveeyy GG aanndd KK ddwwaarrff eexxooppllaanneett hhoosstt ssttaarrss iinn tthhee ssoollaarr
nneeiigghhbboorrhhoooodd ttoo cchhaarraacctteerriizzee tthhee iinntteerraaccttiioonn ooff tthheessee ssttaarrss wwiitthh tthheeiirr oorrbbiittiinngg ppllaanneettaarryy ssyysstteemmss.. SStteellllaarr aanndd
ppllaanneettaarryy fifieellddss mmaayy iinntteerraacctt ffoorr cclloossee--iinn ppllaanneettss,, rreessuullttiinngg iinn eennhhaanncceedd sstteellllaarr aaccttiivviittyy ooff tthhee hhoosstt ssttaarr aanndd
ppootteennttiiaallllyy aaffffeeccttiinngg tthhee hhaabbiittaabbiilliittyy ooff ppllaanneettss iinn tthhee ssyysstteemm.. AA rreecceenntt ssttuuddyy ooff llooww--mmaassss ssttaarrss ((FFrraannccee eett aall..
22001166)) ffoouunndd eevviiddeennccee ffoorr ssttaarr--ppllaanneett iinntteerraaccttiioonnss ((SSPPII)) bbeettwweeeenn tthhee sstteellllaarr ttrraannssiittiioonn rreeggiioonn//ccoorroonnaa aanndd tthhee
ppllaanneettss.. TThhiiss wwoorrkk sshhoowweedd aa ccoorrrreellaattiioonn bbeettwweeeenn hhiigghh--tteemmppeerraattuurree ((TT__{{ffoorrmm}} >>~~ 1100^̂{{55}} KK)) sstteellllaarr eemmiissssiioonn
lliinneess ((NN VV,, CC IIVV,, aanndd SSii IIVV)) aanndd tthhee rraattiioo ooff ppllaanneettaarryy mmaassss ttoo tthhee oorrbbiittaall sseemmii--mmaajjoorr aaxxiiss,, MM__{{ppllaann}}//aa__{{ppllaann}}..
HHoowweevveerr,, tthhaatt wwoorrkk ffooccuusseedd oonn aa lliimmiitteedd nnuummbbeerr ooff MM aanndd KK ssttaarrss.. WWee pprrooppoossee ttoo oobbsseerrvvee aa llaarrggee nnuummbbeerr ooff
eexxooppllaanneett hhoossttiinngg GG aanndd KK ddwwaarrffss ttoo eexxppaanndd tthhee ppaarraammeetteerr ssppaaccee ttoo aa wwiiddeerr rraannggee ooff sstteellllaarr mmaassss aanndd MM__
{{ppllaann}}//aa__{{ppllaann}}.. GGiivveenn tthhee ccoommbbiinnaattiioonn ooff ssppeeccttrroossccooppiicc sseennssiittiivviittyy aanndd tthhee rriicchh ssuuiittee ooff ssppeeccttrraall ddiiaaggnnoossttiiccss
iinn tthhee CCOOSS GG113300MM bbaanndd,, tthhiiss pprrooggrraamm ccaann bbee ccaarrrriieedd oouutt wwiitthh ~~11880000 sseeccoonndd SSNNAAPP oobbsseerrvvaattiioonnss ooff GG aanndd KK
ddwwaarrff  hhoosstt  ssttaarrss  wwiitthhiinn  5500  ppcc..
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CCyyccllee  2244  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: AARR
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1144556633
AAccccrreettiioonn  ttoo  OOuuttflflooww  iinn  EEvvoollvveedd  SSttaarr  BBiinnaarriieess::  DDiisskkss  iinn  AAGGBB,,  PPPPNN  aanndd  PPNN

AAddaamm FFrraannkk

UUnniivveerrssiittyy  ooff  RRoocchheesstteerr
CCoolllliimmaatteedd  mmaassss  oouuttflfloowwss  aarree  aa  uubbiiqquuiittoouuss  pphheennoommeennaa  iinn  aassttrroopphhyyssiiccss..  WWhhiillee  oouuttflfloowwss  aappppeeaarr  ttoo  hhaavvee  aa
ccoommmmoonn llaauunncchh mmeecchhaanniissmm vviiaa mmaaggnneettoo--cceennttrriiffuuggaall eeffffeeccttss,, tthhee ssoouurrccee ooff tthhee mmaassss iinn tthhee oouuttflfloowwss ccaann ddiiffffeerr
ssuubbssttaaiinnttaallllyy.. IInn eevvoollvveedd ssttaarr oouuttflfloowwss ssuucchh aass tthhoossee ffrroomm PPrroottoo--PPllaanneettaarryy NNeebbuullaaee ((PPPPNN)) aanndd PPllaanneettaarryy NNeebbuullaa
((PPNN)),, tthhee mmoosstt lliikkeellyy rroouuttee ttoo jjeett pprroodduuccttiioonn aarree mmaassss ttrraannssffeerr aanndd ddiisskk ffoorrmmaattiioonn iinn bbiinnaarriieess.. BBuutt uunnlliikkee ootthheerr
oouuttflflooww ssoouurrcceess ssuucchh aass YYSSOO aanndd AAGGNN,, iinn eevvoollvveedd ssttaarr oouuttflfloowwss tthhee pphhyyssiiccss ooff aaccccrreettiioonn iinn tteerrmmss ooff eexxpplliicciitt
mmooddeess ooff mmaassss ttrraannssffeerr ccaann bbee hhiiddddeenn uunnddeerr ccoonnssiiddeerraabbllee uunncceerrttaaiinnttyy.. TThhee mmaaiinn ggooaall ooff tthhiiss pprrooppoossaall iiss ttoo
sshheedd  lliigghhtt  oonn  tthheessee  uunncceerrttaaiinnttiieess..

WWee sseeeekk ttoo ccoommbbiinnee HHSSTT oobbsseerrvvaattiioonnss wwiitthh ssttaattee ooff tthhee aarrtt nnuummeerriiccaall ssiimmuullaattiioonnss ttoooollss ((ddeevveellooppeedd bbyy oouurr
tteeaamm)) ttoo aacchhiieevvee ttwwoo lliinnkkeedd ggooaallss iinn tthhee uunnddeerrssttaannddiinngg ooff eevvoollvveedd ssttaarr bbiinnaarryy mmaassss ttrraannssffeerr aanndd tthheeiirr rreellaattiioonn
ttoo oouuttflflooww ddyynnaammiiccss.. ((11)) ttoo aarrttiiccuullaattee tthhee bbaassiicc pphhyyssiiccss ooff mmaassss ttrraannssffeerr aanndd aaccccrreettiioonn ddiisskk ffoorrmmaattiioonn vviiaa aa
nneeww mmeecchhaanniissmm ccaalllleedd WWiinndd RRoocchhee LLoobbee OOvveerrflflooww ((WWLLRROOFF)) aass wweellll vviiaa wwiinndd ccaappttuurree BBoonnddii--HHooyyllee flfloowwss.. IInn tthhiiss
ssttuuddyy wwee wwiillll eessttaabblliisshh lliimmiittss iinn tteerrmmss ooff aaccccrreettiioonn rraatteess tthhrroouugghh tthhee ddiisskkss aanndd tthheerreeffoorree iinnttoo tthhee jjeettss.. ((22)) ttoo
lliinnkk tthhee ddiisskkss aanndd aaccccrreettiioonn flfloowwss ffrroomm oouurr ssttuuddiieess ttoo bbiinnaarryy ssyysstteemmss tthhaatt hhaavvee bbeeeenn oobbsseerrvveedd bbyy HHSSTT aanndd
ootthheerr  ppllaattffoorrmmss  ssuucchh  aass  MMiirraa,,  tthhee  RReedd  RReeccttaannggllee,,  MM22--99,,  aanndd  HHee22--9900..
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CCyyccllee  2244  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1144775533
SSuuppeerrnnoovvaa  11998877AA  aatt  3300  yyeeaarrss

CCllaaeess FFrraannssssoonn

SSttoocckkhhoollmm  UUnniivveerrssiittyy
TThhiiss pprrooggrraammmmee wwiillll pprroovviiddee aa 3300 yyeeaarr lleeggaaccyy ppooiinntt ffoorr SSNN 11998877AA,, tthhee bbrriigghhtteesstt ssuuppeerrnnoovvaa ssiinnccee 11660044.. HHSSTT
iiss tthhee eesssseennttiiaall ttooooll ffoorr rreessoollvviinngg aanndd aannaallyyssiinngg SSNN 11998877AA''ss sseevveerraall pphhyyssiiccaall ccoommppoonneennttss.. TThhee iinnnneerr,,
aassyymmmmeettrriicc eejjeeccttaa aarree bbeeiinngg hheeaatteedd bbyy XX--rraayyss ffrroomm tthhee cciirrccuummsstteellllaarr rriinngg aanndd aallllooww uuss ttoo ddiirreeccttllyy oobbsseerrvvee tthhee
ggeeoommeettrryy ooff tthhee eexxpplloossiioonn.. AAtt tthhee ssaammee ttiimmee tthhee ffaasstteesstt--mmoovviinngg eejjeeccttaa aarree iinntteerraaccttiinngg wwiitthh tthhee rriinngg,, ggiivviinngg
rriissee ttoo bbrriigghhtt eemmiissssiioonn ffrroomm sshhoocckkss.. OOuurr llaatteesstt oobbsseerrvvaattiioonnss sshhooww tthhaatt tthhee rriinngg iiss ffaaddiinngg aanndd tthhaatt nneeww ssppoottss
aarree aappppeeaarriinngg oouuttssiiddee,, ssiiggnnaalllliinngg tthhaatt tthhee bbllaasstt wwaavvee hhaass ppaasssseedd tthhee rriinngg aanndd iiss nnooww iinntteerraaccttiinngg wwiitthh pprreevviioouussllyy
uunnsseeeenn mmaatteerriiaall.. IItt iiss aallssoo tthhee bbeeggiinnnniinngg ooff tthhee eenndd ffoorr tthhee rriinngg.. HHeerree wwee pprrooppoossee ttoo uussee CCOOSS aanndd SSTTIISS ttoo
oobbttaaiinn aa ccoommpplleettee UUVV//ooppttiiccaall ssppeeccttrruumm ooff tthhee eejjeeccttaa aanndd rriinngg.. TThhee ssppeeccttrruumm wwiillll eennaabbllee aa ddeettaaiilleedd mmooddeelllliinngg
ooff tthhee nnuucclleeoossyynntthheessiiss,, wwhhiicchh iiss aa ppoowweerrffuull ddiiaaggnnoossttiicc ooff tthhee eexxpplloossiioonn,, aanndd pprroovviiddee aa uunniiqquuee ooppppoorrttuunniittyy ttoo
ssttuuddyy aa ssuuppeerrnnoovvaa ssppeeccttrruumm iinn tthhee ttrraannssiittiioonn pphhaassee bbeettwweeeenn aa rraaddiiooaaccttiivveellyy ppoowweerreedd ssuuppeerrnnoovvaa aanndd aa sshhoocckk
hheeaatteedd rreemmnnaanntt.. IItt wwiillll aallssoo aallllooww uuss ttoo ddiissttiinngguuiisshh bbeettwweeeenn ddiiffffeerreenntt eexxcciittaattiioonn mmeecchhaanniissmmss ffoorr tthhee mmoolleeccuullaarr
hhyyddrrooggeenn,, rreecceennttllyy ddiissccoovveerreedd iinn tthhee NNIIRR.. WWee aallssoo pprrooppoossee aa sseett ooff bbrrooaadd aanndd nnaarrrrooww bbaanndd iimmaaggeess ttoo mmoonniittoorr
tthhee eevvoolluuttiioonn ooff tthhee flfluuxx aanndd mmoorrpphhoollooggyy ooff eejjeeccttaa,, rriinngg aanndd nneeww ssppoottss oouuttssiiddee tthhee rriinngg.. TThhee llaatttteerr wwiillll tteellll uuss
aabboouutt tthhee mmaassss--lloossss hhiissttoorryy ooff tthhee pprrooggeenniittoorr.. TThhee pprrooppoosseedd oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll pprroovviiddee aa ccrruucciiaall ccoommpplleemmeenntt ttoo
rreecceenntt  HHeerrsscchheell  aanndd  AALLMMAA  oobbsseerrvvaattiioonnss  ooff  dduusstt,,  CCOO  aanndd  SSiiOO  iinn  tthhee  eejjeeccttaa..
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CCyyccllee  2244  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1144660000
SSDDSSSS  11224400++66771100::  aa  ppaarrttiiaallllyy  bbuurrnntt  ssuuppeerrnnoovvaa  rreemmnnaanntt

BBoorriiss GGaaeennssiicckkee

TThhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  WWaarrwwiicckk
WWee hhaavvee rreecceennttllyy ((KKeepplleerr eett aall.. 22001166,, SScciieennccee 335522,, 66228811,, AApprriill 11 iissssuuee)) iiddeennttiififieedd SSDDSSSSJJ112244004433..0011
++667711003344..6688 aass aa wwhhiittee ddwwaarrff wwiitthh mmoosstt ppeeccuulliiaarr cchhaarraacctteerrssttiiccss.. IInnsstteeaadd ooff tthhee uussuuaall hhyyddrrooggeenn oorr hheelliiuumm,, iittss
aattmmoosspphheerree iiss ccoommppoosseedd aallmmoosstt ppuurreellyy ooff ooxxyyggeenn,, tthhee oonnllyy ootthheerr ttrraaccee eelleemmeennttss ddeetteecctteedd aarree nneeoonn,,
mmaaggnneessiiuumm,, aanndd ssiilliiccoonn;; aanndd iitt hhaass aa llaarrggee ttrraannssvveerrssee vveelloocciittyy ooff ~~334400kkmm//ss.. TThhee rreellaattiivveellyy llooww mmaassss,, 00..66MMssuunn,,
aanndd tthhee nnoonn--ddeetteeccttiioonn ooff ccaarrbboonn ssttrroonnggllyy aarrgguuee aaggaaiinnsstt SSDDSSSSJJ11224400++66771100 bbeeiinngg aa ccaannoonniiccaall ooxxyyggeenn--nneeoonn ccoorree
ffoorrmmeedd ffrroomm tthhee eevvoolluuttiioonn ooff aa ssiinnggllee pprrooggeenniittoorr ssttaarr wwiitthh aa mmaassss ooff ~~66..55--1100MMssuunn.. TThhee ddeetteeccttiioonn ooff ssiilliiccoonn
ssuuggggeessttss tthhaatt tthhee pprrooggeenniittoorr ooff tthhiiss wwhhiittee ddwwaarrff mmaayy hhaavvee iinniittiiaatteedd ooxxyyggeenn--bbuurrnniinngg,, aanndd wwee aarrgguuee tthhaatt
SSDDSSSSJJ11224400++66771100 iiss tthhee ppaarrttiiaallllyy bbuurrnntt rreemmnnaanntt ooff aann uunnuussuuaall tthheerrmmoonnuucclleeaarr ssuuppeerrnnoovvaa,, ooff wwhhiicchh aa vvaarriieettyy
hhaavvee bbeeeenn ddiissccoovveerreedd bbyy tthhee oonnggooiinngg llaarrggee ttrraannssiieenntt ssuurrvveeyyss.. WWee pprrooppoossee ttoo oobbttaaiinn CCOOSS uullttrraavviioolleett
ssppeeccttrroossccooppyy ooff SSDDSSSSJJ11224400++66771100 ttoo mmeeaassuurree ((11)) tthhee aabbuunnddaanncceess ooff pphhoosspphhoorruuss aanndd ssuullffuurr,, ttwwoo ootthheerr
pprroodduuccttss ooff ooxxyyggeenn--bbuurrnniinngg,, ((22)) ssiiggnniifificcaannttllyy iimmpprroovvee tthhee uuppppeerr lliimmiittss oonn hhyyddrrooggeenn ((ffrroomm LLyy aallpphhaa)) aanndd ccaarrbboonn
((11333300//11333355AA rreessoonnaannccee lliinneess)),, ((33)) pprroobbee ffoorr ttrraacceess ooff ootthheerr nnuucclleeaarr bbuurrnniinngg,, iinncclluuddiinngg nniittrrooggeenn,, iirroonn,, aanndd
nniicckkeell,, aanndd ((44)) aaccccuurraatteellyy mmeeaassuurree iittss eeffffeeccttiivvee tteemmppeerraattuurree aanndd mmaassss.. SSDDSSSSJJ11224400++66771100 pprroovviiddeess ssoo ffaarr tthhee
uunniiqquuee ooppppoorrttuunniittyy ttoo tteesstt tthhee pprreeddiiccttiioonnss ooff tthhee rraappiiddllyy ggrroowwiinngg nnuummbbeerr ooff tthheeoorreettiiccaall sstteellllaarr eexxpplloossiioonn
mmooddeellss  pprroodduucciinngg  ggrraavviittaattiioonnaallllyy  bboouunndd  rreemmnnaannttss..
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CCyyccllee  2244  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
BBllaacckkhhoolleess

IIDD:: 1144772288
HHeeaarrttss  ooff  DDaarrkknneessss::  CCoommppaacctt  OObbssccuurreedd  NNuucclleeii  iinn  SS00//aa  GGaallaaxxiieess

JJoohhnn GGaallllaagghheerr

UUnniivveerrssiittyy  ooff  WWiissccoonnssiinn  --  MMaaddiissoonn
RReecceenntt hhiigghh aanngguullaarr rreessoolluuttiioonn mmiilllliimmeetteerr oobbsseerrvvaattiioonnss hhaavvee rreevveeaalleedd eexxttrroorrddiinnaarryy ffeeaattuurreess iinn tthhee cceenntteerrss ooff
nneeaarrbbyy SS00//aa ggaallaaxxiieess.. TThheessee nnuucclleeii aarree ccoommppaacctt ((<< 110000 ppcc)) aanndd hheeaavviillyy oobbssccuurreedd bbyy ~~11EE77--11EE88 MMssuunn ooff
ddeennssee,, dduussttyy ggaass aatt lleevveellss tthhaatt cchhaalllleennggee AALLMMAA.. TThhee tthhrreeee aarrcchheettyyppaall ccoommppaacctt oobbssccuurreedd nnuucclleeii ((CCOONNss)) tthhaatt
wwee aarree ttaarrggeettiinngg ffoorr HHSSTT UUVVOOIIRR iimmaaggiinngg aarree lluummiinnoouuss FFIIRR ssoouurrcceess wwiitthhoouutt oobbvviioouuss ssttaarrbbuurrssttss wwhhiicchh ssuuggggeessttss
tthhaatt tthhee CCOONNss aarree aassssoocciiaatteedd wwiitthh AAGGNN iinn aa pprreevviioouussllyy uunnrreeccooggnniizzeedd ttyyppee ooff SSMMBBHH ggrroowwtthh pphhaassee.. OOuurr
mmoolleeccuullaarr lliinnee oobbsseerrvvaattiioonnss ddeetteecctt ssuubbssttaannttiiaall mmoolleeccuullaarr iinnflfloowwss aanndd oouuttflfloowwss ffrroomm oouurr ttaarrggeetteedd CCOONNss,,
iinncclluuddiinngg aa hhiigghhllyy ccoolllliimmaatteedd mmoolleeccuullaarr jjeett iinn NNGGCC 11337777;; tthheessee ssyysstteemmss aarree iinn ddyynnaammiicc ssttaatteess wwiitthh ssiiggnniifificcaanntt
mmoommeennttuumm ttrraannssffeerrss wwiitthhiinn tthheeiirr ggaass.. BBeeccaauussee ooff tthhee cchhaalllleennggeess aassssoocciiaatteedd wwiitthh ddiirreeccttllyy oobbsseerrvviinngg CCOONNss eevveenn
aatt mmiilllliimmeetteerr wwaavveelleennggtthhss,, tthheessee oobbjjeeccttss aarree bbeesstt ssttuuddiieedd tthhrroouugghh tthheeiirr eeffffeeccttss oonn tthhee ssuurrrroouunnddiinngg
eennvviirroonnmmeenntt.. TThhuuss,, wwee pprrooppoossee ttoo oobbttaaiinn WWFFCC33 HHSSTT iimmaaggiinngg iinn tthhee UUVVOOIIRR ttoo eexxtteenndd oouurr uunnddeerrssttaannddiinngg ooff tthhee
rreellaattiioonnsshhiipp bbeettwweeeenn CCOONNss aanndd tthheeiirr hhoosstt ssyysstteemmss.. TThhee pprriimmaarryy oobbjjeeccttiivveess ooff tthhiiss HHSSTT pprroojjeecctt iinncclluuddee
mmeeaassuurriinngg dduusstt aabbssoorrppttiioonn ttoo mmaapp tthhee 33DD ssttrruuccttuurree ooff tthhee IISSMM oouutt ttoo kkiillooppaarrsseecc ssccaalleess aanndd ttoo tthheerreebbyy
ccoonnssttrraaiinn tthhee mmeecchhaanniissmmss rreessppoonnssiibbllee ffoorr tthhee ddyynnaammiicc bbeehhaavviioorr ooff tthhee ggaass.. TThhee uunniiqquuee rreessoolluuttiioonn aanndd
wwaavveelleennggtthh ccoovveerraaggee ooff WWFFCC33 iimmaaggeess aallssoo wwiillll aallllooww uuss ttoo eexxpplloorree dduusstt--ttoo--ggaass rraattiiooss aanndd CCOO--HH22 ccoonnvveerrssiioonn
ffaaccttoorrss,, aasssseessss tthhee lleevveellss ooff rreecceenntt ssttaarr ffoorrmmaattiioonn aanndd sseeeekk eevviiddeennccee ooff ppaasstt ggaallaaxxyy iinntteerraaccttiioonnss wwhhiicchh mmiigghhtt
pprroodduuccee  CCOONNss  iinn  ootthheerrwwiissee  qquuiieesscceenntt  ggaallaaxxiieess..
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AA  NNeeww  TTwwiisstt  iinn  tthhee  QQuuaassaarr  RRaaddiioo  DDiicchhoottoommyy::  TThhee  CCaassee  ooff  tthhee  MMiissssiinngg  OOuuttflfloowwss

RRaajjiibb GGaanngguullyy

UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMiicchhiiggaann
AAnn iinnssppeeccttiioonn ooff qquuaassaarr ssppeeccttrraa ttaakkeenn wwiitthh CCOOSS//GG113300MM oorr GG116600MM rreevveeaallss aa ccuurriioouuss rreessuulltt.. WWhhiillee 3399//114466
rraaddiioo--qquuiieett qquuaassaarrss sshhooww iinnttrriinnssiicc NN VV aabbssoorrppttiioonn,, tthhoouugghhtt ttoo ttrraaccee tthhee qquuaassaarr oouuttflflooww,, aabbssoolluutteellyy nnoonnee ooff tthhee
1199 rraaddiioo--lloouudd qquuaassaarrss sshhooww NN VV aabbssoorrppttiioonn.. EEsssseennttiiaallllyy aallll ooff tthhee rraaddiioo--lloouudd qquuaassaarrss ffoorr wwhhiicchh NN VV aabbssoorrppttiioonn
ccaann bbee ddeetteecctteedd hhaavvee ccoommppaacctt mmoorrpphhoollooggiieess aass ssaammpplleedd bbyy FFIIRRSSTT 11..44 GGHHzz iimmaaggiinngg aanndd ccoommppaarraattiivveellyy flflaatt
rraaddiioo ssppeeccttrraa.. TThhiiss iimmpplliieess tthhaatt wwee aarree vviieewwiinngg mmoorree ffaaccee--oonn oorriieennttaattiioonnss wwhhiicchh bbiiaass uuss aaggaaiinnsstt sseeeeiinngg oouuttflfloowwss
iinn aabbssoorrppttiioonn.. AAlltteerrnnaattiivveellyy,, iitt ccoouulldd bbee tthhaatt tthhee ssttrruuccttuurree ooff qquuaassaarr wwiinnddss iinn rraaddiioo--lloouudd oobbjjeeccttss aarree jjuusstt
ffuunnddaammeennttaallllyy ddiiffffeerreenntt tthhaann rraaddiioo--qquuiieett oobbjjeeccttss.. TToo ddiissttiinngguuiisshh bbeettwweeeenn tthheessee ppoossssiibbiilliittiieess,, wwee hhaavvee aasssseemmbblleedd
aa ssaammppllee ooff 1155 llooww--rreeddsshhiifftt SSDDSSSS qquuaassaarrss wwhhiicchh sshhooww lloobbee--ddoommiinnaatteedd FFIIRRSSTT mmoorrpphhoollooggiieess,, aanndd aarree UUVV bbrriigghhtt
eennoouugghh ttoo bbee oobbsseerrvvaabbllee wwiitthh CCOOSS.. FFoouurr oobbjjeeccttss hhaavvee ssuuiittaabbllee oobbsseerrvvaattiioonnss iinn tthhee aarrcchhiivvee,, ssoo wwee aasskk ttoo
oobbsseerrvvee  tthhee  rreemmaaiinniinngg  1111..
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IIDD:: 1144556644
RReeccoonnssttrruuccttiinngg  SSttaarr  FFoorrmmaattiioonn  HHiissttoorriieess  ttoo  RReevveeaall  tthhee  OOrriiggiinn  aanndd  EEvvoolluuttiioonn  ooff
tthhee  SSFFRR--MM**  CCoorrrreellaattiioonn

EErriicc GGaawwiisseerr

RRuuttggeerrss  tthhee  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  NNeeww  JJeerrsseeyy
CCoorrrreellaattiioonnss hhaavvee ppllaayyeedd aann iimmppoorrttaanntt rroollee iinn aaddvvaanncciinngg oouurr kknnoowwlleeddggee ooff aassttrroopphhyyssiiccss,, ffrroomm tthhee SScchhmmiiddtt--
KKeennnniiccuutttt llaaww ttoo tthhee bbllaacckk hhoollee--bbuullggee mmaassss rreellaattiioonn.. AA ssuurrpprriissiinnggllyy ttiigghhtt ccoorrrreellaattiioonn bbeettwweeeenn ggaallaaxxyy ssttaarr
ffoorrmmaattiioonn rraatteess ((SSFFRR)) aanndd sstteellllaarr mmaasssseess ((MM**)) wwaass ddiissccoovveerreedd iinn 22000077,, aanndd mmooddeellss ooff ggaallaaxxyy ffoorrmmaattiioonn aanndd
eevvoolluuttiioonn ccaann bbee ccoonnssttrraaiinneedd bbyy ssttuuddyyiinngg tthhee eevvoolluuttiioonn ooff tthhiiss SSFFRR--MM** ccoorrrreellaattiioonn aanndd iittss iinnttrriinnssiicc ssccaatttteerr.. AAtt
pprreesseenntt,, ssuucchh iinnvveessttiiggaattiioonnss aarree wweeaakkeenneedd bbyy tthhee nneeeedd ttoo aassssuummee aa ssiimmppllee ppaarraammeettrriicc ffoorrmm ffoorr tthhee ssttaarr
ffoorrmmaattiioonn  hhiissttoorryy,,  ttyyppiiccaallllyy  ccoonnssttaanntt  oorr  eexxppoonneennttiiaallllyy  ddeecclliinniinngg..

WWee pprrooppoossee ttoo uussee oouurr nneeww ddeennssee bbaassiiss mmeetthhoodd ttoo rreeccoonnssttrruucctt ssttaarr--ffoorrmmaattiioonn hhiissttoorriieess ((SSFFHHss)) tthhrroouugghh SSEEDD
fifittttiinngg uussiinngg mmuullttii--bbaanndd pphhoottoommeettrryy ooff >>1100,,000000 ggaallaaxxiieess iinn tthhee 33DD--HHSSTT aanndd CCAANNDDEELLSS ccaattaallooggss.. AArrmmeedd wwiitthh
tthheessee  rreeccoonnssttrruucctteedd  SSFFHHss,,  wwee  wwiillll  tthheenn::

11.. BBeetttteerr mmeeaassuurree tthhee SSFFRR--MM** ccoorrrreellaattiioonn ((aakkaa ssttaarr--ffoorrmmiinngg sseeqquueennccee)) iinn sseevveerraall rreeddsshhiifftt bbiinnss aatt 00..55<<zz<<33..
PPrrooppeerrllyy  aaccccoouunnttiinngg  ffoorr  SSFFHH  uunncceerrttaaiinnttiieess  wwiillll  ggeenneerraattee  iimmpprroovveedd  mmeeaassuurreemmeennttss  ooff  iinnttrriinnssiicc  ssccaatttteerr..

22.. DDeetteerrmmiinnee ttrraajjeeccttoorriieess bbyy wwhhiicchh ggaallaaxxiieess oobbsseerrvveedd aatt aa ggiivveenn eeppoocchh aarrrriivveedd aatt tthheeiirr ccuurrrreenntt ccoooorrddiinnaatteess iinn
SSFFRR--MM** ssppaaccee,, aalllloowwiinngg uuss ttoo eevvoollvvee tthhee ccoorrrreellaattiioonn bbaacckk iinn ttiimmee ttoo pprreevviioouuss rreeddsshhiifftt bbiinnss.. TThhee ffrraaccttiioonn ooff ssttaarr--
ffoorrmmiinngg ggaallaaxxiieess ffoouunndd ttoo rreemmaaiinn oonn tthhee ccoorrrreellaattiioonn bbeettwweeeenn eeppoocchhss wwiillll ddeetteerrmmiinnee tthhee lleevveell ooff ssttoocchhaassiittiicciittyy
ddrriivviinngg  ssttaarr  ffoorrmmaattiioonn  iinn  ggaallaaxxiieess..

33.. MMeeaassuurree tthhee SSFFRR--MM** ccoorrrreellaattiioonn aanndd iinnttrriinnssiicc ssccaatttteerr aass aa ffuunnccttiioonn ooff tthhee ttiimmeessccaallee oovveerr wwhhiicchh SSFFRR iiss
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UUnnddeerrssttaannddiinngg  tthhee  AAnngguullaarr  MMoommeennttuumm  CCoonntteenntt  ooff  GGaallaaxxiieess  iinn  CCoonncceerrtt  wwiitthh
TThheeiirr  CCiirrccuummggaallaaccttiicc  MMeeddiiuumm

SShhyy GGeenneell

CCoolluummbbiiaa  UUnniivveerrssiittyy  iinn  tthhee  CCiittyy  ooff  NNeeww  YYoorrkk

LLeeggaaccyy oobbsseerrvvaattiioonnss wwiitthh HHSSTT hhaavvee eennaabblleedd ffuunnddaammeennttaall mmeeaassuurreemmeennttss iinn ggaallaaxxyy ffoorrmmaattiioonn:: tthhee aanngguullaarr
mmoommeennttuumm ooff ggaallaaxxiieess aanndd tthhee pphhyyssiiccaall ssttaattee ooff tthhee cciirrccuummggaallaaccttiicc mmeeddiiuumm ((CCGGMM)).. TThheessee mmeeaassuurreemmeennttss ssttiillll
rreeqquuiirree tthheeoorreettiiccaall iinntteerrpprreettaattiioonn iinn tthhee ccoonntteexxtt ooff aa ccoommpprreehheennssiivvee ggaallaaxxyy eevvoolluuttiioonn mmooddeell.. CCoossmmoollooggiiccaall
hhyyddrrooddyynnaammiiccaall ssiimmuullaattiioonnss pprroovviiddee tthhiiss ccoonntteexxtt,, aanndd rreecceenntt oonneess hhaavvee rreepprroodduucceedd tthheessee mmeeaassuurreemmeennttss ffaaiirrllyy
wweellll,, pprriimmaarriillyy tthhaannkkss ttoo ssuubb--ggrriidd mmooddeellss ooff ssttrroonngg ffeeeeddbbaacckk ffrroomm ssttaarr--ffoorrmmaattiioonn aanndd bbllaacckk hhoolleess.. IInn aaddddiittiioonn
ttoo tthheeiirr rreellaattiioonn tthhrroouugghh aa ccoommmmoonn sseennssiittiivviittyy ttoo ffeeeeddbbaacckk pprroocceesssseess,, tthhee aanngguullaarr mmoommeennttuumm ooff ggaallaaxxiieess aanndd
pprrooppeerrttiieess ooff tthheeiirr CCGGMM aarree aallssoo rreellaatteedd bbyy ddiirreecctt ccaauussaalliittyy:: tthhee iinntteerrnnaall aanngguullaarr mmoommeennttuumm ooff aa ggaallaaxxyy iiss
pprroovviiddeedd bbyy aaccccrreettiioonn ooff aanngguullaarr mmoommeennttuumm ffrroomm iittss CCGGMM,, aanndd iiss aaffffeecctteedd bbyy ttoorrqquueess eexxeerrtteedd bbyy iitt.. HHeerree,, wwee
pprrooppoossee ttoo ccoommbbiinnee tthheessee ttwwoo ttooppiiccss ffoorr tthhee fifirrsstt ttiimmee aanndd iinntteerrpprreett tthheessee iimmppoorrttaanntt oobbsseerrvvaattiioonnaall
ccoonnttrriibbuuttiioonnss ooff HHSSTT wwiitthhiinn aa uunniififieedd tthheeoorreettiiccaall ffrraammeewwoorrkk bbaasseedd oonn tthhee IIlllluussttrriiss ssiimmuullaattiioonn ssuuiittee.. TThheessee
ssiimmuullaattiioonnss ccoonnttaaiinn llaarrggee ggaallaaxxyy ppooppuullaattiioonnss ((tthhoouussaannddss ooff LL** ggaallaaxxiieess)),, rreepprroodduuccee tthhee mmaaiinn oobbsseerrvveedd ffeeaattuurreess
ooff aanngguullaarr mmoommeennttuumm aanndd CCGGMM ooff LL** ggaallaaxxiieess,, aanndd iinncclluuddee aa ccoommpprreehheennssiivvee mmooddeell ffoorr ffeeeeddbbaacckk pprroocceesssseess.. WWee
wwiillll ssttuuddyy hhooww ffeeeeddbbaacckk pprreevveennttss tthhee ''aanngguullaarr mmoommeennttuumm ccaattaassttrroopphhee'' bbyy ppeerrffoorrmmiinngg aann iinn--ddeepptthh LLaaggrraannggiiaann
aannaallyyssiiss ooff CCGGMM ggaass flfloowwss,, aanndd ssttuuddyy tthhee kkiinneemmaattiiccss ooff tthhee ggaass iinn ccoonncceerrtt wwiitthh iittss cchheemmiiccaall aanndd iioonniizzaattiioonn
ssttaattee ttoo ccoommppaarree ttoo oobbsseerrvvaattiioonnss.. TThhee aannaallyyssiiss ooff tthhee lliinnkk bbeettwweeeenn tthhee CCGGMM aanndd aanngguullaarr mmoommeennttuumm iinn
ssiimmuullaattiioonnss  wwiillll  sshheedd  lliigghhtt  oonn  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  hhiissttoorryy  ooff  tthhee  oobbsseerrvveedd  CCGGMM  aanndd  iittss  oonnggooiinngg  rroollee  iinn  ggaallaaxxyy  eevvoolluuttiioonn..
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HHiiddiinngg  iinn  PPllaaiinn  SSiigghhtt::  TThhee  LLooww  MMaassss  HHeelliiuumm  SSttaarr  CCoommppaanniioonn  ooff  EELL  CCVVnn

DDoouuggllaass GGiieess

GGeeoorrggiiaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy  RReesseeaarrcchh  FFoouunnddaattiioonn
BBiinnaarryy  ssttaarrss  wwiitthh  oorrbbiittaall  ppeerriiooddss  ooff  aa  ddeeccaaddee  oorr  lleessss  aarree  ddeessttiinneedd  ttoo  
iinntteerraacctt  dduurriinngg  tthheeiirr  eevvoolluuttiioonn..    TThhee  mmaassss  ddoonnoorr  ssttaarr  aammoonngg  iinntteerrmmeeddiiaattee  
bbiinnaarriieess  mmaayy  bbee  ssttrriippppeedd  ooff  iittss  eennvveellooppee  bbyy  mmaassss  ttrraannssffeerr  ttoo  rreevveeaall  iittss  
hheelliiuumm  ccoorree..    IInn  ccaasseess  tthhaatt  aavvooiidd  mmeerrggeerr,,  tthhee  llooww  mmaassss  hheelliiuumm  ssttaarr  wwiillll  
rreemmaaiinn  iinn  aa  bbiinnaarryy  oorrbbiitt  bbuutt  bbee  lloosstt  iinn  tthhee  ggllaarree  ooff  tthhee  mmaassss  ggaaiinneerr  ssttaarr..
TThhaannkkss  ttoo  pphhoottoommeettrriicc  ttiimmee  sseerriieess  ffrroomm  KKeepplleerr  aanndd  WWAASSPP,,  wwee  nnooww  kknnooww  ooff  
2277  ssuucchh  ssyysstteemmss  tthhaatt  aarree  oorriieenntteedd  ttoo  pprroodduuccee  mmuuttuuaall  eecclliippsseess..    AAlltthhoouugghh
tthhee  hheelliiuumm  ssttaarr  ccoommppaanniioonnss  aarree  ttoooo  ssmmaallll  aanndd  ffaaiinntt  iinn  tthhee  ooppttiiccaall  bbaanndd
ffoorr  ssppeeccttrroossccooppiicc  ddeetteeccttiioonn,,  tthheeyy  ccoonnttrriibbuuttee  aa  llaarrggeerr  ffrraaccttiioonn  ooff  tthhee  
ttoottaall  flfluuxx  iinn  tthhee  uullttrraavviioolleett..    HHSSTT//CCOOSS  mmeeaassuurreemmeennttss  ooff  oonnee  lloonngg  ppeerriioodd  
ssyysstteemm,,  KKOOII--8811,,  ssuucccceessssffuullllyy  ddeetteecctteedd  tthhee  hheelliiuumm  ssttaarr''ss  ssppeeccttrruumm  iinn  tthhee  
ffaarr--uullttrraavviioolleett,,  lleeaaddiinngg  ttoo  eessttiimmaatteess  ooff  iittss  mmaassss  aanndd  tteemmppeerraattuurree..  
HHeerree  wwee  pprrooppoossee  ttoo  oobbttaaiinn  nneeww  HHSSTT//CCOOSS  FFUUVV  ssppeeccttrraa  ooff  tthhee  pprroottoottyyppee  ooff  
tthhiiss  ccllaassss  ooff  eevvoollvveedd  bbiinnaarriieess,,  EELL  CCVVnn,,  aanndd  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  mmaassss  aanndd  
pphhyyssiiccaall  pprrooppeerrttiieess  ooff  aa  ssttaarr  tthhaatt  bbaarreellyy  eessccaappeedd  aa  mmeerrggeerr..
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IIDD:: 1144770066
TTeessttiinngg  tthhee  TTrriiggggeerriinngg  MMeecchhaanniissmm  ffoorr  LLuummiinnoouuss,,  RRaaddiioo--QQuuiieett  RReedd  QQuuaassaarrss  iinn
tthhee  CClleeaarriinngg  PPhhaassee::  AA  CCoommppaarriissoonn  ttoo  RRaaddiioo--LLoouudd  RReedd  QQuuaassaarrss

EEiillaatt GGlliikkmmaann

MMiiddddlleebbuurryy  CCoolllleeggee
WWee pprrooppoossee ttoo ccoonndduucctt aa ccoonnttrroolllleedd ssttuuddyy ooff tthhee rreellaattiioonnsshhiipp bbeettwweeeenn rraaddiioo eemmiissssiioonn aanndd hhoosstt ggaallaaxxyy
mmoorrpphhoollooggyy ffoorr aa nneeww ssaammppllee ooff rraaddiioo--qquuiieett dduusstt--rreeddddeenneedd qquuaassaarrss sseelleecctteedd bbyy tthheeiirr iinnffrraarreedd ccoolloorrss iinn WWIISSEE
aanndd 22MMAASSSS ((WW22MM)).. TThheessee ssoouurrcceess aarree tthhee rraaddiioo--qquuiieett aannaallooggss ttoo tthhee FFIIRRSSTT--22MMAASSSS ((FF22MM)) rreedd qquuaassaarrss,, wwhhiicchh
wwee ffoouunndd ttoo bbee pprreeddoommiinnaannttllyy ddrriivveenn bbyy mmaajjoorr mmeerrggeerrss.. FF22MM rreedd qquuaassaarrss aarree aaccccrreettiinngg aatt vveerryy hhiigghh rraatteess aanndd
eexxhhiibbiitt bbrrooaadd aabbssoorrppttiioonn lliinneess aassssoocciiaatteedd wwiitthh oouuttflfloowwss aanndd ffeeeeddbbaacckk.. TThheeiirr pprrooppeerrttiieess aarree ccoonnssiisstteenntt wwiitthh
bbuurriieedd qquuaassaarrss eexxppeelllliinngg tthheeiirr dduussttyy sshhrroouuddss iinn aann aann eevvoolluuttiioonnaarryy pphhaassee pprreeddiicctteedd bbyy mmeerrggeerr--ddrriivveenn ccoo--
eevvoolluuttiioonn mmooddeellss.. TThhee qquuaassaarrss iinn bbootthh ssaammpplleess aarree tthhee mmoosstt iinnttrriinnssiiccaallllyy lluummiinnoouuss oobbjjeeccttss iinn tthhee UUnniivveerrssee ----
tthhee rreeggiimmee wwhheerree wwee eexxppeecctt mmeerrggeerrss ttoo ddoommiinnaattee.. HHoowweevveerr,, rreecceenntt lliinneess ooff eevviiddeennccee ssuuggggeesstt tthhaatt rraaddiioo
eemmiissssiioonn  mmaayy  bbee  lliinnkkeedd  ttoo  AAGGNN  rreeddddeenniinngg  aanndd  mmeerrggiinngg  hhoossttss..    

WWee wwiillll uussee WWFFCC33//IIRR aanndd AACCSS ttoo iimmaaggee tthhee hhoosstt ggaallaaxxiieess ooff WW22MM qquuaassaarrss iinn tthhee ttwwoo rreeddsshhiifftt rreeggiimmeess tthhaatt oouurr
pprreevviioouuss ssttuuddiieess pprroobbeedd,, zz~~00..77 aanndd zz~~22,, tteessttiinngg tthhee mmeerrggeerr--ddrriivveenn qquuaassaarr ppaarraaddiiggmm aaccrroossss tthhee ffuullll rraaddiioo rraannggee
wwiitthh aa mmiinniimmuumm ooff sseelleeccttiioonn eeffffeeccttss oorr ootthheerr bbiiaasseess tthhaatt ppllaagguuee mmaannyy ssttuuddiieess ccoommppaarriinngg ddiiffffeerreenntt ssaammpplleess..
TThhee iimmaaggeess pprrooppoosseedd hheerree wwiillll ssaammppllee tthhee hhoosstt ggaallaaxxiieess iinn rreesstt--ffrraammee vviissiibbllee aanndd UUVV lliigghhtt ttoo llooookk ffoorr mmeerrggeerr
ssiiggnnaattuurreess.. EEvviiddeennccee ffoorr mmeerrggeerrss iinn tthheessee qquuaassaarr hhoossttss wwoouulldd ssuuppppoorrtt aa ppiiccttuurree iinn wwhhiicchh lluummiinnoouuss qquuaassaarrss aanndd
ggaallaaxxiieess ccoo--eevvoollvvee tthhrroouugghh mmaajjoorr--mmeerrggeerrss,, iinnddeeppeennddeenntt ooff tthheeiirr rraaddiioo pprrooppeerrttiieess.. TThhee aabbsseennccee ooff mmeerrggeerrss iinn
oouurr ddaattaa wwoouulldd lliinnkk rraaddiioo eemmiissssiioonn ttoo mmeerrggeerrss aanndd rreeqquuiirree aann aalltteerrnnaattee eexxppllaannaattiioonn ffoorr tthhee eexxttrreemmee pprrooppeerrttiieess
ooff  tthheessee  rraaddiioo--qquuiieett  ssoouurrcceess..
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CCyyccllee  2244  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPooppuullaattiioonnss

IIDD:: 1144668888
EExxtteennddeedd  SSttaarr  FFoorrmmaattiioonn  oorr  aa  RRaannggee  ooff  SStteellllaarr  RRoottaattiioonn  VVeelloocciittiieess??  TThhee  NNaattuurree
ooff  EExxtteennddeedd  MMaaiinn  SSeeqquueennccee  TTuurrnnooffffss  iinn  IInntteerrmmeeddiiaattee--AAggee  SSttaarr  CClluusstteerrss

PPaauull GGoouuddffrrooooiijj

SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee
RReecceennttllyy,, ddeeeepp ccoolloorr--mmaaggnniittuuddee ddiiaaggrraammss ((CCMMDDss)) ffrroomm HHSSTT ddaattaa rreevveeaalleedd tthhaatt sseevveerraall mmaassssiivvee iinntteerrmmeeddiiaattee--
aaggee ssttaarr cclluusstteerrss iinn tthhee MMaaggeellllaanniicc CClloouuddss eexxhhiibbiitt eexxtteennddeedd mmaaiinn--sseeqquueennccee ttuurrnn--ooffffss ((eeMMSSTTOOss)),, aanndd iinn ssoommee
ccaasseess aallssoo dduuaall rreedd cclluummppss.. TThhiiss ppoosseess sseerriioouuss qquueessttiioonnss rreeggaarrddiinngg tthhee mmeecchhaanniissmmss rreessppoonnssiibbllee ffoorr tthhee
ffoorrmmaattiioonn ooff mmaassssiivvee ssttaarr cclluusstteerrss aanndd tthheeiirr wweellll--kknnoowwnn lliigghhtt--eelleemmeenntt aabbuunnddaannccee vvaarriiaattiioonnss.. TThhee nnaattuurree ooff
eeMMSSTTOOss iiss ccuurrrreennttllyy aa hhoottllyy ddeebbaatteedd ttooppiicc ooff ssttuuddyy.. SSeevveerraall rreecceenntt ssttuuddiieess iinnddiiccaattee tthhaatt tthhee eeMMSSTTOOss aarree
ccaauusseedd bbyy aann aaggee sspprreeaadd ooff aabboouutt 110000--550000 MMyyrr aammoonngg cclluusstteerr ssttaarrss,, wwhhiillee ootthheerr ssttuuddiieess iinnddiiccaattee tthhaatt eeMMSSTTOOss
ccaann bbee ccaauusseedd bbyy aa ccooeevvaall ppooppuullaattiioonn iinn wwhhiicchh tthhee rreelleevvaanntt ssttaarrss ssppaann aa rraannggee ooff rroottaattiioonn vveelloocciittiieess.. FFoorrmmaall
eevviiddeennccee ttoo ((ddiiss--))pprroovvee eeiitthheerr sscceennaarriioo ssttiillll rreemmaaiinnss aatt llaarrggee,, mmaaiinnllyy bbeeccaauussee tthhee aavvaaiillaabbllee sstteellllaarr ttrraacckkss tthhaatt
iinnccoorrppoorraattee tthhee eeffffeeccttss ooff rroottaattiioonn aarree oonnllyy aavvaaiillaabbllee ffoorr mmaasssseess >> 11..77 MMssuunn wwhheerreeaass tthhee ssttaarrss iinn tthhee kknnoowwnn
eeMMSSTTOOss ooff iinntteerrmmeeddiiaattee--aaggee cclluusstteerrss aarree lleessss mmaassssiivvee.. TToo cciirrccuummvveenntt tthhiiss iissssuuee,, wwee iiddeennttiififieedd aa mmaassssiivvee ssttaarr
cclluusstteerr iinn tthhee LLaarrggee MMaaggeellllaanniicc CClloouudd ((LLMMCC)) tthhaatt hhaass tthhee rriigghhtt ddyynnaammiiccaall pprrooppeerrttiieess ttoo hhoosstt aann eeMMSSTTOO aalloonngg
wwiitthh aann aaggee aatt wwhhiicchh tthhee eeffffeeccttss ooff aaggee sspprreeaaddss ttoo CCMMDD mmoorrpphhoollooggyy aarree ssuubbssttaannttiiaallllyy ddiiffffeerreenntt ffrroomm tthhoossee ooff
sspprreeaaddss ooff rroottaattiioonn rraatteess:: tthhee ~~660000 MMyyrr oolldd cclluusstteerr NNGGCC 11883311.. WWee pprrooppoossee ttoo oobbttaaiinn ddeeeepp WWFFCC33//UUVVIISS
iimmaaggiinngg wwiitthh fifilltteerrss FF333366WW aanndd FF881144WW ttoo aannaallyyzzee tthhee mmoorrpphhoollooggiieess ooff tthhee MMSSTTOO aanndd uuppppeerr MMSS rreeggiioonnss ooff
NNGGCC 11883311 aatt hhiigghh pprreecciissiioonn aanndd ccoommppaarree wwiitthh mmooddeell pprreeddiiccttiioonnss.. TThhiiss wwiillll hhaavvee aa llaassttiinngg iimmppaacctt oonn oouurr
uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhee  eeMMSSTTOO  pphheennoommeennoonn  aanndd  ooff  ssttaarr  cclluusstteerr  ffoorrmmaattiioonn  iinn  ggeenneerraall..
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HHiigghh  ssppaattiiaall  rreessoolluuttiioonn  iimmaaggiinngg  ooff  AAGGNN--ddrriivveenn  ssuuppeerr--bbuubbbblleess  iinn  ttwwoo  llooww--
rreeddsshhiifftt  qquuaassaarrss

AAnnddrreeww GGoouullddiinngg

PPrriinncceettoonn  UUnniivveerrssiittyy
TThhee iimmppaacctt ooff aaccttiivvee ggaallaaccttiicc nnuucclleeii oonn ggaass ddyynnaammiiccss aanndd ssttaarr ffoorrmmaattiioonn hhoollddss iimmmmeennssee iimmpplliiccaattiioonnss ffoorr ggaallaaxxyy
ffoorrmmaattiioonn mmooddeellss.. WWee pprrooppoossee hhiigghh ssppaattiiaall rreessoolluuttiioonn HHSSTT iimmaaggiinngg oobbsseerrvvaattiioonnss ooff SSDDSSSS JJ11000000++11224422 aanndd
SSDDSSSS JJ11001100++11441133,, ttwwoo lluummiinnoouuss oobbssccuurreedd AAGGNN tthhaatt sseeeemmiinnggllyy hhoosstt ppoowweerrffuull ggaallaaxxyy--ssccaallee oouuttflfloowwss iinnddiiccaattiivvee
ooff oonn--ggooiinngg rraaddiiaattiivveellyy--ddrriivveenn ffeeeeddbbaacckk.. BBaasseedd oonn oouurr pprreevviioouuss lloonngg--sslliitt ssppeeccttrroossccooppyy wwiitthh MMaaggeellllaann IIMMAACCSS,, tthhee
hhiigghh vveelloocciittyy ((~~11000000kkmm//ss)) oouuttflfloowwss iinn tthheessee oobbjjeeccttss aarree eexxtteennddeedd oonn 55--1100 kkppcc ssccaalleess,, aanndd hheennccee,, aarree ccaappaabbllee
ooff ssttrroonngg iinntteerraaccttiioonnss wwiitthh tthhee hhoosstt ggaallaaxxyy.. AAnnaallooggoouuss ttoo SSDDSSSS JJ11335566++11002266,, wwhhiicchh wwee hhaavvee pprreevviioouussllyy
ccoonnfifirrmmeedd ttoo hhaavvee ssppaattiiaallllyy rreessoollvveedd hhoott XX--rraayy eemmiittttiinngg ggaass rreeggiioonnss ccooiinncciiddeenntt wwiitthh [[OOIIIIII]] eemmiissssiioonn,, bbootthh oouurr
ttaarrggeettss lliikkeellyy hhoosstt iioonniizzeedd ggaass ssuuppeerr--bbuubbbblleess.. OOuurr pprrooppoosseedd oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll pprroovviiddee mmoorrpphhoollooggiieess ooff tthhee
iioonniizzeedd ggaass oouuttflfloowwss sseeeenn iinn [[OOIIIIII]] eemmiissssiioonn,, aass wweellll aass mmeeaassuurreemmeennttss ooff tthhee ssccaatttteerreedd lliigghhtt ffrraaccttiioonn tthhaatt
pprroovviiddeess ccrruucciiaall iinnffoorrmmaattiioonn ffoorr ddeetteerrmmiinniinngg tthhee ttoottaall ggaass mmaassss aanndd eenneerrggeettiiccss ooff tthhee oouuttflfloowwss.. WWhheenn
ccoommbbiinneedd wwiitthh pprreevviioouuss mmuullttii--wwaavveelleennggtthh ddaattaa,, tthheessee oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll aallllooww aa ccoommpplleettee mmuullttii--pphhaassee,, mmuullttii--
ssccaallee iinnvveessttiiggaattiioonn ooff AAGGNN ffeeeeddbbaacckk,, aanndd tthhee aabbiilliittyy ttoo tteesstt tthhee ccoouupplliinngg ooff oouuttflfloowwiinngg mmaatteerriiaall aanndd tthhee cceennttrraall
AAGGNN..
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IIDD:: 1144668899
MMYYSSSSTT::  MMaappppiinngg  YYoouunngg  SSttaarrss  iinn  SSppaaccee  aanndd  TTiimmee  --  TThhee  HHIIII  CCoommpplleexx  NN4444  iinn  tthhee
LLMMCC

DDiimmiittrriiooss GGoouulliieerrmmiiss

ZZeennttrruumm  ffuueerr  AAssttrroonnoommiiee  ddeerr  UUnniivveerrssiittaaeett  HHeeiiddeellbbeerrgg
TThhee sstteellllaarr iinniittiiaall mmaassss ffuunnccttiioonn ((IIMMFF)),, aanndd tthhee ttiimmeessccaallee aanndd lleennggtthhssccaallee ooff ssttaarr ffoorrmmaattiioonn ((SSFF)) aarree ccrriittiiccaall
iissssuueess ffoorr oouurr uunnddeerrssttaannddiinngg ooff hhooww ssttaarrss ffoorrmm.. LLooww--mmaassss pprree--mmaaiinn--sseeqquueennccee ((PPMMSS)) ssttaarrss,, hhaavviinngg ttyyppiiccaall
ccoonnttrraaccttiioonn ttiimmeess oonn tthhee oorrddeerr ooff aa ffeeww 1100 MMyyrr,, aarree tthhee lliivvee cchhrroonnoommeetteerrss ooff tthhee SSFF pprroocceessss aanndd pprriimmaarryy
iinnffoorrmmaannttss oonn tthhee llooww--mmaassss IIMMFF ooff tthheeiirr hhoosstt cclluusstteerrss.. OOuurr ssttuuddiieess sshhooww tthhaatt yyoouunngg ssttaarr cclluusstteerrss,, eemmbbeeddddeedd
iinn ssttaarr--ffoorrmmiinngg rreeggiioonnss ooff tthhee LLaarrggee MMaaggeellllaanniicc CClloouudd ((LLMMCC)),, eennccoommppaassss rriicchh ssaammpplleess ooff PPMMSS ssttaarrss,, ssuufffificciieenntt
ttoo ssttuuddyy cclluusstteerreedd SSFF iinn llooww--mmeettaalllliicciittiieess wwiitthh ooppttiiccaall HHSSTT pphhoottoommeettrryy.. YYeett,, tthhee llaacckk ooff aa ccoommpplleettee
ccoommpprreehheennssiivvee sstteellllaarr ssaammppllee rreettaaiinnss iimmppoorrttaanntt qquueessttiioonnss aabboouutt tthhee uunniivveerrssaalliittyy ooff tthhee IIMMFF,, aanndd tthhee ttiimmee-- aanndd
lleennggtthh--ssccaallee ooff SSFF aaccrroossss aa ttyyppiiccaall mmoolleeccuullaarr cclloouudd uunnaannsswweerreedd.. WWee pprrooppoossee ttoo aaddddrreessss tthheessee iissssuueess bbyy
eemmppllooyyiinngg bbootthh AACCSS aanndd WWFFCC33 wwiitthh tthheeiirr hhiigghh sseennssiittiivviittyy aanndd ssppaattiiaall rreessoollvviinngg ppoowweerr ttoo oobbttaaiinn ddeeeepp
pphhoottoommeettrryy ((mm__555555~~2299 mmaagg)) ooff tthhee LLMMCC ssttaarr--ffoorrmmiinngg ccoommpplleexx NN4444.. WWee wwiillll aaccccoommpplliisshh aa ddeettaaiilleedd mmaappppiinngg
ooff PPMMSS ssttaarrss tthhaatt wwiillll ttrraaccee tthhee wwhhoollee hhiieerraarrcchhyy ooff ssttaarr ffoorrmmaattiioonn sspprriinnggiinngg ffrroomm oonnee ggiiaanntt mmoolleeccuullaarr cclloouudd..
OOuurr aannaallyyssiiss wwiillll pprroovviiddee aann uunnbbiiaasseedd ddeetteerrmmiinnaattiioonn ooff tthhee ttiimmeessccaallee ffoorr SSFF aanndd tthhee ssuubb--ssoollaarr IIMMFF ddoowwnn ttoo tthhee
hhyyddrrooggeenn bbuurrnniinngg lliimmiitt iinn aa vvaarriieettyy ooff cclluusstteerriinngg ssccaalleess ffoorr tthhee fifirrsstt ttiimmee.. OOuurr fifinnddiinnggss wwiillll hhaavvee aa ssiiggnniifificcaanntt
iimmppaacctt oonn oouurr ccoommpprreehheennssiivvee uunnddeerrssttaannddiinngg ooff SSFF iinn tthhee llooww--mmeettaalllliicciittyy eennvviirroonnmmeenntt ooff tthhee LLMMCC.. WWee mmaaxxiimmiizzee
tthhee HHSSTT oobbsseerrvviinngg eefffificciieennccyy uussiinngg bbootthh AACCSS//WWFFCC aanndd WWFFCC33//UUVVIISS iinn ppaarraalllleell ffoorr tthhee ssiimmuullttaanneeoouuss
oobbsseerrvvaattiioonnss ooff NN4444,, iittss eennsseemmbbllee ooff HHIIII rreeggiioonnss aanndd tthheeiirr yyoouunngg sstteellllaarr cclluusstteerrss iinn tthhee ssaammee FF555555WW aanndd
FF881144WW  fifilltteerrss..

9944 66//2244//22001166

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2244  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: SSNNAAPP
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AA  NNUUVV  IImmaaggiinngg  SSuurrvveeyy  ffoorr  CCiirrccuummsstteellllaarr  MMaatteerriiaall  iinn  TTyyppee  IIaa  SSuuppeerrnnoovvaaee

MMeelliissssaa GGrraahhaamm

UUnniivveerrssiittyy  ooff  WWaasshhiinnggttoonn
WWee pprrooppoossee aa nneeww SSNNAAPP pprrooggrraamm ttoo eevvaalluuaattee tthhee ooccccuurrrreennccee ooff iinntteerraaccttiioonn bbeettwweeeenn ppuuttaattiivvee cciirrccuummsstteellllaarr
mmaatteerriiaall ((CCSSMM)) aanndd tthhee eejjeeccttaa ooff TTyyppee IIaa ssuuppeerrnnoovvaaee ((SSNNee IIaa)) uussiinngg NNUUVV iimmaaggiinngg aatt >>11 yyeeaarr aafftteerr eexxpplloossiioonn..
CCSSMM iiss pprreeddiicctteedd ttoo eexxiisstt ffoorr uupp ttoo 2200%% ooff SSNNee IIaa,, bbuutt hhaass oonnllyy bbeeeenn ccoonnfifirrmmeedd ffoorr aa ssmmaallll nnuummbbeerr eevveennttss iinn
wwhhiicchh wwee ccaattcchh tthhee SSNN eejjeeccttaa iinntteerraacctt wwiitthh tthhee CCSSMM.. TThhiiss ddiissccrreeppaannccyy mmaayy bbee dduuee ttoo CCSSMM ccoommmmoonnllyy rreessiiddiinngg
aatt llaarrggee rraaddiiii,, iinn wwhhiicchh ccaassee tthhee eejjeeccttaa oonnllyy iinntteerraaccttss aatt >>11 yyeeaarr aafftteerr eexxpplloossiioonn,, aanndd//oorr bbeeccaauussee tthhee ssiiggnnaattuurree
ooff iinntteerraaccttiioonn iiss cclleeaarreesstt iinn tthhee NNUUVV,, aass nnoo llaattee--ttiimmee NNUUVV SSNN IIaa ssuurrvveeyy hhaass yyeett bbeeeenn iinniittiiaatteedd.. OOuurr pprrooppoosseedd
NNUUVV ssnnaappsshhoott ssuurrvveeyy ttaarrggeettss aa ssuubbsseett ooff llooccaall--uunniivveerrssee SSNNeeIIaa tthhaatt aarree mmoosstt lliikkeellyy ttoo hhaavvee aa pprrooggeenniittoorr
ssyysstteemm wwiitthh CCSSMM,, aanndd rreeqquuiirreess oonnllyy oonnee 2200 mmiinnuuttee dduurraattiioonn vviissiitt ppeerr ttaarrggeett.. TThheessee NNUUVV iimmaaggeess wwiillll aasssseessss
pprreevvaalleennccee,, rraaddiiuuss,, mmaassss aanndd ccoommppoossiittiioonn ooff CCSSMM iinn SSNN IIaa ssyysstteemmss,, aanndd hheellpp ttoo ccoonnssttrraaiinn tthhee pprrooggeenniittoorr
mmooddeellss  ffoorr  tthheessee  vvaalluuaabbllee  ccoossmmoollooggiiccaall  ssttaannddaarrdd  ccaannddlleess..
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GGooiinngg  ggeennttllyy  iinnttoo  tthhee  nniigghhtt::  ccoonnssttrraaiinniinngg  TTyyppee  IIaa  ssuuppeerrnnoovvaa  nnuucclleeoossyynntthheessiiss
uussiinngg  llaattee--ttiimmee  pphhoottoommeettrryy

OOrr GGrraauurr

NNeeww  YYoorrkk  UUnniivveerrssiittyy
WWee pprrooppoossee ttoo uussee WWFFCC33 pphhoottoommeettrryy ttoo ccoonnssttrruucctt tthhee ooppttiiccaall lliigghhtt ccuurrvveess ooff tthhee nneeaarrbbyy TTyyppee IIaa ssuuppeerrnnoovvaaee
SSNN 22001155FF aanndd AASSAASSSSNN--1144llpp aatt llaattee ttiimmeess ((>>550000 ddaayyss aafftteerr mmaaxxiimmuumm lliigghhtt)).. TThheessee lliigghhtt ccuurrvveess wwiillll aallllooww uuss
ttoo ccoonndduucctt aa ffuunnddaammeennttaall tteesstt ooff tthhee tthheeoorreettiiccaallllyy pprreeddiicctteedd bbeehhaavviioorr ooff TTyyppee IIaa ssuuppeerrnnoovvaa lliigghhtt ccuurrvveess aatt
llaattee ttiimmeess.. WWee wwiillll oobbsseerrvvaattiioonnaallllyy ddeetteerrmmiinnee wwhheetthheerr tthhee nnuucclleeaarr pphhyyssiiccss ooff TTyyppee IIaa ssuuppeerrnnoovvaa eejjeeccttaa aarree
ssoolleellyy ddeetteerrmmiinneedd bbyy tthhee rraaddiiooaaccttiivvee ddeeccaayy ooff 5566CCoo ttoo 5566FFee,, oorr wwhheetthheerr ((aanndd bbyy hhooww mmuucchh)) ootthheerr nnuucclleeaarr
hheeaattiinngg mmeecchhaanniissmmss ((ssuucchh aass tthhee lleeppttoonniicc ddeeccaayyss ooff 5577CCoo)) bbeeccoommee ddiisscceerrnniibbllee,, aass pprreeddiicctteedd.. TThhee ssppaattiiaall
rreessoolluuttiioonn ooff HHSSTT++WWFFCC33 iiss ccrruucciiaall ttoo tthhee ssuucccceessss ooff tthhiiss eexxppeerriimmeenntt.. AAtt tthheessee llaattee ttiimmeess,, tthhee ffaaddiinngg
ssuuppeerrnnoovvaaee aarree aass bbrriigghhtt aass ootthheerr ssuurrrroouunnddiinngg oobbjjeeccttss ((bbrriigghhtt ssttaarrss,, ssttaarr cclluusstteerrss)),, wwhhiicchh wwoouulldd ddoommiinnaattee tthhee
ppooiinntt--sspprreeaadd ffuunnccttiioonnss ooff ggrroouunndd--bbaasseedd oobbsseerrvvaattoorriieess.. DDuuee ttoo tthhee rraarriittyy ooff nneeaarrbbyy TTyyppee IIaa ssuuppeerrnnoovvaaee,, tthhiiss
eexxppeerriimmeenntt wwiillll ddoouubbllee tthhee ssaammppllee ooff ssuuppeerrnnoovvaaee ffoorr wwhhiicchh tthhiiss eexxppeerriimmeenntt hhaass bbeeeenn ccoonndduucctteedd aanndd ccuutt tthhee
uunncceerrttaaiinnttyy oonn tthhee rreessuullttss bbyy hhaallff.. MMoorreeoovveerr,, iiff tthhiiss eexxppeerriimmeenntt iiss nnoott ccoonndduucctteedd iinn CCyyccllee 2244,, iitt iiss hhiigghhllyy
uunnlliikkeellyy  tthhaatt  wwee  wwoouulldd  bbee  aabbllee  ttoo  ppeerrffoorrmm  iitt  aaggaaiinn  dduurriinngg  tthhee  rreemmaaiinniinngg  lliiffeettiimmee  ooff  HHSSTT..
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((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SSoollaarr  SSyysstteemm

IIDD:: 1144663344
HHSSTT--JJuunnoo  ssyynneerrggiissttiicc  aapppprrooaacchh  ooff  JJuuppiitteerr''ss  mmaaggnneettoosspphheerree  aanndd  uullttrraavviioolleett
aauurroorraass

DDeenniiss GGrrooddeenntt

UUnniivveerrssiittee  ddee  LLiieeggee
JJuuppiitteerr''ss ssyysstteemm iiss nnoott oonnllyy ffuunnddaammeennttaall ttoo oouurr uunnddeerrssttaannddiinngg ooff tthhee ssoollaarr ssyysstteemm bbuutt aallssoo ooff ppllaanneettaarryy
ssyysstteemmss aarroouunndd ootthheerr ssttaarrss aass wweellll aass mmoorree ddiissttaanntt aassttrroopphhyyssiiccaall bbooddiieess,, nnoott aacccceessssiibbllee ttoo aa ddeettaaiilleedd
iinnvveessttiiggaattiioonn.. FFuullllyy eexxppllooiittiinngg aannyy rraarree ooppppoorrttuunniittyy ttoo eexxpplloorree tthhee JJoovviiaann ssyysstteemm tthhrroouugghh ssyynneerrggiissttiicc
oobbsseerrvvaattiioonnss iiss tthhuuss ccrriittiiccaall,, aass iitt wwiillll iimmppaacctt ssiiggnniifificcaannttllyy aaccrroossss wwiiddeerr aassttrroonnoommiiccaall ssttuuddiieess.. SSuucchh aann
eexxcceeppttiioonnaall ooppppoorrttuunniittyy wwiillll ooccccuurr iinn CCyyccllee 2244,, wwhheenn tthhee NNAASSAA JJuunnoo ssppaacceeccrraafftt wwiillll aacchhiieevvee iittss pprriimmee mmiissssiioonn
aarroouunndd JJuuppiitteerr.. SSiinnccee JJuunnoo wwiillll lliitteerraallllyy flflyy tthhrroouugghh tthhee aauurroorraall aacccceelleerraattiioonn rreeggiioonnss,, tthhee ccoommbbiinnaattiioonn ooff HHSSTT
aauurroorraall oobbsseerrvvaattiioonnss wwiitthh JJuunnoo iinn ssiittuu mmeeaassuurreemmeennttss wwiillll aallllooww uuss ttoo fifinnaallllyy uunnrraavveell tthhee oorriiggiinnss aanndd
ccoonnsseeqquueenncceess ooff JJuuppiitteerr''ss ppoowweerrffuull aanndd hhiigghhllyy vvaarriiaabbllee uullttrraavviioolleett aauurroorraass.. TThhiiss ooccccaassiioonn hhaass nneevveerr ooccccuurrrreedd
bbeeffoorree  aanndd  iiss  uunnlliikkeellyy  ttoo  eevveerr  rreeppeeaatt..  

JJuunnoo wwiillll aaddddrreessss kkeeyy sscciieennttiifificc iissssuueess rreellaatteedd ttoo uunneexxpplloorreedd rreeggiioonnss ooff tthhee JJoovviiaann mmaaggnneettoosspphheerree.. TThhee aauurroorraall
ssiiggnnaattuurreess aassssoocciiaatteedd wwiitthh tthheessee mmaaggnneettoosspphheerriicc pprroocceesssseess wwiillll bbee pprreecciisseellyy oobbsseerrvveedd wwiitthh SSTTIISS aanndd CCOOSS.. TThhiiss
pprrooggrraamm rreessppoonnddss ttoo tthhee UUVV iinniittiiaattiivvee aanndd iiss oonnllyy ppoossssiibbllee dduurriinngg CCyyccllee 2244.. IInnddeeeedd,, HHSSTT iiss tthhee oonnllyy
oobbsseerrvvaattoorryy ccaappaabbllee ooff mmaakkiinngg tthheessee hhiigghh ssppaattiiaall aanndd tteemmppoorraall rreessoolluuttiioonn FFUUVV oobbsseerrvvaattiioonnss dduurriinngg tthhee JJuunnoo
mmiissssiioonn.. TThhiiss aammbbiittiioouuss ccaammppaaiiggnn wwiillll yyiieelldd hhiigghh--iimmppaacctt rreessuullttss aanndd ssiiggnniifificcaannttllyy aauuggmmeenntt tthhee sscciieennccee rreettuurrnn ooff
tthhee  NNAASSAA  JJuunnoo  mmiissssiioonn..
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CCyyccllee  2244  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1144778800
MMeeaassuurreemmeenntt  ooff  tthhee  EExxppaannssiioonn  PPrrooppeerr  MMoottiioonnss  ooff  tthhee  OOuu44  GGiiaanntt  BBiippoollaarr
OOuuttflflooww  ttoo  DDeetteerrmmiinnee  iittss  DDiissttaannccee  aanndd  iittss  TTrruuee  NNaattuurree

NNiiccoollaass GGrroossssoo

UUnniivveerrssiittee  ddee  SSttrraassbboouurrgg  II
OOuu44 iiss aa ggiiaanntt bbiippoollaarr oouuttflflooww wwiitthh aa ttoottaall lleennggtthh ooff 11..22 ddeeggrreeeess oonn tthhee sskkyy tthhaatt wwaass ddiissccoovveerreedd iinn tthhee ooppttiiccaall
iinn tthhee ddiirreeccttiioonn ooff tthhee bblliisstteerr HHIIII rreeggiioonn SShh22--112299.. TThhee ddiissttaannccee,, tthhee nnaattuurree,, aanndd tthhee ddrriivviinngg ssoouurrccee ooff OOuu44 aarree,,
hhoowweevveerr,, nnoott kknnoowwnn.. OOuu44 iiss rreelleevvaanntt ffoorr tthhee ssttuuddyy ooff tthhee eerruuppttiivvee pphheennoommeennaa pprroodduucciinngg ccoolllliimmaatteedd oouuttflfloowwss
ffrroomm eevvoollvveedd llooww--mmaassss bbiinnaarryy ssttaarrss aanndd yyoouunngg,, mmaassssiivvee sstteellllaarr ssyysstteemmss.. OOuurr mmoorrpphhoo--kkiinneemmaattiiccss ssttuuddyy ooff tthhee
OOuu44 ssoouutthh bbooww--sshhoocckk hhaass aalllloowweedd uuss ttoo pprreeddiicctt iittss eexxppaannssiioonn pprrooppeerr mmoottiioonn tthhaatt iiss ddiirreeccttllyy rreellaatteedd ttoo iittss
ddiissttaannccee.. WWee pprrooppoossee ttoo iimmaaggee tthhee bbrriigghhtteesstt [[OO IIIIII]] eemmiissssiioonn ooff tthhiiss bbooww--sshhoocckk wwiitthh tthhee UUVVIISS cchhaannnneell ooff tthhee
WWFFCC33 iinn CCyyccllee 2244 aanndd 2266 iinn oorrddeerr ttoo ddeetteerrmmiinnee tthhee ddiissttaannccee ooff tthhiiss llaarrggeesstt kknnoowwnn sstteellllaarr bbiippoollaarr oouuttflflooww ffrroomm
iittss eexxppaannssiioonn pprrooppeerr mmoottiioonnss.. TThhiiss mmeeaassuurreemmeenntt iiss ccrruucciiaall ttoo ddeetteerrmmiinnee tthhee ttrruuee nnaattuurree ooff OOuu44:: eeiitthheerr aa
ffoorreeggrroouunndd ppllaanneettaarryy nneebbuullaa oorr aa ggiiaanntt bbiippoollaarr oouuttflflooww llaauunncchheedd ~~9900,,000000 yyeeaarrss aaggoo bbyy HHRR 88111199,, tthhee yyoouunngg
mmaassssiivvee  ttrriippllee  ssyysstteemm  iioonniissiinngg  SShh22--112299..
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SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1144669900
IIddeennttiififinngg  tthhee  llaasstt  uunnkkoowwnn  eemmiissssiioonn  ccoommppoonneenntt  iinn  tthhee  HHeerrbbiigg  ssyysstteemm  HHDD
116633229966

HHaannss GGuueenntthheerr

MMaassssaacchhuusseettttss  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy
TThhee HHAAeeBBee ssttaarr HHDD 116633229966 iiss ssuurrrroouunnddeedd bbyy aa cciirrccuumm--sstteellllaarr aaccccrreettiioonn ddiisskk aanndd ddrriivveess aa hhiigghhllyy--ccoolllliimmaatteedd jjeett..
IItt wwaass oobbsseerrvveedd ffoouurr ttiimmeess iinn tthhee UUVV wwiitthh HHSSTT//SSTTIISS lloonngg--sslliitt ssppeeccttrroossccooppyy;; iinn aallll ccaasseess tthhee sslliitt wwaass oorriieenntteedd
aalloonngg tthhee jjeett.. TThheessee oobbsseerrvvaattiioonnss ddiissccoovveerreedd eexxtteennddeedd,, rreedd--sshhiifftteedd LLyy aallpphhaa eemmiissssiioonn ooff uunnkknnoowwnn oorriiggiinn oonn tthhee
ssaammee ssiiddee ooff tthhee ssttaarr aass tthhee bblluuee--sshhiifftteedd jjeett.. WWee pprrooppoossee ttoo eexxpplloorree tthhee oorriiggiinn ooff tthhiiss ccoommppoonneenntt uussiinngg tthhrreeee
nneeww SSTTIISS GG114400MM lloonngg--sslliitt eexxppoossuurreess wwiitthh ddiiffffeerreenntt ppoossiittiioonn aanngglleess.. TThhiiss aalllloowwss uuss ttoo ddiiffffeerreennttiiaattee tthhrreeee
sscceennaarriiooss ffoorr tthhee eemmiissssiioonn:: ((ii)) dduusstt ssccaatttteerriinngg iinn tthhee jjeett,, ((iiii)) dduusstt ssccaatttteerriinngg iinn tthhee ddiisskk aanndd ((iiiiii)) aa vveerryy ffaasstt
ddiisskk wwiinndd.. CCaassee ((ii)) wwoouulldd sshhooww tthhaatt tthhee jjeett iiss aa ccoolllliimmaatteedd ddiisskk wwiinndd,, nnoott aa sstteellllaarr wwiinndd,, ((iiii)) wwoouulldd iimmppllyy tthhaatt
tthhee LLyy aallpphhaa eemmiissssiioonn ccoommeess ffrroomm mmaaggnneettiiccaallllyy ffuunnnneelleedd aaccccrreettiioonn aanndd ((iiiiii)) wwoouulldd pprroovvee tthhaatt tthhee ddiisskk wwiinndd iiss
aann oorrddeerr ooff mmaaggnniittuuddee ffaasstteerr tthhaann eexxppeecctteedd ffrroomm pphhoottoo--eevvaappoorraattiioonn mmooddeellss.. EEaacchh ooff tthheessee rreessuullttss wwoouulldd
ccoonnssttiittuuttee  aa  mmaajjoorr  sstteepp  iinn  oouurr  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  iinntteerrmmeeddiiaattee  mmaassss  ssttaarr  ffoorrmmaattiioonn..
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: AARR
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IIDD:: 1144556666
CCoonnssttrraaiinniinngg  TThheerroorreettiiccaall  WWiinndd  MMooddeellss  uussiinngg  tthhee  AAcccceelleerraattiinngg  OOuuttflfloowwss  ooff  CCooooll
EEvvoollvveedd  SSttaarrss  aass  rreevveeaalleedd  bbyy  HHuubbbbllee

GGrraahhaamm HHaarrppeerr

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCoolloorraaddoo  aatt  BBoouullddeerr
TThhee vvaaccuuuumm uullttrraavviioolleett ((UUVV)) ccoonnttaaiinnss mmaannyy ssttrroonngg ttrraannssiittiioonnss ooff nneeuuttrraall aanndd ssiinnggllyy iioonniizzeedd aattoommiicc ssppeecciieess tthhaatt
aallllooww tthhee oouuttflfloowwss ((wwiinnddss)) ffrroomm ccooooll eevvoollvveedd ssttaarrss ttoo bbee mmaappppeedd tthhrroouugghh tthheeiirr ssccaatttteerriinngg lliinnee pprroofifilleess.. TThhee
hhiigghh ssppeeccttrraall rreessoolluuttiioonn aanndd hhiigghh ssiiggnnaall--ttoo--nnooiissee rraattiiooss,, aanndd eexxcceelllleenntt nnooiissee cchhaarraacctteerriissttiiccss ooff HHuubbbbllee ssppeeccttrraa
ppeerrmmiitt tthhee ssttuuddyy ooff tthhee ppoooorrllyy uunnddeerrssttoooodd pprroocceesssseess tthhaatt ddrriivvee oouuttflfloowwss ffrroomm rreedd ggiiaanntt ssttaarrss.. TThhee hhiigghh
ssppeeccttrraall rreessoolluuttiioonn hhaass rreevveeaalleedd tthhaatt tthhee oouuttflfloowwss hhaavvee llooww iinnttrriinnssiicc UUVV eemmiissssiioonn aanndd tthheeyy aacccceelleerraattee wwiitthh
vveelloocciittiieess  ssyysstteemmaattiiccaallllyy  iinnccrreeaassiinngg  oouuttwwaarrddss,,  rraatthheerr  tthhaann  ooccccuurrrriinngg  tthhrroouugghh  bbaalllliissttiicc  eejjeeccttiioonnss  ffrroomm  tthhee  ssuurrffaaccee..  

HHSSTT ssppeeccttrraa hhaavvee pprroovviiddeedd nnuummeerriiccaall ccoonnssttrraaiinnttss oonn wwiinndd ssppeeeeddss,, ttuurrbbuulleennccee,, aanndd mmaassss--lloossss rraatteess bbuutt tthheeyy
hhaavvee nnoott bbeeeenn ffuullllyy eexxppllooiitteedd ttoo ssttuuddyy tthhee iimmppoorrttaanntt uunnddeerrllyyiinngg pphhyyssiiccss ooff tthhee wwiinndd ddrriivviinngg pprroocceessss.. WWee
pprrooppoossee aa ssttuuddyy,, wwiitthhiinn tthhee ffrraammeewwoorrkk ooff wwaavvee--ddrriivveenn oouuttflfloowwss,, ttoo iinnffeerr tthhee rraaddiiaall wwaavvee--pprreessssuurree ggrraaddiieennttss
rreeqquuiirreedd ttoo ddrriivvee tthhee oobbsseerrvveedd wwiinnddss aanndd ddeerriivvee iimmpplliieedd hheeaattiinngg rraatteess ffoorr wweellll--ssttuuddiieedd ssiinnggllee rreedd ggiiaannttss.. TThheessee
wwiillll bbee uusseedd ttoo ssttuuddyy mmaaggnneettiicc wwaavvee ffrreeqquueenncciieess,, flflooww ggeeoommeettrriieess,, ddaammppiinngg mmeecchhaanniissmmss,, aanndd tthhuuss pprroovviiddee
nneeww pphhyyssiiccaall iinnssiigghhttss iinnttoo tthhee ppoooorrllyy uunnddeerrssttoooodd mmaassss lloossss pprroocceessss.. TThhee rreessuullttss wwiillll aallssoo pprroovviiddee iimmpprroovveedd
ccoonnssttrraaiinnttss  ffoorr  pphhyyssiiccaallllyy  mmoottiivvaatteedd  mmaassss--lloossss  rraattee  eexxpprreessssiioonnss  ffoorr  uussee  iinn  sstteellllaarr  eevvoolluuttiioonn  ccooddeess..
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IIDD:: 1144773311
SSii  II  aanndd  CC  II  eemmiissssiioonn  ffrroomm  zzeettaa  AAuurriiggaaee  ((KK44  IIbb  ++  BB55  VV))::    NNeeww  GGeenneerraattiioonn
DDiiaaggnnoossttiiccss  ooff    CChhrroommoosspphheerriicc  SSttrruuccttuurree

GGrraahhaamm HHaarrppeerr

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCoolloorraaddoo  aatt  BBoouullddeerr
ZZeettaa AAuurr eecclliippssiinngg bbiinnaarriieess pprroovviiddee tthhee mmoosstt ddeettaaiilleedd ssppaattiiaall iinnffoorrmmaattiioonn aabboouutt tthhee eexxtteennddeedd aattmmoosspphheerreess ooff
rreedd ssuuppeerrggiiaannttss.. DDuurriinngg cchhrroommoosspphheerriicc eecclliippssee pphhaasseess qquuaannttiittaattiivvee iinnffoorrmmaattiioonn aabboouutt ddeennssiittiieess,, tteemmppeerraattuurreess,,
ttuurrbbuulleennccee,, aanndd iioonniizzaattiioonn hhaavvee bbeeeenn oobbttaaiinneedd.. HHoowweevveerr,, ddeettaaiilleedd iinnffoorrmmaattiioonn aabboouutt tthhee aattmmoosspphheerree ccaann aallssoo
bbee oobbttaaiinneedd aawwaayy ffrroomm eecclliippssee wwhheenn tthhee hheemmiisspphheerree iilllluummiinnaatteedd bbyy tthhee uullttrraavviioolleett ccoonnttiinnuuuumm ooff tthhee ccoommppaanniioonn
iiss vviissiibbllee ffrroomm EEaarrtthh.. NNeeww SSii II aanndd CC II ddiiaaggnnoossttiiccss ccaann pprroovviiddee ssppaattiiaallllyy--rreessoollvveedd iinnffoorrmmaattiioonn oonn tthhee vveelloocciittyy
fifieellddss  iinn  tthhee  ddeeeeppeesstt  llaayyeerrss  yyeett  mmeeaassuurreedd  ffoorr  aa  KK44  IIbb  ssttaarr  ..
WWee pprrooppoossee ttoo oobbsseerrvvee tthhee zzeettaa AAuurriiggaaee ssyysstteemm wwiitthh SSTTIISS aatt tthhrreeee oorrbbiittaall pphhaasseess ttoo ssttuuddyy tthhee vveelloocciittyy fifieellddss
aanndd iioonniizzaattiioonn bbaallaannccee uussiinngg tthhee SSii II aanndd CC II eemmiissssiioonn ffeeaauuttuurreess.. zzeettaa AAuurriiggaaee hhaass aa 997722 ddaayy ppeerriioodd aanndd tthhee
nneexxtt eecclliippssee iiss iinn MMaarrcchh 22001177.. TThhiiss mmaayy bbee tthhee llaasstt ooppppoorrttuunniittyy ttoo ssttuuddyy tthhiiss bbeenncchhmmaarrkk ssyysstteemm ffoorr ssttuuddyyiinngg
tthhee  aattmmoosspphheerreess  ooff  ccooooll  eevvoollvveedd  ssttaarrss..
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GGaallaaxxiieess

IIDD:: 1144660011
TThhee  EEnneerrggeettiiccaallllyy  CCoommpplleettee  PPiiccttuurree  ooff  aa  SSttaarrbbuurrsstt  SSuuppeerrwwiinndd

MMaatttthheeww HHaayyeess

SSttoocckkhhoollmm  UUnniivveerrssiittyy
RReecceenntt CCyyccllee 2222 oobbsseerrvvaattiioonnss,, wwiitthh bbootthh AACCSS aanndd CCOOSS,, hhaavvee rreevveeaalleedd aa hhaalloo ooff OOVVII eemmiissssiioonn ssuurrrroouunnddiinngg aa
llooww--rreeddsshhiifftt,, ccoommppaacctt ssttaarr--ffoorrmmiinngg ggaallaaxxyy.. TThhiiss iiss tthhee fifirrsstt ttiimmee tthhaatt tthhee ccoorroonnaall ggaass pphhaassee,, wwiitthh tthhee iilllluussiivvee
tteemmppeerraattuurree ooff TT~~330000,,000000 KK,, hhaass bbeeeenn mmaappppeedd iinn eemmiissssiioonn ffoorr aann iinnddiivviidduuaall ggaallaaxxyy.. TThhee iimmpplliiccaattiioonnss ooff tthhiiss
aarree pprrooffoouunndd,, iinn tthhaatt tthhiiss ggaass mmaayy rreepprreesseenntt tthhee hhiitthheerrttoo uunnoobbsseerrvvaabbllee tteemmppeerraattuurree rreeggiimmee tthhrroouugghh wwhhiicchh
ggaallaaxxyy ssuuppeerrwwiinnddss ccaann rraaddiiaattee eenneerrggyy.. TThheessee uunniiqquuee oobbsseerrvvaattiioonnss eennaabbllee uuss mmeeaassuurree aa llaarrggee nnuummbbeerr ooff
pprrooppeerrttiieess ooff tthhee wwaarrmm oouuttflflooww,, bbuutt tthhee gglloobbaall pprrooppeerrttiieess ooff tthhee wwiinndd iinn aallll ootthheerr ggaass pphhaasseess rreemmaaiinn iilllluussiivvee
bbeeccaauussee  ffeeww  ssuuiittaabbllee  mmeettaall  lliinneess  aarree  aavvaaiillaabbllee  iinn  tthhee  eexxiissttiinngg  CCOOSS//GG113300MM  ssppeeccttrruumm..    

WWee pprrooppoossee ttoo oobbttaaiinn CCOOSS ssppeeccttrroossccooppyy iinn tthhee rreeddddeerr GG116600MM sseettttiinngg ttoo mmeeaassuurree tthhee aabbssoorrppttiioonn ffeeaattuurreess ooff
1100 mmoorree iinntteerrsstteellllaarr lliinneess.. FFrroomm tthhiiss wwee wwiillll bbuuiilldd aa ppiiccttuurree ooff tthhee vveelloocciittyy ssttrruuccttuurree ooff tthhee oouuttflflooww iinn tthhee
ccoollddeerr aattoommiicc pphhaasseess tthhaatt aarree lliikkeellyy ttoo ccoonnttaaiinn tthhee bbuullkk ooff tthhee mmaassss.. TThhiiss wwiillll pprroovviiddee tthhee ccoommpplleettee eenneerrggeettiicc
ppiiccttuurree ooff tthhee oouuttflflooww,, iinncclluuddiinngg wwaarrmm//ccoorroonnaall aanndd ccoollddeerr//aattoommiicc pphhaasseess ffoorr tthhee fifirrsstt ttiimmee.. AA ffuurrtthheerr GG113300MM
ssppeeccttrruumm ppoossiittiioonneedd iinn tthhee hhaalloo wwiillll ddeetteerrmmiinnee tthhee pprrooppeerrttiieess ((flfluuxx aanndd kkiinneemmaattiiccss)) ooff aa ppeeccuulliiaarr ''bblloobb'' ooff
eennhhaanncceedd OOVVII eemmiissssiioonn.. TThhiiss rreeggiioonn iiss aass bbrriigghhtt iinn OOVVII aass tthhee cceennttrraall ppooiinnttiinngg,, bbuutt iiss llooccaatteedd 1100 ooppttiiccaall ssccaallee
lleennggtthhss ffrroomm tthhee cceenntteerr,, wwiitthh nnoo oobbvviioouuss ccoossppaattiiaall ssoouurrccee ooff eexxcciittaattiioonn.. KKiinneemmaattiiccss ddeerriivveedd ffrroomm tthhiiss
oobbsseerrvvaattiioonn  wwiillll  ddeetteerrmmiinnee  iittss  pphhyyssiiccaall  oorriiggiinn..
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CCyyccllee  2244  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1144669911
UUnnrraavveelliinngg  tthhee  oosscciillllaattiioonnss  ooff  tthhee  rriicchheesstt  ppuullssaattiinngg  hhyyddrrooggeenn--aattmmoosspphheerree  wwhhiittee
ddwwaarrff

JJJJ HHeerrmmeess

UUnniivveerrssiittyy  ooff  NNoorrtthh  CCaarroolliinnaa  aatt  CChhaappeell  HHiillll
MMoosstt ssttaarrss iinn oouurr GGaallaaxxyy wwiillll eenndd oorr hhaavvee aallrreeaaddyy eennddeedd tthheeiirr lliivveess aass wwhhiittee ddwwaarrff ssttaarrss,, mmaakkiinngg tthheemm
iimmppoorrttaanntt bbeenncchhmmaarrkkss ffoorr sstteellllaarr eevvoolluuttiioonn.. HHeerree wwee pprrooppoossee ttoo oobbttaaiinn CCOOSS ffaarr--uullttrraavviioolleett ssppeeccttrroossccooppyy ooff aa
ppuullssaattiinngg hhyyddrrooggeenn--aattmmoosspphheerree wwhhiittee ddwwaarrff ((DDAAVV)) wwiitthh eexxtteennssiivvee,, ssppaaccee--bbaasseedd pphhoottoommeettrryy oobbttaaiinneedd bbyy tthhee
KKeepplleerr ssppaacceeccrraafftt dduurriinngg tthhee KK22 mmiissssiioonn.. TThhee ppuullssaattiioonn ssppeeccttrruumm iiss tthhee rriicchheesstt ooff aannyy DDAAVV ccoolllleecctteedd ttoo ddaattee,,
bbuutt ttoo eexxttrraacctt aannyy iinnffoorrmmaattiioonn aabboouutt tthhee wwhhiittee ddwwaarrff iinntteerriioorr wwee mmuusstt iiddeennttiiffyy tthhee sspphheerriiccaall ddeeggrreeee ((ll)) ooff tthhee
mmooddeess pprreesseenntt.. OOuurr ttiimmee--ttaaggggeedd uullttrraavviioolleett oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll eennaabbllee uuss ttoo iiddeennttiiffyy tthhee sspphheerriiccaall ddeeggrreeee ooff tthhee
hhiigghheesstt--aammpplliittuuddee ppuullssaattiioonn mmooddeess,, ssiinnccee tthhee rraattiiooss ooff tthhee uullttrraavviioolleett--ttoo--ooppttiiccaall ppuullssaattiioonn aammpplliittuuddeess ssttrroonnggllyy
ddeeppeenndd oonn tthhee ggeeoommeettrryy ooff tthhee ppuullssaattiioonn mmooddeess.. TThhiiss wwiillll ddeecciissiivveellyy ddeetteerrmmiinnee iiff mmoosstt ooff tthhee mmooddeess pprreesseenntt
aarree aa sseerriieess ooff ll==33 mmooddeess,, aass iitt aappppeeaarrss ffrroomm tthhee ffrreeqquueennccyy mmuullttiipplleettss iinn tthhee KK22 ddaattaa;; hhoowweevveerr,, ll==33 mmooddeess
hhaavvee nneevveerr bbeeeenn cclleeaarrllyy iiddeennttiififieedd iinn aa ppuullssaattiinngg wwhhiittee ddwwaarrff.. OOuurr ffaarr--uullttrraavviioolleett ssppeeccttrroossccooppyy,, ccoovveerriinngg tthhee
HH22//HH22++ qquuaassii--mmoolleeccuullaarr ssaatteelllliitteess aarroouunndd 11440000 aanndd 11660000 AAAA,, wwiillll aallssoo mmeeaassuurree tthhee wwhhiittee ddwwaarrff tteemmppeerraattuurree
aanndd mmaassss ttoo aann aaccccuurraaccyy uunnaacchhiieevvaabbllee ffrroomm tthhee ggrroouunndd.. TThhiiss rroobbuusstt tteemmppeerraattuurree aanndd mmaassss wwiillll aanncchhoorr oouurr
ddeettaaiilleedd aasstteerroosseeiissmmiicc iinnvveessttiiggaattiioonn ooff tthhiiss sstteellllaarr rreemmnnaanntt.. TThhee uunniiqquuee ccoommbbiinnaattiioonn ooff HHSSTT aanndd KKeepplleerr
oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll mmaakkee tthhiiss wwhhiittee ddwwaarrff aa bbeenncchhmmaarrkk ffoorr tthhee uunnpprreecceeddeenntteedd ooppppoorrttuunniittiieess ffoorr wwhhiittee ddwwaarrff
aarrcchhaaeeoollooggyy  eennaabblleedd  bbyy  tthhee  oorriiggiinnaall  KKeepplleerr  mmiissssiioonn  aanndd  iittss  eexxtteennssiioonn  iinnttoo  tthhee  eecclliippttiicc,,  KK22..
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CCyyccllee  2244  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: AARR
IIGGMM  aanndd  CCOOSS

IIDD:: 1144556677
IInnffeerrrriinngg  tthhee  mmaassss  ffuunnccttiioonn  aanndd  ggaallaaxxyy  ccoonntteenntt  ooff  llooww  mmaassss  ssuubbhhaallooss  wwiitthh  HHSSTT
oobbsseerrvvaattiioonnss  ooff  AALLMMAA  ssttrroonngg  lleennssiinngg  ssyysstteemmss

YYaasshhaarr HHeezzaavveehh

SSttaannffoorrdd  UUnniivveerrssiittyy
TThhee aabbuunnddaannccee,, pprrooppeerrttiieess,, aanndd sstteellllaarr ccoonntteennttss ooff tthhee ssmmaalllleesstt ddaarrkk mmaatttteerr hhaallooss hhoolldd eesssseennttiiaall cclluueess ttoo oouurr
uunnddeerrssttaannddiinngg ooff tthhee nnaattuurree ooff ddaarrkk mmaatttteerr aanndd tthhee pphhyyssiiccss ooff ggaallaaxxyy ffoorrmmaattiioonn oonn tthhee ssmmaalllleesstt ssccaalleess.. AALLMMAA
oobbsseerrvvaattiioonnss ooff ssttrroonnggllyy lleennsseedd ggaallaaxxiieess aarree nnooww aalllloowwiinngg uuss ttoo ddeetteecctt llooww--mmaassss ssuubbhhaalloo ssaatteelllliitteess ooff ddiissttaanntt
ggaallaaxxiieess.. CCoommppaarriinngg tthheessee mmeeaassuurreemmeennttss ttoo tthheeoorreettiiccaall mmooddeellss,, hhoowweevveerr,, rreeqquuiirreess aa ddeettaaiilleedd kknnoowwlleeddggee ooff tthhee
hhoosstt hhaalloo,, wwhhiicchh ccaann bbee oobbttaaiinneedd ffrroomm HHSSTT oobbsseerrvvaattiioonnss ooff tthhee lleennssiinngg ssyysstteemmss.. WWee pprrooppoossee ttoo ppeerrffoorrmm
ssiimmuullaattiioonnss ooff tthhee sstteellllaarr ppooppuullaattiioonnss ooff tthhee hhoosstt hhaallooss aanndd tthheeiirr ssuubbhhaallooss aanndd ttoo ddeevveelloopp aann aannaallyyssiiss ppiippeelliinnee
ttoo ddeetteerrmmiinnee hhooww HHSSTT oobbsseerrvvaattiioonnss ccoouulldd bbee eefffificciieennttllyy ppllaannnneedd aanndd uusseedd ttoo ((11)) ppllaaccee ssttrriinnggeenntt ccoonnssttrraaiinnttss oonn
tthhee pprrooppeerrttiieess ooff hhoosstt hhaallooss aanndd ((22)) ttoo mmeeaassuurree tthhee sstteellllaarr mmaassss ccoonntteennttss ooff tthhee lleennssiinngg ddeetteecctteedd ssuubbhhaallooss..
TThhee rreessuulltt ooff tthhiiss ssttuuddyy wwiillll eennhhaannccee tthhee ssyynneerrggyy bbeettwweeeenn HHSSTT aanndd AALLMMAA oobbsseerrvvaattiioonnss ttoo aannsswweerr ffuunnddaammeennttaall
qquueessttiioonnss  aabboouutt  tthhee  nnaattuurree  ooff  ddaarrkk  mmaatttteerr  aanndd  tthhee  pprroocceessss  ooff  ggaallaaxxyy  ffoorrmmaattiioonn  oonn  ssmmaallll  ssccaalleess..
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: AARR
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1144556688
SSppeeccttrroossccooppiicc  AAnnaallyyssiiss::  AA  KKeeyy  TTooooll  ffoorr  UUnnddeerrssttaannddiinngg  tthhee  UUnniivveerrssee

DD.. HHiilllliieerr

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPiittttssbbuurrgghh
SSppeeccttrroossccooppiicc aannaallyyssiiss iiss aa kkeeyy ttooooll ffoorr uunnddeerrssttaannddiinngg tthhee nnaattuurree ooff ssttaarrss aanndd ssuuppeerrnnoovvaaee.. TToo ffaacciilliittaattee
aaddvvaanncceess iinn ssppeeccttrroossccooppiicc aannaallyyssiiss wwee wwiillll ssiiggnniifificcaannttllyy eennhhaannccee aanndd eexxtteenndd tthhee ccaappaabbiilliittiieess ooff oouurr ttiimmee--
ddeeppeennddeenntt rraaddiiaattiivvee ttrraannssffeerr ccooddee,, CCMMFFGGEENN.. AAss ppaarrtt ooff tthheessee iimmpprroovveemmeennttss wwee wwiillll eexxppaanndd oonnee ooff tthhee
aassssoocciiaatteedd ccooddeess ttoo hhaannddllee ccoommpplleexx pphhoottoosspphheerriicc vveelloocciittyy fifieellddss,, aanndd wwee wwiillll iinnvveessttiiggaattee aanndd tteesstt nneeww
mmeetthhooddss ttoo bbeetttteerr ttrreeaatt mmuullttii--ccoommppoonneenntt wwiinnddss.. CCMMFFGGEENN hhaass bbeeeenn eexxtteennssiivveellyy uusseedd ttoo ssttuuddyy lluummiinnoouuss bblluuee
vvaarriiaabblleess,, OO ssttaarrss,, WWoollff--RRaayyeett ssttaarrss,, [[WW--RR]] cceennttrraall ssttaarrss ooff ppllaanneettaarryy nneebbuullaaee,, aanndd mmoosstt ttyyppeess ooff ssuuppeerrnnoovvaaee..
AAllll tthheessee oobbjjeeccttss hhaavvee bbeeeenn eexxtteennssiivveellyy oobbsseerrvveedd bbyy HHSSTT.. CCMMFFGGEENN,, wwiitthh ddooccuummeennttaattiioonn aanndd ssaammppllee mmooddeellss,, iiss
aavvaaiillaabbllee  aatt  wwwwww..ppiitttt..eedduu//~~hhiilllliieerr..

OO ssttaarrss,, aanndd tthheeiirr ddeesscceennddaannttss,, ppllaayy aa ccrruucciiaall rroollee iinn ggaallaaxxyy eevvoolluuttiioonn.. TThheeyy aarree aa ddoommiinnaanntt ssoouurrccee ooff iioonniizziinngg
rraaddiiaattiioonn,, aanndd tthhrroouugghh tthheeiirr wwiinnddss aanndd ssuuppeerrnnoovvaaee eexxpplloossiioonnss tthheeyy ddeeppoossiitt mmoommeennttuumm aanndd eenneerrggyy iinnttoo tthhee
iinntteerrsstteellllaarr mmeeddiiuumm.. TThheeyy aarree aallssoo rreessppoonnssiibbllee ffoorr mmaannyy ooff tthhee kkeeyy eelleemmeennttss ((ee..gg..,, OO,, MMgg,, SSii)) nneecceessssaarryy ffoorr
lliiffee.. DDeessppiittee aaddvvaanncceess wwee ssttiillll llaacckk aa fifirrmm uunnddeerrssttaannddiinngg ooff mmaassssiivvee ssttaarr eevvoolluuttiioonn:: WWhhaatt iiss tthhee rroollee ooff rroottaattiioonn
iinn mmaassssiivvee ssttaarr eevvoolluuttiioonn aanndd hhooww ddooeess iitt cchhaannggee wwiitthh mmeettaalllliicciittyy?? HHooww ddooeess rroottaattiioonn aaffffeecctt ssuurrffaaccee
aabbuunnddaanncceess?? WWhhaatt iiss tthhee oorriiggiinn ooff ttuurrbbuulleennccee iinn mmaassssiivvee ssttaarrss?? HHooww ddooeess tthhee ssuuppeerrnnoovvaa ssuubbttyyppee ccoorrrreellaattee
wwiitthh aa ssttaarr''ss iinniittiiaall mmaassss?? WWhhaatt iiss tthhee rreellaattiivvee iimmppoorrttaannccee ooff ssiinnggllee ssttaarrss ccoommppaarreedd wwiitthh bbiinnaarryy ssyysstteemmss ffoorr
pprroodduucciinngg WWoollff--RRaayyeett ssttaarrss aanndd ssuuppeerrnnoovvaaee?? WWee ccaann aaddddrreessss mmaannyy ooff tthheessee qquueessttiioonnss ((oorr aatt lleeaasstt pprroovviiddee
iimmppoorrttaanntt  ccoonnssttrraaiinnttss))  bbyy  ppeerrffoorrmmiinngg  aaccccuurraattee  ssppeeccttrroossccooppiicc  aannaallyysseess..
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SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1144880022
SSyynnooppttiicc  IImmaaggiinngg  PPoollaarriimmeettrryy  OObbsseerrvvaattiioonnss  ooff  CCRRLL  22668888::  WWhhaatt''ss  WWhhiippppiinngg  tthhee
EEgggg??

DDeeaann HHiinneess

SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee
WWee pprrooppoossee ttoo oobbttaaiinn nneeww iimmaaggiinngg ppoollaarriimmeettrryy ooff tthhee aarrcchheettyyppiiccaall pprree--ppllaanneettaarryy nneebbuullaa,, CCRRLL 22668888 ((TThhee EEgggg
NNeebbuullaa)) wwiitthh tthhee AACCSS//WWFFCC iinn tthhee FF660066WW aanndd FF777755WW fifilltteerrss.. PPrree--ppllaanneettaarryy nneebbuullaaee aarree oobbjjeeccttss ccaauugghhtt iinn tthhee
sshhoorrtt--lliivveedd,, rraappiiddllyy cchhaannggiinngg ttrraannssiittiioonn pphhaassee bbeettwweeeenn tthhee AAGGBB aanndd ppllaanneettaarryy nneebbuullaa ((PPNN)) ssttaaggeess ooff sstteellllaarr
eevvoolluuttiioonn.. TThheeiirr mmoorrpphhoollooggyy bbrriiddggeess tthhee ggaapp bbeettwweeeenn tthhee sspphheerriiccaall mmaassss--lloossss ooff AAGGBB ssttaarrss aanndd tthhee ssuurrpprriissiinnggllyy
nnoonn--sspphheerriiccaall mmoorrpphhoollooggiieess oobbsseerrvveedd iinn PPNN.. TThhee mmeecchhaanniissmm((ss)) tthhaatt ddrriivveess tthhiiss ddeeppaarrttuurree ffrroomm sspphheerriicciittyy iiss
hhiigghhllyy ddeebbaatteedd,, aanndd hhaass mmaannyy iimmpplliiccaattiioonnss ffoorr sstteellllaarr aanndd ggaallaaccttiicc eevvoolluuttiioonn.. CCRRLL 22668888 iiss tthhee nneeaarreesstt ((ttoo
EEaarrtthh)) pprree--ppllaanneettaarryy nneebbuullaa.. IIttss ccoommpplleexx mmoorrpphhoollooggyy eexxhhiibbiittiinngg lloobbeess,, rriinnggss,, ""sseeaarrcchh lliigghhtt bbeeaammss,,"" aanndd aa dduusstt
llaannee ---- aallll ooff wwhhiicchh sshhiinnee iinn hhiigghhllyy ppoollaarriizzeedd lliigghhtt ---- mmaakkee iitt aann iiddeeaall ssppeecciimmeenn ffoorr ddeettaaiilleedd iinnvveessttiiggaattiioonn wwiitthh
tthhee hhiigghh ssppaattiiaall rreessoolluuttiioonn aanndd eexxqquuiissiittee ppoollaarriimmeettrriicc pprreecciissiioonn aanndd aaccccuurraaccyy pprroovviiddeedd bbyy HHSSTT//AACCSS.. OOuurr
pprrooppoosseedd oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll bbee ccoommppaarreedd wwiitthh pprreevviioouuss AACCSS iimmaaggiinngg ppoollaarriimmeettrryy oobbttaaiinneedd iinn 22000022 ((pprroovviiddiinngg aa
~~1144 yyeeaarr bbaasseelliinnee)) ttoo:: 11)) llooookk ffoorr sseeccuullaarr cchhaannggeess iinn pprrooppeerrttiieess ooff tthhee ssccaatttteerriinngg ppaarrttiicclleess aanndd ssccaatttteerriinngg
ggeeoommeettrriieess wwiitthhiinn tthhee lloobbeess,, rriinnggss,, SSLLBBss aanndd dduusstt llaannee;; 22)) ffoorrmm ppeerrppeennddiiccuullaarrss ttoo tthhee ppoollaarriizzaattiioonn ppoossiittiioonn
aanngglleess ttoo ppiinnppooiinntt tthhee llooccaattiioonn ooff tthhee cceennttrraall iilllluummiinnaattiinngg ssoouurrccee ---- ccoommppaarriissoonn bbeettwweeeenn eeppoocchhss wwiillll ppllaaccee
ccoonnssttrraaiinnttss oonn cchhaannggeess iinn tthhaatt ssoouurrccee;; 33)) pprreecciisseellyy mmeeaassuurree pprrooppeerr mmoottiioonnss iinn tthhee lloobbeess,, SSLLBBss,, aanndd rriinnggss.. OOuurr
rreessuullttss wwiillll pprroovviiddee nneeww iinnssiigghhttss iinnttoo tthhee pprroocceesssseess tthhaatt ttrraannssffoorrmm tthhee sspphheerriiccaall eennvveellooppeess ooff aa ddyyiinngg llooww mmaassss
ssttaarrss  iinnttoo  tthhee  oofftteenn  hhiigghhllyy  aasspphheerriiccaall  ssttrruuccttuurreess  wwiittnneesssseedd  iinn  ppllaanneettaarryy  nneebbuullaaee..
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UUllttrraammaassssiivvee  BBllaacckk  HHoolleess  iinn  BBrriigghhtteesstt  CClluusstteerr  GGaallaaxxiieess

JJuulliiee HHllaavvaacceekk--LLaarrrroonnddoo

UUnniivveerrssiittee  ddee  MMoonnttrreeaall
WWee hhaavvee iiddeennttiififieedd aann eexxcceeppttiioonnaall bbrriigghhtteesstt cclluusstteerr ggaallaaxxyy ((PPKKSS00774455--BBCCGG,, zz==00..11002288)) wwhhiicchh ssttaannddss oouutt aass
bbeeiinngg llooccaatteedd iinn oonnee ooff tthhee mmoosstt mmaassssiivvee aanndd ssttrroonngg ccooooll cclluusstteerrss kknnooww,, yyeett hhaass cclleeaarr rroottaattiioonn ooff tthhee ggaass
wwiitthhiinn tthhee cceennttrraall rreeggiioonnss ooff tthhee ggaallaaxxyy ttoo eennaabbllee mmooddeelllliinngg ooff tthhee bbllaacckk hhoollee mmaassss.. OOuurr rreessuullttss iimmppllyy tthhaatt tthhee
bbllaacckk hhoollee mmaassss sshhoouulldd bbee aatt lleeaasstt 22..55**1100^̂1100MMssuunn,, bbuutt ccaann bbee aass hhiigghh aass 1100^̂1111MMssuunn,, ppllaacciinngg iitt wweellll aabboovvee
tthhee oobbsseerrvveedd ccoorrrreellaattiioonn bbeettwweeeenn cceennttrraall bbllaacckk hhoollee mmaassss ((MM__BBHH)) aanndd bbuullggee sstteellllaarr vveelloocciittyy ddiissppeerrssiioonn ((ssiiggmmaa))..
IItt sshhoouulldd tthheerreeffoorree hhoosstt tthhee mmoosstt mmaassssiivvee bbllaacckk hhoollee iinn tthhee UUnniivveerrssee,, eevveenn wwhheenn ccoommppaarreedd ttoo ootthheerr BBCCGGss.. WWee
pprrooppoossee ttoo mmeeaassuurree iittss bbllaacckk hhoollee mmaassss uussiinngg lloonngg--sslliitt ssppeeccttrroossccooppyy ffrroomm SSTTIISS oonnbbooaarrdd HHSSTT.. TThheerree aarree oonnllyy
ffoouurr bbllaacckk hhoolleess wwiitthh mmaasssseess eexxcceeeeddiinngg 1100^̂1100MMssuunn kknnoowwnn ssoo ffaarr.. TThhee hhiigghh--mmaassss eenndd ooff oonnee ooff tthhee mmoosstt
ffuunnddaammeennttaall rreellaattiioonnss iinn aassttrroonnoommyy,, tthhee MM__BBHH--ssiiggmmaa rreellaattiioonn,, tthheerreeffoorree rreemmaaiinnss uunnccoonnssttrraaiinneedd.. CCaarreeffuull ssttuuddyy
ooff bbllaacckk hhoolleess wwiitthh mmaasssseess iinn eexxcceessss ooff 1100^̂1100MMssuunn iiss tthhee oonnllyy wwaayy ffoorrwwaarrdd ttoo ccoommpplleettee oouurr uunnddeerrssttaannddiinngg ooff
MM__BBHH--ssiiggmmaa  rreellaattiioonn..  TThhiiss  iiss  tthhee  ggooaall  ooff  oouurr  pprrooppoossaall..
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CCyyccllee  2244  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
BBllaacckkhhoolleess

IIDD:: 1144773322
22MMAASSSS  JJ0000442233999911++33001177551155::  AAnn  AAGGNN  OOnn  TThhee  RRuunn??

JJaammeess HHoogggg

UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaarryyllaanndd
WWee hhaavvee ddiissccoovveerreedd aa ppeeccuulliiaarr AAGGNN,, 22MMAASSSS JJ0000442233999911++33001177551155,, iinn aa llooccaall ((zz==00..1144)),, ddiissttuurrbbeedd ggaallaaxxyy
wwhhoossee ooppttiiccaall ssppeeccttrruumm hhaass mmuullttiippllee bbrrooaadd lliinneess tthhaatt aarree ccoonnssiisstteennttllyy ooffffsseett ffrroomm tthhee nnaarrrrooww lliinnee eemmiissssiioonn aanndd
hhoosstt ggaallaaxxyy aabbssoorrppttiioonn bbyy 11553300 kkmm//ss.. TThhee mmoorrpphhoollooggyy ooff tthhee hhoosstt ggaallaaxxyy aanndd ssppeeccttrraall pprrooppeerrttiieess tthhuuss
ssuuggggeesstt tthhiiss AAGGNN mmaayy bbee aa rreeccooiilliinngg ssuuppeerrmmaassssiivvee bbllaacckk hhoollee ((SSMMBBHH)).. GGrraavviittaattiioonnaall--wwaavvee rreeccooiill kkiicckkss rreessuulltt
ffrroomm tthhee ccooaalleesscceennccee ooff ttwwoo SSMMBBHHss aanndd hhaavvee iimmpplliiccaattiioonnss ffoorr tthhee eeaarrllyy ggrroowwtthh ooff hhiigghh--rreeddsshhiifftt qquuaassaarrss aanndd
SSMMBBHH--ggaallaaxxyy ccoo--eevvoolluuttiioonn.. WWee pprrooppoossee hhiigghh--rreessoolluuttiioonn iimmaaggiinngg iinn tthhee NNIIRR,, ooppttiiccaall,, aanndd UUVV wwiitthh tthhee WWFFCC33
ccaammeerraa oonn HHuubbbbllee aanndd hhiigghh--rreessoolluuttiioonn XX--rraayy iimmaaggiinngg aanndd ssppeeccttrraall ffoollllooww--uuppss wwiitthh tthhee AACCIISS ccaammeerraa oonn CChhaannddrraa
ttoo ddeetteerrmmiinnee iiff tthhee ssoouurrccee ooff tthhee kkiinneemmaattiiccaallllyy--ooffffsseett bbrrooaadd lliinnee eemmiissssiioonn iiss aallssoo ssppaattiiaallllyy ooffffsseett ffrroomm tthhee
nnuucclleeuuss ooff tthhee hhoosstt ggaallaaxxyy.. WWee rreeqquueesstt 33 oorrbbiittss wwiitthh HHuubbbbllee aanndd 88 kksseecc wwiitthh CChhaannddrraa ttoo ccoonndduucctt tthheessee
ffoollllooww--uupp oobbsseerrvvaattiioonnss.. IIff aa ssiinnggllee,, ssppaattiiaallllyy ooffffsseett AAGGNN iiss ddeetteecctteedd,, tthhiiss ssoouurrccee wwiillll bbee ssttrroonnggeesstt ccaannddiiddaattee ffoorr
aa rreeccooiilliinngg AAGGNN ccaannddiiddaattee ddiissccoovveerreedd ttoo ddaattee,, pprroovviiddiinngg aa nneeww,, iinnddiirreecctt ccoonnssttrraaiinntt oonn SSMMBBHH ssppiinn eevvoolluuttiioonn aanndd
mmeerrggeerr  rraatteess..
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CCyyccllee  2244  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess

IIDD:: 1144665522
SSuuppeerr--EEiigghhtt::  TThhee  bbrriigghhtteesstt  zz~~88  GGaallaaxxiieess

BBeennnnee HHoollwweerrddaa

SStteerrrreewwaacchhtt  LLeeiiddeenn
WWhhaatt aarree tthhee pprrooppeerrttiieess ooff tthhee mmoosstt mmaassssiivvee zz~~88 ggaallaaxxiieess ((""SSuuppeerr--EEiigghhttss"")) aanndd hhooww lluummiinnoouuss ccaann tthheessee
ggaallaaxxiieess bbeeccoommee aatt tthhaatt eeppoocchh?? AAnnsswweerriinngg tthheessee qquueessttiioonnss iiss cchhaalllleennggiinngg dduuee ttoo tthhee rraarriittyy ooff lluummiinnoouuss zz~~88
ggaallaaxxiieess aanndd tthhee llaarrggee fifieelldd--ttoo--fifieelldd vvaarriiaattiioonnss iinn tthheeiirr vvoolluummee ddeennssiittiieess.. IInnddeeeedd,, tthhee ffuullll wwiiddee--aarreeaa CCAANNDDEELLSS
pprrooggrraamm oonnllyy sshhoowwss 33 zz~~88 ggaallaaxxyy ccaannddiiddaatteess bbrriigghhtteerr tthhaann 2255..55 mmaagg aanndd aallll ooff tthheessee ccaannddiiddaatteess
ccoonnssppiiccuuoouussllyy  lliiee  iinn  tthhee  ssaammee  CCAANNDDEELLSS  fifieelldd  ((EEGGSS))..  

OOnnee ooff oouurr ssttrroonnggeesstt nneeww pprroobbeess ffoorr ppaarrttiiccuullaarrllyy lluummiinnoouuss zz~~88 ggaallaaxxiieess aarree tthhee WWFFCC33 PPuurree--PPaarraalllleell ((PPPP))
pprrooggrraammss.. PPaarrttiiccuullaarrllyy iinnttrriigguuiinngg aarree 88 bbrriigghhtt zz~~88 ccaannddiiddaatteess iinn tthheessee oobbsseerrvvaattiioonnss.. TThheessee ccaannddiiddaatteess hhaavvee
ssiimmiillaarr lluummiinnoossiittiieess aass tthhee 33 bbrriigghhtteesstt zz~~88 ccaannddiiddaatteess ffrroomm CCAANNDDEELLSS ((aallll ssppeeccttrroossccooppiiccaallllyy ccoonnfifirrmmeedd))..
HHoowweevveerr,, tthhee uunncceerrttaaiinn ccoonnttaammiinnaattiioonn lleevveellss aatt eexxttrreemmee bbrriigghhtt eenndd ooff zz~~88 sseelleeccttiioonn mmeeaann tthhaatt ffoollllooww--uupp
oobbsseerrvvaattiioonnss aarree ccrriittiiccaall.. WWee pprrooppoossee hhiigghhllyy--eefffificciieenntt ppooiinntteedd HHSSTT aanndd SSppiittzzeerr//IIRRAACC oobbsseerrvvaattiioonnss ttoo
ddeetteerrmmiinnee iiff tthheessee ccaannddiiddaatteess aarree iinnddeeeedd aatt zz~~88.. WWee eessttiimmaattee tthhaatt aannyywwhheerree ffrroomm 5500 ttoo 110000%% ooff tthhee
ttaarrggeetteedd ssoouurrcceess wwiillll bbee ccoonnfifirrmmeedd ttoo bbee aatt zz~~88 bbaasseedd oonn oouurr rreessuullttss ffrroomm CCAANNDDEELLSS.. TThhee eessttiimmaattee iiss vveerryy
uunncceerrttaaiinn dduuee ttoo vveerryy llaarrggee ccoossmmiicc vvaarriiaannccee iinn tthhee CCAANNDDEELLSS rreessuulltt aanndd ccoonnttaammiinnaattiioonn ffrroomm rraarree llooww--rreeddsshhiifftt
ssoouurrcceess..

WWhheenn ccoommbbiinneedd wwiitthh CCAANNDDEELLSS,, oouurr oobbsseerrvvaattiioonnss wwoouulldd pprroovviiddee uuss tthhee ssttrroonnggeesstt ccuurrrreenntt ccoonnssttrraaiinnttss oonn tthhee
vvoolluummee ddeennssiittyy ooff bbrriigghhtt,, mmaassssiivvee ggaallaaxxiieess iinn tthhee eeaarrllyy UUnniivveerrssee ((sseerrvviinngg aass aa gguuiiddee ttoo mmooddeellss ooff tthheeiirr bbuuiilldd--
uupp)) aanndd aallssoo pprroovviiddee vvaalluuaabbllee ttaarrggeettss ffoorr ffuuttuurree ssppeeccttrroossccooppyy ((ee..gg.. wwiitthh JJWWSSTT)),, uusseeffuull ffoorr pprroobbiinngg tthhee
iioonniizzaattiioonn  ssttaattee  ooff  tthhee  IIGGMM..
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CCyyccllee  2244  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1144773333
SSiinnggllee--DDeeggeenneerraattee  oorr  DDoouubbllee--DDeeggeenneerraattee??  TThhee  CCaassee  ffoorr  aa  TThhiirrdd  EEppoocchh
OObbsseerrvvaattiioonn  ooff  tthhee  CCoonnfifirrmmeedd  IIaa  SSuuppeerrnnoovvaa  RReemmnnaanntt  00550099--6677..55

LLuukkee HHoovveeyy

LLooss  AAllaammooss  NNaattiioonnaall  LLaabboorraattoorryy
OObbsseerrvvaattiioonnss ooff IIaa ssuuppeerrnnoovvaaee hhaavvee bbeeeenn iinnvvaalluuaabbllee iinn mmeeaassuurriinngg ddiissttaanncceess oonn ccoossmmoollooggiiccaall ssccaalleess aanndd lleedd ttoo
tthhee ddiissccoovveerryy ooff tthhee aacccceelleerraattiinngg uunniivveerrssee.. EEvveenn tthhoouugghh iitt iiss aacccceepptteedd tthhaatt tthheessee ssuuppeerrnnoovvaaee aarree tthhee rreessuulltt
ooff tthheerrmmoonnuucclleeaarr eexxpplloossiioonnss ooff aaccccrreettiinngg wwhhiittee ddwwaarrff ssttaarrss,, lliittttllee iiss kknnoowwnn oonn tthhee pprrooggeenniittoorr ssyysstteemmss.. OOnnee
iimmppoorrttaanntt ttooooll iinn ccoonnssttrraaiinniinngg tthheessee ssyysstteemmss iiss tthhee oobbsseerrvvaattiioonnss ooff ssuuppeerrnnoovvaa rreemmnnaannttss.. TThhee rreemmnnaanntt 00550099
--6677..55 iiss ooff ppaarrttiiccuullaarr iinntteerreesstt iinn tthhiiss eennddeeaavvoorr dduuee ttoo iittss rreemmaarrkkaabbllyy cciirrccuullaarr ssttrruuccttuurree aanndd bbeeiinngg ssiittuuaatteedd iinn
tthhee LLaarrggee MMaaggeellllaanniicc CClloouudd ((LLMMCC)).. BBeeiinngg llooccaatteedd iinn tthhee LLMMCC,, wwee kknnooww tthhee ddiissttaannccee ttoo tthhiiss rreemmnnaanntt ttoo ggrreeaatteerr
aaccccuurraaccyy tthhaann aannyy ooff tthhee ggaallaaccttiicc rreemmnnaannttss.. TThhiiss eennaabblleess uuss ttoo ttrraannssllaattee tthhee pprrooppeerr mmoottiioonn mmeeaassuurreemmeennttss ooff
tthhee ffoorrwwaarrdd sshhoocckk iinnttoo pphhyyssiiccaall uunniittss ooff vveelloocciittyy,, wwhhiicchh wwee hhaavvee ddoonnee iinn HHoovveeyy eett aall.. ((22001155)).. UUssiinngg tthheessee
mmeeaassuurreemmeennttss wwee aarree aabbllee ttoo aasssseessss aa ddyynnaammiiccaall ooffffsseett ooff tthhee eexxpplloossiioonn ssiittee ffrroomm tthhee ggeeoommeettrriicc cceenntteerr ooff
tthhee rreemmnnaanntt iinn tthhee eeaasstt--wweesstt ppllaannee.. UUnnffoorrttuunnaatteellyy wwee aarree uunnaabbllee ttoo mmaakkee tthhiiss mmeeaassuurreemmeenntt iinn tthhee nnoorrtthh--
ssoouutthh ppllaannee dduuee ttoo oouurr sseeccoonndd eeppoocchh oobbsseerrvvaattiioonn bbeeiinngg iimmaaggeedd wwiitthh tthhee WWFFPPCC22 ccaammeerraa aafftteerr tthhee AACCSS ccaammeerraa
ffaaiilleedd.. WWee aarree rreeqquueessttiinngg aa tthhiirrdd oobbsseerrvvaattiioonn ooff 00550099--6677..55 wwiitthh tthhee AACCSS ccaammeerraa ssoo wwee ccaann ffuullllyy ccoonnssttrraaiinn
tthhee sseeaarrcchh rraaddiiuuss ffoorr aa ppoossssiibbllee ssuurrvviivviinngg ccoommppaanniioonn ssttaarr.. WWiitthh aa tthhiirrdd eeppoocchh oobbsseerrvvaattiioonn,, wwee wwiillll bbee aabbllee ttoo
mmeeaassuurree tthhee pprrooppeerr mmoottiioonnss aarroouunndd tthhee eennttiirree rriimm ttoo wwiitthh mmuucchh hhiigghheerr pprreecciissiioonn tthhaann tthhoossee iinn HHoovveeyy eett aall..
((22001155)) aanndd ppllaaccee tthhee bbeesstt ccoonnssttrraaiinntt oonn ppoossssiibbllee pprrooggeenniittoorr ccoommppaanniioonn.. TThhiiss mmeeaassuurreemmeenntt iiss nnoott tteecchhnniiccaallllyy
cchhaalllleennggiinngg,,  bbuutt  wwiillll  ddeeeeppeenn  oouurr  kknnoowwlleeddggee  ooff  tthhee  pprrooggeenniittoorr  ssyysstteemmss  ooff  IIaa  ssuuppeerrnnoovvaaee..
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CCyyccllee  2244  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPooppuullaattiioonnss

IIDD:: 1144660022
TThhee  PPeerrsseeuuss  PPrroojjeecctt::  PPrroobbiinngg  MMeettaall  MMiixxiinngg,,  DDuusstt  DDeessttrruuccttiioonn,,  aanndd  KKiinneemmaattiiccss  iinn
tthhee  VVeerrttiiccaall  EExxtteennssiioonn  ooff  tthhee  PPeerrsseeuuss  AArrmm

JJ.. HHoowwkk

UUnniivveerrssiittyy  ooff  NNoottrree  DDaammee
WWee pprrooppoossee ttoo uussee hhiigghh--rreessoolluuttiioonn SSTTIISS aabbssoorrppttiioonn ssppeeccttrroossccooppyy ooff bbrriigghhtt ssttaarrss ttoo pprroobbee tthhee vveerrttiiccaall ssttrruuccttuurree
ooff ggaass iinn tthhee PPeerrsseeuuss aarrmm ooff tthhee MMiillkkyy WWaayy.. WWee wwiillll ttaarrggeett 55 ssttaarrss iinn 22 vveerrttiiccaall ssttrriippeess,, pprroobbiinngg tthhee hhiigghh--zz
eexxtteennssiioonn ooff tthhee PPeerrsseeuuss aarrmm ttoo zz~~11..77 kkppcc.. OOuurr pprrooppoosseedd oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll pprroovviiddee tthhee fifirrsstt mmeeaassuurreemmeenntt ooff
vveerrttiiccaall aabbuunnddaannccee ggrraaddiieennttss iinn tthhee ggaass ooff tthhee MMiillkkyy WWaayy ---- wwhhiicchh wwiillll ccoonnssttrraaiinn tthhee mmiixxttuurree ooff ffoouunnttaaiinn--ddrriivveenn
oouuttflfloowwss ccoommppaarreedd wwiitthh ccoooolleedd ggaass ffrroomm tthhee mmeettaall--ppoooorr GGaallaaccttiicc ccoorroonnaa.. WWee wwiillll qquuaannttiiffyy cchhaannggeess iinn tthhee dduusstt
ccoommppoossiittiioonn aanndd kkiinneemmaattiiccss wwiitthh zz--hheeiigghhtt iinn tthhee PPeerrsseeuuss aarrmm,, aanndd wwee wwiillll qquuaannttiiffyy tthhee rreellaattiivvee mmaasssseess ooff tthhee
ccooooll,, wwaarrmm ((nneeuuttrraall aanndd iioonniizzeedd)),, aanndd wwaarrmm--hhoott pphhaasseess ooff tthhee IISSMM wwiitthh hheeiigghhtt.. OOuurr pprrooppoosseedd pprrooggrraamm wwiillll
pprroovviiddee ddiirreecctt mmeeaassuurreemmeennttss ooff tthhee vveerrttiiccaall mmeettaall mmiixxiinngg ssccaalleess iinn tthhee MMiillkkyy WWaayy,, aanndd iitt wwiillll lliimmiitt tthhee ddeeggrreeee
ttoo wwhhiicchh tthhee MMiillkkyy WWaayy iiss ttaappppiinngg iittss ccoorroonnaa ffoorr nneeww mmaatteerriiaall ffoorr ssttaarr ffoorrmmaattiioonn,, bbootthh iimmppoorrttaanntt iinn tthhee llaarrggeerr
ccoonntteexxtt  ooff  ggaallaaxxyy  eevvoolluuttiioonn..
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
IIGGMM  aanndd  CCOOSS

IIDD:: 1144663355
LLyymmaann  ccoonnttiinnuuuumm  lleeaakkiinngg  iinn  lluummiinnoouuss  ccoommppaacctt  ssttaarr--ffoorrmmiinngg  ggaallaaxxiieess

YYuurrii IIzzoottoovv

UUkkrraaiinniiaann  NNaattiioonnaall  AAccaaddeemmyy  ooff  SScciieenncceess,,  MMAAOO
OOnnee ooff tthhee kkeeyy qquueessttiioonnss iinn oobbsseerrvvaattiioonnaall ccoossmmoollooggyy iiss tthhee iiddeennttiifificcaattiioonn ooff tthhee ssoouurrcceess rreessppoonnssiibbllee ffoorr ccoossmmiicc
rreeiioonniizzaattiioonn.. TThhee ggeenneerraall ccoonnsseennssuuss iiss tthhaatt aa ppooppuullaattiioonn ooff ffaaiinntt llooww--mmaassss ggaallaaxxiieess mmuusstt bbee rreessppoonnssiibbllee ffoorr tthhee
bbuullkk ooff tthhee iioonniizziinngg pphhoottoonnss.. HHoowweevveerr,, uunnttiill rreecceennttllyy,, aatttteemmppttss aatt iiddeennttiiffyyiinngg iinnddiivviidduuaall ggaallaaxxiieess sshhoowwiinngg LLyymmaann
ccoonnttiinnuuuumm ((LLyyCC)) lleeaakkaaggee hhaavvee oonnllyy ffoouunndd vveerryy ffeeww ssuucchh ggaallaaxxiieess,, bbootthh aatt hhiigghh aanndd llooww rreeddsshhiiffttss.. AA
bbrreeaakktthhrroouugghh wwaass rreecceennttllyy aacchhiieevveedd bbyy IIzzoottoovv eett aall.. ((22001166aabb)),, wwhhoo ddeetteecctteedd LLyyCC eemmiissssiioonn iinn fifivvee oouutt ooff fifivvee
llooww--rreeddsshhiifftt ((zz~~00..33)) lluummiinnoouuss ccoommppaacctt ssttaarr--ffoorrmmiinngg ggaallaaxxiieess ((LLCCGGss)) wwiitthh rroobbuusstt LLyyCC eessccaappee ffrraaccttiioonnss ooff 66
--1133%%,, uussiinngg HHSSTT//CCOOSS oobbsseerrvvaattiioonnss.. TThhiiss hhiigghh ssuucccceessss rraattee iiss pprreessuummaabbllyy dduuee ttoo tthhee nneeww sseelleeccttiioonn ccrriitteerriiaa,,
bbaasseedd pprriimmaarriillyy oonn ccoommppaaccttnneessss aanndd oonn aa hhiigghh [[OOIIIIII]]55000077//[[OOIIII]]33772277 ((OO3322)) rraattiioo.. FFuurrtthheerrmmoorree tthheessee ggaallaaxxiieess
sshhooww nnaarrrrooww LLyyaa lliinnee pprroofifilleess,, ccoonnfifirrmmiinngg oouurr pprreeddiiccttiioonnss ffoorr LLyyCC lleeaakkeerrss.. BBaasseedd oonn tthhiiss ssuucccceessss wwee nnooww
pprrooppoossee ttoo eexxtteenndd oouurr ssttuuddyy ttoo ssiixx LLCCGGss aatt zz~~00..33--00..44 wwiitthh eexxttrreemmee OO3322~~99--2233,, aa rraannggee wwhhiicchh hhaass nneevveerr bbeeeenn
oobbsseerrvveedd wwiitthh HHSSTT.. TThhiiss wwiillll aallllooww uuss ttoo ddeetteerrmmiinnee iiff tthheeyy aarree aallssoo LLyyCC lleeaakkeerrss aass eexxppeecctteedd ffrroomm tthheeiirr hhiigghh
OO3322,, aanndd iiff tthhee LLyyCC eessccaappee ffrraaccttiioonn ccoonnttiinnuueess ttoo rriissee wwiitthh iinnccrreeaassiinngg OO3322,, aass iinnddiiccaatteedd bbyy tthhee ssoouurrcceess wwiitthh
eexxiissttiinngg LLyyCC ddeetteeccttiioonnss.. FFiinnaallllyy tthhee rreeqquueesstteedd CCOOSS oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll aallllooww uuss ttoo mmeeaassuurree ffoorr tthhee fifirrsstt ttiimmee tthhee
LLyyaa lliinnee pprroofifillee ooff ssuucchh eexxttrreemmee oobbjjeeccttss,, pprroovviiddiinngg tthhuuss aann eemmppiirriiccaall pprroobbee ooff tthhiiss iinnddiirreecctt LLyyCC lleeaakkaaggee
iinnddiiccaattoorr.. SSiinnccee tthhee LLCCGGss sshhaarree mmaannyy pprrooppeerrttiieess wwiitthh ttyyppiiccaall ssttaarr--ffoorrmmiinngg ggaallaaxxiieess aatt hhiigghh rreeddsshhiifftt oouurr ssttuuddyy
wwiillll  pprroovviiddee  iimmppoorrttaanntt  iinnssiigghhtt  oonn  tthhee  ssoouurrcceess  ooff  ccoossmmiicc  rreeiioonniizzaattiioonn..

111122 66//2244//22001166

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2244  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: AARR
GGaallaaxxiieess

IIDD:: 1144556699

AAllll  aabboouutt  tthhaatt  BBaassee::    BBaasseelliinnee  MMeettaall  EEnnrriicchhmmeenntt  ffrroomm  PPooppuullaattiioonn  IIIIII  SSttaarr
FFoorrmmaattiioonn  iinn  CCoossmmoollooggiiccaall  SSiimmuullaattiioonnss

JJaassoonn JJaaaacckkss

UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  aatt  AAuussttiinn

WWee pprrooppoossee ttoo uussee aa nneeww ssuuiittee ooff mmeessoossccaallee ccoossmmoollooggiiccaall vvoolluummee ssiimmuullaattiioonnss wwiitthh ccuussttoomm bbuuiilltt ssuubb--ggrriidd
pphhyyssiiccss ttoo ssttuuddyy tthhee bbaasseelliinnee mmeettaall eennrriicchhmmeenntt iinn tthhee iinntteerrsstteellllaarr mmeeddiiuumm ooff tthhee fifirrsstt ggaallaaxxiieess rreessuullttiinngg ffrroomm
PPooppuullaattiioonn IIIIII ssttaarr ffoorrmmaattiioonn.. DDeetteerrmmiinniinngg tthhiiss bbaasseelliinnee mmeettaall eennrriicchhmmeenntt wwiillll aallllooww uuss ttoo ppllaaccee aa lloowweerr lliimmiitt
ccoonnssttrraaiinntt oonn tthhee UUVV ssppeeccttrraall ssllooppee BBeettaa dduuee ttoo mmeettaall eennrriicchhmmeenntt,, wwhhiicchh ccaann bbee ddiirreeccttllyy aapppplliieedd ttoo ccuurrrreenntt
aanndd ffuuttuurree ffrroonnttiieerr hhiigghh rreeddsshhiifftt oobbsseerrvvaattiioonnss ((ii..ee zz>>1100)).. AA rroobbuusstt lloowweerr lliimmiitt oonn BBeettaa aalllloowwss uuss ttoo ppllaaccee aa
lloowweerr lliimmiitt oonn tthhee llooccaall eexxttiinnccttiioonn vvaalluuee ((ii..ee.. dduusstt)) aanndd tthhuuss tthhee iinnttrriinnssiicc lluummiinnoossiittyy aanndd ssttaarr ffoorrmmaattiioonn rraattee ooff
pprriimmoorrddiiaall  ggaallaaxxiieess..

111133 66//2244//22001166

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2244  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1144660033
UUllrraavviioolleett  flfluuxxeess  aanndd  ddyynnaammiiccaall  ssttrruuccttuurree  iinn  tthhee  ppuullssaattiinngg  aattmmoosspphheerree  ooff  hheelliiuumm
ssttaarr  VV665522  HHeerr

CC.. JJeeffffeerryy

AArrmmaagghh  OObbsseerrvvaattoorryy
VV665522 HHeerr iiss aa BB--ttyyppee eexxttrreemmee hheelliiuumm ssttaarr wwhhiicchh ppuullssaatteess wwiitthh aa ppeerriioodd ooff 115544 mmiinnuutteess aanndd aa vveelloocciittyy
aammpplliittuuddee ooff 7700 kkmm//ss.. IItt iiss bbeelliieevveedd ttoo hhaavvee ffoorrmmeedd ffrroomm tthhee mmeerrggeerr ooff ttwwoo hheelliiuumm wwhhiittee ddwwaarrffss,, aanndd ttoo bbee
tthhee pprrooggeenniittoorr ooff aa hheelliiuumm--rriicchh hhoott ssuubbddwwaarrff.. IIttss rreemmaarrkkaabbllee vveelloocciittyy ccuurrvvee ccoonnssiissttss ooff aa sshhoorrtt sshhoocckkeedd
aacccceelleerraattiioonn ffoolllloowweedd bbyy nneeaarr--bbaalllliissttiicc ddeecceelleerraattiioonn.. OOppttiiccaall ssppeeccttrroossccooppyy hhaass rreecceennttllyy rreessoollvveedd ddyynnaammiiccaall
ssttrruuccttuurree  wwiitthhiinn  tthhee  ppuullssaattiinngg  pphhoottoosspphheerree..

IInn ccoonnttrraasstt,, tthhee rraaddiiuuss aanndd mmaassss ooff VV665522 HHeerr hhaavvee bbeeeenn mmeeaassuurreedd wwiitthh aa pprreecciissiioonn sseerriioouussllyy lliimmiitteedd bbyy ssppaarrssee
llooww--rreessoolluuttiioonn IIUUEE pphhoottoommeettrryy.. TToo mmeeaassuurree tthhee mmaassss ttoo bbeetttteerr tthhaann ++//-- 00..11 MMssuunn,, ccoonnssttrraaiinn tthhee pprrooggeenniittoorr
bbiinnaarryy aanndd tteesstt tthhee pphhyyssiiccss ooff tthhee hhyyddrrooddyynnaammiicc ppuullssaattiioonn mmooddeell,, aa pprreecciissee mmeeaassuurreemmeenntt ooff tthhee ttoottaall flfluuxx
vvaarriiaattiioonn  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  ppuullssaattiioonn  ccyyccllee  iiss  vviittaall..

WWee pprrooppoossee aa sseerriieess ooff ttiimmee--rreessoollvveedd HHSSTT//SSTTIISS uullttrraavviioolleett oobbsseerrvvaattiioonnss.. TThheessee wwiillll mmeeaassuurree tthhee eeffffeeccttiivvee
tteemmppeerraattuurree aanndd aanngguullaarr rraaddiiuuss wwiitthh aa pphhaassee rreessoolluuttiioonn ooff 00..002255 ccyycclleess aanndd pprreecciissiioonn ccoommppaarraabbllee ttoo tthhee
vveelloocciittiieess pprroovviiddeedd bbyy rreecceenntt ooppttiiccaall ssppeeccttrroossccooppyy.. TThhee sshhiifftteedd aanndd ccoo--aaddddeedd ssppeeccttrruumm wwiillll eexxpplloorree tthhee
ssuurrffaaccee aabbuunnddaanncceess ooff iirroonn--ggrroouupp aanndd hheeaavviieerr eelleemmeennttss,, aanndd hheennccee aaddddrreessss qquueessttiioonnss ooff oorriiggiinn aanndd eevvoolluuttiioonn..
UUnnlleeaasshhiinngg tthhee ffuullll ppoowweerr ooff ttoommooggrraapphhyy,, tthhee ddyynnaammiiccaall bbeehhaavviioouurr ooff tthhee CCIIVV aanndd SSiiIIVV aabbssoorrppttiioonn lliinneess,, ffoorrmmeedd
aatt ooppttiiccaall ddeepptthhss 110000 ttiimmee ssmmaalllleerr tthhaann tthhee ooppttiiccaall hheelliiuumm lliinneess,, wwiillll bbee uusseedd ttoo eexxpplloorree hhooww ppuullssaattiioonnss
pprrooppaaggaattee  ttoo  tthhee  oouutteerrmmoosstt  llaayyeerrss  ooff  tthhee  aattmmoosspphheerree  aanndd,,  ppoossssiibbllyy,,  iinnttoo  tthhee  wwiinndd  iittsseellff..

111144 66//2244//22001166

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2244  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: AARR
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1144557700

UUnnddeerrssttaannddiinngg  tthhee  SSeeqquueessttrraattiioonn  ooff  KKrryyppttoonn  AAttoommss  iinn  tthhee  IInntteerrsstteellllaarr  MMeeddiiuumm

EEddwwaarrdd JJeennkkiinnss

PPrriinncceettoonn  UUnniivveerrssiittyy

PPrreevviioouuss HHSSTT oobbsseerrvvaattiioonnss ooff UUVV iinntteerrsstteellllaarr aabbssoorrppttiioonn ffeeaattuurreess iinn sstteellllaarr ssppeeccttrraa hhaavvee rreevveeaalleedd tthhaatt tthhee
aabbuunnddaannccee ooff ffrreeee kkrryyppttoonn aattoommss rreellaattiivvee ttoo hhyyddrrooggeenn iinn tthhee iinntteerrsstteellllaarr mmeeddiiuumm ooff tthhee MMiillkkyy WWaayy iiss bbeellooww
eessttiimmaatteess ffoorr tthhee ssoollaarr aabbuunnddaannccee rraattiioo ooff KKrr bbyy aabboouutt 00..33 ddeexx.. TThhiiss sseeeemmss ppuuzzzzlliinngg iinn vviieeww ooff tthhee ffaacctt tthhaatt
KKrr iiss uussuuaallllyy rreeggaarrddeedd aass cchheemmiiccaallllyy iinneerrtt,, aanndd iittss vvaann ddeerr WWaaaallss bbiinnddiinngg ttoo nneeuuttrraall ppaarrttnneerrss iiss eexxttrreemmeellyy wweeaakk..
IInn oorrddeerr ttoo iiddeennttiiffyy tthhee mmoosstt lliikkeellyy mmeecchhaanniissmm ffoorr ddeepplleettiinngg KKrr,, aa ssttuuddyy ooff KKrr II ccoolluummnn ddeennssiittiieess oovveerr aa llaarrggee
aanndd ddiivveerrssee ccoolllleeccttiioonn ooff ssiigghhtt lliinneess mmaayy rreevveeaall ppoossssiibbllee rreellaattiioonnsshhiippss ooff KKrr ddeefificciieenncciieess wwiitthh eeiitthheerr mmoolleeccuullaarr
hhyyddrrooggeenn ffrraaccttiioonnss oorr ddeepplleettiioonnss ooff ootthheerr eelleemmeennttss bbyy dduusstt ffoorrmmaattiioonn.. TThhee oouuttccoommee sshhoouulldd hheellpp ttoo eessttaabblliisshh
tthhee ppllaauussiibbiilliittyy tthhaatt ffrreeee KKrr aattoommss aarree rreemmoovveedd ffrroomm tthhee ggaass pphhaassee eeiitthheerr bbyy tthhee ffoorrmmaattiioonn ooff KKrrHH^̂++ oorr
KKrrHH__33^̂++,, oorr aalltteerrnnaattiivveellyy,, bbyy tthhee ttrraappppiinngg ooff KKrr aattoommss iinnttoo wwaatteerr iiccee ccllaatthhrraatteess oonn oorr wwiitthhiinn dduusstt ggrraaiinnss.. TThhee
oobbjjeeccttiivvee ooff tthhiiss aarrcchhiivvaall rreesseeaarrcchh iiss ttoo rreettrriieevvee aanndd aannaallyyzzee tthhee SSTTIISS EE114400HH aanndd EE114400MM ssppeeccttrraa ooff 7799 ((oorr
ppoossssiibbllyy mmoorree)) ssttaarrss tthhaatt hhaavvee nnoott bbeeeenn ssttuuddiieedd eeaarrlliieerr,, iinn oorrddeerr ttoo mmeeaassuurree tthhee ccoolluummnn ddeennssiittiieess ooff KKrr II,, MMgg
IIII,, MMnn IIII,, GGee IIII,, aanndd HH II.. FFoorr ssiigghhtt lliinneess wwiitthh nnoo ppuubblliisshheedd vvaalluueess ffoorr mmoolleeccuullaarr hhyyddrrooggeenn ccoolluummnn ddeennssiittiieess,, FFUUSSEE
ssppeeccttrraa    wwiillll  aallssoo  bbee  ddoowwnnllooaaddeedd  aanndd  aannaallyyzzeedd..

111155 66//2244//22001166

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2244  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SSoollaarr  SSyysstteemm

IIDD:: 1144880033
CCOOMMEETT  NNUUCCLLEEUUSS  BBRREEAAKKUUPP

DDaavviidd JJeewwiitttt

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  LLooss  AAnnggeelleess
TThhiiss pprrooppoossaall sseeeekkss ttaarrggeett ooff ooppppoorrttuunniittyy ttiimmee ttoo ssttuuddyy tthhee nneexxtt ccoommeettaarryy nnuucclleeuuss bbrreeaakkuupp.. TThhee
mmeeaassuurreemmeenntt oobbjjeeccttiivveess aarree ttoo ddeetteerrmmiinnee tthhee ddyynnaammiiccss ooff eejjeecctteedd ffrraaggmmeennttss ((bbootthh tthheeiirr llaauunncchh vveelloocciittiieess aanndd
tthheeiirr nnoonn--ggrraavviittaattiioonnaall aacccceelleerraattiioonnss)) aanndd ttoo aasssseessss tthhee ddiissttrriibbuuttiioonn ooff ffrraaggmmeenntt ssiizzeess ttoo tthhee eexxtteenntt aalllloowweedd bbyy
ccoonnttaammiinnaattiinngg dduusstt.. TThhee sscciieennccee oobbjjeeccttiivvee iiss ttoo bbeetttteerr uunnddeerrssttaanndd tthhee bbrreeaakkuupp mmaassss aanndd mmeecchhaanniissmm.. MMoosstt
pprreevviioouuss mmeeaassuurreemmeennttss ooff ffrraaggmmeennttiinngg ccoommeettss hhaavvee ssuuffffeerreedd ffrroomm ddeellaayyeedd oobbsseerrvvaattiioonnss hhaavviinngg iinnaaddeeqquuaattee
tteemmppoorraall aanndd ssppaattiiaall rreessoolluuttiioonn.. TThhee hhiigghh rreessoolluuttiioonn,, sseennssiittiivviittyy aanndd qquuiicckk rreessppoonnssee ooff HHSSTT iinn TTooOO mmooddee aarree
nneeeeddeedd  ttoo  oobbttaaiinn  bbeetttteerr  ddaattaa..

111166 66//2244//22001166

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2244  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: AARR
SStteellllaarr  PPooppuullaattiioonnss

IIDD:: 1144557711

SSeeaarrcchhiinngg  ffoorr  aann  iinntteerrmmeeddiiaattee--mmaassss  bbllaacckk  hhoollee  iinn  MM  2222  wwiitthh  ggrraavviittaattiioonnaall
mmiiccrroolleennssiinngg

NNooee KKaaiinnss

SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee

WWee pprrooppoossee ttoo aannaallyyzzee aarrcchhiivvaall ddaattaa ssppaannnniinngg oovveerr 2200 yyeeaarrss ttoo sseeaarrcchh ffoorr aassttrroommeettrriicc sshhiiffttss ccaauusseedd bbyy
mmiiccrroolleennssiinngg ooff bbaacckkggrroouunndd ssttaarrss bbyy aann iinntteerrmmeeddiiaattee--mmaassss bbllaacckk hhoollee ((IIMMBBHH)) iinn tthhee ccoorree ooff gglloobbuullaarr cclluusstteerr MM
2222.. TThhee ddeetteeccttiioonn ooff ssuucchh aa sshhiifftt wwoouulldd aallllooww uuss ttoo mmaakkee tthhee fifirrsstt uunnaammbbiigguuoouuss ddeetteeccttiioonn ooff aann IIMMBBHH,, aanndd ttoo
ccoonnssttrraaiinn iittss mmaassss,, pprroovviiddiinngg uuss wwiitthh vvaalluuaabbllee iinnssiigghhtt iinnttoo tthhee ffoorrmmaattiioonn ooff ssuuppeerrmmaassssiivvee bbllaacckk hhoolleess ((SSMMBBHH))
aanndd ggaallaaxxyy eevvoolluuttiioonn.. NNoonn--ddeetteeccttiioonnss ooff lleennssiinngg eevveennttss,, ccoouupplleedd wwiitthh oouurr ssiimmuullaattiioonnss,, wwoouulldd aallssoo aallllooww uuss ttoo
ppllaaccee ssttrroonngg ccoonnssttrraaiinnttss oonn tthhee pprreesseennccee ooff aann IIMMBBHH iinn MM 2222,, wwhhiicchh wwoouulldd bbee ppaarrttiiccuullaarrllyy iinntteerreessttiinngg iinn lliigghhtt
ooff tthhee ddeetteeccttiioonn ooff sstteellllaarr--mmaassss bbllaacckk hhoolleess iinn tthhiiss cclluusstteerr ((SSttrraaddeerr eett aall.. 22001122)).. TThhee mmaaiinn sscciieennccee pprroodduucctt ooff
tthhee aarrcchhiivvaall wwoorrkk,, lloonngg--bbaasseelliinnee aassttrroommeettrriicc mmeeaassuurreemmeennttss ooff tthhoouussaannddss ooff cclluusstteerr aanndd BBuullggee ssttaarrss,, wwiillll aallssoo bbee
vveerryy uusseeffuull ffoorr sstteellllaarr ppooppuullaattiioonn ssttuuddiieess,, aalllloowwiinngg ffoorr tthhee ssttuuddyy ooff tthhee rroottaattiioonn ooff tthhee mmuullttiippllee ppooppuullaattiioonnss iinn
MM  2222..

111177 66//2244//22001166

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2244  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
EExxooPPllaanneettss

IIDD:: 1144667700
EExxpplloorriinngg  aa  hhiigghhllyy  ppeerrttuurrbbeedd  ddeebbrriiss  ddiisskk  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  aann  eexxiilleedd  eexxooppllaanneett

PPaauull KKaallaass

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  BBeerrkkeelleeyy
WWee hhaavvee rreessoollvveedd tthhee ddeebbrriiss ddiisskk ssuurrrroouunnddiinngg tthhee 1133 MMyyrr--oolldd,, FF55VV ssttaarr HHDD 110066990066 uussiinngg tthhee GGeemmiinnii PPllaanneett
IImmaaggeerr ((GGPPII)) aanndd aarrcchhiivvaall ccoorroonnaaggrraapphhiicc ddaattaa ffrroomm tthhee AACCSS//HHRRCC.. TThhee GGPPII HH--bbaanndd iimmaaggeess rreevveeaall aa nneeaarrllyy eeddggee--
oonn ttoorruuss ooff dduusstt--ssccaatttteerreedd lliigghhtt wwiitthh aann eevvaaccuuaatteedd rreeggiioonn ~~5500 AAUU iinn rraaddiiuuss aanndd aa rroouugghhllyy ssyymmmmeettrriicc
mmoorrpphhoollooggyy ttoo ~~110000 AAUU ((lliimmiitteedd bbyy tthhee fifieelldd ooff vviieeww)).. TThhee ooppttiiccaall AACCSS//HHRRCC ddaattaa sshhooww aa hhiigghhllyy aassyymmmmeettrriicc
ddiisskk ssttrruuccttuurree ffrroomm ~~225500 AAUU rraaddiiuuss ((tthhee iinnnneerr wwoorrkkiinngg aannggllee ooff tthhee ddaattaa)),, ttoo ~~550000 AAUU rraaddiiuuss ((aa sseennssiittiivviittyy
lliimmiitteedd vvaalluuee)).. HHDD 110066990066 aallssoo hhaass aann 1111 JJuuppiitteerr mmaassss ccoommppaanniioonn aatt 665500 AAUU pprroojjeecctteedd sseeppaarraattiioonn,, aanndd wwee
fifinndd tthhaatt iitt iiss mmiissaalliiggnneedd wwiitthh tthhee ddeebbrriiss ddiisskk bbyy 2211 ddeeggrreeeess.. TThhee ppllaanneett mmaayy hhaavvee bbeeeenn ddyynnaammiiccaallllyy eejjeecctteedd
ffrroomm tthhee ssyysstteemm,, ppeerrttuurrbbiinngg tthhee ddeebbrriiss ddiisskk.. WWee eexxpplloorreedd tthhee ppoossssiibbiilliittyy tthhaatt iitt hhaass cciirrccuummppllaanneettaarryy mmaatteerriiaall,,
fifinnddiinngg tteennttaattiivvee eevviiddeennccee tthhaatt HHSSTT''ss ooppttiiccaall PPSSFF iiss eexxtteennddeedd ffoorr HHDD 110066990066bb ccoommppaarreedd ttoo 1111 ootthheerr
rreeffeerreennccee ssttaarrss iinn tthhee fifieelldd.. HHoowweevveerr,, tthhee HHSSTT ddaattaa aarree lliimmiitteedd ssuucchh tthhaatt wwee ccaannnnoott ccoonnfifirrmm tthhee eexxtteennddeedd
PPSSFF ssttrruuccttuurree,, aanndd wwee hhaavvee nnoo iinnffoorrmmaattiioonn aabboouutt tthhee ddeebbrriiss ddiisskk iinn tthhee 110000--225500 AAUU rreeggiioonn wwhheerree iitt
ttrraannssiittiioonnss ffrroomm aa ssyymmmmeettrriicc ttoo aann aassyymmmmeettrriicc mmoorrpphhoollooggyy,, ppoossssiibbllyy rreevveeaalliinngg tthhee ppllaanneett''ss ppeerriiaassttrroonn ddiissttaannccee..
HHeerree wwee pprrooppoossee ttiimmeellyy SSTTIISS ccoorroonnaaggrraapphhiicc oobbsseerrvvaattiioonnss ddeessiiggnneedd ttoo ccrriittiiccaallllyy tteesstt oouurr fifinnddiinngg ooff eexxtteennddeedd
PPSSFF ssttrruuccttuurree ffoorr tthhee eexxooppllaanneett,, aanndd ttoo iimmaaggee tthhee ddiisskk ssttrruuccttuurree bbeettwweeeenn 110000 aanndd 225500 AAUU rraaddiiuuss.. TThheessee
ddaattaa wwiillll hhaavvee aa ssiiggnniifificcaanntt,, mmuullttii--ddiisscciipplliinnaarryy sscciieennttiifificc iimmppaacctt oonn uunnddeerrssttaannddiinngg tthhee ddyynnaammiiccaall ccoo--eevvoolluuttiioonn ooff
ppllaanneettss  aanndd  ddeebbrriiss  ddiisskkss  aanndd  tthhee  nnaattuurree  ooff  cciirrccuummppllaanneettaarryy  mmaatteerriiaall..

111188 66//2244//22001166

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::
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CCyyccllee  2244  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPooppss

IIDD:: 1144773344
MMiillkkyy  WWaayy  CCoossmmoollooggyy::  LLaayyiinngg  tthhee  FFoouunnddaattiioonn  ffoorr  FFuullll  66--DD  DDyynnaammiiccaall  MMaappppiinngg
ooff  tthhee  NNeeaarrbbyy  UUnniivveerrssee

NNiittyyaa KKaalllliivvaayyaalliill

TThhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  VViirrggiinniiaa
HHiigghh--pprreecciissiioonn aassttrroommeettrryy tthhrroouugghhoouutt tthhee MMiillkkyy WWaayy hhaalloo iiss aa uunniiqquuee ccaappaabbiilliittyy ooff HHSSTT,, wwiitthh ppootteennttiiaall ffoorr
ttrraannssffoorrmmaattiivvee sscciieennccee,, iinncclluuddiinngg ccoonnssttrraaiinniinngg tthhee nnaattuurree ooff ddaarrkk mmaatttteerr,, pprroobbiinngg tthhee eeppoocchh ooff rreeiioonniizzaattiioonn,,
aanndd uunnddeerrssttaannddiinngg kkeeyy pphhyyssiiccss ooff ggaallaaxxyy ffoorrmmaattiioonn.. WWhhiillee GGaaiiaa wwiillll pprroovviiddee uunnppaarraalllleelleedd aassttrroommeettrriicc pprreecciissiioonn
ffoorr bbrriigghhtt ssttaarrss iinn tthhee iinnnneerr hhaalloo ooff tthhee MMiillkkyy WWaayy,, HHSSTT iiss tthhee oonnllyy ccuurrrreenntt mmiissssiioonn ccaappaabbllee ooff mmeeaassuurriinngg ((11))
aaccccuurraattee oorrbbiittaall pprrooppeerr mmoottiioonnss ffoorr ssyysstteemmss aatt ggrreeaatteerr ddiissttaanncceess ((>> 8800 kkppcc)),, iinn oorrddeerr ttoo mmeeaassuurree tthhee ttoottaall
mmaassss pprroofifillee ooff tthhee MMiillkkyy WWaayy,, oorr ((22)) iinntteerrnnaall kkiinneemmaattiiccss ooff ssttaarrss iinn ddwwaarrff ggaallaaxxiieess,, ttoo tteesstt tthhee ccuusspp vveerrssuuss
ccoorree nnaattuurree ooff tthheeiirr iinnnneerr ddeennssiittyy pprroofifilleess.. WWee pprrooppoossee ttoo iinniittiiaattee tthhee nneexxtt--ggeenneerraattiioonn,, hhiigghh--pprreecciissiioonn,, pprrooppeerr--
mmoottiioonn ssuurrvveeyy ooff aallll kknnoowwnn ddwwaarrff ggaallaaxxiieess wwiitthhiinn tthhee MMiillkkyy WWaayy hhaalloo,, tthhuuss llaayyiinngg tthhee ffoouunnddaattiioonn ttoo ddyynnaammiiccaallllyy
mmaapp tthhee nneeaarrbbyy UUnniivveerrssee iinn ffuullll 66--DD oorrbbiittaall pphhaassee ssppaaccee.. SSppeecciifificcaallllyy,, wwee pprrooppoossee ttoo uussee AACCSS//WWFFCC33 ttoo
eessttaabblliisshh aa fifirrsstt--eeppoocchh bbaasseelliinnee ffoorr pprrooppeerr--mmoottiioonn mmeeaassuurreemmeennttss ffoorr tthhee 3322 kknnoowwnn ddwwaarrff ggaallaaxxiieess wwiitthhiinn 442200
kkppcc tthhaatt ccuurrrreennttllyy llaacckk ssuufffificciieenntt fifirrsstt--eeppoocchh iimmaaggiinngg.. TThheessee oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll pprroovviiddee tthhee ccrriittiiccaall aanncchhoorr ppooiinntt
ffoorr ffoorreeffrroonntt sscciieennttiifificc rreessuullttss wwiitthhiinn tthhee nneexxtt 44 yyeeaarrss ooff HHSSTT''ss lliiffee,, wwhhiicchh ccaann bbee eexxtteennddeedd wwiitthh ffuuttuurree
mmiissssiioonnss,, iinncclluuddiinngg JJWWSSTT,, oovveerr 1100++ yyeeaarrss ttoo oobbttaaiinn uunnpprreecceeddeenntteedd aassttrroommeettrriicc aaccccuurraaccyy,, eennssuurriinngg tthhaatt HHSSTT
lleeaavveess  aa  uunniiqquuee  aanndd  llaassttiinngg  lleeggaaccyy  ffoorr  ddeeccaaddeess  ttoo  ccoommee..
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SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::
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CCyyccllee  2244  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPooppuullaattiioonnss

IIDD:: 1144663366
TTRRGGBB  DDiissttaanncceess  ttoo  tthhee  EEddggee  BBeettwweeeenn  tthhee  LLooccaall  SShheeeett  aanndd  VViirrggoo  IInnffaallll::  LLaasstt  ooff
tthhee  LLooww  HHaannggiinngg  FFrruuiitt

IIggoorr KKaarraacchheennttsseevv

RRuussssiiaann  AAccaaddeemmyy  ooff  SScciieenncceess,,  SSppeecciiaall  AAssttrroopphhyyssiiccaall  OObbss..
TThheerree iiss aa ggaapp iinn aann ootthheerrwwiissee ttrreemmeennddoouussllyy ssuucccceessssffuull pprrooggrraamm wwiitthh HHSSTT ttoo ddeetteerrmmiinnee tthhee ddiissttaanncceess aanndd
mmoottiioonnss ooff ggaallaaxxiieess wwiitthhiinn 1100 MMppcc.. NNeeaarrbbyy ggaallaaxxiieess aarree ccoonncceennttrraatteedd ttoo aa bbaanndd ssttrreettcchhiinngg ttoowwaarrdd tthhee VViirrggoo
CClluusstteerr.. AAccccuurraattee ddiissttaanncceess ffrroomm tthhee ttiipp ooff tthhee rreedd ggiiaanntt bbrraanncchh mmeetthhoodd hhaavvee bbeeeenn oobbttaaiinneedd ffoorr aa hhiigghh
ffrraaccttiioonn ooff nneeaarrbbyy ggaallaaxxiieess iinn eevveerryy ddiirreeccttiioonn oonn tthhee sskkyy EEXXCCEEPPTT iinn tthhee LLooccaall SShheeeett iinn tthhee VViirrggoo sseeccttoorr.. TThhiiss
rreeggiioonn iiss ppaarrttiiccuullaarrllyy iinntteerreessttiinngg bbeeccaauussee iitt ssaammpplleess tthhee oouutteerr eexxtteenntt ooff tthhee ssttrroonngg iinnflfluueennccee ooff tthhee VViirrggoo
CClluusstteerr:: tthhee cclluusstteerr zzeerroo vveelloocciittyy aanndd zzeerroo eenneerrggyy ssuurrffaacceess.. DDeettaaiillss ooff tthhee vveelloocciittyy fifieelldd iinn tthhiiss rreeggiioonn aarree
sseennssiittiivvee ttoo tthhee mmaassss ooff tthhee cclluusstteerr oouutt ttoo llaarrggee rraaddiiii,, iinnffoorrmmaattiioonn uunniiqquueellyy aavvaaiillaabbllee bbeeccaauussee ooff tthhee pprrooxxiimmiittyy
ooff tthhee VViirrggoo CClluusstteerr.. TThhee eexxiissttiinngg lliimmiitteedd iinnffoorrmmaattiioonn ssuuggggeessttss tthheerree iiss aa pprroonnoouunncceedd vveelloocciittyy sshheeaarr aaccrroossss
tthhee  rreeggiioonn..    DDiissttaanncceess  ccaann  eeaassiillyy  bbee  oobbttaaiinneedd  ffoorr  tthhee  ttaarrggeettss  wwiitthh  ssiinnggllee  oorrbbiitt  oobbsseerrvvaattiioonnss..

TThhee oobbsseerrvvaattiioonnss ccoonnttrriibbuuttee ttoo aann iinnccrreeaassiinnggllyy ccoommpplleettee ssaammpplliinngg ooff tthhee rreessoollvveedd sstteellllaarr ppooppuullaattiioonnss ooff nneeaarrbbyy
ggaallaaxxiieess,,  aa  ccoommppiillaattiioonn  ooff  ccoonnssiiddeerraabbllee  lleeggaaccyy  vvaalluuee..
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SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::
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CCyyccllee  2244  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SSoollaarr  SSyysstteemm

IIDD:: 1144661122
TTiittaann  aatt  OOppppoossiittee  SSeeaassoonnss  UUssiinngg  SSTTIISS  IImmaaggee  CCuubbeess

EErriicchh KKaarrkkoosscchhkkaa

UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa
TThhiiss pprrooppoossaall sseeeekkss ttoo uussee SSTTIISS wwiitthh oonnee oorrbbiitt eeaacchh iinn 22001177,, 22001188,, aanndd 22001199 ttoo mmaapp tthhee ffuullll ddiisskk ooff TTiittaann aatt
11002244 wwaavveelleennggtthhss bbeettwweeeenn 553300 aanndd 11000000 nnmm aanndd aatt 00..0055 aarrcc--sseecc ssaammpplliinngg iinn bbootthh ssppaattiiaall ddiimmeennssiioonnss.. TThheessee
oobbsseerrvvaattiioonnss rreeppeeaatt ssiimmiillaarr SSTTIISS oobbsseerrvvaattiioonnss bbeettwweeeenn 11999977 aanndd 22000044 iinn oorrddeerr ttoo ccrreeaattee ddaattaa sseettss aatt
ooppppoossiittee sseeaassoonnss.. TThhee ccoommppaarriissoonn ooff tthhee oolldd aanndd nneeww ddaattaa sseettss wwiillll cchhaarraacctteerriizzee sseeaassoonnaall aassyymmmmeettrriieess aass
ffuunnccttiioonn ooff llaattiittuuddee aanndd wwaavveelleennggtthh.. SSTTIISS pprroobbeess mmaannyy aallttiittuuddee lleevveellss ffrroomm tthhee ssuurrffaaccee ttoo tthhee ssttrraattoosspphheerree
eeiigghhtt ssccaallee hheeiigghhttss hhiigghheerr.. RRaaddiiaattiivvee ttrraannssffeerr mmooddeellss uussiinngg pprreevviioouuss SSTTIISS iimmaaggee ccuubbeess rreessuulltteedd iinn aa sseeaassoonnaall
mmooddeell ooff TTiittaann''ss hhaazzee bbaasseedd oonn tthhee aassssuummppttiioonn tthhaatt TTiittaann iiss ssyymmmmeettrriicc aatt ooppppoossiittee sseeaassoonnss.. TThhiiss iiss pprroobbaabbllyy
aann aapppprrooxxiimmaattiioonn,, aanndd tthhee pprrooppoosseedd ddaattaa aarree nneeeeddeedd ttoo cchhaarraacctteerriizzee aassyymmmmeettrriieess.. CCaassssiinnii''ss mmiissssiioonn iiss ttoooo
sshhoorrtt ttoo oobbsseerrvvee TTiittaann aatt ooppppoossiittee sseeaassoonnss.. GGrroouunndd--bbaasseedd aaddaappttiivvee ooppttiiccss ssyysstteemmss ddoo nnoott pprroovviiddee aa ssttaabbllee
ppooiinntt sspprreeaadd ffuunnccttiioonn rreeqquuiirreedd ttoo ccrreeaattee aa ssuuiittaabbllee ddaattaa ccuubbee.. HHSSTT iiss tthhee oonnllyy tteelleessccooppee tthhaatt ccaann aacchhiieevvee tthhee
ggooaall uunnttiill tthhee nneexxtt ooppppoorrttuunniittyy aarroouunndd 22004477.. CChhaarraacctteerriizzaattiioonn ooff sseeaassoonnaall aassyymmmmeettrriieess pprroovviiddeess oonnee ooff tthhee
mmoosstt sseennssiittiivvee tteessttss ffoorr gglloobbaall cciirrccuullaattiioonn mmooddeellss.. TTiittaann''ss sseeaassoonnaall ccyyccllee iiss aa vviibbrraanntt ccuurrrreenntt rreesseeaarrcchh ttooppiicc
dduuee ttoo 1122 yyeeaarrss ooff CCaassssiinnii ddaattaa.. TThhiiss pprrooppoossaall wwiillll eexxppaanndd SSTTIISS ddaattaa ttoo aa rraannggee ooff 2222 yyeeaarrss.. TThhee ooppppoorrttuunniittyy
iiss  uunniiqquuee,,  aanndd  tthhee  rreeqquuiirreedd  HHSSTT  ttiimmee  iiss  mmiinniimmaall..
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CCyyccllee  2244  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
EExxooPPllaanneettss

IIDD:: 1144773355
OObbsseerrvvaattiioonn  ooff  OOHH  iinn  BBeettaa  PPiiccttoorriiss  eexxooccoommeettss

FFllaavviieenn KKiieeffeerr

TTeell  AAvviivv  UUnniivveerrssiittyy  --  WWiissee  OObbsseerrvvaattoorryy
TThhee BBeettaa PPiiccttoorriiss ssyysstteemm iiss aa yyoouunngg ppllaanneettaarryy ssyysstteemm eemmbbeeddddeedd iinn aa ddeebbrriiss ddiisskk tthhaatt iiss ccoonnttiinnuuaallllyy
rreepplleenniisshheedd bbyy tthhee ccoolllliissiioonn aanndd eevvaappoorraattiioonn ooff ppllaanneetteessiimmaallss aanndd eexxooccoommeettss.. AAss aa rreessuulltt ooff tthhee eeddggee--oonn
iinncclliinnaattiioonn ooff tthhee ddeebbrriiss ddiisskk,, ttrraannssiittiinngg eexxooccoommeettss ccaann bbee oobbsseerrvveedd iinn ggrreeaatt ddeettaaiill uussiinngg aabbssoorrppttiioonn
ssppeeccttrroossccooppyy.. OOuurr pprreevviioouuss CCOOSS oobbsseerrvvaattiioonnss yyiieellddeedd tthhee fifirrsstt ddeetteeccttiioonn ooff eexxooccoommeettss iinn tthhee ffaarr--UUVV,, wwiitthh tthhee
ddiissccoovveerryy ooff sseevveerraall nneeww eexxooccoommeettaarryy ssppeecciieess iinncclluuddiinngg HHII,, CCIIII,, NNII,, OOII aanndd sseevveerraall iioonniizzaattiioonn ssttaatteess ooff SSii..
IInntteerreessttiinnggllyy,, tthhee CC//OO rraattiioo iinn tthhee eexxooccoommeettss sseeeemmss ttoo aallssoo ddiissttiinngguuiisshh tthhee ttwwoo ddyynnaammiiccaallllyy ddiiffffeerreenntt
eexxooccoommeett  ppooppuullaattiioonnss  kknnoowwnn  ttoo  eexxiisstt  iinn  tthhee  BBeettaa  PPiiccttoorriiss  ssyysstteemm..

HHeerree wwee pprrooppoossee ttoo sseeaarrcchh ffoorr OOHH vvaarriiaabbllee aabbssoorrppttiioonnss aatt 33008855 AAnngg.. ttoo mmeeaassuurree tthhee aabbuunnddaannccee ooff wwaatteerr aanndd
ttoo iiddeennttiiffyy iiff wwaatteerr iiss tthhee kkeeyy vvoollaattiillee iinn tthhee eexxooccoommeettss ooff BBeettaa PPiiccttoorriiss.. PPoossiittiivvee ddeetteeccttiioonnss ooff OOHH iinn tthhee
eexxooccoommeettss wwoouulldd bbee tthhee fifirrsstt iinnddiirreecctt ddiissccoovveerryy ooff wwaatteerr iinn tthhee BBeettaa PPiiccttoorriiss ddiisskk.. MMoorreeoovveerr,, wwee wwiillll
iinnvveessttiiggaattee tthhee ppoossssiibbiilliittyy tthhaatt tthhee ttwwoo ddyynnaammiiccaallllyy ddiiffffeerreenntt eexxooccoommeett ppooppuullaattiioonnss hhaavvee ddiiffffeerreenntt
ccoommppoossiittiioonnss aanndd oorriiggiinnss.. TThheessee oobbjjeeccttiivveess ccaann bbee aacchhiieevveedd bbyy tthhee aaccqquuiissiittiioonn ooff SSTTIISS EEcchheellllee ssppeeccttrraa aatt
ddiiffffeerreenntt  eeppoocchhss..

MMeeaassuurriinngg tthhee aabbuunnddaannccee ooff OOHH aanndd tthhee OOHH//MMgg rraattiioo iinn tthhee BBeettaa PPiicc eevvaappoorraattiinngg eexxooccoommeettss wwiillll eennaabbllee uuss ttoo
ttrraaccee tthhee ccoonnddeennssaattiioonn aanndd eevvaappoorraattiioonn pprroocceesssseess aanndd tthheeiirr llooccaattiioonn iinn tthhee llaattee ssttaaggeess ooff ppllaanneettaarryy ffoorrmmaattiioonn..
TThhiiss  wwiillll  pprroovviiddee  vvaalluuaabbllee  iinnssiigghhttss  iinnttoo  tthhee  oorriiggiinnss  ooff  tthhee  eexxooccoommeettss  ooff  tthhee  BBeettaa  PPiiccttoorriiss  ssyysstteemm..
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CCyyccllee  2244  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1144773366
CCoonnnneeccttiinngg  VVaarriiaabbiilliittyy  aanndd  MMeettaallss  iinn  WWhhiittee  DDwwaarrffss

MMuukkrreemmiinn KKiilliicc

UUnniivveerrssiittyy  ooff  OOkkllaahhoommaa  NNoorrmmaann  CCaammppuuss
TThhee KKeepplleerr aanndd KK22 mmiissssiioonnss hhaavvee rreevveeaalleedd tthhaatt aabboouutt hhaallff ooff tthhee oobbsseerrvveedd wwhhiittee ddwwaarrffss wwiitthh ssuufffificciieenntt ssiiggnnaall--
ttoo--nnooiissee rraattiioo lliigghhtt ccuurrvveess hhaavvee llooww--lleevveell pphhoottoommeettrriicc vvaarriiaattiioonnss aatt hhoouurr ttoo ddaayy ttiimmeessccaalleess.. PPootteennttiiaall
eexxppllaannaattiioonnss ffoorr tthhee oobbsseerrvveedd vvaarriiaabbiilliittyy iinncclluuddee tthhee rreellaattiivviissttiicc bbeeaammiinngg eeffffeecctt,, eelllliippssooddiiaall vvaarriiaattiioonnss,, eecclliippsseess,,
aanndd rreeflfleeccttiioonn ooffff ooff ggiiaanntt ppllaanneettss iinn cclloossee oorrbbiittss.. HHoowweevveerr,, tthheessee aarree aallll rraarree eevveennttss.. RRoouugghhllyy 1100%% ooff wwhhiittee
ddwwaarrffss aarree mmaaggnneettiicc,, aanndd mmaaggnneettiicc fifieellddss ccaann eexxppllaaiinn ppaarrtt ooff tthhiiss ppuuzzzzllee.. HHoowweevveerr,, tthhee hhiigghh iinncciiddeennccee ((5500%%))
ooff vvaarriiaabbiilliittyy iiss ccuurrrreennttllyy uunneexxppllaaiinneedd.. HHSSTT CCOOSS ssppeeccttrroossccooppyy ooff nneeaarrbbyy wwhhiittee ddwwaarrffss sshhooww tthhaatt aabboouutt hhaallff ooff
tthheemm hhaavvee mmeettaallss oonn tthheeiirr ssuurrffaaccee.. HHeennccee,, wwee pprrooppoossee tthhaatt tthhee oobbsseerrvveedd vvaarriiaabbiilliittyy iiss dduuee ttoo tthhee rroottaattiioonn ooff
tthhee ssttaarr ccoouupplleedd wwiitthh aann iinnhhoommooggeenneeoouuss ssuurrffaaccee ddiissttrriibbuuttiioonn ooff aaccccrreetteedd mmeettaallss.. WWee hhaavvee rreecceennttllyy ddiissccoovveerreedd
aann iiddeeaall ssyysstteemm ttoo tteesstt tthhiiss hhyyppootthheessiiss.. JJ11552299 iiss aann aappppaarreennttllyy nnoonn--mmaaggnneettiicc wwhhiittee ddwwaarrff tthhaatt sshhoowwss 55..99%%
pphhoottoommeettrriicc ddiippss iinn tthhee ooppttiiccaall eevveerryy 3388 mmiinn.. WWee pprrooppoossee ttoo oobbttaaiinn CCOOSS TTIIMMEE--TTAAGG ssppeeccttrroossccooppyy ooff JJ11552299
oovveerr 44 oorrbbiittss ttoo sseeaarrcchh ffoorr ssuurrffaaccee aabbuunnddaannccee ddiiffffeerreenncceess tthhrroouugghhoouutt tthhee oorrbbiitt aanndd llooookk ffoorr tthhee flfluuxx
rreeddiissttrriibbuuttiioonn eeffffeecctt iinn tthhee ooppttiiccaall.. TThheessee oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll ccoonnfifirrmm oorr rruullee oouutt tthhee iiddeeaa tthhaatt iinnhhoommooggeenneeoouuss
mmeettaall aaccccrreettiioonn oonn wwhhiittee ddwwaarrffss ccaann eexxppllaaiinn tthhee hhiigghh iinncciiddeennccee ooff vvaarriiaabbiilliittyy.. WWee pprreeddiicctt tthhaatt tthhee LLSSSSTT wwiillll
iiddeennttiiffyy ~~110000,,000000 vvaarriiaabbllee wwhhiittee ddwwaarrffss.. HHeennccee,, uunnddeerrssttaannddiinngg tthhee ssoouurrccee ooff vvaarriiaabbiilliittyy iinn wwhhiittee ddwwaarrffss hhaass
iimmpplliiccaattiioonnss  ffoorr  tthhee  ccuurrrreenntt  aanndd  ffuuttuurree  ttrraannssiieenntt  ssuurrvveeyyss..
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CCyyccllee  2244  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1144669922
CCoonnfifirrmmiinngg  tthhee  wwiiddee  bbiinnaarryy  ccoommppaanniioonn  ooff  IIRRCC++1100221166

HHyyoossuunn KKiimm

AAccaaddeemmiiaa  SSiinniiccaa,,  IInnssttiittuuttee  ooff  AAssttrroonnoommyy  aanndd  AAssttrroopphhyyssiiccss
TThhee llaatteesstt HHSSTT ooppttiiccaall iimmaaggeess ooff tthhee nneeaarreesstt ccaarrbboonn--rriicchh aassyymmppttoottiicc ggiiaanntt bbrraanncchh ssttaarr IIRRCC++1100221166 rreevveeaalleedd
ttwwoo ppooiinntt--lliikkee ssoouurrcceess aatt tthhee cceenntteerr ooff iittss cciirrccuummsstteellllaarr eennvveellooppee ((CCSSEE)).. AA ppllaauussiibbllee iinntteerrpprreettaattiioonn iiss tthhaatt tthhee
ddeennssee iinnnneerr eennvveellooppee iiss cclleeaarriinngg,, aanndd hheennccee rreevveeaalliinngg tthhee cceennttrraall bbiinnaarryy ssttaarrss aanndd tthhee aassssoocciiaatteedd ssttrruuccttuurreess..
SSiinnccee IIRRCC++1100221166 hhaass cchhaannggeedd ssoo ddrraammaattiiccaallllyy iinn 1100 yyeeaarrss,, mmoorree ffrreeqquueenntt mmoonniittoorriinngg iiss nneecceessssaarryy.. AA ssiimmiillaarr
ddrraammaattiicc cchhaannggee iiss aallssoo ffoouunndd iinn tthhee nneeaarr--iinnffrraarreedd ((NNIIRR)).. TThhee cclluummppss ddeetteecctteedd oovveerr ttwwoo ddeeccaaddeess hhaavvee
ddiissaappppeeaarreedd iinn aa ggrroouunndd--bbaasseedd oobbsseerrvvaattiioonn dduurriinngg FFeebb.. 22001166,, lleeaavviinngg aa ssiinnggllee ppeeaakk iinn HH aanndd KK aanndd ttwwoo ppeeaakkss
iinn JJ.. TThhee sseeccoonndd ppeeaakk iinn JJ hhaass aa ddiiffffeerreenntt ccoolloorr ffrroomm tthhaatt ooff tthhee pprriimmaarryy ppeeaakk aanndd iittss CCSSEE,, iimmppllyyiinngg aa ddiiffffeerreenntt
oorriiggiinn aanndd tthhuuss ssuuppppoorrttiinngg tthhee iiddeennttiifificcaattiioonn aass aa ccoommppaanniioonn ssttaarr.. IInn ppaarrttiiccuullaarr,, iittss ssppeeccttrraall ppeeaakk iiss lliikkeellyy aatt aa
wwaavveelleennggtthh sslliigghhttllyy sshhoorrtteerr tthhaann JJ bbaanndd,, ccoonnssiisstteenntt wwiitthh aann MM--ttyyppee mmaaiinn--sseeqquueennccee ssttaarr.. HHoowweevveerr,, iittss
ccoorrrreessppoonnddaannccee wwiitthh tthhee ooppttiiccaall ssoouurrccee iiss nnoott ccoonncclluussiivvee bbeeccaauussee ooff tthhee ssmmaallll fifieelldd ooff vviieeww ooff tthhee ggrroouunndd--
bbaasseedd NNIIRR oobbsseerrvvaattiioonnss,, ttrraaddeedd wwiitthh tthhee hhiigghh rreessoolluuttiioonn uussiinngg tthhee aaddaappttiivvee ooppttiiccss.. IInn oorrddeerr ttoo ccoonnfifirrmm//rreeffuuttee
tthhee iiddeennttiiccaattiioonn ooff tthhee ccaarrbboonn ssttaarr IIRRCC++1100221166 aanndd iittss ccoommppaanniioonn aanndd ttoo mmoonniittoorr tthhee eevvoolluuttiioonn ooff iittss CCSSEE,, wwee
pprrooppoossee ffoorr WWFFCC33 ssnnaappsshhoottss iinn ttwwoo UUVVIISS bbaannddss aanndd oonnee IIRR bbaanndd ttoo ssiimmuullttaanneeoouussllyy aacchhiieevvee ((11)) hhiigghh rreessoolluuttiioonn
aanndd ((22)) llaarrggee fifieelldd ooff vviieeww ffoorr aassttrroommeettrryy.. TThhiiss wwoouulldd bbee tthhee fifirrsstt ccoonnfifirrmmaattiioonn ooff aa ""mmaaiinn--sseeqquueennccee
ccoommppaanniioonn"" ccoonnssiissttiinngg aa ""wwiiddee bbiinnaarryy"" wwiitthh aann AAGGBB ssttaarr,, wwhhiicchh iiss tthhee mmaajjoorr ccaatteeggoorryy ooff mmiissssiinngg ccoommppaanniioonnss
ooff  eevvoollvveedd  ssttaarrss..
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UUllttrraavviioolleett  SSppeeccttrroossccooppiicc  MMoonniittoorriinngg  ooff  aann  AASSAASS--SSNN  TTiiddaall  DDiissrruuppttiioonn  EEvveenntt

CC.. KKoocchhaanneekk

TThhee  OOhhiioo  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy
TTiiddaall  ddiissrruuppttiioonn  eevveennttss  ((TTDDEE)),,  wwhheerree  ssuuppeerrmmaassssiivvee  bbllaacckk  hhoolleess  ddeessttrrooyy  ssttaarrss  ttoo
pprroodduuccee  aaccccrreettiioonn  flflaarreess,,  aarree  ooff  ggrreeaatt  ccuurrrreenntt  oobbsseerrvvaattiioonnaall  aanndd
tthheeoorreettiiccaall  iinntteerreesstt..    HHeerree  wwee  pprrooppoossee  aa  sseevveenn  eeppoocchh  SSTTIISS  UUVV  
ssppeeccttrroossccooppiicc  `̀`̀mmoovviiee''''  ooff  aa  bbrriigghhtt,,  AASSAASS--SSNN  ttrraannssiieenntt  ssuurrvveeyy
TTDDEE  sspprreeaadd  oovveerr  tthhee  fifirrsstt  ~~9900  ddaayyss  aafftteerr  aa  rraappiidd  TTOOOO  ttrriiggggeerr..
TThhee  rroouugghhllyy  1155  ddaayy  ccaaddeennccee  iiss  ccoommppaarraabbllee  ttoo  tthhee  eexxppeecctteedd  ttiimmee
ssccaallee  ffoorr  kkiinneemmaattiicc  cchhaannggeess  aanndd  tthhee  ttiimmee  ssccaallee  ooff  oobbsseerrvveedd  
cchhaannggeess  iinn  tthhee  ooppttiiccaall  HH  aanndd  HHee  lliinneess..    WWee  wwiillll  mmeeaassuurree
tthhee  eevvoolluuttiioonn  ooff  UUVV  aabbssoorrppttiioonn  aanndd  eemmiissssiioonn  lliinneess  ffrroomm  eelleemmeennttss
((ee..gg..,,  CC,,  NN,,  SSii))  aanndd  iioonniizzaattiioonn  ssttaatteess//ppootteennttiiaallss  nnoott  sseeeenn  
iinn  ooppttiiccaall  ssppeeccttrraa  ooff  TTDDEEss,,  wwhhiicchh  sshhoouulldd  hheellpp  ttoo  iilllluummiinnaattee  tthhee
ddyynnaammiiccaall  eevvoolluuttiioonn  ooff  tthheessee  ffaasscciinnaattiinngg  ttrraannssiieennttss..  IInn  ssoommee
ccaasseess,,  tthhee  ddeebbrriiss  ffrroomm  tthhee  sstteellllaarr  ccoorreess  sshhoouulldd  hhaavvee  ssiiggnniifificcaannttllyy
eennhhaanncceedd  [[NN//CC]]  aabbuunnddaanncceess  dduuee  ttoo  tthhee  CCNNOO  ccyyccllee,,  ssoo  UUVV  ssppeeccttrraa
ccaann  pprroovviiddee  aa  mmeeaannss  ooff  ddiiffffeerreennttiiaattiinngg  ddeebbrriiss  ffrroomm
tthhee  ccoorree  aanndd  tthhee  eennvveellooppee  ooff  tthhee  ddiissrruupptteedd  ssttaarr..
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IIDD:: 1144773377
UUnnvveeiilliinngg  tthhee  nnaattuurree  ooff  tthhee  oonnllyy  mmaaiinn--sseeqquueennccee  ppuullssaarr  CCUU  VViirr

JJiirrii KKrrttiicckkaa

MMaassaarryykk  UUnniivveerrssiittyy
CCUU VViirr iiss oonnee ooff tthhee mmoosstt eenniiggmmaattiicc ssttaarrss ooff tthhee uuppppeerr ppaarrtt ooff tthhee mmaaiinn sseeqquueennccee.. IItt hhaass bbeeeenn tthhee fifirrsstt mmaaiinn
sseeqquueennccee ssttaarr tthhaatt sshhoowweedd rreegguullaarr rraaddiioo ppuullsseess ppeerrssiissttiinngg oovveerr ddeeccaaddeess,, rreesseemmbblliinngg tthhee rraaddiioo lliigghhtthhoouussee ooff
ppuullssaarrss aanndd iinntteerrpprreetteedd aass aauurroorraall rraaddiioo eemmiissssiioonn lliikkee ppllaanneettss.. TThhee eexxppllaannaattiioonn ooff tthhiiss eeffffeecctt rreeqquuiirreess rreellaattiivveellyy
ssttrroonngg sstteellllaarr wwiinndd,, wwhhiicchh iiss nnoott pprreeddiicctteedd tthheeoorreettiiccaallllyy.. MMoorreeoovveerr,, CCUU VViirr,, bbeeiinngg aann uunnuussuuaallllyy ffaasstt rroottaattoorr,,
bbeelloonnggss ttoo aa rraarree ggrroouupp ooff mmaaggnneettiicc cchheemmiiccaallllyy ppeeccuulliiaarr ssttaarrss tthhaatt sshhooww rroottaattiioonn ppeerriioodd vvaarriiaattiioonnss ccaauusseedd bbyy
ttoorrssiioonnaall oosscciillllaattiioonnss.. LLaasstt bbuutt nnoott lleeaasstt,, CCUU VViirr lliigghhtt vvaarriiaabbiilliittyy iiss nnoott yyeett uunnddeerrssttoooodd.. TThhee HHSSTT SSTTIISS
oobbsseerrvvaattiioonnss aarree kkeeyy ttoo rreessoollvvee aallll tthheessee pprroobblleemmss bbyy ssttuuddyyiinngg ssppeeccttrroossccooppiicc UUVV wwiinndd aanndd aauurroorraall ssiiggnnaattuurreess
aass ffuunnccttiioonn ooff rroottaattiioonnaall pphhaassee.. MMoorreeoovveerr,, tthheessee oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll hhaavvee aa bbrrooaadd iimmppaacctt oonn tthhee pphhyyssiiccss ooff
sstteellllaarr aanndd eexxooppllaanneettaarryy mmaaggnneettoosspphheerreess,, tthheeyy wwiillll pprroovviiddee iinnssiigghhtt iinn tthhee eevvoolluuttiioonn ooff rroottaattiioonnaall vveelloocciittiieess,, aanndd
lleeaadd  ttoo  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhee  lliigghhtt  vvaarriiaabbiilliittyy  ooff  cchheemmiiccaallllyy  ppeeccuulliiaarr  ssttaarrss..
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AArruunnaavv KKuunndduu

EEuurreekkaa  SScciieennttiifificc  IInncc..
TThhee ffaarr--uullttrraavviioolleett ((FFUUVV)) eemmiissssiioonn ffrroomm oolldd sstteellllaarr ssyysstteemmss sshhoowwss aa ppuuzzzzlliinnggllyy llaarrggee ffaaccttoorr ooff 110000 vvaarriiaattiioonn iinn
tthhee uullttrraavviioolleett--ttoo--ooppttiiccaall flfluuxx rraattiiooss.. TThhiiss eeffffeecctt iiss aattttrriibbuutteedd ttoo ppoooorrllyy uunnddeerrssttoooodd ddiiffffeerreenncceess bbeettwweeeenn tthhee
uunnddeerrllyyiinngg ppooppuullaattiioonnss ooff eexxttrreemmee hhoorriizzoonnttaall bbrraanncchh ssttaarrss.. GGlloobbuullaarr cclluusstteerrss,, wwhhiicchh aarree iissoollaatteedd ssyysstteemmss wwiitthh
ssmmaallll iinntteerrnnaall ddiissppeerrssiioonnss iinn aaggee aanndd iirroonn aabbuunnddaannccee,, ooffffeerr aa pprroommiissiinngg aavveennuuee ffoorr uunnddeerrssttaannddiinngg tthhee FFUUVV
eemmiissssiioonn iinn oolldd sstteellllaarr ppooppuullaattiioonnss.. AA ffaarr uullttrraavviioolleett HHSSTT ssttuuddyy ooff tthhee ggiiaanntt eelllliippttiiccaall ggaallaaxxyy MM8877 hhaass rreevveeaalleedd
aann eexxttrraaoorrddiinnaarriillyy UUVV--bbrriigghhtt gglloobbuullaarr cclluusstteerr ppooppuullaattiioonn tthhaatt iiss ssiiggnniifificcaannttllyy ooffffsseett ffrroomm aallll ootthheerr gglloobbuullaarr cclluusstteerr
ssyysstteemmss ssttuuddiieedd ttoo ddaattee.. WWee pprrooppoossee aann AACCSS//SSBBCC ffaarr--uullttrraavviioolleett iimmaaggiinngg ssttuuddyy ooff tthhee gglloobbuullaarr cclluusstteerrss iinn tthhee
nneeaarrbbyy fifieelldd SS00 ggaallaaxxyy NNGGCC 33111155.. TThheessee oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll fifillll tthhee ggaapp bbeettwweeeenn tthhee ssppaarrssee ffaarr--uullttrraavviioolleett
ssttuuddiieess ooff gglloobbuullaarr cclluusstteerrss iinn mmoossttllyy llooccaall ggrroouupp ssppiirraallss aanndd MM8877.. IItt wwiillll aallllooww uuss ttoo tteesstt sseevveerraall ccoommppeettiinngg
mmooddeellss tthhaatt lliinnkk tthhee FFUUVV eemmiissssiioonn iinn oolldd sstteellllaarr ppooppuullaattiioonnss ttoo HHeelliiuumm eennrriicchhmmeenntt,, ggaallaaxxyy eennvviirroonnmmeenntt,, bbiinnaarryy
pprroocceesssseess,, oorr mmeettaalllliicciittyy eeffffeeccttss aanndd eennaabbllee uuss ttoo ppllaaccee tthhee uunnuussuuaallllyy FFUUVV lluummiinnoouuss GGCCss ooff MM8877 iinn ccoonntteexxtt.. AA
bbeetttteerr pphhyyssiiccaall uunnddeerrssttaannddiinngg ooff tthhiiss ffaarr--uullttrraavviioolleett ffeeaattuurree iinn oolldd sstteellllaarr ppooppuullaattiioonnss wwoouulldd bbee aann iinnvvaalluuaabbllee
ttooooll  ffoorr  uunnddeerrssttaannddiinngg  tthhee  eevvoolluuttiioonn  ooff  bbootthh  nneeaarrbbyy  sstteellllaarr  ssyysstteemmss  aanndd  ddiissttaanntt  ggaallaaxxiieess..
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TTeessttiinngg  tthhee  TToorruuss  OOrriiggiinn  ooff  tthhee  BBrrooaadd  AAbbssoorrppttiioonn  LLiinnee  OOuuttflflooww  iinn  WWPPVVSS  000077

KKaarreenn LLeeiigghhllyy

UUnniivveerrssiittyy  ooff  OOkkllaahhoommaa  NNoorrmmaann  CCaammppuuss
AA  ssiiggnniifificcaanntt  ffrraaccttiioonn  ooff  qquuaassaarrss  eexxhhiibbiittss  bblluueesshhiifftteedd  bbrrooaadd  aabbssoorrppttiioonn
lliinneess  iinn  tthheeiirr  rreesstt--UUVV  ssppeeccttrraa,,  iinnddiiccaattiinngg  ppoowweerrffuull  oouuttflfloowwss  eemmeerrggiinngg
ffrroomm  tthhee  cceennttrraall  eennggiinnee..  TThheessee  oouuttflfloowwss  mmaayy  rreemmoovvee  aanngguullaarr  mmoommeennttuumm,,
eennrriicchh  tthhee  iinntteerrggaallaaccttiicc  mmeeddiiuumm,,  aanndd  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  ffeeeeddbbaacckk  iinn
ggaallaaxxiieess..  DDeessppiittee  yyeeaarrss  ooff  ssttuuddyy,,  tthhee  llooccaattiioonn  aanndd    ggeeoommeettrryy  ooff  tthheessee
oouuttflfloowwss  iiss  nnoott  wweellll  ccoonnssttrraaiinneedd..  DDiissttaannccee  eessttiimmaatteess  rraannggee  ffrroomm  tthhee
vviicciinniittyy  ooff  tthhee  aaccccrreettiioonn  ddiisskk  ttoo  kkiillooppaarrsseeccss  ffrroomm  tthhee  cceennttrraall
eennggiinnee..  IInn  aaddddiittiioonn,,  gglloobbaall  ccoovveerriinngg  ffrraaccttiioonnss  aarree  aassssuummeedd  ttoo  bbee
ssiiggnniifificcaanntt,,  bbuutt  tthheerree  iiss  lliittttllee  ddiirreecctt  ssuuppppoorrtt  ffoorr  tthhaatt  aassssuummppttiioonn..

WWPPVVSS  000077  iiss  aa  llooww--lluummiinnoossiittyy  bbrrooaadd  aabbssoorrppttiioonn  lliinnee  aaccttiivvee  ggaallaaxxyy  tthhaatt
hhaass  sshhoowwnn  ddrraammaattiicc  vvaarriiaabbiilliittyy..  AA  lloonngg--tteerrmm  iinnccrreeaassee  iinn  rreeddddeenniinngg
ffrroomm  ~~22001100  oobbsseerrvveedd  bbyy  SSwwiifftt  ccuullmmiinnaatteedd  iinn  aa  6600--ddaayy  ooccccuullttaattiioonn
eevveenntt  iinn  22001155..    FFoouurr  HHSSTT  CCOOSS  oobbsseerrvvaattiioonnss,,  iinncclluuddiinngg  oonnee  dduurriinngg  tthhee
ooccccuullttaattiioonn,,  ffoouunndd  aa  ccoorrrreellaatteedd  ddeeccrreeaassee  iinn  tthhee  oouuttflflooww
vveelloocciittyy..  LLeeiigghhllyy  eett  aall..  ((22001155))  sshhoowweedd  tthhaatt  tthheessee  rreessuullttss  iimmppllyy  tthhaatt
bbootthh  tthhee  rreeddddeenniinngg  aanndd  tthhee  oouuttflflooww  oorriiggiinnaattee  iinn  tthhee  ttoorruuss..

AA  ttoorruuss  oorriiggiinn  ffoorr  BBAALL  oouuttflfloowwss  iiss  aattttrraaccttiivvee  bbeeccaauussee  dduusstt  ooppaacciittyy  mmaayy
ooffffeerr  aann  aacccceelleerraattiioonn  mmeecchhaanniissmm..  TThhee  mmooddeell  pprreeddiiccttss  ccoonnttiinnuueedd
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RRaappiidd  TTooOO  oobbsseerrvvaattiioonnss  ooff  tthhee  fifirrsstt  ggrraavviittaattiioonnaall  wwaavvee  ccoouunntteerrppaarrttss

AAnnddrreeww LLeevvaann

TThhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  WWaarrwwiicckk
WWee pprrooppoossee aa sseerriieess ooff ddiissrruuppttiivvee TTooOO oobbsseerrvvaattiioonnss ooff tthhee fifirrsstt eelleeccttrroommaaggnneettiicc ccoouunntteerrppaarrttss ttoo ggrraavviittaattiioonnaall
wwaavvee ssoouurrcceess.. TThheessee oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll ttrraacckk tthhee lliikkeellyy rraappiiddllyy ffaaddiinngg ccoouunntteerrppaarrttss ttoo lleevveellss aa ffaaccttoorr 1100 ffaaiinntteerr
tthhaann ppoossssiibbllee ffrroomm tthhee ggrroouunndd.. TThheeyy wwiillll ddeetteerrmmiinnee tthhee ssppeeccttrraall aanndd tteemmppoorraall eevvoolluuttiioonn,, eevvaalluuaattee tthheeiirr ppoowweerr
ssoouurrcceess,, aasscceerrttaaiinn tthheeiirr ccoonnttrriibbuuttiioonn ttoo tthhee pprroodduuccttiioonn ooff hheeaavvyy eelleemmeennttss iinn tthhee UUnniivveerrssee,, ppiinnppooiinntt tthheemm oonn
tthheeiirr hhoosstt ggaallaaxxiieess aanndd pprroovviiddee iinnffoorrmmaattiioonn ttoo hhoonnee ffuurrtthheerr sseeaarrcchheess.. IInn ccoonncceerrtt wwiitthh aallrreeaaddyy aawwaarrdd llaattee ttiimmee
((>>33 wweeeekk ttuurrnnaarroouunndd)) oobbsseerrvvaattiioonnss tthheessee oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll pprroovviiddee aa uunniiqquuee aanndd ppoowweerrffuull vviieeww ooff aa nneewwllyy
ddiissccoovveerreedd,,  bbuutt  lloonngg  aawwaaiitteedd  ccllaassss  ooff  aassttrroonnoommiiccaall  oobbjjeecctt..
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SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss
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AA  rraappiidd  sseeaarrcchh  ffoorr  tthhee  ccoouunntteerrppaarrtt  ttoo  aann  aaccttiivvee  mmaaggnneettaarr

AAnnddrreeww LLeevvaann

TThhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  WWaarrwwiicckk
WWee pprrooppoossee ttoo oobbttaaiinn aa ffaasstt rreessppoonnssee oobbsseerrvvaattiioonn ooff aa mmaaggnneettaarr uunnddeerrggooiinngg aann aaccttiivvee ppeerriioodd.. UUttiilliizziinngg rraappiidd,,
ddeeeepp,, ddiiffffrraaccttiioonn lliimmiitteedd oobbsseerrvvaattiioonnss wwiitthh WWFFCC33 wwee wwiillll mmaaxxiimmiizzee tthhee cchhaanncceess ooff oobbttaaiinniinngg tthhee IIRR ddeetteeccttiioonn ooff
tthhee mmaaggnneettaarr.. TThhiiss iinn ttuurrnn yyiieellddss uunniiqquuee ccoonnssttrraaiinnttss oonn eemmiissssiioonn mmeecchhaanniissmmss,, eennaabblleess tthhee mmeeaassuurreemmeenntt ooff
ddyynnaammiiccss ((ee..gg.. vviiaa pprrooppeerr mmoottiioonn)) aanndd ccaann aassssoocciiaattee tthhee mmaaggnneettaarr wwiitthh aa ggiivveenn ssttrruuccttuurree ((ee..gg.. yyoouunngg cclluusstteerr
oorr ssuuppeerrnnoovvaa rreemmnnaanntt)) iinn tthhee ggaallaaxxyy.. TThhee aassssoocciiaattiioonn wwiitthh aa cclluusstteerr pprroovviiddeess mmeeaannss ooff mmeeaassuurriinngg tthhee sstteellllaarr
aaggee,, iinn ttuurrnn iinnffoorrmmiinngg tthhee sstteellllaarr pprrooppeerrttiieess ((ee..gg.. mmaassss)) ooff tthhee mmaaggnneettaarr pprrooggeenniittoorrss.. WWee hhaavvee ddeemmoonnssttrraatteedd
tthhee ssuucccceessss ooff tthhiiss aapppprrooaacchh wwiitthh tthhee ddeetteeccttiioonn ooff tthhee ccoouunntteerrppaarrtt ooff SSGGRR 11993355++22115544 wwiitthh aa mmaaggnniittuuddee
((dduurriinngg bbuurrssttiinngg aaccttiivviittyy)) ooff FF114400WW((AABB))~~2255..55,, aa lleevveell eexxttrreemmeellyy cchhaalllleennggiinngg ttoo ddeetteecctt vvaarriiaabbiilliittyy iinn ffrroomm tthhee
ggrroouunndd,, rreeqquuiirriinngg mmuullttiippllee nniigghhttss ooff aaddaappttiivvee ooppttiiccss iimmaaggiinngg iinn ttyyppiiccaall ccoonnddiittiioonnss.. IInnddeeeedd,, oouurr oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll
bbee sseennssttiivvee ttoo ccoouunntteerrppaarrttss ssiiggnniifificcaannttllyy ffaaiinntteerr tthhaann iitt iiss ppoossssiibbllee ttoo ddeetteecctt ffrroomm aannyy ggrroouunndd bbaasseedd
oobbsseerrvvaattoorryy.. TThheessee oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll aallllooww uuss ttoo bbrreeaakk tthhrroouugghh tthhee oobbsseerrvvaattiioonnaall bbaarrrriieerr tthhaatt hhaass ssoo ffaarr
pprreevveenntteedd uuss ffrroomm ddeetteeccttiinngg ccoouunntteerrppaarrttss ttoo mmoorree tthhaann ttwwoo--tthhiirrddss ooff mmaaggnneettaarr ccaannddiiddaatteess.. WWiitthh tthheessee
oobbsseerrvvaattiioonnss wwee wwiillll ccoonnssttrruucctt aa ffuulllleerr ppiiccttuurree ooff mmaaggnneettaarrss,, tthhee rroouutteess ttoo tthheeiirr ccrreeaattiioonn,, aanndd tthheeiirr rroollee aass
ccoossmmiicc  eennggiinneess  aaccrroossss  tthhee  UUnniivveerrssee..
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IImmaaggiinngg  BBAALLQQSSOO  oouuttflfloowwss::  aa  ccrriittiiccaall  sstteepp  iinn  aasssseessssiinngg  AAGGNN  ffeeeeddbbaacckk

GGuuiilliinn LLiiuu

VViirrggiinniiaa  PPoollyytteecchhnniicc  IInnssttiittuuttee  aanndd  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy
QQuuaassaarr oouuttflfloowwss aarree iinnccrreeaassiinnggllyy iinnvvookkeedd aass aa mmaajjoorr ccoonnttrriibbuuttoorr ttoo tthhee ffoorrmmaattiioonn aanndd eevvoolluuttiioonn ooff
ssuuppeerrmmaassssiivvee bbllaacckk hhoolleess,, tthheeiirr hhoosstt ggaallaaxxiieess,, tthhee ssuurrrroouunnddiinngg IIGGMM,, aanndd cclluusstteerr ccoooolliinngg flfloowwss.. UUssiinngg ssppeeccttrraall
ddaattaa,, oouurr ggrroouupp hhaass ddeetteerrmmiinneedd tthhee ddiissttaannccee ooff tthhee oouuttflfloowwss ffrroomm tthhee cceennttrraall ssoouurrccee iinn aa ssaammppllee ooff oobbjjeeccttss..
SSoommee ooff tthheessee oouuttflfloowwss aarree ffoouunndd ttoo bbee aatt ~~1100 kkppcc ffrroomm tthhee nnuucclleeuuss aanndd tthhuuss ccaann bbee iimmaaggeedd ddiirreeccttllyy uussiinngg
AACCSS aatt rreeddsshhiiffttss 11--33.. WWee tthheerreeffoorree pprrooppoossee ttoo oobbttaaiinn tthhee fifirrsstt eevveerr iimmaaggiinngg ooff BBAALLQQSSOO oouuttflfloowwss aatt hhiigghh
rreeddsshhiiffttss.. TThhiiss pprroojjeecctt wwiillll uunnccoovveerr tthhee ssppaattiiaall ggeeoommeettrryy ooff tthhee oouuttflfloowwss,, wwhhiicchh iiss tthhee fifinnaall ppiieeccee nneeeeddeedd ttoo
ddeerriivvee tthheeiirr kkiinneettiicc lluummiinnoossiittiieess,, aanndd tthheerreeffoorree aa ddiirreecctt mmeeaassuurreemmeenntt ooff tthheeiirr iimmppoorrttaannccee ttoo AAGGNN ffeeeeddbbaacckk
pprroocceesssseess.. WWee wwiillll iimmaaggee eeaacchh oobbjjeecctt wwiitthh fifilltteerrss ccoorrrreessppoonnddiinngg ttoo ddeeeepp aabbssoorrppttiioonn ttrroouugghhss.. SSuucchh
ccoonnfifigguurraattiioonn wwiillll ddeetteecctt lliigghhtt ssccaatttteerreedd ffrroomm tthhee ssaammee iioonniicc ttrraannssiittiioonnss tthhaatt ccaauussee tthhee ttrroouugghh,, wwhhiicchh aarree
oouuttflfloowwiinngg iinn ddiirreeccttiioonnss ootthheerr tthhaann oouurr lliinnee ooff ssiigghhtt.. TThhee nnaattuurraall ccoorroonnaaggrraapphh ssuupppplliieedd bbyy tthhee aabbssoorrppttiioonn
ttrroouugghh wwiillll ggrreeaattllyy rreedduuccee tthhee flfluuxx ooff tthhee qquuaassaarr iinn tthhaatt nnaarrrrooww ssppeeccttrraall rreeggiioonn,, ffaacciilliittaattiinngg tthhee ddeetteeccttiioonn ooff
tthhee oouuttflflooww.. TToo ddiissttiinngguuiisshh bbeettwweeeenn tthhee oouuttflflooww ffeeaattuurreess aanndd tthhee uunnddeerrllyyiinngg ggaallaaxxyy wwee wwiillll uussee ttwwoo nnaarrrrooww
bbaanndd fifilltteerrss aatt wwaavveelleennggtthhss ooff ddeeeepp ttrroouugghhss aass wweellll aass aa bbrrooaaddeerr bbaanndd fifilltteerr tthhaatt ddooeess nnoott ccoovveerr ssiiggnniifificcaanntt
ttrroouugghhss  aanndd  tthheerreeffoorree  sshhoouulldd  sshhooww  oonnllyy  tthhee  uunnddeerrllyyiinngg  ggaallaaxxyy  aanndd  nnoott  tthhee  oouuttflfloowwiinngg  mmaatteerriiaall..
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WWiiddee  bbaanndd  ssppeeccttrraa  ooff  nnoovvaa--lliikkee  vvaarriiaabblleess::  AA  ccoonnffrroonnttaattiioonn  ooff  oobbsseerrvvaattiioonnss  wwiitthh
tthheeoorryy

KKnnooxx LLoonngg

EEuurreekkaa  SScciieennttiifificc  IInncc..
NNoovvaa--lliikkee vvaarriiaabblleess aarree tthhee bbeesstt aanndd nneeaarreesstt eexxaammpplleess ooff sstteeaaddyy--ssttaattee ddiisskk aaccccrreettiioonn oonnttoo aa ccoommppaacctt oobbjjeecctt..
EEmmiissssiioonn iinn tthheessee ssyysstteemm aarriisseess ffrroomm aa llaarrggee nnuummbbeerr ooff ccoommppoonneennttss,, iinncclluuddiinngg tthhee WWDD aanndd sseeccoonnddaarryy ssttaarr,,
tthhee aaccccrreettiioonn ddiisskk tthhrroouugghh wwhhiicchh mmaassss iiss aaccccrreetteedd,, aanndd aa wwiinndd tthhrroouugghh wwhhiicchh mmaassss iiss lloosstt.. HHoowweevveerr,, tthhee oonnllyy
wwiiddee bbaanndd `̀`̀ssppeeccttrraa'''' ooff tthheessee vvaarriiaabbllee oobbjjeeccttss hhaavvee bbeeeenn ccoonnssttrruucctteedd bbyy ssttiittcchhiinngg ttooggeetthheerr ssppeeccttrraa oobbttaaiinneedd
aatt ddiiffffeerreenntt ttiimmeess,, aanndd aass aa rreessuulltt iitt iiss ddiifffificcuulltt ttoo ccoonncclluuddee eexxaaccttllyy wwhhaatt iiss ccaauussiinngg tthhee ddeeppaarrttuurreess ffrroomm tthhee
pprreeddiiccttiioonnss ooff sstteeaaddyy--ssttaattee aaccccrreettiioonn ddiisskk mmooddeellss tthhaatt aarree oobbsseerrvveedd,, oorr ttoo eessttaabblliisshh tthhee ggeeoommeettrryy ooff tthhee wwiinndd
iinn tthheessee ssyysstteemmss.. TThhiiss iiss aa pprrooppoossaall ttoo uussee HHSSTT//SSTTIISS ttoo oobbttaaiinn ssiinnggllee--eeppoocchh,, FFUUVV--nneeaarr IIRR ssppeeccttrraa ooff fifivvee bbrriigghhtt
nnoovvaa--lliikkee vvaarriiaabblleess,, wwiitthh vvaarryyiinngg iinncclliinnaattiioonnss,, ttoo rreemmeeddyy tthhiiss pprroobblleemm.. WWee wwiillll ccoommppaarree tthhiiss bbeenncchhmmaarrkk sseett ooff
ssppeeccttrraa ttoo nneeww mmooddeellss ooff tthhee ddiisskkss aanndd wwiinnddss ffoorr tthhiiss ggrroouupp ooff ccaattaaccllyyssmmiicc vvaarriiaabblleess iinn oorrddeerr ttoo mmeeaassuurree
tthhee tteemmppeerraattuurree pprroofifilleess ooff tthhee ddiisskkss,, ttoo ddeetteerrmmiinnee mmaassss lloossss rraatteess,, ccoolllliimmaattiioonn,, aanndd ootthheerr pphhyyssiiccaall
cchhaarraacctteerriissttiiccss ooff tthhee wwiinnddss,, aanndd ttoo aasssseessss tthhee oovveerraallll eeffffeecctt ooff tthhee ddeennssee rreeggiioonnss ooff tthhee wwiinndd oonn tthhee ssppeeccttrraall
eenneerrggyy  ddiissttrriibbuuttiioonn..
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WWhhaatt  MMaakkeess  RRaaddiioo--ddeetteecctteedd  aanndd  OOppttiiccaallllyy--ddeetteecctteedd  SSuuppeerrnnoovvaa  RReemmnnaannttss  iinn
NNGGCC66994466  DDiiffffeerreenntt??

KKnnooxx LLoonngg

EEuurreekkaa  SScciieennttiifificc  IInncc..
IInn tthhee GGaallaaxxyy,, mmoosstt SSNNRRss wweerree fifirrsstt ddeetteecctteedd aass eexxtteennddeedd nnoonn--tthheerrmmaall rraaddiioo ssoouurrcceess.. BByy ccoonnttrraasstt,, iinn ggaallaaxxiieess
bbeeyyoonndd tthhee MMaaggeellllaanniicc CClloouuddss,, mmoosstt SSNNRRss hhaavvee bbeeeenn iiddeennttiififieedd aass eemmiissssiioonn nneebbuullaaee wwiitthh eelleevvaatteedd [[SS IIII]]::HHaa
eemmiissssiioonn rraattiiooss ccoommppaarreedd ttoo HHIIII rreeggiioonnss.. NNGGCC66994466,, wwhhiicchh hhaass hhaadd mmoorree hhiissttoorriiccaall SSNNee tthhaann aannyy ootthheerr ggaallaaxxyy,,
iiss oonnee ooff tthhee vveerryy ffeeww ggaallaaxxiieess wwiitthh bbootthh aa llaarrggee nnuummbbeerr ooff rraaddiioo aanndd ooppttiiccaall SSNNRRss aanndd SSNNRR ccaannddiiddaatteess..
SSuurrpprriissiinnggllyy,, tthhee rraaddiioo aanndd tthhee ooppttiiccaall ssaammpplleess ooff SSNNRRss iinn tthhiiss ((aanndd ootthheerr)) ggaallaaxxiieess aarree aallmmoosstt ddiissjjooiinntt,, ppoossssiibbllyy
dduuee ttoo tthhee ffaacctt tthhaatt tthhee rraaddiioo--ddeetteecctteedd oobbjjeeccttss tteenndd ttoo bbee llooccaatteedd iinn oorr vveerryy nneeaarr HHIIII rreeggiioonnss wwiitthh hhiigghheerr tthhaann
nnoorrmmaall eexxttiinnccttiioonn.. IIff tthhiiss iiss ccoorrrreecctt,, tthheessee rraaddiioo SSNNRRss sshhoouulldd bbee ddeetteeccttaabbllee aass nneebbuullaaee wwiitthh ssttrroonngg [[FFee IIII]]
eemmiissssiioonn lliinneess iinn tthhee nneeaarr IIRR,, ssiinnccee eexxttiinnccttiioonn sshhoouulldd bbee mmuucchh lleessss ooff aa ffaaccttoorr aanndd ssiinnccee tthhee rraattiioo ooff [[FFee IIII]]::PPaa
BBeettaa iiss eexxppeecctteedd ttoo bbee hhiigghh,, ooff oorrddeerr 1100,, iinn sshhoocckkeedd SSNNRR ggaass,, aanndd vveerryy llooww iinn pphhoottooiioonniizzeedd rreeggiioonnss.. TToo fifinndd
oouutt,, wwee pprrooppoossee ttoo uussee eexxiissttiinngg PPaa BBeettaa aanndd nneeww [[FFee IIII]] WWFFCC33 iimmaaggeerryy ooff NNGGCC66994466,, aalloonngg wwiitthh tthhee rreessuullttss ooff
oouurr nneeww rraaddiioo aanndd ooppttiiccaall iimmaaggiinngg aanndd ssppeeccttrroossccooppiicc ssuurrvveeyyss,, ttoo fifinndd tthhee rraaddiioo ssaammppllee.. SSiinnccee wwee aallssoo sshhoouulldd
ddeetteecctt mmaannyy,, iiff nnoott aallll,, ooff tthhee ooppttiiccaallllyy iiddeennttiififieedd SSNNRRss iinn [[FFee IIII]],, wwee wwiillll bbee aabbllee ttoo ccoommppaarree tthhee pprrooppeerrttiieess
((ddiiaammeetteerr ddiissttrriibbuuttiioonn,, [[FFee IIII]] flfluuxx)) ooff tthhee ttwwoo ssuubb--ppooppuullaattiioonnss iinn oorrddeerr ttoo iimmpprroovvee oouurr uunnddeerrssttaannddiinngg bbootthh ooff
tthhee sseelleeccttiioonn eeffffeeccttss aanndd ooff tthhee eevvoolluuttiioonnaarryy ssttaattee ooff tthhee ppooppuullaattiioonnss.. MMoorree ggeenneerraallllyy,, tthhee ccoommbbiinnaattiioonn ooff
rraaddiioo,, ooppttiiccaall,, IIRR aanndd XX--rraayy ddaattaa ((ffrroomm eexxiissttiinngg CChhaannddrraa oobbsseerrvvaattiioonnss)) wwiillll aallllooww uuss ttoo ccoommpplleettee oonnee ooff tthhee
mmoosstt  ddeettaaiilleedd  cchhaarraacctteerriizzaattiioonnss  ooff  SSNNRRss  iinn  aannyy  nneeaarrbbyy  ggaallaaxxyy..
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TThhee  mmoosstt  lluummiinnoouuss  ggaallaaxxiieess::  ssttrroonnggllyy  lleennsseedd  SSMMGGss  aatt  11<<zz<<44

JJaammeess LLoowweenntthhaall

SSmmiitthh  CCoolllleeggee
AAbboouutt hhaallff ooff aallll ssttaarr ffoorrmmaattiioonn aatt hhiigghh rreeddsshhiifftt iiss tthhoouugghhtt ttoo ttaakkee ppllaaccee iinn dduusstt--sshhrroouuddeedd ssttaarrbbuurrsstt ggaallaaxxiieess
nnoott eeaassiillyy ddeetteecctteedd iinn rreesstt--UUVV ssuurrvveeyyss.. SSttuuddyyiinngg tthheeiirr ssttaarr ffoorrmmaattiioonn aanndd ggaass pprrooppeerrttiieess iinn ddeettaaiill iiss iimmppoorrttaanntt
bbuutt vveerryy ddiifffificcuulltt.. WWee hhaavvee aasssseemmbblleedd aa nneeww ssaammppllee ooff ssoommee ooff tthhee mmoosstt FFIIRR--lluummiinnoouuss ggaallaaxxiieess iinn tthhee UUnniivveerrssee
aanndd hhaavvee iimmaaggeedd tthheemm iinn 11..11 mmmm dduusstt eemmiissssiioonn aanndd mmeeaassuurreedd tthheeiirr rreeddsshhiiffttss 11<<zz<<44 vviiaa CCOO eemmiissssiioonn lliinneess
uussiinngg tthhee LLMMTT.. OOuurr ssaammppllee ooff 3311 ssuubbmmmm ggaallaaxxiieess ((SSMMGGss)) iinn 2288 fifieellddss,, ccuulllleedd ffrroomm tthhee PPllaanncckk aanndd HHeerrsscchheell aallll--
sskkyy ssuurrvveeyyss,, iinncclluuddeess 1144 ooff tthhee 2211 mmoosstt lluummiinnoouuss ggaallaaxxiieess kknnoowwnn,, wwiitthh LL__FFIIRR>>1100ee1144 LLssuunn aanndd SSFFRR>>1100ee44
MMssuunn//yyrr.. TThheessee eexxttrreemmee iinnffeerrrreedd lluummiinnoossiittiieess ---- aanndd mmuullttiippllee // eexxtteennddeedd 11..11 mmmm iimmaaggeess ---- iimmppllyy tthhaatt mmoosstt oorr
aallll aarree ssttrroonnggllyy ggrraavviittaattiioonnaallllyy lleennsseedd,, wwiitthh ttyyppiiccaall mmaaggnniifificcaattiioonn ~~ 1100xx.. AAbboouutt hhaallff ooff tthhee iinntteerrvveenniinngg lleennsseess
aarree lliikkeellyy mmaassssiivvee ggaallaaxxyy cclluusstteerrss aatt zz~~11,, wwiitthh tthhee ootthheerr hhaallff pprreessuummaabbllyy mmaassssiivvee ggaallaaxxiieess aalliiggnneedd bbyy cchhaannccee
wwiitthh tthhee SSMMGG.. HHeerree wwee sseeeekk ddeeeepp WWFFCC33//IIRR iimmaaggeess ooff 2222 fifieellddss llaacckkiinngg ddeeeepp HHSSTT ccoovveerraaggee.. OOuurr sscciieennccee ggooaallss
aarree ((11)) ttoo bbuuiilldd aaccccuurraattee lleennssiinngg mmooddeellss,, wwhhiicchh rreeqquuiirreess hhiigghh--rreessoolluuttiioonn iimmaaggeess ooff lleennssiinngg ggaallaaxxiieess aanndd cclluusstteerrss
aanndd lleennsseedd bbaacckkggrroouunndd ggaallaaxxiieess,, aarrccss,, aanndd EEiinnsstteeiinn rriinnggss;; aanndd ((22)) ttoo aappppllyy tthhee lleennssiinngg mmooddeellss ttoo aannyy lleennsseedd
iimmaaggeess ooff tthhee bbaacckkggrroouunndd SSMMGGss tthheemmsseellvveess ttoo ddeerriivvee ssttrruuccttuurraall ddeettaaiillss ooff ggaass aanndd ssttaarr ffoorrmmaattiioonn ddoowwnn ttoo
ssccaalleess ooff 1100 ttoo 110000 ppcc,, wwhhiicchh iiss nneeeeddeedd ttoo uunnddeerrssttaanndd tthhee ffuueelliinngg aanndd ttrriiggggeerriinngg mmeecchhaanniissmmss ooff tthheessee
eexxttrreemmee ssttaarrbbuurrssttss.. TThhiiss uunniiqquuee ssaammppllee ooff lleennsseedd ssuuppeerr--ssttaarrbbuurrssttss iiss uunnlliikkee aannyy pprreevviioouuss ssaammppllee ooff SSMMGGss aanndd
pprroommiisseess  nneeww  iinnssiigghhtt  iinnttoo  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  ooff  mmaassssiivvee  ggaallaaxxiieess  aatt  eeaarrllyy  eeppoocchhss..
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SSeeaarrcchhiinngg  ffoorr  tthhee  PPeeaakk  ooff  tthhee  IInniittiiaall  MMaassss  FFuunnccttiioonn  iinn  GGaallaaccttiicc  CCeenntteerr  SSttaarr
CClluusstteerrss

JJeessssiiccaa LLuu

UUnniivveerrssiittyy  ooff  HHaawwaaiiii
WWee pprrooppoossee ttoo rree--oobbsseerrvvee tthhee AArrcchheess aanndd QQuuiinnttuupplleett cclluusstteerrss aatt tthhee GGaallaaccttiicc CCeenntteerr wwiitthh WWFFCC33--IIRR ttoo mmeeaassuurree
tthhee IInniittiiaall MMaassss FFuunnccttiioonn ((IIMMFF)) ddoowwnn ttoo 11 MMssuunn uussiinngg pprrooppeerr mmoottiioonnss wwiitthh 33xx lloonnggeerr bbaasseelliinnee aanndd pprreecciissiioonn..
TThheessee cclluusstteerrss aarree iiddeeaall ttaarrggeettss aass tthheeyy pprroobbee oonnee ooff tthhee mmoosstt eexxttrreemmee eennvviirroonnmmeennttss iinn wwhhiicchh sstteellllaarr
ppooppuullaattiioonnss ccaann bbee ssppaattiiaallllyy rreessoollvveedd aanndd IIMMFFss ccaann bbee mmeeaassuurreedd aaccccuurraatteellyy.. TThhee pprrooppoosseedd oobbsseerrvvaattiioonnss bbuuiilldd
oonn oouurr pprreevviioouuss ttwwoo--yyeeaarr pprrooppeerr mmoottiioonn pprrooggrraamm wwhheerree wwee ddeemmoonnssttrraatteedd tthhee aabbiilliittyy ttoo iiddeennttiiffyy cclluusstteerr
mmeemmbbeerrss uussiinngg pprrooppeerr mmoottiioonnss ddoowwnn ttoo 22..55 MMssuunn ((HHoosseekk eett aall.. 22001155)).. IInn CCllaarrkkssoonn eett aall.. ((22001122)),, wwee uusseedd
hhiigghh--pprreecciissiioonn aassttrroommeettrryy iinn tthhee AArrcchheess cclluusstteerr ccoorree ttoo sshhooww tthhaatt tthhee cclluusstteerr''ss ddyynnaammiiccaall mmaassss iiss ttoooo llooww ffoorr
aa ""uunniivveerrssaall"" mmaassss ffuunnccttiioonn,, iinnddiiccaattiinngg tthhaatt ppeeaakk ooff tthhee IIMMFF iiss lliikkeellyy bbeettwweeeenn 11--22 MMssuunn.. TThhee pprrooppoosseedd
oobbsseerrvvaattiioonnss eexxtteenndd oouurr cclluusstteerr ssaammppllee ttoo 11 MMssuunn,, aalllloowwiinngg uuss ttoo ddiirreeccttllyy sseeaarrcchh ffoorr tthhee pprreeddiicctteedd ppeeaakk wwhhiillee
ddeefifinniittiivveellyy eessttaabblliisshhiinngg tthhee hhiigghh--mmaassss ssllooppee ooff tthhee IIMMFF.. TThhee aaddddiittiioonnaall eeppoocchh ooff aassttrroommeettrryy aallssoo mmaakkeess iitt
ppoossssiibbllee ttoo mmeeaassuurree tthhee vveelloocciittyy ddiissppeerrssiioonn pprroofifilleess ooff tthhee cclluusstteerrss,, aalllloowwiinngg uuss ttoo ccoonnssttrraaiinn tthheeiirr oorrbbiittss aanndd
mmooddeell tthhee iimmppaacctt ooff ddyynnaammiiccaall eevvoolluuttiioonn oonn tthheeiirr oobbsseerrvveedd mmaassss ffuunnccttiioonnss.. UUllttiimmaatteellyy,, tthheessee oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll
rreessuulltt  iinn  tthhee  ddeeeeppeesstt  aanndd  cclleeaanneesstt  mmeeaassuurreemmeenntt  ooff  tthhee  IIMMFF  iinn  tthhee  GGaallaaccttiicc  CCeenntteerr  eennvviirroonnmmeenntt..
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PPhhoottooeelleeccttrriicc  iinnssttaabbiilliittyy  aanndd  ddeebbrriiss  ddiisskk  rriinnggss::  OOnnee  tthheeoorryy  ttoo  rruullee  tthheemm  aallll

WWllaaddiimmiirr LLyyrraa

CCaalliiffoorrnniiaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy  --  NNoorrtthhrriiddggee
HHSSTT iimmaaggeess ooff cciirrccuummsstteellllaarr ddeebbrriiss ddiisskkss hhaavvee hheellppeedd aaddvvaannccee ttrreemmeennddoouussllyy oouurr uunnddeerrssttaannddiinngg ooff tthheessee ddiisskkss,,
tthhoouugghhtt ttoo rreepprreesseenntt ppllaanneettaarryy ssyysstteemmss dduurriinngg tthhee llaattee ssttaaggeess ooff ppllaanneett ffoorrmmaattiioonn aass tthhee ggaass cclleeaarrss aanndd tthhee
ssyysstteemm bbeeccoommeess ooppttiiccaallllyy tthhiinn.. TThheessee ssyysstteemmss aarree aannaallooggss ooff tthhee KKuuiippeerr bbeelltt iinn tthhee ssoollaarr ssyysstteemm,, aanndd sshhooww aa
vvaarriieettyy ooff nnoonn--ttrriivviiaall ssttrruuccttuurreess aattttrriibbuutteedd ttoo ppllaanneettaarryy ppeerrttuurrbbaattiioonnss aanndd uuttiilliizzeedd ttoo ccoonnssttrraaiinn tthhee pprrooppeerrttiieess
ooff tthhee ppllaanneettss.. HHoowweevveerr,, aannaallyysseess ooff tthheessee ssyysstteemmss hhaavvee llaarrggeellyy iiggnnoorreedd tthhee ffaacctt tthhaatt,, iinnccrreeaassiinnggllyy,, ddeebbrriiss
ddiisskkss aarree ffoouunndd ttoo ccoonnttaaiinn ssmmaallll qquuaannttiittiieess ooff ggaass.. WWee hhaavvee rreecceennttllyy sshhoowwnn tthhaatt dduusstt--ggaass iinntteerraaccttiioonnss wwiitthh
pphhoottooeelleeccttrriicc hheeaattiinngg ccaann pprroodduuccee ssoommee ooff tthhee kkeeyy ppaatttteerrnnss sseeeenn iinn ddeebbrriiss ddiisskkss tthhaatt wweerree pprreevviioouussllyy
aattttrriibbuutteedd ttoo ppllaanneettss.. WWee pprrooppoossee ttoo ccooddee ssooffttwwaarree aanndd rruunn aa ssuuiittee ooff mmooddeellss ttoo ddeevveelloopp tthhee tthheeoorryy ooff
pphhoottooeelleeccttrriicc iinnssttaabbiilliittyy iinn ggaass--rriicchh ooppttiiccaallllyy tthhiinn ddiisskkss iinn lliigghhtt ooff tthhee oobbsseerrvvaattiioonnaall ccoonnssttrraaiinnss sseett bbyy HHSSTT
oobbsseerrvvaattiioonnss aanndd iittss iinntteerraaccttiioonn wwiitthh ootthheerr ddyynnaammiiccaallllyy iimmppoorrttaanntt pprroocceesssseess ssuucchh aass hhyyddrroommaaggnneettiicc ttuurrbbuulleennccee,,
rraaddiiaattiioonn  ffoorrcceess,,  ppllaanneettaarryy  ppeerrttuurrbbeerrss,,  aanndd  sstteellllaarr  flflaarreess..
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TThhee  CCeenntteerrss  ooff  MMAASSSSIIVVEE  SSuurrvveeyy  EElllliippttiiccaall  GGaallaaxxiieess  wwiitthh  SSuuppeerrmmaassssiivvee  BBllaacckk
HHoolleess

CChhuunngg--PPeeii MMaa

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  BBeerrkkeelleeyy

WWee pprrooppoossee ttoo ppeerrffoorrmm aa hhoommooggeenneeoouuss iissoopphhoottaall aannaallyyssiiss ooff aallll ssuuiittaabbllee iimmaaggiinngg ddaattaa iinn tthhee HHSSTT AArrcchhiivvee ffoorr
eeaarrllyy--ttyyppee ggaallaaxxiieess ((EETTGGss)) iinn tthhee MMAASSSSIIVVEE aanndd eeMMAASSSSIIVVEE ssaammpplleess.. MMAASSSSIIVVEE iiss aa vvoolluummee--lliimmiitteedd aanndd sstteellllaarr--
mmaassss--sseelleecctteedd ssuurrvveeyy ooff tthhee ssttrruuccttuurree aanndd ddyynnaammiiccss ooff tthhee 111166 mmoosstt mmaassssiivvee EETTGGss iinn tthhee nnoorrtthheerrnn sskkyy wwiitthhiinn
110088 MMppcc.. MMAASSSSIIVVEE iiss ddeessiiggnneedd ttoo aaddddrreessss aa wwiiddee rraannggee ooff oouuttssttaannddiinngg pprroobblleemmss iinn EETTGG ffoorrmmaattiioonn,, iinncclluuddiinngg
tthhee ccoonnnneeccttiioonn bbeettwweeeenn ssuuppeerrmmaassssiivvee bbllaacckk hhoollee ((BBHH)) aanndd ggaallaaxxyy ggrroowwtthhss,, tthhee vvaarriiaattiioonn iinn ddaarrkk mmaatttteerr
ffrraaccttiioonn aanndd sstteellllaarr IIMMFF wwiitthhiinn aanndd aammoonngg EETTGGss,, aanndd tthhee llaattee--ttiimmee aasssseemmbbllyy ooff ggaallaaxxyy oouuttsskkiirrttss.. WWee hhaavvee
aallrreeaaddyy oobbttaaiinneedd mmuucchh ooff tthhee nneeeeddeedd IIFFSS aanndd wwiiddee--fifieelldd iimmaaggiinngg ffoorr tthhiiss pprroojjeecctt;; hheerree wwee pprrooppoossee ttoo aadddd tthhee
oonnee mmiissssiinngg iinnggrreeddiieenntt -- hhiigghh rreessoolluuttiioonn iimmaaggiinngg wwiitthh HHSSTT -- ttoo nnaaiill ddoowwnn tthhee cceennttrraall pprroofifilleess.. IInn aaddddiittiioonn,, wwee
wwiillll lleevveerraaggee tthhee HHSSTT AArrcchhiivvee aanndd aannaallyyzzee aallll aavvaaiillaabbllee iimmaaggiinngg ddaattaa ffoorr eeMMAASSSSIIVVEE,, aann eexxtteennssiioonn ooff MMAASSSSIIVVEE ttoo
tthhee wwhhoollee sskkyy aanndd 115500 MMppcc.. WWee eexxppeecctt aa hhiigghh ffrraaccttiioonn ooff tthhee pprrooppoosseedd ssaammppllee ooff 9999 mmaassssiivvee EETTGGss wwiitthh
aarrcchhiivvaall HHSSTT ddaattaa ttoo hhaavvee flflaatttteenneedd cceennttrraall lliigghhtt pprroofifilleess.. WWee wwiillll ppeerrffoorrmm 11--DD aanndd 22--DD iissoopphhoottaall aannaallyyssiiss ttoo
mmeeaassuurree tthhee ccoorree ssiizzee,, rraaddiiaall pprroofifillee aanndd mmoorrpphhoollooggyy ooff eeaacchh ggaallaaxxyy.. WWee wwiillll uussee tthhee ccoorree ssiizzee aanndd ttwwoo ttiigghhtt
ssccaalliinngg rreellaattiioonnss ttoo eessttiimmaattee BBHH mmaassss aanndd sspphheerree ooff iinnflfluueennccee,, aanndd eexxaammiinnee ttrreennddss iinn ccoorree ssiizzee,, BBHH mmaassss,, aanndd
BBHH--ttoo--bbuullggee mmaassss rraattiioo wwiitthh ggaallaaxxyy eennvviirroonnmmeenntt.. TThhiiss llaarrggee ssaammppllee ooff EETTGG iimmaaggiinngg ddaattaa ffoorr aa wweellll--ddeefifinneedd
ggaallaaxxyy ssuurrvveeyy wwiillll pprroovviiddee tthhee mmoosstt ccoommpprreehheennssiivvee cceennssuuss ooff nnuucclleeaarr ssttrruuccttuurree,, ccoorree ssiizzee aanndd bbllaacckk hhoollee mmaassss
ffoorr  tthhee  mmoosstt  mmaassssiivvee  ggaallaaxxiieess  iinn  tthhee  llooccaall  uunniivveerrssee..
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FFiinnddiinngg  AAMM  CCVVnn  ssttaarrss  iinn  4477  TTuucc

TThhoommaass MMaaccccaarroonnee

TTeexxaass  TTeecchh  UUnniivveerrssiittyy
WWee pprrooppoossee ttoo oobbsseerrvvee 4477 TTuucc iinn HHee II ((uussiinngg tthhee rreeddsshhiifftteedd HH--aallpphhaa fifilltteerr cceenntteerreedd oonn 666655 nnmm)) aanndd aa
rreellaattiivveellyy bbrrooaadd eemmiissssiioonn lliinnee fifilltteerr ffoorr sslliigghhttllyy hhiigghheerr rreeddsshhiifftt HH--aallpphhaa aatt 668800 nnmm ttoo ggeett aa cclleeaann ccoonnttiinnuuuumm
mmeeaassuurreemmeenntt.. TThheessee nnaarrrrooww bbaanndd iimmaaggeess wwiillll rreevveeaall ssoouurrcceess iinn tthhee cclluusstteerr wwhhiicchh aarree ssttrroonngg iinn oonnee ooff tthhee ttwwoo
fifilltteerrss,, bbuutt nnoott iinn tthhee ootthheerr.. TThhee oobbjjeeccttss ssttrroonngg iinn oonnllyy HH--aallpphhaa wwiillll bbee ssttrroonngg ccaannddiiddaatteess ffoorr bbeeiinngg
ccaattaaccllyyssmmiicc vvaarriiaabblleess,, wwhhiillee tthhee oobbjjeeccttss ssttrroonngg iinn oonnllyy HHee II wwiillll bbee ssttrroonngg ccaannddiiddaatteess ttoo bbee uullttrraaccoommppaacctt
bbiinnaarriieess ---- aaccccrreettiinngg ccoommppaacctt oobbjjeeccttss iinn wwhhiicchh tthhee ddoonnoorr ssttaarr iiss aa wwhhiittee ddwwaarrff.. TThheessee oobbjjeeccttss aarree kkeeyy ttrraacceerrss
ooff wwhheetthheerr gglloobbuullaarr cclluusstteerrss aarree iimmppoorrttaanntt ffaaccttoorriieess ffoorr mmaakkiinngg ggrraavviittaattiioonnaall wwaavvee ssoouurrcceess,, aanndd TTyyppee IIaa
ssuuppeerrnnoovvaaee.. FFuurrtthheerrmmrree,, bbeeccaauussee AAMM CCVVnn ssttaarrss aarree tthhee oonnllyy ccllaassss ooff oobbjjeeccttss wwhhiicchh hhaass aa cchhaarraacctteerriissttiicc
lliiffeettiimmee sshhoorrtteerr tthhaann tthhee ddyynnaammiiccaall eevvoolluuttiioonn ttiimmeessccaallee ooff tthhee cclluusstteerr wwhhiillee aallssoo bbeeiinngg lliikkeellyy ttoo bbee nnuummeerroouuss,,
ddeevveellooppooiinngg aann aapppprrooaacchh ffoorr fifinnddiinngg tthheemm aallssoo ooppeennss uupp tthhee ppoossssiibbiilliittyy ooff eexxaammiinniinngg tthhee hhiissttoorriiccaall eevvoolluuttiioonn ooff
tthhee  ccoorreess  ooff  gglloobbuullaarr  cclluusstteerrss..
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UUnnwwrraappppiinngg  tthhee  MMyysstteerryy  ooff  FFlloowwss  aatt  tthhee  OOnnsseett  ooff  CCoommmmoonn  EEnnvveellooppee  UUssiinngg  tthhee
RReemmaarrkkaabbllee  TTrraannssiieenntt  MM3311  LLRRNN  22001155

MMoorrggaann MMaaccLLeeoodd

UUnniivveerrssiittyy  CCaalliiffoorrnniiaa,,  SSaannttaa  CCrruuzz
TThhee rreecceenntt rreedd ttrraannssiieenntt MM3311 LLRRNN 22001155 iiss tthhoouugghhtt ttoo bbee ccaauusseedd bbyy aa sstteellllaarr mmeerrggeerr.. IItt wwaass ddiissccoovveerreedd iinn
JJaannuuaarryy 22001155 aanndd iiss llooccaatteedd iinn MM3311.. RReemmaarrkkaabbllyy,, tthheerree iiss iimmaaggiinngg ooff aa pprree--oouuttbbuurrsstt ssoouurrccee iinn mmuullttiippllee ccoolloorrss
iinn tthhee HHuubbbbllee SSppaaccee TTeelleessccooppee ((HHSSTT)) aarrcchhiivvee.. WWiitthh tthhee ccoolloorr,, mmaaggnniittuuddee,, aanndd ddiissttaannccee ttoo tthhee ssoouurrccee kknnoowwnn,,
wwee ccaann uussee tthheessee ddaattaa ttoo lliinnkk tthhee bbiinnaarryy ssyysstteemm ttoo tthhee oouuttbbuurrsstt iitt pprroodduucceedd.. OOuurr pprreelliimmiinnaarryy ccaallccuullaattiioonnss
sshhooww tthhaatt tthhee pprree--oouuttbbuurrsstt ssoouurrccee iiss ccoonnssiisstteenntt wwiitthh aa 33 ttoo 55 ssoollaarr mmaassss ssttaarr eevvoollvviinngg uupp tthhee ggiiaanntt bbrraanncchh
((ttoo aabboouutt 3355 ssoollaarr rraaddiiii)) bbeeffoorree iitt eenngguullffss iittss ccoommppaanniioonn iinn aa ccoommmmoonn eennvveellooppee ((CCEE)) eeppiissooddee.. TThhiiss ssoouurrccee
tthheerreeffoorree ooffffeerrss aa uunniiqquuee ooppppoorrttuunniittyy ttoo ppllaaccee ssttrroonngg oobbsseerrvvaattiioonnaall ccoonnssttrraaiinnttss oonn tthhee lloonngg--uunncceerrttaaiinn
pprrooppeerrttiieess ooff flfloowwss aatt tthhee oonnsseett ooff ccoommmmoonn eennvveellooppee iinntteerraaccttiioonnss.. BByy ccoommppaarriissoonn ooff tthhee ttrraannssiieenntt ttoo tthhee pprree--
oouuttbbuurrsstt mmooddeelliinngg wwee fifinndd tthhaatt tthhee ttrraannssiieenntt iiss ddyynnaammiiccaall:: iitt ttaakkeess ppllaaccee iinn ((ooff oorrddeerr)) oonnee bbiinnaarryy ddyynnaammiiccaall
ttiimmee,, aanndd tthhee eejjeeccttaa vveelloocciittiieess aarree aabboovvee tthhee llooccaall eessccaappee vveelloocciittyy.. HHaavviinngg mmooddeelleedd tthhee pprree--oouuttbbuurrsstt sstteellllaarr
pprrooppeerrttiieess,, wwee aarree aabbllee ttoo sseett uupp hhyyddrrooddyynnaammiicc ssiimmuullaattiioonnss ttoo ssttuuddyy tthhee ttrraannssiieenntt.. TThheessee ssiimmuullaattiioonnss wwiillll
ddeetteerrmmiinnee wwhhiicchh eevvoolluuttiioonnaarryy cchhaannnneellss ((aanndd wwhhiicchh bbiinnaarryy mmaassss rraattiiooss)) pprroodduuccee eejjeeccttaa vveelloocciittyy,, mmaassss,, aanndd
eennttrrooppyy ddiissttrriibbuuttiioonnss ccoonnssiisstteenntt wwiitthh tthhee oobbsseerrvveedd ttrraannssiieenntt.. TThhiiss pprrooppoossaall ooffffeerrss tthhee ooppppoorrttuunniittyy ttoo uunnlloocckk
tthhee ppootteennttiiaall ooff tthhiiss sseerreennddiippiittoouuss HHSSTT ddeetteeccttiioonn ooff tthhee bbiinnaarryy ssyysstteemm pprriioorr ttoo oouuttbbuurrsstt.. TThhee pprrooppoosseedd
ddeettaaiilleedd mmooddeelliinngg eeffffoorrtt wwiillll mmaaxxiimmiizzee tthhee bbeenneefifitt ttoo CCEE sscciieennccee aanndd oouurr uunnddeerrssttaannddiinngg ooff tthhiiss lloonngg--uunncceerrttaaiinn
pphhaassee  ooff  bbiinnaarryy  eevvoolluuttiioonn..
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CCoonnnneeccttiinngg  tthhee  sshhaappee  ooff  tthhee  FFUUVV  ssppeeccttrruumm  wwiitthh  ddiisskk  mmoorrpphhoollooggyy::  aa  ccoommbbiinneedd
HHSSTT  aanndd  AALLMMAA  ssttuuddyy  ooff  yyoouunngg  sstteellllaarr  oobbjjeeccttss  iinn  LLuuppuuss

CCaarrlloo MMaannaarraa

EEuurrooppeeaann  SSppaaccee  AAggeennccyy  --  EESSTTEECC
TThhee pphhyyssiiccaall pprrooppeerrttiieess ooff ppllaanneettss rreeflfleecctt tthhee pphhyyssiiccaall aanndd cchheemmiiccaall ccoonntteenntt ooff tthhee ddiisskk iinn wwhhiicchh tthheeyy ffoorrmm..
DDiirreecctt rreessoollvveedd oobbsseerrvvaattiioonnss ooff ddiisskkss,, ee..gg..,, wwiitthh AALLMMAA,, pprroovviiddee uuss wwiitthh ccrruucciiaall iinnffoorrmmaattiioonn oonn tthhee ddiisskk
pprrooppeerrttiieess ttoo vveerriiffyy ppllaanneett ffoorrmmaattiioonn tthheeoorriieess.. AALLMMAA oobbsseerrvvaattiioonnss hhaavvee nnooww rreeaacchheedd lleevveellss ooff ddeettaaiill tthhaatt
ddeemmaanndd aass mmuucchh ddeettaaiill iinn tthhee mmooddeelliinngg.. AA mmaajjoorr iinnppuutt ffoorr mmooddeellss ttoo rreepprroodduuccee rreessoollvveedd AALLMMAA oobbsseerrvvaattiioonnss ooff
ggaass iinn ddiisskkss,, tthhee sshhaappee aanndd iinntteennssiittyy ooff tthhee FFUUVV rraaddiiaattiioonn iimmppiinnggiinngg oonn tthhee ddiisskk,, iiss ssttiillll ppoooorrllyy uunnddeerrssttoooodd.. WWee
tthhuuss pprrooppoossee ttoo oobbsseerrvvee tthhee FFUUVV ssppeeccttrruumm ooff tthhrreeee aallmmoosstt uunneexxttiinncctteedd aanndd ssttiillll aaccccrreettiinngg yyoouunngg ssttaarrss
ssuurrrroouunnddeedd bbyy ddiisskkss wwiitthh ddiiffffeerreenntt mmoorrpphhoollooggyy,, rreecceennttllyy ssttuuddiieedd wwiitthh oouurr nneeww hhiigghh--rreessoolluuttiioonn AALLMMAA
oobbsseerrvvaattiioonnss..
OOuurr  pprrooppoosseedd  oobbsseerrvvaattiioonnss  aaiimm  aatt::
11)) cchhaarraacctteerriizziinngg tthhee FFUUVV flfluuxx ooff yyoouunngg ssttaarrss ssuurrrroouunnddeedd bbyy ddiisskkss ddeetteecctteedd wwiitthh rreessoollvveedd oobbsseerrvvaattiioonnss bbootthh iinn
dduusstt  ((00..8899mmmm))  aanndd  ggaass  ((1133CCOO,,  CC1188OO,,  aanndd  CCNN))  eemmiissssiioonn  wwiitthh  AALLMMAA,,
22)) ssttuuddyyiinngg tthhee cchheemmiiccaall pprrooppeerrttiieess ooff tthheeiirr ddiisskkss ttoo mmooddeell tthheeiirr ggaass ccoonntteenntt,, iinn ppaarrttiiccuullaarr iinncclluuddiinngg tthhee FFUUVV
flfluuxx  iinn  tthhee  wwll<<11110000  AAAA  rreeggiioonn  rreeaacchhaabbllee  oonnllyy  wwiitthh  HHSSTT,,  wwhhiicchh  iiss  ccrruucciiaall  ffoorr  HH22  aanndd  CCOO  pphhoottooddiissssoocciiaattiioonn,,
33)) ddeetteerrmmiinniinngg tthhee rreellaattiioonn bbeettwweeeenn tthhee sshhaappee ooff tthhee oobbsseerrvveedd FFUUVV ssppeeccttrruumm,, iinn ppaarrttiiccuullaarr tthhee mmoolleeccuullaarr
eemmiissssiioonn  lliinneess,,  wwiitthh  tthhee  ddiisskk  mmoorrpphhoollooggyy,,
44)) oobbttaaiinniinngg ssiimmuullttaanneeoouuss ccoovveerraaggee ooff tthhee FFUUVV aanndd NNUUVV ssppeeccttrruumm ttoo ddeetteerrmmiinnee tthhee pphhyyssiiccaall oorriiggiinn aanndd sshhaappee
ooff  tthhee  FFUUVV  eexxcceessss  aabboovvee  tthhee  ddiisskk  aaccccrreettiioonn  eemmiissssiioonn..
FFiinnaallllyy,, tthhee FFUUVV flfluuxx ddeetteerrmmiinneedd hheerree wwiillll aallssoo bbee aa ccrruucciiaall iinnggrreeddiieenntt ffoorr ddiisskk eevvoolluuttiioonn mmooddeellss,, ssuucchh aass
pphhoottooeevvaappoorraattiioonn  mmooddeellss,,  ttoo  tteesstt  wwhheetthheerr  tthheeyy  ccaann  eexxppllaaiinn  tthhee  oobbsseerrvveedd  mmoorrpphhoollooggyy  aanndd  pprrooppeerrttiieess  ooff  ddiisskkss..
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
IIGGMM  aanndd  CCOOSS

IIDD:: 1144774400
EExxpplloorriinngg  aa  MMaassssiivvee  SSttaarrbbuurrsstt  iinn  tthhee  EEppoocchh  ooff  RReeiioonniizzaattiioonn

DDaanniieell MMaarrrroonnee

UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa
WWee rreeqquueesstt ddeeeepp mmuullttii--bbaanndd iimmaaggiinngg ooff aa uunniiqquuee dduussttyy ggaallaaxxyy iinn tthhee EEppoocchh ooff RReeiioonniizzaattiioonn ((EEooRR)),, sseelleecctteedd vviiaa
iittss mmiilllliimmeetteerr--wwaavveelleennggtthh dduusstt eemmiissssiioonn iinn tthhee 22550000--ssqquuaarree--ddeeggrreeee SSoouutthh PPoollee TTeelleessccooppee ssuurrvveeyy..
SSppeeccttrroossccooppiiccaallllyy ccoonnfifirrmmeedd ttoo lliiee aatt zz==66..990000,, tthhiiss ggaallaaxxyy hhaass aa llaarrggee dduusstt mmaassss aanndd iiss lliikkeellyy oonnee ooff tthhee mmoosstt
rraappiiddllyy ssttaarr--ffoorrmmiinngg oobbjjeeccttss iinn tthhee EEooRR.. UUssiinngg GGeemmiinnii--SS,, wwee hhaavvee iiddeennttiififieedd zz--bbaanndd eemmiissssiioonn ffrroomm tthhiiss oobbjjeecctt
tthhaatt ccoouulldd bbee UUVV ccoonnttiinnuuuumm eemmiissssiioonn aatt zz==66..99 oorr ffrroomm aa ffoorreeggrroouunndd lleennss.. IInntteerrpprreettaattiioonn ooff tthhiiss oobbjjeecctt,, aanndd aa
ccoommpplleettee uunnddeerrssttaannddiinngg ooff iittss mmeeaanniinngg ffoorr tthhee cceennssuuss ooff ssttaarr ffoorrmmaattiioonn iinn tthhee EEooRR,, rreeqquuiirreess tthhaatt wwee eessttaabblliisshh
tthhee pprreesseennccee oorr aabbsseennccee ooff ggrraavviittaattiioonnaall lleennssiinngg.. TThhee dduusstt mmaassss oobbsseerrvveedd iinn tthhiiss ssoouurrccee iiss aallssoo uunneexxppeecctteeddllyy
llaarrggee ffoorr iittss eerraa,, aanndd mmeeaassuurreemmeennttss ooff tthhee aasssseemmbblleedd sstteellllaarr ppooppuullaattiioonn,, tthhrroouugghh tthhee UUVV--ccoonnttiinnuuuumm ssllooppee aanndd
rreesstt--ffrraammee ooppttiiccaall ccoolloorr,, wwiillll hheellpp cchhaarraacctteerriizzee tthhee sstteellllaarr mmaassss aanndd dduusstt pprrooppeerrttiieess iinn tthhiiss vveerryy eeaarrllyy ggaallaaxxyy,,
tthhee  mmoosstt  ssppeeccttaaccuullaarr  ggaallaaxxyy  yyeett  ddiissccoovveerreedd  bbyy  tthhee  SSPPTT..
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GGaallaaxxiieess

IIDD:: 1144775544
CCoonnffrroonnttiinngg  tthhee  33DD  OOrriieennttaattiioonn  ooff  GGaallaaccttiicc  DDiisskkss  iinn  SSppaaccee::    DDiisskk  SSttrruuccttuurree  vvss..
CCiirrccuummggaallaaccttiicc  GGaass  FFlloowwss

CCrryyssttaall MMaarrttiinn

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  BBaarrbbaarraa
CCaann tthhee oorriiggiinnss ooff cciirrccuummggaallaaccttiicc ggaass flfloowwss bbee rreeccooggnniizzeedd bbyy tthheeiirr llooccaattiioonn rreellaattiivvee ttoo ggaallaaccttiicc ddiisskkss?? SSeevveerraall
ssttuuddiieess ooff ddiisskk ggaallaaxxiieess ppaaiirreedd wwiitthh bbaacckkggrroouunndd qquuaassaarrss ((oorr ggaallaaxxiieess)) aatt ssmmaallll aanngguullaarr sseeppaarraattiioonn ssuuggggeesstt tthhaatt
tthhee pphhyyssiiccaall oorriiggiinn ooff hhaalloo aabbssoorrppttiioonn aatt llooww iimmppaacctt ppaarraammeetteerrss ((<< 8800 kkppcc)) ddeeppeennddss oonn aazziimmuutthhaall aannggllee,, ii..ee..,,
tthhee aanngguullaarr sseeppaarraattiioonn ooff tthhee ssiigghhttlliinnee ffrroomm tthhee mmaajjoorr aaxxiiss ooff tthhee ddiisskk.. WWee wwiillll uussee tthhee ssppiirraall ssttrruuccttuurree
rreevveeaalleedd bbyy hhiigghh--rreessoolluuttiioonn,, HHSSTT iimmaaggiinngg ttoo tteesstt tthhee ffoolllloowwiinngg ppaarraaddiiggmm:: aabbssoorrppttiioonn nneeaarr tthhee ggaallaaxxyy mmaajjoorr aanndd
mmiinnoorr aaxxeess aarriisseess,, rreessppeeccttiivveellyy,, ffrroomm ggaass aaccccrreettiioonn nneeaarr tthhee ddiisskk ppllaannee aanndd wwiinnddss bblloowwnn ppeerrppeennddiiccuullaarr ttoo tthhee
ddiisskk ppllaannee.. AAddooppttiinngg tthhiiss ffrraammeewwoorrkk,, wwee ddeessccrriibbeedd tthhee kkiinneemmaattiiccss ooff cciirrccuummggaallaaccttiicc MMgg IIII aabbssoorrppttiioonn aanndd
eessttaabblliisshheedd tthhee rreeqquuiirreedd 33DD oorriieennttaattiioonn ooff tteenn ggaallaaccttiicc ddiisskkss.. TThheessee rreessuullttss,, ccoommbbiinneedd wwiitthh rroottaattiioonn ccuurrvveess,,
pprreeddiicctt tthhee ddiirreeccttiioonn iinn wwhhiicchh tthhee ssppiirraall ppaatttteerrnn iinn tthhee ddiisskk wwrraappss.. WWee pprrooppoossee ttoo rreessoollvvee tthhee ssppiirraall ssttrruuccttuurree
iinn HHSSTT iimmaaggeess aanndd tthheerreebbyy tteesstt tthhee bbaassiicc aassssuummppttiioonnss uusseedd bbyy mmaannyy rreesseeaarrcchheerrss ttoo iinntteerrpprreett cciirrccuummggaallaaccttiicc
ssiigghhttlliinneess.. TThhee rreessuullttiinngg kknnoowwlleeddggee wwiillll aadddd iinntteerrpprreettiivvee vvaalluuee ttoo tthhee ggrroowwiinngg ccoolllleeccttiioonn ooff aarrcchhiivveedd,, qquuaassaarr
ssppeeccttrraa,, wwhhiicchh wwiillll hhooppeeffuullllyy eelluucciiddaattee hhooww ggaallaaxxiieess ggeett tthheeiirr ggaass aanndd eennrriicchh tthhee ssuurrrroouunnddiinngg mmeeddiiuumm wwiitthh
hheeaavvyy  eelleemmeennttss..
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SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1144770077
SSeeaarrcchhiinngg  ffoorr  tthhee  MMoosstt  MMaassssiivvee  SSttaarrss  iinn  MM3311  aanndd  MM3333

PPhhiilliipp MMaasssseeyy

LLoowweellll  OObbsseerrvvaattoorryy
OOuurr ssppiirraall nneeiigghhbboorrss MM3311 aanndd MM3333 ccaann bbee uusseedd aass llaabboorraattoorriieess ffoorr tteessttiinngg oouurr tthheeoorriieess ooff mmaassssiivvee ssttaarr
eevvoolluuttiioonn.. SSiinnccee mmaassssiivvee ssttaarr eevvoolluuttiioonn ddeeppeennddss hheeaavviillyy mmeettaalllliicciittyy,, MM3311 aanndd MM3333 ppllaayy aa ppaarrttiiccuullaarrllyy iimmppoorrttaanntt
rroollee iinn tthhiiss rreeggaarrdd:: MM3311 hhaass aa mmeettaalllliicciittyy aabboouutt 11..55xx ssoollaarr,, wwhhiillee MM3333 ppoosssseesssseess aa mmeettaalllliicciittyy ggrraaddiieenntt ggooiinngg
ffrroomm ssoollaarr iinn tthhee cceenntteerr ttoo ssuubb--ssoollaarr iinn tthhee oouutteerr rreeggiioonnss.. CCoommpplleettee ssaammpplleess ooff eevvoollvveedd mmaassssiivvee ssttaarrss hhaavvee
bbeeeenn iiddeennttiififieedd iinn tthheessee ggaallaaxxiieess,, bbuutt lliittttllee iiss kknnoowwnn ooff tthheeiirr uunneevvoollvveedd pprreeddeecceessssoorrss,, tthhee OO--ttyyppee ssttaarrss.. TThhee
uuppppeerr--lleefftt ppoorrttiioonnss ooff tthhee HH--RR ddiiaaggrraammss ooff MM3311 aanndd MM3333 aarree vviirrttuuaallllyy eemmppttyy,, nnoott bbeeccaauussee ooff tthhee ssccaanntt
nnuummbbeerrss ooff mmaassssiivvee ssttaarrss,, bbuutt ffrroomm oouurr llaacckk ooff kknnoowwlleeddggee.. WWee aarree pprrooppoossiinngg aa sseerriieess ooff UUVV SSNNAAPPss ooff tthhee
mmoosstt aaccttiivvee ssttaarr--ffoorrmmiinngg rreeggiioonnss iinn MM3311 aanndd MM3333.. TThheessee rreeggiioonnss wweerree pprreevviioouussllyy iimmaaggeedd aass ppaarrtt ooff aa CCyyccllee
1155 ttrreeaassuurryy pprrooppoossaall,, aanndd hhaavvee ggoooodd ooppttiiccaall ccoolloorrss,, bbuutt tthhee UUVV iimmaaggeess wweerree sseevveerreellyy aaffffeecctteedd bbyy cchhaarrggee
ttrraannssffeerr eefffificciieennccyy iissssuueess wwhheenn tthhee ddaattaa wweerree ttaakkeenn nneeaarr tthhee eenndd ooff WWFFPPCC22''ss lliiffee.. OOuurr ggooaall iiss ttoo uussee
pphhoottoommeettrryy  ffrroomm  tthheessee  iimmaaggeess  ttoo  hheellpp  uuss  iiddeennttiiffyy  tthhee  mmoosstt  mmaassssiivvee  ssttaarrss  iinn  tthheessee  ggaallaaxxiieess..
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GGaallaaxxiieess

IIDD:: 1144770088
PPrroobbiinngg  tthhee  cciirrccuummggaallaaccttiicc  mmeeddiiuumm  ooff  ggaallaaxxiieess  wwiitthh  ddeeeepp  oobbsseerrvvaattiioonnss..

SSmmiittaa MMaatthhuurr

TThhee  OOhhiioo  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy
TThhee  cciirrccuummggaallaaccttiicc  mmeeddiiuumm  ((CCGGMM))  ooff  ggaallaaxxiieess  iiss  ccrriittiiccaall  ffoorr  uunnddeerrssttaannddiinngg  ggaallaaxxyy  
ffoorrmmaattiioonn  aanndd  eevvoolluuttiioonn,,  tthhee  iinntteerrppllaayy  bbeettwweeeenn  ffeeeeddbbaacckk  aanndd  aaccccrreettiioonn,,  rreeccyycclliinngg  
ooff  mmeettaallss,,  aanndd  aann  oovveerraallll  aaccccoouunnttiinngg  ooff  ccoossmmiicc  bbaarryyoonnss..  SSeevveerraall  llaarrggee,,  sshhaallllooww  HHSSTT  
ssuurrvveeyyss  hhaavvee  pprroovviiddeedd  aa  mmaajjoorr  sstteepp  iinn  tthhiiss  ddiirreeccttiioonn,,  fifinnddiinngg  eexxtteennddeedd,,  mmaassssiivvee,,  
mmeettaall  bbeeaarriinngg  CCGGMMss  aarroouunndd  ssttaarr--ffoorrmmiinngg  ggaallaaxxiieess..  HHiigghh  iioonniizzaattiioonn  mmeettaall  lliinneess,,  ssuucchh  
aass  OOVVII  aanndd  NNeeVVIIIIII,,  aarree  ppaarrttiiccuullaarrllyy  uusseeffuull  ttoo  pprroobbee  tthhee  wwaarrmm--hhoott  ggaass  wwhhiicchh  iiss  
bbeelliieevveedd  ttoo  ccoonnttaaiinn  mmoosstt  ooff  tthhee  bbaarryyoonniicc  mmaassss..  HHoowweevveerr,,  tthheessee  mmeettaall  lliinneess  ccoouulldd  bbee  
pprroodduucceedd  iinn  tthhee  hhoott  ggaass  iinn  ccoolllliissiioonnaall  iioonniizzaattiioonn  eeqquuiilliibbrriiuumm,,  oorr  iinn  ccoooolleerr  
pphhoottooiioonniizzeedd  ggaass..  TThhiiss  aammbbiigguuiittyy  ccaann  bbee  rreessoollvveedd  bbyy  uussiinngg  kkiinneemmaattiicc  iinnffoorrmmaattiioonn..  
AAtt  tthhee  eexxppeecctteedd  tteemmppeerraattuurree  ooff  330000,,000000KK,,  tthhee  ffrraaccttiioonn  ooff  nneeuuttrraall  hhyyddrrooggeenn  iiss  ssmmaallll,,  
bbuutt  ddeetteeccttaabbllee  aanndd  tthhee  LLyymmaann  aallpphhaa  lliinnee  iiss  tthheerrmmaallllyy  bbrrooaaddeenneedd  ttoo  aabboouutt  7755  kkmm//ss..  
TThhuuss  BBrrooaadd  LLyymmaann  AAllpphhaa  ((BBLLAA))  lliinneess  pprroovviiddee  aa  uusseeffuull  ttooooll  ttoo  pprroobbee  tthhee  hhoott  ggaass,,  bbuutt
ddeetteeccttiinngg  BBLLAAss  rreeqquuiirree  hhiigghh  SS//NN  ssppeeccttrraa..  WWee  pprrooppoossee  hhiigghh  SS//NN  CCOOSS  GG116600MM  oobbsseerrvvaattiioonnss  
ooff  aa  ccaarreeffuullllyy  sseelleecctteedd  ttaarrggeett  ttoo  ddeetteecctt  BBLLAAss  ffrroomm  CCGGMMss  ooff  ttwwoo  ggaallaaxxiieess  ttoo  bbeetttteerr
uunnddeerrssttaanndd  tthhee  pphhyyssiiccss  ooff  tthhee  CCGGMM..  WWiitthh  tthhee  pprrooppoosseedd  ddeeeepp  oobbsseerrvvaattiioonnss  wwee  wwiillll  
ddiirreeccttllyy  mmeeaassuurree  tthhee  tteemmppeerraattuurree,,  mmeettaalllliicciittyy  aanndd  mmaassss  ooff  tthhee  wwaarrmm--hhoott  ggaass,,  pprroovviiddiinngg  
vvaalluuaabbllee  iinnppuutt  ttoo  mmooddeellss  ooff  ggaallaaxxyy  ffoorrmmaattiioonn..  SSuucchh  ddeeeepp  oobbsseerrvvaattiioonnss  aarree  ccrruucciiaall  ttoo  
uunnddeerrssttaanndd  tthhee  rreessuullttss  ffrroomm  sshhaallllooww  ssuurrvveeyyss  tthhaatt  hhaavvee  uusseedd  hhuunnddrreeddss  ooff  HHSSTT  oorrbbiittss,,  
bbuutt  tthhee  iinnvveessttmmeenntt  ooff  ttiimmee  iiss  ssttiillll  mmooddeesstt..
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IIDD:: 1144661144
DDeeaatthh  oorr  SSuurrvviivvaall??  DDeetteerrmmiinniinngg  tthhee  nnaattuurree  ooff  SSNNee  IIIInn--PP  eexxpplloossiioonnss

JJoonn MMaauueerrhhaann

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  BBeerrkkeelleeyy
AAnn iinnccrreeaassiinngg nnuummbbeerr ooff ttrraannssiieennttss ccllaassssiififiaabbllee aass iinntteerraaccttiinngg ssuuppeerrnnoovvaaee ooff TTyyppee IIIInn hhaavvee bbeeccoommee tthhee ssuubbjjeecctt
ooff iinntteennssee ddeebbaattee,, aass tthhee ddeeaatthh oorr ssuurrvviivvaall ooff tthhee pprreeccuurrssoorr ssttaarr iiss uunncclleeaarr.. TThhiiss iiss bbeeccaauussee ggiiaanntt nnoonn--tteerrmmiinnaall
eerruuppttiioonnss ffrroomm mmaassssiivvee lluummiinnoouuss bblluuee vvaarriiaabbllee ((LLBBVV)) ssttaarrss ccaann ssppeeccttrroossccooppiiccaallllyy rreesseemmbbllee SSNNee IIIInn aanndd aacchhiieevvee
ccoommppaarraabbllee lluummiinnoossiittiieess vviiaa sshhoocckk iinntteerraaccttiioonn wwiitthh pprree--eexxiissttiinngg cciirrccuummsstteellllaarr mmaatteerriiaall ((CCSSMM)).. TThhee sstteellllaarr oorriiggiinn
ooff tthhee nneeww SSNNee IIIInn--PP ccllaassss ooff eexxpplloossiioonnss iiss ppaarrttiiccuullaarrllyy ccoonnttrroovveerrssiiaall.. CCoommppeettiinngg iinntteerrpprreettaattiioonnss pprreeddiicctt sstteellllaarr
pprrooggeenniittoorrss wwiitthh vveerryy ddiiffffeerreenntt iinniittiiaall mmaasssseess aanndd eexxpplloossiioonn oouuttccoommeess:: 11)) nnoonn--tteerrmmiinnaall ssuuppeerr--EEddddiinnggttoonn
eerruuppttiioonnss ffrroomm LLBBVVss;; 22)) ccoollllaappssaarrss ffrroomm vveerryy mmaassssiivvee ssttaarrss tthhaatt sshhoouulldd ddiiee wwiitthhiinn tthheeiirr nnaattaall OOBB aassssoocciiaattiioonnss;;
aanndd 33)) eelleeccttrroonn--ccaappttuurree SSNNee ffrroomm ssuuppeerr--AAGGBB ssttaarrss wwiitthh ddeennssee CCSSMM eennvveellooppeess.. TToo rreessoollvvee tthhee uunncceerrttaaiinn oorriiggiinn
ooff SSNNee IIIInn--PP,, wwee pprrooppoossee aa ssiimmppllee aanndd iinneexxppeennssiivvee ooppttiiccaall iimmaaggiinngg eexxppeerriimmeenntt ttoo sseeee iiff tthheerree iiss aa lluummiinnoouuss
ssuurrvviivviinngg ssttaarr rreemmaaiinniinngg aatt tthhee ssiittee.. UUVV iimmaaggiinngg iiss aallssoo pprrooppoosseedd ttoo ddeetteerrmmiinnee tthhee nnaattuurree ooff aa UUVV ssoouurrccee
ddeetteecctteedd  iinn  pprree--eexxpplloossiioonn  GGAALLEEXX  iimmaaggeess,,  aanndd  ttoo  ssuurrvveeyy  tthhee  pprrooggeenniittoorr''ss  eennvviirroonnmmeenntt  ffoorr  ssiibblliinngg  OO--ttyyppee  ssttaarrss..
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: SSNNAAPP
SStteellllaarr  PPooppuullaattiioonnss

IIDD:: 1144776622

AA  UUVV  cceennssuuss  ooff  tthhee  ssiitteess  ooff  ccoorree--ccoollllaappssee  ssuuppeerrnnoovvaaee

JJuussttyynn MMaauunndd

UUnniivveerrssiittyy  ooff  SShheefffifieelldd

CCoorree--ccoollllaappssee ssuuppeerrnnoovvaaee ((CCCCSSNNee)) ooccccuurr iinn ssttaarr--ffoorrmmiinngg ggaallaaxxiieess.. TThhee llooccaattiioonnss ooff CCCCSSNNee aarree iinneexxttrriiccaabbllyy ttiieedd
ttoo wwhheerree tthhee pprrooggeenniittoorrss wweerree ffoorrmmeedd aanndd tthhee mmaassssiivvee ssttaarrss tthhaatt ffoorrmmeedd aalloonngg ssiiddee tthheemm.. TThhee nnaattuurree ooff tthhee
hhoosstt sstteellllaarr ppooppuullaattiioonn aatt tthhee ssiitteess ooff SSNNee pprroovviiddeess aa rreeccoorrdd ooff tthhee oorriiggiinn ooff tthhee SSNN pprrooggeenniittoorrss aanndd tteellllss uuss ooff
tthhee  rroollee  SSNNee  ppllaayy  iinn  tthhee  pphhyyssiiccaall  eevvoolluuttiioonn  ooff  tthheeiirr  hhoosstt  eennvviirroonnmmeennttss..
WWee pprrooppoossee aa SSNNAAPP iimmaaggiinngg pprrooggrraamm,, tthhaatt eexxppllooiittss tthhee uunniiqquuee ccaappaabbiilliittyy ooff HHSSTT ttoo ccoonndduucctt hhiigghh--rreessoolluuttiioonn UUVV
iimmaaggiinngg,, ttoo iimmaaggee tthhee lluummiinnoouuss,, UUVV bbrriigghhtt mmaassssiivvee ssttaarr ppooppuullaattiioonnss aatt tthhee ssiitteess ooff HH--ppoooorr TTyyppee IIIIbb aanndd IIbbcc
SSNNee.. TThhee aaiimm ooff tthhiiss pprrooggrraamm iiss ttoo aasssseessss tthhee ssttaarr ffoorrmmaattiioonn hhiissttoorryy aatt tthhee ssiitteess ooff tthheessee SSNNee ((tthhrroouugghh
pprrooppeerrttiieess ssuucchh aass tthhee nnuummbbeerr ooff mmaassssiivvee ssttaarrss iinn tthhee SSNN eennvviirroonnmmeennttss,, tthheeiirr ssppaattiiaall eexxtteenntt,, tthheeiirr aaggee aanndd
ttoottaall  mmaassss))  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  oorriiggiinnss  aanndd  ssuubbsseeqquueenntt  eexxpplloossiioonn  pprrooppeerrttiieess  ooff  tthheessee  eevveennttss..

114466 66//2244//22001166

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2244  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
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IIDD:: 1144776633
EExxpplloorriinngg  tthhee  ssoouurrccee  ooff  tthhee  llaattee--ttiimmee  bbrriigghhttnneessss  ooff  SSNN  22001111ddhh

JJuussttyynn MMaauunndd

UUnniivveerrssiittyy  ooff  SShheefffifieelldd
LLaattee--ttiimmee HHSSTT bbrrooaadd--bbaanndd pphhoottoommeettrriicc oobbsseerrvvaattiioonnss ooff SSNN 22001111ddhh iinn 22001144 aanndd 22001166 hhaavvee sshhoowwnn tthhaatt,,
rraatthheerr tthhaann ccoonnttiinnuuiinngg ttoo ddeecclliinnee iinn bbrriigghhttnneessss,, tthhee lliigghhtt ccuurrvvee iiss flflaatttteenniinngg ooffff.. TThhee rreeaassoonn ffoorr tthhiiss iiss
uunnkknnoowwnn,, bbuutt ccoouulldd bbee dduuee ttoo ""ffrreeeezzee--oouutt"" iinn tthhee eejjeeccttaa,, tthhee oonnsseett ooff iinntteerraaccttiioonn bbeettwweeeenn tthhee eejjeeccttaa aanndd aa
nneeww ddeennssee cciirrccuummsstteellllaarr mmeeddiiuumm,, tthhee pprreesseennccee ooff aa lliigghhtt eecchhoo oorr,, eevveenn,, tthhee pprreesseennccee ooff aa bbiinnaarryy ccoommppaanniioonn
bbeeiinngg sslloowwllyy rreevveeaalleedd.. SScceennaarriiooss iinnvvoollvviinngg tthhee oonnsseett ooff iinntteerraaccttiioonn bbeettwweeeenn tthhee eejjeeccttaa aanndd aa ddiissttaanntt
cciirrccuummsstteellllaarr mmeeddiiuumm aanndd tthhee pprreesseennccee ooff aa lliigghhtt eecchhoo iinn aa dduusstt sshheellll aarroouunndd tthhee SSNN,, aallll ddeeppeenndd ddiirreeccttllyy oonn
tthhee mmaassss lloossss hhiissttoorryy ooff tthhee YYeellllooww SSuuppeerrggiiaanntt pprrooggeenniittoorr.. WWee pprrooppoossee aa sseerriieess ooff bbrrooaadd aanndd nnaarrrrooww bbaanndd
oobbsseerrvvaattiioonnss ooff SSNN 22001111ddhh ttoo tteesstt eeaacchh ooff tthhee ppoossssiibbllee sscceennaarriiooss,, aanndd ppllaaccee ccoonnssttrraaiinnttss oonn tthhee ccuurrrreenntt
pprrooppeerrttiieess ooff tthhee eejjeeccttaa ooff tthhiiss SSNN aanndd tthhee mmaassss lloossss hhiissttoorryy ooff tthhee ssttaarr tthhaatt eexxppllooddeedd.. OOnnllyy HHSSTT iiss ccaappaabbllee ooff
pprroovviiddiinngg tthhee ccoommbbiinnaattiioonn ooff ssppaattiiaall rreessoolluuttiioonn aanndd ddeepptthh aatt UUVV aanndd ooppttiiccaall wwaavveelleennggtthhss tthhaatt wwiillll bbee ccrriittiiccaall ttoo
mmaakkiinngg  pprreecciissee  pphhoottoommeettrriicc  mmeeaassuurreemmeennttss  ooff  SSNN  22001111ddhh..
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HHSSTT//WWFFCC33  SSppeeccttrroossccooppyy  ooff  <<  440000  AAUU  CCoommppaanniioonnss  ttoo  OOrriioonn  YYoouunngg  SStteellllaarr
OObbjjeeccttss

BBrriiaann MMaazzuurr

UUnniivveerrssiittyy  ooff  TToolleeddoo
WWee pprrooppoossee WWFFCC33 GG114411 ggrriissmm ssppeeccttrroossccooppyy ooff ccoommppaanniioonnss ttoo yyoouunngg sstteellllaarr oobbjjeeccttss ((YYSSOOss)) iinn tthhee OOrriioonn
mmoolleeccuullaarr cclloouudd wwhhiicchh wweerree iiddeennttiififieedd iinn aa WWFFCC33//HHSSTT 11..66 mmiiccrroonn ssuurrvveeyy ooff 332200 YYSSOOss iinn OOrriioonn.. WWee wwiillll ttaarrggeett
ssiixx cclloossee ccoommppaanniioonnss wwiitthh sseeppaarraaiittoonnss << 440000 AAUU wwhhiicchh hhaavvee FF116600WW mmaaggnniittuuddeess bbeettwweeeenn 1177--1199;; tthheessee aarree
ttoooo ffaaiinntt oobbttaaiinn ssppeeccttrraa ffrroomm ggrroouunndd--bbaasseedd tteelleeccooppeess uussiinngg LLGGSS AAOO.. TToo ddeetteerrmmiinnee ssppeeccttrraall ttyyppeess aanndd mmaasssseess
ffoorr tthheessee ssoouurrcceess,, wwee wwiillll uussee ggrriissmm ssppeeccttrroossccooppyy ttoo ddeetteecctt bbrrooaadd wwaatteerr ffeeaattuurreess iinn tthhee pphhoottoosspphheerriicc
ssppeeccttrruumm.. TThheessee oobbsseerrvvaattiioonnss aarree ppaarrtt ooff aa ccoooorrddiinnaatteedd ssppeeccttrroossccooppyy ccaammppaaiiggnn;; tthhee rreemmaaiinniinngg ccoommppaanniioonnss
hhaavvee bbeeeenn//wwiillll bbee oobbsseerrvveedd uussiinngg ssppeeccttrrooggrraapphhss oonn ggrroouunndd--bbaasseedd tteelleessccooppeess aass wweellll aass aa HHSSTT ((CCyyccllee 2222))..
TThheessee ddaattaa wwiillll ccoonnssttrraaiinn tthhee ccoommppaanniioonn mmaassss ffuunnccttiioonn aatt pprroojjeecctteedd sseeppaarraattiioonnss ooff 110000--11000000 AAUU ffrroomm OOrriioonn
yyoouunngg sstteellllaarr oobbjjeeccttss.. GGiivveenn tthheeiirr ffaaiinntt mmaaggnniittuuddeess,, aass mmaannyy aass hhaallff ooff tthhee ccoommppaanniioonnss mmaayy bbee bbeellooww tthhee
HHyyddrrooggeenn bbuurrnniinngg lliimmiitt.. WWiitthh ssppeeccttrraa,, wwee ccaann ddeetteerrmmiinnee wwhheetthheerr oorr nnoott tthheerree iiss aann eexxcceessss ooff ssuubb--sstteellllaarr
ccoommppaanniioonnss rreellaattiivvee ttoo tthhee fifieelldd IIMMFF aatt tthheessee sseeppaarraattiioonnss;; tthheerreebbyy tteessttiinngg wwhheetthheerr tthhee ccoommppaanniioonnss ffoorrmm ffrroomm
tthhee ffrraaggmmeennttaattiioonn ooff tthhee ppaarreennttaall cclloouudd oorr bbyy ffrraaggmmeennaattiioonn iinn pprroottoosstteellllaarr ddiisskkss.. FFuurrtthheerrmmoorree,, tthhee HHSSTT ssuurrvveeyy
sshhoowweedd tthhaatt tthhee oobbsseerrvveedd ffrraaccttiioonn ooff ssttaarrss wwiitthh ccoommppaanniioonnss iinnccrreeaasseess ~~5500%% bbeettwweeeenn llooww aanndd hhiigghh sstteellllaarr
ddeennssiittyy rreeggiioonn iinn OOrriioonn;; ssuuggggeessttiinngg tthhaatt tthhee ffoorrmmaattiioonn ooff mmuullttiippllee ssyysstteemmss iiss ddeeppeennddeenntt oonn tthhee bbiirrtthh
eennvviirroonnmmeenntt..  WWiitthh  ssppeeccttrraa,,  wwee  ccaann  eexxpplloorree  tthhee  pphhyyssiiccaall  mmeecchhaanniissmmss  ffoorr  tthhiiss  eennhhaanncceedd  ffoorrmmaattiioonn..
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SSDDSSSSCCGGBB--4466558899..11  ----  aa  LLyymmaann  AAllpphhaa  BBlloobb  aatt  LLooww  RReeddsshhiifftt??

SStteepphhaann MMccCCaannddlliissss

TThhee  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy
WWee pprreesseenntt oobbsseerrvvaattiioonnss tthhaatt ssuuggggeesstt SSDDSSSSCCGGBB--4466558899..11 mmaayy bbee aa LLyymmaann aallpphhaa bblloobb aatt aa rreeddsshhiifftt ooff zz ==
00..227733.. LLyymmaann aallpphhaa bblloobbss aarree ttyyppiiccaallllyy ffoouunndd iinn aabbuunnddaannccee aatt rreeddsshhiifftt aarroouunndd 22 -- 33,, iinn ssttrroonnggllyy cclluusstteerreedd
eennvviirroonnmmeennttss.. TThheeyy aarree ccuurriioouuss mmaarrkkeerrss ooff llaarrggee ssccaallee ssttrruuccttuurree,, ddeevvooiidd ooff ccoonnttiinnuuuumm eemmiissssiioonn,, wwiitthh
lluummiinnooiittiieess LL((LLyyaa)) ~~ 11ee4444 eerrgg//ss,, aanndd lliinneeaarr ddiimmeennssiioonnss ~~ 110000 kkppcc.. TThhee eexxaacctt mmeecchhaanniissmm((ss)) ffoorr eexxcciittaattiioonn
hhaavvee nnoott bbeeeenn ccoonncclluussiivveellyy iiddeennttiififieedd,, bbuutt sseevveerraall hhaavvee bbeeeenn pprrooppoosseedd,, iinncclluuddiinngg eexxcciittaattiioonn ffrroomm ccoolldd aaccccrreettiioonn
ssttrreeaammss,, rreessoonnaannccee ssccaatttteerriinngg ffrroomm nneeaarrbbyy ssoouurrcceess,, ssuuppeerrnnoovvaaee oorr sstteellllaarr ddrriivveenn oouuttflfloowwss,, eettcc.. TThheeyy aarree
aannttiicciippaatteedd ttoo bbee rraarree aatt llooww rreeddsshhiifftt,, wwiitthh tthhee nneeaarreesstt oonnee eevveerr ffoouunndd rreessiiddiinngg aatt zz ==11.. IIff ccoonnfifirrmmeedd bbyy tthhee
oobbsseerrvvaattiioonnss pprrooppoosseedd hheerree,, tthheenn tthhiiss wwoouulldd bbee tthhee lloowweesstt rreeddsshhiifftt LLyymmaann aallpphhaa bblloobb eevveerr ffoouunndd.. IItt wwoouulldd
tthheenn ooffffeerr tthhee ooppppoorrttuunniittyy ttoo ffuullllyy eexxaammiinnee iittss llooccaattiioonn wwiitthhiinn tthhee cclluusstteerr eennvviirroonnmmeenntt,, wwhheerreeiinn hhiigghh ssppaattiiaall
aanndd ssppeeccttrraall rreessoolluuttiioonn oobbsseerrvvaattiioonnss ccoouulldd bbee bbrroouugghhtt--ttoo--bbeeaarr,, wwiitthh tthhee uullttiimmaattee ggooaall ooff ddeetteerrmmiinniinngg tthhee
eexxcciittaattiioonn mmeecchhaanniissmm ffoorr tthheessee eenniiggmmaattiicc oobbjjeeccttss.. OOuurr ggooaall ffoorr tthhiiss pprrooppoossaall iiss ttoo sseeaarrcchh ffoorr eemmbbeeddddeedd
ccoonnttiinnuuuumm eemmiittttiinngg ssoouurrcceess,, aanndd ttoo ccoonnfifirrmm oorr ddeennyy tthhee LLyymmaann aallpphhaa bblloobb nnaattuurree ooff tthhiiss oobbjjeecctt tthhrroouugghh tthhee
uussee  ooff  ffaarr--UUVV  iimmaaggiinngg  aanndd  sslliittlleessss  ssppeeccttrroossccooppyy..
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AA  FFlleexxiibbllee  CCoossmmiicc  UUllttrraavviioolleett  BBaacckkggrroouunndd  MMooddeell

MMaatttthheeww MMccQQuuiinnnn

UUnniivveerrssiittyy  ooff  WWaasshhiinnggttoonn
HHSSTT ssttuuddiieess ooff tthhee IIGGMM,, ooff tthhee CCGGMM,, aanndd ooff rreeiioonniizzaattiioonn--eerraa ggaallaaxxiieess aarree aallll aaiiddeedd bbyy iioonniizziinngg bbaacckkggrroouunndd
mmooddeellss,, wwhhiicchh aarree aa ccrriittiiccaall iinnppuutt iinn mmooddeelliinngg tthhee iioonniizzaattiioonn ssttaattee ooff ddiiffffuussee,, ~~1100^̂44 KK ggaass.. TThhee iioonniizzaattiioonn
ssttaattee iinn ttuurrnn eennaabblleess tthhee ddeetteerrmmiinnaattiioonn ooff ddeennssiittiieess aanndd ssiizzeess ooff aabbssoorrbbiinngg cclloouuddss aanndd,, wwhheenn aapppplliieedd ttoo tthhee
LLyy--aa ffoorreesstt,, tthhee gglloobbaall iioonniizziinngg eemmiissssiivviittyy ooff ssoouurrcceess.. UUnnffoorrttuunnaatteellyy,, ssttuuddiieess tthhaatt uussee tthheessee bbaacckkggrroouunndd mmooddeellss
hhaavvee nnoo wwaayy ooff ggaauuggiinngg tthhee aammoouunntt ooff uunncceerrttaaiinnttyy iinn tthhee aaddoopptteedd mmooddeell ootthheerr tthhaann ttoo rreeccoommppuuttee tthheeiirr
rreessuullttss uussiinngg pprreevviioouuss bbaacckkggrroouunndd mmooddeellss wwiitthh oouuttddaatteedd oobbsseerrvvaattiioonnaall iinnppuuttss.. AAss ooff yyeett tthheerree hhaass bbeeeenn nnoo
ssyysstteemmaattiicc ssttuuddyy ooff uunncceerrttaaiinnttiieess iinn tthhee bbaacckkggrroouunndd mmooddeell aanndd tthheerree uunnffoorrttuunnaatteellyy iiss nnoo ppuubblliiccllyy aavvaaiillaabbllee
uullttrraavviioolleett bbaacckkggrroouunndd ccooddee.. AA ppuubblliicc ccooddee wwoouulldd eennaabbllee uusseerrss ttoo uuppddaattee tthhee ccaallccuullaattiioonn wwiitthh tthhee llaatteesstt
oobbsseerrvvaattiioonnaall ccoonnssttrraaiinnttss,, aanndd iitt wwoouulldd aallllooww uusseerrss ttoo eexxppeerriimmeenntt wwiitthh vvaarryyiinngg tthhee bbaacckkggrroouunndd mmooddeell''ss
aassssuummppttiioonnss rreeggaarrddiinngg eemmiissssiioonnss aanndd aabbssoorrppttiioonnss.. WWee pprrooppoossee ttoo ddeevveelloopp aa ppuubblliiccllyy aavvaaiillaabbllee iioonniizziinngg
bbaacckkggrroouunndd ccooddee aanndd,, aass aann iinniittiiaall aapppplliiccaattiioonn,, qquuaannttiiffyy tthhee lleevveell ooff uunncceerrttaaiinnttyy iinn tthhee iioonniizziinngg bbaacckkggrroouunndd
ssppeeccttrruumm aaccrroossss ccoossmmiicc ttiimmee.. AAss tthhee bbaacckkggrroouunndd mmooddeell iimmpprroovveess,, ssoo ddooeess oouurr uunnddeerrssttaannddiinngg ooff ((11)) tthhee
ssoouurrcceess tthhaatt ddoommiinnaattee iioonniizziinngg eemmiissssiioonnss aaccrroossss ccoossmmiicc ttiimmee aanndd ((22)) tthhee pprrooppeerrttiieess ooff ddiiffffuussee ggaass iinn tthhee
cciirrccuummggaallaaccttiicc mmeeddiiuumm,, tthhee WWHHIIMM,, aanndd tthhee LLyy--aa ffoorreesstt.. HHSSTT iiss tthhee pprriimmaarryy tteelleessccooppee ffoorr ssttuuddyyiinngg bbootthh tthhee
hhiigghheesstt rreeddsshhiifftt ggaallaaxxiieess aanndd llooww--rreeddsshhiifftt ddiiffffuussee ggaass.. TThhee pprrooppoosseedd pprrooggrraamm wwoouulldd bbeenneefifitt HHSSTT ssttuuddiieess ooff tthhee
UUnniivveerrssee  aatt  zz~~00  aallll  tthhee  wwaayy  uupp  ttoo  zz  ==  1100,,  iinncclluuddiinngg  ooff  hhiigghh--zz  ggaallaaxxiieess  oobbsseerrvveedd  iinn  tthhee  HHSSTT  FFrroonnttiieerr  FFiieellddss..
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1144669955
WWFFCC33  IImmaaggiinngg  ooff    2244  uumm  DDrrooppoouutt  PPrroottoossttaarrss  iinn  OOrriioonn

SS.. MMeeggeeaatthh

UUnniivveerrssiittyy  ooff  TToolleeddoo
WWee pprrooppoossee WWFFCC33 iimmaaggiinngg ooff ffoouurr uunnuussuuaall ccaannddiiddaattee pprroottoossttaarrss tthhaatt wweerree uunnccoovveerreedd iinn SSppiittzzeerr aanndd HHeerrsscchheell
oobbsseerrvvaattiioonnss ooff tthhee OOrriioonn MMoolleeccuullaarr CClloouudd.. TThheessee ssoouurrcceess eexxhhiibbiitteedd aa ccoommbbiinnaattiioonn ooff wweeaakk 2244 uumm flfluuxxeess,,
mmooddeesstt ttoo bbrriigghhtt 7700 uumm flfluuxxeess,, llooww lluummiinnoossiittiieess aanndd bboolloommeettrriicc tteemmppeerraattuurreess,, bbuutt ccoommppaarraattiivveellyy bbrriigghhtt
eemmiissssiioonn bbeettwweeeenn 33..66 aanndd 88 uumm.. SSiinnccee tthheeyy ddiidd nnoott ffaallll iinnttoo oonnee ooff tthhee ttyyppiiccaall pprroottoossttaarr ccllaasssseess,, tthheeyy wweerree
nnoott ttaarrggeetteedd ffoorr ffuutthheerr ssttuuddyy.. AA rreecceenntt HHSSTT//WWFFCC33 FF116600WW ssnnaappsshhoott ssuurrvveeyy sseerreennddiippttiioouussllyy iimmaaggeedd oonnee ooff
tthheessee ssoouurrcceess,, rreevveeaalliinngg aa bbiippoollaarr nneebbuullaa wwiitthh aa bbrrooaadd dduusstt llaannee aanndd bbiinnaarryy ppooiinntt ssoouurrcceess.. TThhiiss ssuuggggeesstt tthhaatt
tthhee llaacckk ooff 2244 uumm eemmiissssiioonn mmiigghhtt bbee dduuee ttoo dduusstt cclleeaarriinngg iinn tthhee iinnnneerr ddiisskk aanndd eennvveellooppee bbyy tthhee bbiinnaarryy.. WWee
pprrooppoossee ttoo iimmaaggee tthhee rreemmaaiinniinngg ffoouurr ootthheerr ssoouurrcceess wwiitthh WWFFCC33 iinn tthhee FF116600WW bbaanndd,, aallll ooff wwhhiicchh hhaavvee bbeeeenn
ddeetteecctteedd iinn lloowweerr rreessoolluuttiioonn,, ggrroouunndd--bbaasseedd HH--bbaanndd oobbsseerrvvaattiioonnss aanndd tthhrreeee ooff wwhhiicchh sshhooww ssoommee ssiiggnn ooff
eexxtteennssiioonn iinn tthhee HH oorr KKss--bbaanndd.. FF116600WW iimmaaggiinngg iiss eesssseennttiiaall ttoo uunnddeerrssttaanndd tthhee ggeeoommeettrryy aanndd iinncclliinnaattiioonn ooff tthhee
eennvveellooppee aanndd iinntteerrpprreett tthhee SSEEDDss.. TThheessee ddaattaa wwiillll ppllaaccee tthheessee oobbjjeeccttss iinnttoo tthhee ccoonntteexxtt ooff oouurr ppiiccttuurree ooff
pprroottoosstteellllaarr eevvoolluuttiioonn,, aanndd tteesstt tthhee ppoossssiibbiilliittyy tthhaatt tthheessee aarree eennvveellooppeess bbeeiinngg cclleeaarreedd bbyy tthhee ggrraavviittaattiioonnaall
ttoorrqquueess  ffrroomm  bbiinnaarryy  ssyysstteemmss..

115511 66//2244//22001166

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2244  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
EExxooPPllaanneettss

IIDD:: 1144776644
MMeeaassuurriinngg  tthhee  ssttrruuccttuurree  ooff  FFoommaallhhaauutt''ss  dduussttyy  ddeebbrriiss  bbeelltt  vviiaa  aa  ffoorrttuuiittoouuss
sstteellllaarr  ooccccuullttaattiioonn

TTiiffffaannyy MMeesshhkkaatt

CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy
FFoommaallhhaauutt,, aa yyoouunngg nneeaarrbbyy AA44VV ssttaarr,, iiss ssuurrrroouunnddeedd bbyy aann iinncclliinneedd dduusstt ddeebbrriiss bbeelltt,, ddiirreeccttllyy iimmaaggeedd iinn ooppttiiccaall
ssccaatttteerreedd lliigghhtt wwiitthh HHSSTT.. TThhee pprrooppeerr mmoottiioonn aanndd ppaarraallllaaxx ooff FFoommaallhhaauutt wwiillll mmoovvee tthhiiss bbeelltt aaccrroossss aann 1188..55
mmaaggnniittuuddee bbaacckkggrroouunndd ssttaarr iinn tthhee nneexxtt ddeeccaaddee.. TThhiiss pprreesseennttss aa uunniiqquuee aanndd ffoorrttuuiittoouuss ooppppoorrttuunniittyy ttoo pprroobbee
tthhee dduusstt ssttrruuccttuurree aanndd ccoonnfifirrmm ddiisskk ddyynnaammiiccaall tthheeoorryy ttoo uunnpprreecceeddeenntteedd rreessoolluuttiioonn.. IInn CCyyccllee--2211 wwee oobbttaaiinneedd
HHSSTT//SSTTIISS ssppeeccttrraa ooff tthhee bbaacckkggrroouunndd ssttaarr dduurriinngg tthhee ddiiffffuussee pphhaassee ooff tthhee ddeebbrriiss ddiisskk ooccccuullttaattiioonn.. WWee pprrooppoossee
oobbttaaiinniinngg HHSSTT//SSTTIISS ssppeeccttrraa dduurriinngg tthhee tthhiicckk ((CCyyccllee--2244 ttoo 2266)),, aanndd pprriissttiinnee ((~~22002211 wwiitthh JJWWSSTT)) pphhaasseess ooff
ooccccuullttaattiioonn aass tthhee ddeebbrriiss ddiisskk mmoovveess aaccrroossss tthhee ttaarrggeett bbaacckkggrroouunndd ssttaarr.. TThhiiss iiss aa rraarree ooppppoorrttuunniittyy ttoo mmeeaassuurree
-- ffoorr tthhee fifirrsstt ttiimmee -- tthhee dduusstt ooppttiiccaall ddeepptthh ssttrruuccttuurree iinn aa kknnoowwnn ppllaanneett--ffoorrmmiinngg ssyysstteemm,, pprroovviiddiinngg aa vvaalluuaabbllee
ccoonnssttrraaiinntt oonn ccuurrrreenntt ppllaanneett ffoorrmmaattiioonn tthheeoorriieess.. TThhiiss eexxppeerriimmeenntt wwiillll aacctt aass aa ppaatthhfifinnddeerr ffoorr tthhiiss ttyyppee ooff
sscciieennccee  ffoorr  ffuuttuurree  oobbsseerrvvaattiioonnss  wwiitthh  JJWWSSTT  aanndd  ffuuttuurree  EELLTTss..
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IIDD:: 1144667711
AAnn  HHSSTT  pprrooppeerr--mmoottiioonn  aanndd  ssppeeccttrraall  ssttuuddyy  ooff  tthhee  ooppttiiccaall  jjeett  iinn  44CC  ++0000..5588

EEiilleeeenn MMeeyyeerr

UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaarryyllaanndd  BBaallttiimmoorree  CCoouunnttyy
WWee hhaavvee rreecceennttllyy ddiissccoovveerreedd aa rreemmaarrkkaabbllyy ddeettaaiilleedd ooppttiiccaall jjeett iinn tthhee nneeaarrbbyy rraaddiioo ggaallaaxxyy 44CC 0000..5588,, wwhhiicchh wwee
ccoonnssiiddeerr aa ''mmooddeerraattee ppoowweerr'' hhyybbrriidd--ssoouurrccee aannaalloogg ttoo tthhee aarrcchheettyyppaall jjeettss MM8877 aanndd 33CC 227733.. TThhee uunnuussuuaall ''XX--
sshhaappeedd'' llaarrggee--ssccaallee rraaddiioo mmoorrpphhoollooggyy ooff tthhiiss ssoouurrccee iiss tthhoouugghhtt ttoo bbee tthhee rreessuulltt ooff aa rreecceenntt mmeerrggeerr--iinndduucceedd
rreeoorriieennttaattiioonn,, aanndd tthhee jjeett ddiissppllaayyss aa rreemmaarrkkaabbllee sseerriieess ooff ''ccaannnnoonnbbaallll'' eejjeeccttiioonnss cclleeaarrllyy ddeetteecctteedd iinn rraaddiioo
tthhrroouugghh XX--rraayyss.. TThhee ccllaarriittyy ooff tthhee ooppttiiccaall ffeeaattuurreess aanndd nneeaarrnneessss ooff tthhee ssoouurrccee mmaakkee iitt aann iiddeeaall ttaarrggeett ffoorr aa
pprroossppeeccttiivvee HHSSTT pprrooppeerr--mmoottiioonnss ssttuuddyy.. PPrreevviioouuss HHSSTT pprrooppeerr--mmoottiioonn ssttuuddiieess wwhhiicchh rreevveeaalleedd ssuuppeerrlluummiinnaall
mmoottiioonnss iinn MM8877 aanndd 33CC 226644 rreelliieedd oonn aarrcchhiivvaall WWFFPPCC22 oobbsseerrvvaattiioonnss aanndd lloonngg oobbsseerrvviinngg bbaasseelliinneess.. WWiitthh tthhee hhiigghh
aassttrroommeettrriicc pprreecciissiioonn ppoossssiibbllee wwiitthh aann aallll--AACCSS//WWFFCC iimmaaggiinngg ssttuuddyy,, wwee ccaann rreeaacchh 00..55cc aaccccuurraaccyy wwiitthh aa ttiimmee
bbaasseelliinnee ooff 44 yyeeaarrss,, rreeqquuiirriinngg oonnllyy aa ssiinnggllee aaddddiittiioonnaall oorrbbiitt iinn ccyycclleess 2244 aanndd 2266,, iinn ccoommbbiinnaattiioonn wwiitthh oouurr
eexxiissttiinngg AACCSS//WWFFCC iimmaaggiinngg ffrroomm 22001155.. WWee aallssoo rreeqquueesstt ccoommpplliimmeennttaarryy nneeaarr--UUVV oobbsseerrvvaattiioonnss ((WWFFCC33//UUVVIISS
FF222255WW)) iinn oorrddeerr ttoo mmaapp tthhee ssppeeccttrraall eevvoolluuttiioonn ooff tthhee kknnoottss aanndd hhoottssppoott aanndd aallllooww bbeetttteerr ccoonnssttrraaiinnttss oonn tthhee
eemmiissssiioonn  mmeecchhaanniissmmss  aanndd  pphhyyssiiccaall  ppaarraammeetteerrss  iinn  tthhee  jjeett..
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AA  SSeeccoonndd  LLaaddddeerr::  TTeessttiinngg  ffoorr  BBiiaass  iinn  tthhee  TTyyppee  IIaa  DDiissttaannccee  SSccaallee  wwiitthh  SSBBFF

PPeetteerr MMiillnnee

UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa
WWee pprrooppoossee oobbttaaiinniinngg SSuurrffaaccee BBrriigghhttnneessss FFlluuccttuuaattiioonn ((SSBBFF)) ddiissttaanncceess ttoo tthhee hhoossttss ggaallaaxxiieess ooff 2200 nneeaarrbbyy ttyyppee
IIaa ssuuppeerrnnoovvaaee ((SSNNee IIaa)),, rreessuullttiinngg iinn aa ssaammppllee ooff 2299 SSNNee IIaa iinn 2277 ggaallaaxxiieess wwhheenn ccoommbbiinneedd wwiitthh HHSSTT--SSBBFF
ddiissttaanncceess ffrroomm tthhee lliitteerraattuurree.. TThhiiss ssaammppllee ccaann tthheenn bbee ccoommppaarreedd wwiitthh tthhee eexxiissttiinngg 1188 SSNN IIaa ddiissttaanncceess ffrroomm
CCeepphheeiiddss.. TThhrroouugghh tthheessee ccoommppaarriissoonnss,, wwee wwiillll ddeetteerrmmiinnee iiff tthheerree aarree aannyy ddiissccrreeppaanncciieess bbeettwweeeenn tthhee SSBBFF
ddiissttaannccee ssccaallee,, wwhhiicchh iiss eexxtteennddeedd iinnttoo tthhee HHuubbbbllee flflooww uussiinngg eeaarrllyy--ttyyppee ggaallaaxxiieess,, aanndd tthhee SSNNIIaa ddiissttaannccee ssccaallee,,
ffoorr wwhhiicchh llooccaall ccaalliibbrraattoorrss aarree ssccaarrccee aanndd hhoosstt ggaallaaxxyy ttyyppeess aanndd SSNN eennvviirroonnmmeennttss aarree hheetteerrooggeennoouuss.. SSiinnccee
rreecceenntt mmeeaassuurreemmeennttss ooff UUVV--ooppttiiccaall ccoolloorrss ssuuggggeesstt tthhaatt SSNN IIaa pprrooppeerrttiieess ddoo ddeeppeenndd oonn ggaallaaxxyy ttyyppee aanndd
eennvviirroonnmmeenntt,, iitt iiss eesssseennttiiaall tthhaatt SSNNee IIaa iinn aallll ggaallaaxxyy ttyyppeess aarree iinncclluuddeedd wwhheenn eexxtteennddiinngg SSNN IIaa ddiissttaanncceess ttoo tthhee
ddiissttaanntt HHuubbbbllee flflooww.. SSiinnccee tthhee ccoonncclluussiioonn tthhaatt uunniivveerrssaall eexxppaannssiioonn iiss aacccceelleerraattiinngg wwaass oorriiggiinnaallllyy bbaasseedd oonn SSNNee
IIaa ddiissttaanncceess,, aanndd bbeeccaauussee rreecceenntt mmeeaassuurreemmeennttss ooff UUVV--ooppttiiccaall ccoolloorrss ssuuggggeesstt tthhaatt SSNN IIaa pprrooppeerrttiieess ddoo ddeeppeenndd
oonn ggaallaaxxyy ttyyppee aanndd eennvviirroonnmmeenntt,, iitt iiss eesssseennttiiaall ttoo mmeeaassuurree tthhee ssaammee ttyyppeess ooff SSNNee iinn tthhee ssaammee ttyyppeess ooff
ggaallaaxxiieess.. TToo mmeeeett tthhiiss ggooaall,, wwee pprrooppoossee ttoo mmeeaassuurree hhiigghh--pprreecciissiioonn SSBBFF ddiissttaanncceess ttoo aallll eeaarrllyy--ttyyppee ggaallaaxxiieess tthhaatt
hhaavvee hhoosstteedd SSNNIIaa wwiitthhiinn 8800 MMppcc.. WWee wwiillll tthheerreeffoorree bbee aabbllee ttoo ddiissttiinngguuiisshh bbeettwweeeenn ssyysstteemmaattiicc ooffffsseettss iinn tthhee
ddeerriivveedd HHuubbbbllee ccoonnssttaanntt bbeettwweeeenn ggaallaaxxiieess aanndd//oorr SSNNee ooff ddiiffffeerreenntt ttyyppeess aanndd ccoorrrreecctt ffoorr tthheemm.. SSBBFF iiss tthhee oonnllyy
ddiissttaannccee mmeeaassuurreemmeenntt tteecchhnniiqquuee wwiitthh ssttaattiissttiiccaall uunncceerrttaaiinnttiieess ccoommppaarraabbllee ttoo SSNN IIaa tthhaatt ccaann bbee aapppplliieedd ttoo tthhee
eeaarrllyy--ttyyppee  ooff  ggaallaaxxiieess  iinn  wwhhiicchh  tthhee  mmaajjoorriittyy  ooff  tthhee  hhiigghh--rreeddsshhiifftt  SSNNIIaa  ooccccuurr..
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MMuullttiippllee  SStteellllaarr  PPooppuullaattiioonnss  iinn  YYoouunngg  MMaaggeellllaanniicc  CClloouudd  CClluusstteerrss

AAnnttoonniinnoo MMiilloonnee

AAuussttrraalliiaann  NNaattiioonnaall  UUnniivveerrssiittyy
TThhee fifinnddiinngg tthhaatt mmoosstt iinntteerrmmeeddiiaattee--aaggee ((~~11--22 GGyyrr oolldd)) ssttaarr cclluusstteerrss iinn bbootthh MMaaggeellllaanniicc CClloouuddss ((MMCCss)) eexxhhiibbiitt aann
eexxtteennddeedd mmaaiinn--sseeqquueennccee ttuurrnn ooffff ((eeMMSSTTOO)) hhaass bbeeeenn oonnee ooff tthhee mmoosstt--iinnttrriigguuiinngg ddiissccoovveerriieess mmaaddee bbyy HHSSTT iinn
tthhee fifieelldd ooff sstteellllaarr aassttrroopphhyyssiiccss.. AA hhuuggee eeffffoorrtt hhaass bbeeeenn uunnddeerrttaakkeenn ttoo uunnddeerrssttaanndd tthhee eeMMSSTTOO bbuutt tthhee pphhyyssiiccaall
mmeecchhaanniissmm tthhaatt iiss rreessppoonnssiibbllee ffoorr tthhee eeMMSSTTOO iiss ssttiillll uunnkknnoowwnn.. SSeevveerraall aauutthhoorrss hhaavvee ssuuggggeesstteedd tthhaatt tthhee eeMMSSTTOO
iiss dduuee ttoo aann aaggee sspprreeaadd ooff ~~110000--550000 MMyyrr aanndd tthhaatt tthhee iinntteerrmmeeddiiaattee--aaggee MMCC cclluusstteerrss aarree tthhee yyoouunngg
ccoouunntteerrppaarrttss ooff tthhee oolldd GGaallaaccttiicc gglloobbuullaarr cclluusstteerrss ((GGCCss)) wwiitthh mmuullttiippllee ppooppuullaattiioonnss.. TThhiiss sscceennaarriioo wwoouulldd iimmppllyy
tthhaatt tthhee eeMMSSTTOO iiss pprreesseenntt iinn mmaassssiivvee GGCCss oonnllyy.. AAss aann aalltteerrnnaattiivvee,, tthhee eeMMSSTTOO ccoouulldd bbee dduuee ttoo ccooeevvaall sstteellllaarr
ppooppuullaattiioonnss wwiitthh ddiiffffeerreenntt rroottaattiioonn rraatteess.. IInn tthhaatt ccaassee tthhee eeMMSSTTOO sshhoouulldd bbee uunnrreellaatteedd ttoo tthhee mmaassss ooff tthhee hhoosstt
GGCC..
OOuurr rreecceenntt ddiissccoovveerryy tthhaatt tthhrreeee ~~11--330000 MMyyrr--oolldd LLMMCC cclluusstteerrss eexxhhiibbiitt nnoott oonnllyy aann eeMMSSTTOO bbuutt aallssoo aa sspplliitt MMSS
mmaayy pprroovviiddee aa nneeww aannggllee ttoo iinnvveessttiiggaattee tthhee mmuullttiippllee--ppooppuullaattiioonn pphheennoommeennoonn.. WWee pprrooppoossee ttoo oobbsseerrvvee 99 GGCCss iinn
tthhee LLMMCC aanndd tthhee SSMMCC wwiitthh aaggeess bbeettwweeeenn ~~2200 aanndd ~~660000 MMyyrr aanndd mmaasssseess bbeettwweeeenn ~~33,,000000 aanndd 5500,,000000 ssoollaarr
mmaasssseess.. TThhiiss iinntteerrvvaall ooff mmaasssseess aanndd aaggeess iiss aallmmoosstt uunneexxpplloorreedd ttoo ddaattee.. WWee ppllaann ttoo oobbttaaiinn ddeeeepp iimmaaggiinngg iinn tthhee
FF333366WW aanndd FF881144WW bbaannddss.. TThheessee aarree vveerryy eefffificciieenntt fifilltteerrss ttoo sseeaarrcchh ffoorr eeMMSSTTOOss aanndd sspplliitt MMSSss aanndd ttoo ccoonnssttrraaiinn
tthhee iinntteerrnnaall vvaarriiaattiioonn ooff aaggee aanndd//oorr tthhee rroottaattiioonn rraatteess ooff tthhee ddiissttiinncctt ppooppuullaattiioonnss.. MMoorreeoovveerr,, wwee wwiillll uussee tthhee
FF665566NN fifilltteerr ttoo ddeetteecctt aannyy HH--aallpphhaa eemmiissssiioonn eeiitthheerr dduuee ttoo pprree--MMSS ssttaarrss oorr ffaasstt--rroottaattiinngg BBee--ssttaarrss.. WWee wwiillll tthhuuss
uunnddeerrssttaanndd  ttoo  wwhhaatt  eexxtteenntt  aaggee,,  rroottaattiioonn,,  aanndd  GGCC  mmaassss  aarree  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  eeMMSSTTOO..
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VVaarriiaabbiilliittyy  ooff  JJuuppiitteerr''ss  mmaaiinn  aauurroorraall  eemmiissssiioonn  aanndd  ssaatteelllliittee  ffoooottpprriinnttss

LLuukkee MMoooorree

BBoossttoonn  UUnniivveerrssiittyy
JJuuppiitteerr''ss UUVV aauurroorraall eemmiissssiioonnss aarree tthhee bbrriigghhtteesstt iinn tthhee ssoollaarr ssyysstteemm.. TThheeyy iinncclluuddee tthhee mmaaiinn aauurroorraall eemmiissssiioonn,,
wwhhiicchh iiss aassssoocciiaatteedd wwiitthh aa ssyysstteemm ooff ccoorroottaattiioonn eennffoorrcceemmeenntt ccuurrrreennttss,, aanndd ppaattcchheess ooff bbrriigghhtt eemmiissssiioonn ccaalllleedd
tthhee ssaatteelllliittee ffoooottpprriinnttss bbeeccaauussee tthheeyy ooccccuurr aatt tthhee iioonnoosspphheerriicc eenndd ooff fifieelldd lliinneess lliinnkkeedd ttoo JJuuppiitteerr''ss mmoooonnss IIoo,,
EEuurrooppaa,, aanndd GGaannyymmeeddee.. BBeeccaauussee tthhee ffoooottpprriinnttss'' iioonnoosspphheerriicc ppoossiittiioonnss aarree lliinnkkeedd ttoo aa fifixxeedd rraaddiiaall ddiissttaannccee iinn
tthhee mmaaggnneettoosspphheerree,, cchhaannggeess iinn tthhee ssaatteelllliittee ffoooottpprriinntt llooccaattiioonnss aarree lliikkeellyy dduuee ttoo cchhaannggeess iinn JJuuppiitteerr''ss
mmaaggnneettoosspphheerriicc fifieelldd ccoonnfifigguurraattiioonn.. VVaarriiaabbiilliittyy iinn tthhee mmaaiinn eemmiissssiioonn llooccaattiioonn iiss mmoorree ccoommpplliiccaatteedd bbyy ccoommppaarriissoonn
bbeeccaauussee tthhee mmaaiinn eemmiissssiioonn ccaann bbee iinnflfluueenncceedd bbootthh bbyy tthhee fifieelldd ccoonnfifigguurraattiioonn aanndd bbyy ootthheerr ffaaccttoorrss rreellaatteedd ttoo
tthhee ccoorroottaattiioonn eennffoorrcceemmeenntt ccuurrrreenntt ssyysstteemm.. WWee pprrooppoossee ttoo aannaallyyzzee HHSSTT iimmaaggeess ooff JJuuppiitteerr''ss UUVV aauurroorraa ttoo
qquuaannttiiffyy vvaarriiaabbiilliittyy iinn tthhee ssaatteelllliittee ffoooottpprriinntt llooccaattiioonnss aanndd mmaaiinn eemmiissssiioonn.. CCoommppaarriinngg tthhee vvaarriiaabbiilliittyy ooff tthheessee ttwwoo
ffeeaattuurreess wwiillll eessttaabblliisshh tthhee ccaauussee ooff sshhiiffttss oobbsseerrvveedd iinn JJuuppiitteerr''ss mmaaiinn eemmiissssiioonn aanndd wwiillll pprroovviiddee vvaalluuaabbllee
ccoonnssttrraaiinnttss ffoorr mmooddeellss ooff JJoovviiaann mmaaggnneettoosspphheerree--iioonnoosspphheerree ccoouupplliinngg.. TThhiiss wwoorrkk iiss ttiimmeellyy bbeeccaauussee iitt wwiillll
pprroovviiddee aa ffrraammeewwoorrkk ffoorr tthhee uuppccoommiinngg JJuunnoo mmiissssiioonn,, wwhhiicchh wwiillll ssttuuddyy JJuuppiitteerr''ss ppoollaarr rreeggiioonnss.. OOuurr wwoorrkk bbuuiillddss
uuppoonn pprreevviioouuss ssttuuddiieess ooff aauurroorraall vvaarriiaabbiilliittyy bbuutt wwiillll bbee tthhee fifirrsstt ttoo ffooccuuss oonn iimmaaggeess ffrroomm tthhee GGaalliilleeoo eerraa aanndd
mmaakkee ddiirreecctt ccoommppaarriissoonnss ttoo mmaaggnneettoosspphheerriicc vvaarriiaabbiilliittyy oobbsseerrvveedd iinn ssiittuu.. TThhiiss pprrooppoossaall ssuuppppoorrttss tthhee HHSSTT UUVV
iinniittiiaattiivvee  aanndd  tthhee  pprrooppoosseedd  aannaallyyssiiss  wwaass  nnoott  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  oorriiggiinnaall  GGOO  pprrooppoossaallss..
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IIGGMM  aanndd  CCOOSS

IIDD:: 1144665555
PPrroobbiinngg  WWaarrmm--HHoott  GGaass  iinn  tthhee  OOuuttsskkiirrttss  ooff  GGaallaaxxyy  CClluusstteerrss  UUssiinngg  QQuuaassaarr
AAbbssoorrppttiioonn  LLiinneess

SSoowwggaatt MMuuzzaahhiidd

TThhee  PPeennnnssyyllvvaanniiaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy
BByy ccrroossss--ccoorrrreellaattiinngg tthhee rreecceennttllyy ppuubblliisshheedd ssaammppllee ooff cclluusstteerrss bbyy BBlleeeemm++1155 ffrroomm tthhee 22550000 ddeegg^̂22 SSoouutthh PPoollee
TTeelleessccooppee SSuunnyyaaeevv--ZZeell''ddoovviicchh eeffffeecctt ssuurrvveeyy aanndd tthhee ssaammppllee ooff aallll--sskkyy UUVV--bbrriigghhtt QQSSOOss bbyy MMoonnrrooee++1166,, wwee
hhaavvee ccoonnssttrruucctteedd aa ssaammppllee ooff 99 QQSSOO--cclluusstteerr ppaaiirrss iinn tthhee rreeddsshhiifftt rraannggee 00..11<<zz<<00..77.. IInn aallll ccaasseess tthhee QQSSOOss aarree
iinn tthhee bbaacckkggrroouunndd aanndd aatt iimmppaacctt ppaarraammeetteerrss ooff rr ~~((11--55))rr__550000 ((rr__550000 bbeeiinngg tthhee rraaddiiuuss wwiitthhiinn wwhhiicchh tthhee mmeeaann
mmaatttteerr ddeennssiittyy iiss 550000 ttiimmeess tthhee ccrriittiiccaall ddeennssiittyy ooff tthhee uunniivveerrssee)).. TThhiiss ssaammppllee ggiivveess uuss aa uunniiqquuee ooppppoorrttuunniittyy ttoo
pprroobbee uunneexxpplloorreedd cclluusstteerr oouuttsskkiirrttss.. HHeerree wwee pprrooppoossee ttoo oobbttaaiinn 33 QQSSOO ssppeeccttrraa aass aa ppiilloott pprrooggrraamm tthhaatt wwiillll
pprroobbee tthhee wwaarrmm--hhoott ggaass,, wwiitthh lloogg ((TT//KK)) == 55--66,, vviiaa tthhee OOVVII aanndd NNeeVVIIIIII aabbssoorrppttiioonn lliinneess,, iinn tthhee oouuttsskkiirrttss ooff 33
cclluusstteerrss  aatt  zz~~00..4466..  

RReecceenntt ccoossmmoollooggiiccaall hhyyddrrooddyynnaammiiccaall ssiimmuullaattiioonnss ssuuggggeesstt tthhaatt tthhee oouuttsskkiirrttss ooff ggaallaaxxyy cclluusstteerrss bbeeyyoonndd rr
>>rr__550000 aarree `̀`̀ccoossmmiicc mmeellttiinngg ppoottss"",, wwhheerree ggaallaaxxiieess aanndd ggrroouuppss ooff ggaallaaxxiieess aarree ssttrriippppeedd ooff tthheeiirr mmeettaall--rriicchh ggaass
bbyy ttiiddaall ffoorrcceess aanndd rraamm pprreessssuurree pprroovviiddeedd bbyy tthhee cclluusstteerr aattmmoosspphheerree.. TThhiiss eennrriicchheess tthhee IICCMM wwiitthh hheeaavvyy
eelleemmeennttss aanndd ddiissssiippaatteess hheeaatt,, tthhuuss eessttaabblliisshhiinngg tthhee oovveerraallll tthheerrmmooddyynnaammiiccaall aanndd cchheemmiiccaall ssttrruuccttuurreess ooff ggaallaaxxyy
cclluusstteerrss.. TThheessee ssiimmuullaattiioonnss pprreeddiicctt tthhaatt tthhee wwaarrmm--hhoott ggaass aattmmoosspphheerree eexxtteennddss oouutt ttoo tthhee aaccccrreettiioonn sshhoocckk
llooccaatteedd aatt rr ~~((44--55))rr__550000,, aanndd tthhaatt iitt iiss ttoooo ccooooll ttoo bbee pprroobbeedd vviiaa XX--rraayy eemmiissssiioonn.. DDeetteeccttiinngg tthhiiss wwaarrmm--hhoott
ggaass iinn tthhee oouuttsskkiirrttss ooff ggaallaaxxyy cclluusstteerrss wwiillll nnoott oonnllyy hheellpp aaccccoouunntt ffoorr ssoommee ooff tthhee `̀`̀mmiissssiinngg bbaarryyoonnss"",, bbuutt iitt
wwiillll aallssoo aaddvvaannccee oouurr uunnddeerrssttaannddiinngg ooff tthhee pphhyyssiiccss ooff ggaallaaxxyy cclluusstteerrss aanndd tthheeiirr uussee aass ccoossmmoollooggiiccaall aanndd
aassttrroopphhyyssiiccaall  llaabboorraattoorriieess..
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IIDD:: 1144774411
MMYY  CCaamm::  ccaann  hhoommooggeenneeoouuss  eevvoolluuttiioonn  pprroodduuccee  ggrraavviittaattiioonnaall--wwaavvee  pprrooggeenniittoorrss??

IIggnnaacciioo NNeegguueerruueellaa

UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  AAlliiccaannttee,,  DDppttoo  ddee  FFiissiiccaa
BBeessiiddeess ooppeenniinngg tthhee eerraa ooff ggrraavviittaattiioonnaall--wwaavvee aassttrroopphhyyssiiccss,, GGWW115500991144 hhaass rreevvoolluuttiioonniizzeedd tthhee fifieelldd ooff mmaassssiivvee
ssttaarrss.. GGWW115500991144 pprroovveess tthhee eexxiisstteennccee ooff sstteellllaarr--mmaassss bbllaacckk hhoolleess iinn aa ccoonnfifigguurraattiioonn tthhaatt ccuurrrreenntt mmooddeellss ffoorr
sstteellllaarr  eevvoolluuttiioonn  ccaann  oonnllyy  rreepprroodduuccee  iinn  ssppeecciiaall  ccoonnddiittiioonnss  ooff  hhoommooggeenneeoouuss  eevvoolluuttiioonn  aanndd//oorr  llooww  mmeettaalllliicciittyy..

OOnnllyy aa hhaannddffuull ooff vveerryy--mmaassssiivvee bbiinnaarriieess tthhaatt ccoouulldd lleeaadd ttoo aa bbiinnaarryy bbllaacckk hhoollee aarree kknnoowwnn.. WWee rreeqquueesstt UUVV
ssppeeccttrroossccooppyy ooff MMYY CCaamm ((3388MMssuunn++3322MMssuunn)),, tthhee bbeesstt llaabboorraattoorryy ttoo tteesstt sseevveerraall pprreeddiiccttiioonnss bbyy ccuurrrreenntt
mmooddeellss,, iinn oorrddeerr ttoo ddeerriivvee sstteellllaarr aabbuunnddaanncceess aanndd wwiinndd ppaarraammeetteerrss tthhaatt aarree iinnaacccceessssiibbllee ffrroomm tthhee ggrroouunndd..
TTooggeetthheerr wwiitthh oouurr pprreevviioouuss pphhoottoommeettrriicc aanndd ssppeeccttrroossccooppiicc eexxhhaauussttiivvee ccoovveerraaggee,, tthhee SSTTIISS ssppeeccttrraa wwiillll bbee kkeeyy
ttoo cchhaarraacctteerriizzee tthhee pprree--ccoommmmoonn eennvveellooppee pphhaassee aanndd tteesstt tthhee hhoommooggeenneeoouuss eevvoolluuttiioonn hhyyppootthheessiiss,, ccrriittiiccaall
iinnggrreeddiieennttss  ooff  tthhee  ddiiffffeerreenntt  pprrooggeenniittoorr  sscceennaarriiooss  pprrooppoosseedd  ttoo  eexxppllaaiinn  GGWW1155009911
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TThhee  EEvvaappoorraattiinngg  EExxoosspphheerree  ooff  aa  YYoouunngg  PPllaanneett

EElliissaabbeetthh NNeewwttoonn

HHaarrvvaarrdd  UUnniivveerrssiittyy
YYoouunngg ppllaanneettaarryy ssyysstteemmss ooffffeerr tthhee ooppppoorrttuunniittyy ttoo ssttuuddyy tthhee eeaarrllyy ssttaaggeess ooff ppllaanneettaarryy aanndd aattmmoosspphheerriicc
eevvoolluuttiioonn.. EExxooppllaanneettss iinn yyoouunngg sstteellllaarr cclluusstteerrss,, wwhhiicchh hhaavvee kknnoowwnn aaggeess,, pprroovviiddee aa vvaalluuaabbllee bbeenncchhmmaarrkk ffoorr
mmooddeellss ooff tthheessee pprroocceesssseess.. KK22--2255bb iiss aa NNeeppttuunnee--ssiizzeedd eexxooppllaanneett rreecceennttllyy ffoouunndd ttoo ttrraannssiitt aa mmiidd MM ddwwaarrff
mmeemmbbeerr ooff tthhee HHyyaaddeess ooppeenn cclluusstteerr ((662255 MMyyrr ffrroomm iissoocchhrroonnee fifittttiinngg)).. AAttmmoosspphheerriicc eessccaappee iiss tthhoouugghhtt ttoo ppllaayy
aann iimmppoorrttaanntt rroollee iinn ssccuullppttiinngg tthhee fifinnaall ccoommppoossiittiioonnss ooff llooww--mmaassss ppllaanneettss lliikkee KK22--2255bb.. AAtt 33..77 EEaarrtthh--rraaddiiii,, KK22
--2255bb mmaayy rreepprreesseenntt tthhee ppuuffffyy pprreeccuurrssoorr ttoo tthhee cclloossee--iinn ssuuppeerr--EEaarrtthhss aanndd mmiinnii--NNeeppttuunneess ffoouunndd aarroouunndd oollddeerr
mmiidd MM ddwwaarrffss.. TThhiiss ssttaarr''ss yyoouutthh,, pprrooxxiimmiittyy aanndd hhiigghh lleevveellss ooff aaccttiivviittyy ooffffeerr aa uunniiqquuee ooppppoorrttuunniittyy ttoo ssttuuddyy
aattmmoosspphheerriicc eevvaappoorraattiioonn.. WWee pprrooppoossee ttoo oobbsseerrvvee ttwwoo ttrraannssiittss ooff KK22--2255bb aatt LLyymmaann aallpphhaa wwaavveelleennggtthhss iinn oorrddeerr
ttoo ddeetteerrmmiinnee tthhee ssiizzee ooff tthhee ppllaanneettaarryy eexxoosspphheerree.. WWee hhaavvee ssiimmuullaatteedd tthhee eexxppeecctteedd LLyymmaann aallpphhaa ssppeeccttrruumm ooff
tthhiiss ssttaarr uussiinngg rreepprreesseennttaattiivvee aa sstteellllaarr pprroofifillee aanndd iinntteerrsstteellllaarr aabbssoorrppttiioonn,, aanndd ccoonnssiiddeerreedd tthhee iinnttrriinnssiicc sstteellllaarr
vvaarriiaabbiilliittyy.. WWee eessttiimmaattee tthhaatt wwee wwiillll oobbaaiinn aa SS//NN ooff 1144..77 iinn tthhee iinntteeggrraatteedd flfluuxx iinn tthhee bblluuee wwiinngg ooff tthhee LLyymmaann
aallpphhaa lliinnee,, wwhheerree tthhee ttrraannssiitt ssiiggnnaall iiss eexxppeecctteedd.. AA 5500%% LLyymmaann aallpphhaa ttrraannssiitt ddeepptthh wwaass rreecceennttllyy oobbsseerrvveedd ffoorr GGll
443366bb,, wwhhiicchh iiss aa NNeeppttuunnee--ssiizzeedd ppllaanneett iinn oorrbbiitt aarroouunndd aann oolldd,, iinnaaccttiivvee MM ddwwaarrff.. OOuurr oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll rreessuulltt iinn
aa  1100..66  ssiiggmmaa  ddeetteeccttiioonn  ooff  tthhee  ppllaanneettaarryy  eexxoosspphheerree  iiff  tthhee  ttrraannssiitt  iiss  tthhee  ssaammee  ddeepptthh  aass  ffoorr  GGll  443366bb..
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IIDD:: 1144774422
IImmpprroovviinngg  CCeennttrraall  BBllaacckk  HHoollee  MMaassss  MMeeaassuurreemmeennttss  iinn  LLooww  MMaassss  EEaarrllyy  TTyyppee
GGaallaaxxiieess

DDiieeuu NNgguuyyeenn

UUnniivveerrssiittyy  ooff  UUttaahh
MMeeaassuurreemmeennttss ooff bbllaacckk hhoollee mmaasssseess iinn mmaassssiivvee eeaarrllyy ttyyppee ggaallaaxxiieess hhaavvee rreevveeaalleedd tthhaatt tthheeyy ttiigghhttllyy ccoorrrreellaattee
wwiitthh tthhee pprrooppeerrttiieess ooff tthheeiirr hhoosstt ggaallaaxxiieess.. AAtt lloowweerr ggaallaaxxyy mmaasssseess,, aallmmoosstt nnoo bbllaacckk hhoollee mmaassss mmeeaassuurreemmeennttss
eexxiisstt iinn eeaarrllyy ttyyppee ggaallaaxxiieess,, wwhhiillee eexxiissttiinngg mmeeaassuurreemmeennttss iinn llaatteerr ttyyppee ggaallaaxxiieess sshhooww ssiiggnniifificcaanntt ssccaatttteerr.. BByy
fifinnddiinngg aanndd mmeeaassuurriinngg tthhee mmaassss ooff bbllaacckk hhoolleess iinn llooww mmaassss eeaarrllyy ttyyppee ggaallaaxxiieess wwee ccaann ((11)) ccoonnssttrraaiinn tthhee
ffrraaccttiioonn ooff llooww mmaassss ggaallaaxxiieess wwiitthh bbllaacckk hhoolleess,, aann iimmppoorrttaanntt mmeeaassuurreemmeenntt ffoorr uunnddeerrssttaannddiinngg tthhee ffoorrmmaattiioonn ooff
tthhee fifirrsstt sseeeedd bbllaacckk hhoolleess,, aanndd ((22)) aanncchhoorr tthhee bbllaacckk hhoollee mmaassss ssccaalliinngg rreellaattiioonnss aanndd qquuaannttiiffyy tthhee ssccaatttteerr iinn
tthheessee  rreellaattiioonnss..

WWee pprrooppoossee ttoo mmaakkee aa rroobbuusstt ddyynnaammiiccaall eessttiimmaattiioonn ooff tthhee cceennttrraall bbllaacckk hhoollee mmaasssseess iinn tthhrreeee nneeaarrbbyy,, llooww
mmaassss eeaarrllyy ttyyppee ggaallaaxxiieess.. WWee rreeqquueesstt HHSSTT//SSTTIISS ssppeeccttrroossccooppyy ttoo ccoonnssttrraaiinn tthhee vvaarriiaattiioonn iinn tthhee sstteellllaarr
ppooppuullaattiioonnss aanndd mmaassss--ttoo--lliigghhtt rraattiioo aatt hhiigghh ssppaattiiaall rreessoolluuttiioonn.. WWee wwiillll ccoommbbiinnee tthhiiss iinnffoorrmmaattiioonn wwiitthh nneeww aanndd
aarrcchhiivvaall HHSSTT iimmaaggiinngg ttoo ccrreeaattee aaccccuurraattee sstteellllaarr mmaassss mmaappss ooff eeaacchh ggaallaaxxyy.. TThheessee wwiillll bbee ccoommbbiinneedd wwiitthh
eexxiissttiinngg sstteellllaarr kkiinneemmaattiicc mmaappss ffrroomm aaddaappttiivvee ooppttiiccss GGeemmiinnii//NNIIFFSS aanndd VVLLTT//SSIINNFFOONNII ddaattaa.. TThhee rreessuullttiinngg aannaallyyssiiss
wwiillll  eennaabbllee  uuss  ttoo  ddyynnaammiiccaallllyy  mmeeaassuurree  bbllaacckk  hhoollee  mmaasssseess  bbeellooww  tthhee  mmaassss  ooff  aannyy  kknnoowwnn  cceennttrraall  bbllaacckk  hhoolleess..
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DDeetteerrmmiinniinngg  tthhee  eexxpplloossiioonn  mmeecchhaanniissmm  ooff  aa  ssuuppeerrlluummiinnoouuss  ssuuppeerrnnoovvaa  tthhrroouugghh
tthhee  ddeeeeppeesstt  eevveerr  llaattee--ttiimmee  ssttuuddyy

MMaatttt NNiicchhoollll

HHaarrvvaarrdd  UUnniivveerrssiittyy
TThhee ssuuppeerrlluummiinnoouuss ssuuppeerrnnoovvaa ((SSLLSSNN)) SSNN 22001155bbnn iiss oonnee ooff tthhee tthhrreeee nneeaarreesstt oobbjjeeccttss ooff iittss kkiinndd ttoo ddaattee,, aanndd
iiss nnooww tthhee bbeesstt ssttuuddiieedd.. HHoowweevveerr,, ddeessppiittee aa wweeaalltthh ooff oobbsseerrvvaattiioonnss wwiitthhiinn ~~11 yyeeaarr ooff ppeeaakk lliigghhtt,, tthhee eexxpplloossiioonn
mmeecchhaanniissmm rreemmaaiinnss eelluussiivvee.. HHeerree wwee pprrooppoossee ttoo ddiissttiinngguuiisshh bbeettwweeeenn tthhee ppooppuullaarr sscceennaarriiooss ooff mmaaggnneettaarr ssppiinn--
ddoowwnn,, cciirrccuummsstteellllaarr iinntteerraaccttiioonn aanndd ppaaiirr--iinnssttaabbiilliittyy eexxpplloossiioonn,, bbyy oobbttaaiinniinngg tthhee llaatteesstt aanndd ddeeeeppeesstt eevveerr iimmaaggeess
ooff aa SSLLSSNN aatt aarroouunndd 22 yyeeaarrss aafftteerr eexxpplloossiioonn.. AAtt tthhiiss pphhaassee,, ccoommppeettiinngg mmooddeellss pprreeddiicctt rroobbuusstt ccoolloouurr
ddiiffffeerreenncceess,, wwhhiicchh wwee ccaann ddeetteecctt iinn 33 oorrbbiittss ooff HHSSTT++AACCSS oobbsseerrvvaattiioonnss ((wwiitthh 33 mmoorree oorrbbiittss iinn tthhee ffoolllloowwiinngg
ccyyccllee rreeqquuiirreedd ffoorr hhoosstt ggaallaaxxyy tteemmppllaattee ssuubbttrraaccttiioonn,, aallssoo lleeaaddiinngg ttoo aa ddeettaaiilleedd hhoosstt aannaallyyssiiss)).. IInn tthhee ddeeccaaddee oorr
ssoo ssiinnccee tthhee fifirrsstt SSLLSSNNee wweerree ddiissccoovveerreedd,, nnoo eevveenntt hhaass hhaadd tthhee ccoommbbiinnaattiioonn ooff llaattee--ttiimmee lluummiinnoossiittyy,, pprrooxxiimmiittyy
aanndd aa ssuufffificciieennttllyy ffaaiinntt hhoosstt ttoo bbee aabbllee ttoo ffoollllooww ttoo ssuucchh aa llaattee pphhaassee.. WWee ssttrreessss tthhaatt tthheessee oobbsseerrvvaattiioonnss aarree
nneeww,, ttiimmeellyy,, aanndd oonnllyy ppoossssiibbllee ffoorr ~~11 SSLLSSNN ppeerr ddeeccaaddee.. FFuurrtthheerrmmoorree,, wwee hhaavvee aa rroobbuusstt mmaaggnniittuuddee pprreeddiiccttiioonn
bbaasseedd oonn eexxtteennssiivvee ddaattaa,, aanndd tthhee ccoolloouurr tteesstt wwee wwiisshh ttoo ppeerrffoorrmm iiss ppoowweerrffuull yyeett rreellaattiivveellyy ssttrraaiigghhttffoorrwwaarrdd,,
aanndd  oonnllyy  ppoossssiibbllee  uussiinngg  HHSSTT..
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CCyyccllee  2244  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess

IIDD:: 1144880066
SSAAFFEE::  SSttaarr  cclluusstteerrss,,  llyymmaann  AAllpphhaa  aanndd  FFeeeeddbbaacckk  iinn  EEssoo333388--0044

GGooeerraann OOeessttlliinn

SSttoocckkhhoollmm  UUnniivveerrssiittyy
TThhee LLyymmaann aallpphhaa lliinnee iiss aa wwiiddeellyy uusseedd pprroobbee ooff tthhee ddiissttaanntt uunniivveerrssee.. HHoowweevveerr,, bbeeiinngg aa rreessoonnaanntt lliinnee iitt iiss pprroonnee
ttoo ssccaatttteerriinngg oonn nneeuuttrraall hhyyddrrooggeenn.. HHeennccee tthhee rraaddiiaattiivvee ttrraannssppoorrtt tthhrroouugghh ggaallaaxxiieess sseennssiittiivveellyy ddeeppeennddss oonn tthhee
ssttrruuccttuurree,, kkiinneemmaattiiccss aanndd dduusstt ccoonntteenntt ooff tthhee IISSMM,, wwhhiicchh iinn ttuurrnn aarree ssttrroonnggllyy aaffffeecctteedd bbyy ffeeeeddbbaacckk ffrroomm
mmaassssiivvee ssttaarr ffoorrmmaattiioonn.. IImmaaggiinngg oobbsseerrvvaattiioonnss hhaavvee ddeemmoonnssttrraatteedd tthhaatt LLyymmaann aallpphhaa eemmiissssiioonn ffrroomm ggaallaaxxiieess iiss
ddoommiinnaatteedd bbyy aa llaarrggee ssccaallee ddiiffffuussee ccoommppoonneenntt.. HHeerree wwee pprrooppoossee aa mmuullttii aappeerrttuurree CCOOSS ssttuuddyy ooff,, EESSOO333388--0044,,
tthhee nneeaarreesstt aanndd bbrriigghhtteesstt LLyymmaann aallpphhaa ggaallaaxxyy.. FFrroomm tthhiiss,, wwee wwiillll ddeedduuccee tthhee LLyymmaann aallpphhaa pprroofifillee -- iinn wwhhiicchh
tthhee ssccaatttteerriinngg hhiissttoorryy iiss iimmpprriinntteedd -- aanndd hhooww iitt vvaarriieess aaccrroossss tthhee ggaallaaxxyy,, aanndd ffoorr tthhee fifirrsstt ttiimmee pprroobbee tthhee
ddoommiinnaanntt ddiiffffuussee ccoommppoonneenntt.. LLooww iioonniissaattiioonn mmeettaalllliicc aabbssoorrppttiioonn lliinneess wwiillll bbee uusseedd ttoo ssttuuddyy tthhee nneeuuttrraall IISSMM
kkiinneemmaattiiccss aalloonngg sseevveerraall ssiigghhtt lliinneess aanndd ddeetteerrmmiinnee tthhee oouuttflflooww ggeeoommeettrryy.. WWee wwiillll aadddd ttwwoo SSTTIISS sslliittss ffrroomm
wwhhiicchh wwee wwiillll ssttuuddyy tthhee LLyymmaann aallpphhaa aanndd HH--bbeettaa pprroofifillee oonn ttoopp ooff tthhee bbrriigghhtteesstt cclluusstteerrss aatt ssuuppeerrbb ssppaattiiaall aanndd
ssppeeccttrraall  rreessoolluuttiioonn..  

TThhee rreessuulltt wwiillll bbee tthhee fifirrsstt ssppaattiiaallllyy rreessoollvveedd ssttuuddyy ccoommbbiinniinngg nneeuuttrraall IISSMM kkiinneemmaattiiccss aanndd LLyymmaann aallpphhaa pprroofifilleess
iinn aa ggaallaaxxyy,, ffrroomm wwhhiicchh wwee wwiillll bbuuiilldd aa rreeaalliissttiicc mmooddeell ooff tthhaatt aaccccoouunnttss ffoorr tthhee LLyymmaann aallpphhaa eemmiissssiioonn ffrroomm tthhee
eennttiirree ggaallaaxxyy.. TThhee ddaattaa aanndd rreessuullttss wwiillll hhaavvee aa ssttrroonngg lleeggaaccyy iinn tthhee JJWWSSTT aanndd EELLTT eerraa ffoorr iinntteerrpprreettiinngg LLyymmaann
aallpphhaa  ssppeeccttrroossccooppyy  ooff  hhiigghh  rreeddsshhiifftt  ssoouurrcceess  wwhheenn  tthhee  UUVV  wwiinnddooww  ooffffeerreedd  bbyy  HHSSTT  hhaass  cclloosseedd..
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CCyyccllee  2244  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))
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IIGGMM  aanndd  CCOOSS

IIDD:: 1144557777
RReessoolluuttiioonn  aanndd  PPhhyyssiiccss  BBeeyyoonndd  SSiimmuullaattiioonnss::  NNeeww  MMuullttii--PPhhaassee  MMooddeellss  ooff  tthhee
CCiirrccuummggaallaaccttiicc  MMeeddiiuumm

BBeennjjaammiinn OOppppeennhheeiimmeerr

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCoolloorraaddoo  aatt  BBoouullddeerr
TTooddaayy''ss hhiigghheesstt rreessoolluuttiioonn ccoossmmoollooggiiccaallllyy--bbaasseedd hhyyddrrooddyynnaammiicc ssiimmuullaattiioonnss ffaaiill ttoo rreessoollvvee tthhee ffrraaggmmeennttaattiioonn
ssccaallee ooff ccooooll cclloouuddss ccoonnddeennssiinngg oouutt ooff aa hhoott,, aammbbiieenntt hhaalloo.. TThheessee cclloouuddss aarree lliikkeellyy rreessppoonnssiibbllee ffoorr tthhee
mmaajjoorriittyy ooff qquuaassaarr aabbssoorrppttiioonn lliinneess oobbsseerrvveedd iinn tthhee CCGGMM bbyy tthhee CCOOSS oonn HHuubbbbllee.. WWee pprrooppoossee ttoo ddeevveelloopp aa
ccoommpplleetteellyy nneeww cclloouudd mmooddeell ffoolllloowwiinngg tthhee ccoonnddeennssaattiioonn,, pprrooppaaggaattiioonn,, aanndd ddeessttrruuccttiioonn ooff cclloouuddss ssuurrrroouunnddeedd bbyy
aa hhoott hhaalloo mmeeddiiuumm.. OOuurr uunniiqquuee mmooddeell rreessoollvveess pphhyyssiiccss ffaarr bbeellooww tthhee ssccaalleess ooff zzoooomm hhyyddrroo ssiimmuullaattiioonnss,, wwhhiillee
iittss flfleexxiibbllee aanndd ssttaattiissttiiccaall iimmpplleemmeennttaattiioonn aalllloowwss aa rraappiidd ppaarraammeetteerr eexxpplloorraattiioonn nnoott ppoossssiibbllee uussiinngg hhiigghh--
rreessoolluuttiioonn iiddeeaalliizzeedd ssiimmuullaattiioonnss.. TThhrreeee ffeeaattuurreess sseeppaarraattee oouurr eexxpplloorraattiioonn ooff CCGGMM pphhyyssiiccss ffrroomm ssiimmiillaarr ssttuuddiieess::
11)) uussiinngg rroobbuusstt iinnppuuttss ffrroomm ssttaattee--ooff--tthhee--aarrtt zzoooomm ssiimmuullaattiioonnss tthhaatt rreepprroodduuccee kkeeyy CCGGMM oobbsseerrvvaattiioonnss aanndd
ccoonnssttrraaiinn tthhee rraaddiiaall pprroofifilleess ooff ddeennssiittyy,, mmeettaalllliicciittyy,, aanndd tteemmppeerraattuurree,, 22)) uussiinngg tthhee llaatteesstt ccoooolliinngg aanndd iioonniizzaattiioonn
ttaabblleess tthhaatt aaccccoouunntt ffoorr nnoonn--eeqquuiilliibbrriiuumm eeffffeeccttss iinn tthhee pprreesseennccee ooff aann iioonniizziinngg bbaacckkggrroouunndd,, aanndd 33)) ggeenneerraattiioonn
ooff mmoocckk ssppeeccttrraa ffoorr ddiirreecctt ccoommppaarriissoonn wwiitthh tthhee rriicchh ddaattaasseettss aavvaaiillaabbllee ffrroomm CCOOSS oobbsseerrvvaattiioonnss.. WWee wwiillll
ccoonncceennttrraattee oonn tthhee pphhyyssiiccss rreegguullaattiinngg cclloouudd ffoorrmmaattiioonn,, ttrraannssppoorrtt,, aanndd ddiissssiippaattiioonn uunnddeerr tthhee iinnflfluueennccee ooff aa hhoott,,
aammbbiieenntt hhaalloo mmeeddiiuumm iinn hhaallooss rraannggiinngg ffrroomm MMiillkkyy WWaayy ttoo cclluusstteerr ssccaalleess.. AA cceennttrraall qquueessttiioonn wwee hhooppee ttoo
aannsswweerr iiss wwhhyy ppaassssiivvee,, rreedd ggaallaaxxiieess aappppeeaarr ttoo hhaavvee aass mmuucchh ccooooll CCGGMM ggaass aass aaccttiivvee,, ssttaarr--ffoorrmmiinngg ggaallaaxxiieess..
WWee wwiillll aallssoo mmooddeell cclloouudd vveelloocciittiieess,, aabbssoorrppttiioonn lliinnee wwiiddtthhss,, aanndd tthhee iimmpplliiccaattiioonnss ffoorr HHiigghh VVeelloocciittyy CClloouuddss.. WWee
wwiillll  ppuubblliiccllyy  rreelleeaassee  oouurr  ccooddee  ttoo  tthhee  ccoommmmuunniittyy  ffoorr  wwiiddeerr  uussee..
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GGaallaaxxiieess
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HHooww  ddooeess  iioonniizziinngg  rraaddiiaattiioonn  eessccaappee  ffrroomm  ggaallaaxxiieess??

IIvvaannaa OOrrlliittoovvaa

AAssttrroonnoommiiccaall  IInnssttiittuuttee,,  AAccaaddeemmyy  ooff  SScciieenncceess  ooff  CCRR
SSeeaarrcchh ffoorr ssoouurrcceess tthhaatt rreeiioonniizzeedd tthhee UUnniivveerrssee ffrroomm zz~~1155 ttoo zz~~66 iiss oonnee ooff tthhee mmaaiinn ddrriivveerrss ooff pprreesseenntt--ddaayy
aassttrroonnoommyy.. LLooww--mmaassss ssttaarr--ffoorrmmiinngg ggaallaaxxiieess aarree tthhee mmoosstt ffaavvoouurreedd ssoouurrcceess ooff iioonniizziinngg pphhoottoonnss,, bbuutt tthhee
sseeaarrcchheess ooff eessccaappiinngg LLyymmaann ccoonnttiinnuuuumm ((LLyyCC)) hhaavvee nnoott bbeeeenn eexxttrreemmeellyy ssuucccceessssffuull.. OOuurr tteeaamm hhaass rreecceennttllyy
ddeetteecctteedd pprroommiinneenntt LLyyCC eessccaappee ffrroomm fifivvee GGrreeeenn PPeeaa ggaallaaxxiieess aatt rreeddsshhiifftt ~~00..33,, uussiinngg tthhee HHSSTT//CCOOSS
ssppeeccttrrooggrraapphh,, wwhhiicchh rreepprreesseennttss aa ssiiggnniifificcaanntt bbrreeaakktthhrroouugghh.. WWee pprrooppoossee hheerree ttoo ssttuuddyy tthhee LLyyCC eessccaappee ooff tthhee
ssttrroonnggeesstt aammoonngg tthheessee lleeaakkeerrss,, JJ11115522,, wwiitthh ssppaattiiaall rreessoolluuttiioonn.. FFrroomm tthhee ccoommppaarriissoonn ooff tthhee iioonniizziinngg aanndd nnoonn--
iioonniizziinngg rraaddiiaattiioonn mmaappss,, aanndd ssuurrffaaccee bbrriigghhttnneessss pprroofifilleess,, wwee wwiillll iinnffeerr tthhee mmaajjoorr mmooddee iinn wwhhiicchh LLyyCC iiss eessccaappiinngg::
ffrroomm tthhee ssttrroonnggeesstt ssttaarrbbuurrsstt,, ffrroomm tthhee ggaallaaxxyy eeddggee,, tthhrroouugghh aa hhoollee aalloonngg oouurr lliinnee--ooff--ssiigghhtt,, tthhrroouugghh cclluummppyy
mmeeddiiuumm,, oorr ddiirreeccttllyy ffrroomm aallll tthhee pprroodduuccttiioonn ssiitteess dduuee ttoo hhiigghhllyy iioonniizzeedd mmeeddiiuumm iinn tthhee eennttiirree ggaallaaxxyy.. IInn ppaarraalllleell,,
wwee wwiillll tteesstt tthhee pprreeddiiccttiivvee ppoowweerr ooff ttwwoo hhiigghhllyy ddeebbaatteedd iinnddiirreecctt iinnddiiccaattoorrss ooff LLyyCC lleeaakkaaggee:: tthhee [[OOIIIIII]]55000077//[[OOIIII]]
33772277 rraattiioo,, aanndd LLyymmaann--aallpphhaa.. WWee pprreeddiicctt tthhaatt tthheeiirr ssppaattiiaall ddiissttrriibbuuttiioonn sshhoouulldd cclloosseellyy ffoollllooww tthhaatt ooff tthhee
iioonniizziinngg ccoonnttiinnuuuumm iiff ccoolluummnn ddeennssiittiieess ooff tthhee nneeuuttrraall ggaass aarree llooww.. TThhiiss ccoommbbiinneedd ssttuuddyy,, wwhhiicchh rreelliieess oonn tthhee
HHSSTT uunniiqquuee ccaappaabbiilliittiieess,, wwiillll bbrriinngg ccrruucciiaall iinnffoorrmmaattiioonn oonn tthhee ssttrruuccttuurree ooff tthhee lleeaakkiinngg ggaallaaxxiieess,, pprroovviiddee
ccoonnssttrraaiinnttss ffoorr hhyyddrrooddyynnaammiicc ssiimmuullaattiioonnss,, aanndd wwiillll lleeaadd ttoo eefffificciieenntt ffuuttuurree sseeaarrcchheess ffoorr LLyyCC lleeaakkeerrss aaccrroossss aa
llaarrggee  rraannggee  ooff  rreeddsshhiiffttss..
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TThhee  wwiinndd  vvaarriiaabbiilliittyy  iinn  oosscciillllaattiinngg  mmaassssiivvee  ssttaarrss

LLiiddaa OOsskkiinnoovvaa

UUnniivveerrssiittaatt  PPoottssddaamm
TThhee mmaajjoorriittyy ooff mmaassssiivvee ssttaarrss hhaavvee tthhee ssppeeccttrraall ttyyppee BB aanndd ppuullssaattee.. TThheeiirr iinntteerriioorrss aanndd pphhoottoosspphheerreess hhaavvee
bbeeeenn eexxtteennssiivveellyy ssttuuddiieedd oovveerr ddeeccaaddeess bbyy mmeeaannss ooff hhiigghh--pprreecciissiioonn pphhoottoommeettrryy aanndd ssppeeccttrroossccooppyy iinn tthhee
ooppttiiccaall.. HHoowweevveerr,, vveerryy lliittttllee iiss kknnoowwnn aabboouutt tthhee pphhyyssiiccss ooff tthheeiirr sstteellllaarr wwiinnddss,, aanndd iinn ppaarrttiiccuullaarr aabboouutt tthhee
ccoonnnneeccttiioonnss bbeettwweeeenn sstteellllaarr ppuullssaattiioonnss aanndd wwiinnddss.. WWee pprrooppoossee ttoo cclloossee tthhiiss ggaapp aanndd oobbttaaiinn mmoonniittoorriinngg ooff
iimmppoorrttaanntt  UUVV  lliinneess  ffoorrmmeedd  iinn  wwiinndd  ooff  ttwwoo  rreepprreesseennttaattiivvee  mmaassssiivvee  ssttaarrss  oovveerr  tthheeiirr    ppuullssaattiioonn  ppeerriioodd..

TThhiiss pprrooppoossaall ttaakkeess aaddvvaannttaaggee ooff tthhee uunniiqquuee ccaappaabbiilliittiieess ooff HHSSTT//SSTTIISS ffoorr UUVV ssppeeccttrroossccooppyy.. WWee ffooccuuss oonn ttwwoo
wweellll ssttuuddiieedd bbeettaa CCeepphheeii vvaarriiaabblleess tthhaatt hhaavvee ssiimmiillaarr sstteellllaarr ppaarraammeetteerrss,, bbuutt ddiiffffeerreenntt mmaaggnneettiicc fifieelldd ssttrreennggtthhss
aanndd ppuullssaattiioonnaall bbeehhaavviioorr.. FFrroomm ssppeeccttrraall mmoonniittoorriinngg ooff bbeettaa CCMMaa aanndd xxii11 CCMMaa wwee wwiillll ssttuuddyy hhooww wwiinndd iioonniizzaattiioonn,,
mmaassss flfluuxx,, aanndd wwiinndd vveelloocciittyy cchhaannggee oovveerr tthhee sstteellllaarr ppuullssaattiioonn ccyyccllee.. WWee aallrreeaaddyy sseeccuurreedd ccoommpplleemmeennttaarryy
oobbsseerrvvaattiioonnss iinn XX--rraayy aanndd ooppttiiccaall.. UUnneexxppeecctteeddllyy,, wwee ddiissccoovveerreedd tthhaatt oonnee ttaarrggeett,, xxii11 CCMMaa,, ppuullssaatteess iinn XX--rraayyss
iinn  pphhaassee  wwiitthh  tthhee  ooppttiiccaall  oosscciillllaattiioonnss..

OOuurr ssttaattee--ooff--tthhee--aarrtt nnoonn--LLTTEE eexxppaannddiinngg sstteellllaarr aattmmoosspphheerreess aanndd 33--DD sstteellllaarr wwiinndd ssiimmuullaattiioonnss wwiillll aallllooww
tthhoorroouugghh eexxppllooiittaattiioonn ooff tthhee SSTTIISS ssppeeccttrraa.. AAss aa rreessuulltt,, wwee wwiillll eemmppiirriiccaallllyy eessttaabblliisshh hhooww cchhaannggeess iinn sstteellllaarr
eeffffeeccttiivvee tteemmppeerraattuurree aanndd rraaddiiuuss lleeaadd ttoo tthhee cchhaannggeess iinn tthhee sstteellllaarr wwiinndd pprrooppeerrttiieess.. TThhiiss wwiillll pprroovviiddee nneeww aanndd
iimmppoorrttaanntt  iinnssiigghhttss  ffoorr  tthhee  tthheeoorreettiiccaall  uunnddeerrssttaannddiinngg    ooff  sstteellllaarr  wwiinndd  ddrriivviinngg  iinn  mmaassssiivvee  ssttaarrss..
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IIDD:: 1144774444
AA  DDeefifinniittiivvee  UUVV--OOppttiiccaall  TTeemmppllaattee  ffoorr  IIrroonn  EEmmiissssiioonn  iinn  AAccttiivvee  GGaallaaccttiicc  NNuucclleeii

DDaaeesseeoonngg PPaarrkk

KKoorreeaa  AAssttrroonnoommyy  aanndd  SSppaaccee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee  ((KKAASSII))
TThhee ssppeeccttrraa ooff bbrrooaadd--lliinnee AAGGNNss ttyyppiiccaallllyy sshhooww ssttrroonngg bblleennddss ooff FFee IIII eemmiissssiioonn tthhaatt ffoorrmm aa ppsseeuuddoo--ccoonnttiinnuuuumm
ccoovveerriinngg mmuucchh ooff tthhee UUVV//ooppttiiccaall rraannggee.. HHoowweevveerr,, tthhee ccoommpplleexx FFee IIII eemmiissssiioonn iiss ddiifffificcuulltt ttoo mmooddeell tthheeoorreettiiccaallllyy,,
aanndd ccuurrrreenntt mmooddeellss ssttiillll ssttrruuggggllee ttoo mmaattcchh tthhee ddeettaaiillss aanndd ddiivveerrssiittyy ooff oobbsseerrvveedd FFee IIII eemmiissssiioonn iinn qquuaassaarrss..
AAccccuurraattee mmeeaassuurreemmeennttss ooff tthhee eemmiissssiioonn lliinneess aanndd ccoonnttiinnuuuumm iinn qquuaassaarr ssppeeccttrraa rreeqquuiirree tthhee uussee ooff eemmppiirriiccaallllyy
ddeerriivveedd iirroonn tteemmppllaatteess bbaasseedd oonn oobbsseerrvvaattiioonnss ooff nnaarrrrooww--lliinnee SSeeyyffeerrtt 11 ggaallaaxxiieess.. FFiittttiinngg FFee IIII eemmiissssiioonn aanndd
sseeppaarraattiinngg iitt ffrroomm tthhee BBaallmmeerr lliinneess aanndd MMgg IIII iiss rreeqquuiirreedd ffoorr ddeerriivviinngg aaccccuurraattee vviirriiaall bbllaacckk hhoollee mmaasssseess iinn
qquuaassaarrss,, ffoorr iinnvveessttiiggaattiinngg bbrrooaadd--lliinnee rreeggiioonn ssttrruuccttuurree aanndd ddyynnaammiiccss vviiaa rreevveerrbbeerraattiioonn mmaappppiinngg,, aanndd ffoorr pprroobbiinngg
qquuaassaarr mmeettaall eennrriicchhmmeenntt oovveerr ccoossmmiicc ttiimmee.. TThhee eexxiissttiinngg tteemmppllaatteess,, hhoowweevveerr,, ssuuffffeerr ffrroomm llooww SS//NN aanndd nnoonn--
ccoonntteemmppoorraanneeoouuss ddaattaa wwiitthh lliimmiitteedd wwaavveelleennggtthh ccoovveerraaggee,, wwhhiicchh ccoonnsseeqquueennttllyy lliimmiittss tthhee aaccccuurraaccyy ooff aallmmoosstt aallll
ssppeeccttrroossccooppiicc mmeeaassuurreemmeennttss ooff ccoonnttiinnuuuumm aanndd eemmiissssiioonn lliinneess iinn AAGGNNss.. TThhuuss,, iitt iiss ccrriittiiccaallllyy iimmppoorrttaanntt ttoo ddeerriivvee
aa nneeww eemmppiirriiccaall iirroonn tteemmppllaattee hhaavviinngg hhiigghh SS//NN aanndd ccoommpplleettee UUVV//ooppttiiccaall ccoovveerraaggee ssiimmuullttaanneeoouussllyy oobbsseerrvveedd
wwiitthh aa ccoonnssiisstteenntt aappeerrttuurree.. TToo aacchhiieevvee tthhiiss ggooaall,, wwee pprrooppoossee ttoo oobbttaaiinn nneeww SSTTIISS ssppeeccttrraa ccoovveerriinngg 11115500
--1100227700 AA ffoorr aa nneeww aanndd bbeetttteerr iiddeennttiififieedd FFee IIII tteemmppllaattee ggaallaaxxyy,, MMrrkk 449933,, wwhhiicchh wwiillll yyiieelldd tthhee fifirrsstt ccoonnssiisstteenntt
aanndd ccoommpplleettee UUVV//ooppttiiccaall iirroonn tteemmppllaattee.. OOuurr nneeww FFee IIII tteemmppllaattee wwiillll pprroovviiddee tthhee bbeesstt pprraaccttiiccaall ttooooll ttoo eennaabbllee
aaccccuurraattee mmooddeelliinngg aanndd fifittttiinngg ooff tthhee iirroonn eemmiissssiioonn bblleennddss iinn AAGGNN ssppeeccttrraa,, tthhuuss iimmpprroovviinngg tthhee uunnddeerrssttaannddiinngg ooff
bbllaacckk  hhoollee  mmaasssseess,,  bbrrooaadd--lliinnee  rreeggiioonn  pphhyyssiiccss,,  aanndd  tthhee  ccoossmmiicc  eevvoolluuttiioonn  ooff  AAGGNNss..
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CCyyccllee  2244  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess

IIDD:: 1144665588
MMaassssiivvee  SSttaarr  CClluusstteerrss  aanndd  tthhee  OOrriiggiinn  ooff  UUllttrraa--DDiiffffuussee  GGaallaaxxiieess

EErriicc PPeenngg

PPeekkiinngg  UUnniivveerrssiittyy
OObbsseerrvvaattiioonnss ooff nneeaarrbbyy ggaallaaxxyy cclluusstteerrss aatt llooww ssuurrffaaccee bbrriigghhttnneessss hhaavvee iiddeennttiififieedd ggaallaaxxiieess wwiitthh llooww lluummiinnoossiittiieess,,
bbuutt ssiizzeess aass llaarrggee aass tthhee MMiillkkyy WWaayy.. TThheessee ssoo--ccaalllleedd `̀`̀uullttrraa--ddiiffffuussee ggaallaaxxiieess'''' ((UUDDGGss)) mmaannggee ttoo ssuurrvviivvee iinn
ddeennssee eennvviirroonnmmeennttss lliikkee tthhee CCoommaa cclluusstteerr ddeessppiittee hhaavviinngg vveerryy llooww sstteellllaarr mmaassss ddeennssiittiieess,, ssuuggggeessttiinngg tthhaatt tthheeyy
mmaayy bbee eexxttrreemmeellyy ddaarrkk mmaatttteerr--ddoommiinnaatteedd.. WWhhiillee ssoommee hhaavvee ssuuggggeesstteedd tthhaatt tthheeyy aarree `̀`̀ffaaiilleedd LL** ggaallaaxxiieess'''',,
ootthheerrss ccoonntteenndd tthhaatt UUDDGGss aarree ccoonnssiisstteenntt wwiitthh tthhee hhiigghh ssppiinn ttaaiill ooff tthhee ddwwaarrff ggaallaaxxyy hhaalloo aanngguullaarr mmoommeennttuumm
ddiissttrriibbuuttiioonn.. TThhee rreecceenntt ddiissccoovveerryy ooff gglloobbuullaarr cclluusstteerrss ((GGCCss)) iinn tthhrreeee UUDDGGss hhaass sshheedd lliigghhtt oonn tthhee nnaattuurree ooff
UUDDGGss,, bbuutt aallssoo rraaiisseedd nneeww qquueessttiioonnss.. TToottaall mmaassss eessttiimmaatteess iinnffeerrrreedd ffrroomm GGCC nnuummbbeerrss aanndd kkiinneemmaattiiccss sshhooww
tthhaatt tthheessee ggaallaaxxiieess hhaavvee vveerryy hhiigghh mmaassss--ttoo--lliigghhtt rraattiiooss ((MM//LL>>11000000)),, aanndd ppooiinntt ttoo vveerryy iinneefffificciieenntt ssttaarr
ffoorrmmaattiioonn.. TThhee eexxiisstteennccee ooff GGCCss,, hhoowweevveerr,, rreeqquuiirreess tthhaatt tthheessee ggaallaaxxiieess mmuusstt hhaavvee aatt oonnee ppooiinntt hhaadd aann iinntteennssee
aanndd eefffificciieenntt ssttaarrbbuurrsstt.. TThhiiss ccoonnuunnddrruumm iiss aammpplliififieedd bbyy tthhee pprreesseennccee ooff aa nnuucclleeaarr ssttaarr cclluusstteerr iinn ttwwoo UUDDGGss,, bbuutt
nnoott iinn ootthheerrss.. FFuurrtthheerr iinnvveessttiiggaattiinngg tthhee sstteellllaarr ppooppuullaattiioonnss ooff UUDDGGss,, ee..gg..,, tthhrroouugghh iinntteeggrraatteedd ssppeeccttrroossccooppyy,, iiss
cchhaalllleennggiinngg dduuee ttoo tthheeiirr llooww ssuurrffaaccee bbrriigghhttnneessss.. OObbsseerrvviinngg tthheeiirr ssttaarr cclluusstteerr ppooppuullaattiioonnss wwiitthh HHSSTT,, hhoowweevveerr,, iiss
ccoommppaarraattiivveellyy eeaassyy,, aanndd pprroovviiddeess kkeeyy iinnffoorrmmaattiioonn oonn tthhee ttoottaall mmaasssseess aanndd ssttaarr ffoorrmmaattiioonn hhiissttoorriieess ooff tthheessee
nneewwllyy iiddeennttiififieedd ccllaassss ooff ggaallaaxxyy.. WWee pprrooppoossee ttoo uussee AACCSS//WWFFCC aanndd WWFFCC33//UUVVIISS ttoo ssuurrvveeyy 3366 CCoommaa cclluusstteerr
UUDDGGss ffoorr gglloobbuullaarr aanndd nnuucclleeaarr ssttaarr cclluusstteerrss.. OOuurr pprrooggrraamm wwiillll bbee tthhee fifirrsstt ssyysstteemmaattiicc sseeaarrcchh ffoorr ssttaarr cclluusstteerrss iinn
aa  llaarrggee  ssaammppllee  ooff  uullttrraa--ddiiffffuussee  ggaallaaxxiieess..
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
BBllaacckkhhoolleess

IIDD:: 1144669966
TThhee  PPhhyyssiiccss  ooff  tthhee  JJeettss  ooff  PPoowweerrffuull  RRaaddiioo  GGaallaaxxiieess  aanndd  QQuuaassaarrss

EErriicc PPeerrllmmaann

FFlloorriiddaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy
WWee pprrooppoossee HHSSTT ppoollaarriimmeettrryy ooff tthhee jjeett ooff PPKKSS 00663377--775522.. TThhiiss oobbjjeecctt rreepprreesseennttss tthhee qquuaassaarr jjeett wwiitthh tthhee
mmoosstt eexxttrreemmee SSEEDD,, tthhoouugghhtt ttoo bbee tthhee mmoosstt CCoommppttoonn ddoommiinnaatteedd ooff aallll,, aanndd nnooww tthhaatt tthhee IICC//CCMMBB mmooddeell
aappppeeaarrss ttoo bbee rruulleedd oouutt ((tthhaannkkss iinn llaarrggee ppaarrtt ttoo oouurr ddiissccoovveerryy ooff hhiigghh ooppttiiccaall ppoollaarriizzaattiioonn iinn tthhee kknnoottss ooff tthhee
PPKKSS 11113366--113355 jjeett)),, iitt pprroovviiddeess aann eexxcceelllleenntt ooppppoorrttuunniittyy ttoo tteesstt tthhee aapppplliiccaabbiilliittyy ooff ssyynncchhrroottrroonn mmooddeellss ffoorr jjeett
XX--rraayy eemmiissssiioonn iinn eevveenn tthhee mmoosstt eexxttrreemmee cciirrccuummssttaanncceess.. WWhhiillee tthhee ssyynncchhrroottrroonn mmooddeell ddooeess nnoott hhaavvee tthhee
eexxttrreemmee rreeqquuiirreemmeennttss ooff eexxcceeppttiioonnaallllyy ffaasstt flfloowwss ((GGaammmmaa>>3300)) aatt hhuunnddrreeddss ooff kkppcc,, ttiinnyy vviieewwiinngg aannggllee ((oonnllyy aa
ffeeww ddeeggrreeeess)) aanndd ssuuppeerr--EEddddiinnggttoonn kkiinneettiicc ppoowweerr,, iitt ddooeess rreeqquuiirree ppaarrttiicclleess ttoo bbee aacccceelleerraatteedd uupp ttoo aatt lleeaasstt
tteennss  ooff  TTeeVV  aanndd  hheennccee  rraaddiiaattiivvee  lliiffeettiimmeess  aass  sshhoorrtt  aass  aa  ffeeww  yyeeaarrss..

PPoollaarriizzaattiioonn iiss aa ccrriittiiccaall ppaarraammeetteerr ffoorr uunnddeerrssttaannddiinngg jjeett flfloowwss,, aanndd oonnllyy HHSSTT hhaass tthhee rreessoolluuttiioonn aanndd ccaappaabbiilliittyy
ttoo ppeerrffoorrmm tthhiiss mmeeaassuurreemmeenntt.. TThhee ddaattaa wwiillll ccoonnfifirrmm wwhhiicchh mmeecchhaanniissmmss aarree ooppeerraattiinngg ttoo ccrreeaattee iittss ooppttiiccaall aanndd
XX--rraayy eemmiissssiioonn,, aanndd wwiillll sshhooww llooccaattiioonnss wwhheerree tthhee mmaaggnneettiicc fifieellddss aarree bbeeiinngg ssttrruuccttuurreedd bbyy sshhoocckkss aanndd sshheeaarrss..
CCoommppaarriissoonn wwiitthh iinn--hhaanndd rraaddiioo ppoollaarriimmeettrryy aatt mmaattcchheedd rreessoolluuttiioonn wwiillll uunnttaannggllee wwhheetthheerr tthhee ooppttiiccaall aanndd rraaddiioo
eemmiittttiinngg ppaarrttiiccllee ppooppuullaattiioonnss ooccccuuppyy tthhee ssaammee oorr ddiiffffeerreenntt vvoolluummeess,, aass iinn lloowweerr ppoowweerr jjeettss wwhheerree tthhiiss wwaass
ddiissccoovveerreedd uussiinngg oouurr eeaarrlliieerr HHSSTT ppoollaarriimmeettrryy.. AAddddiittiioonnaall CChhaannddrraa oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll aallssoo llooookk ffoorr ssppeeccttrraall
ccuurrvvaattuurree aanndd ppoossssiibbllee vvaarriiaabbiilliittyy iinn tthhee XX--rraayyss,, wwhhiicchh ccoouulldd ggiivvee uuss aaddddiittiioonnaall iinnffoorrmmaattiioonn aabboouutt tthhee hhiigghh--
eenneerrggyy  ssyynncchhrroottrroonn  ccoommppoonneenntt..
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AA  CCeepphheeiidd  DDiissttaannccee  ttoo  NNGGCC  44005511

BBrraaddlleeyy PPeetteerrssoonn

TThhee  OOhhiioo  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy
WWee pprrooppoossee ttoo mmeeaassuurree aann aaccccuurraattee CCeepphheeiidd--bbaasseedd ddiissttaannccee ttoo tthhee nnaarrrrooww--lliinnee SSeeyyffeerrtt 11 ((NNLLSS11)) ggaallaaxxyy NNGGCC
44005511,, tthhee nneeaarreesstt aanndd oonnee ooff tthhee bbeesstt--ssttuuddiieedd oobbjjeeccttss iinn iittss ccllaassss.. DDiissttaanncceess qquuootteedd iinn rreecceenntt lliitteerraattuurree rraannggee
ffrroomm 99 ttoo 1188 MMppcc.. AA pprreecciissiioonn ddiissttaannccee iiss nneecceessssaarryy iinn oorrddeerr ttoo uunnddeerrssttaanndd tthhee ggaass flflooww eenneerrggeettiiccss ttoo bbeetttteerr
tthhaann aa ffaaccttoorr ooff ffoouurr,, aanndd iinnddeeeedd ttoo ddeetteerrmmiinnee wwhheetthheerr tthhee aaccccrreettiioonn rraattee iiss ttyyppiiccaall ooff ootthheerr NNLLSS11ss ((iiff aatt tthhee
mmaaxxiimmuumm ddiissttaannccee ccuurrrreennttllyy aassssuummeedd)) oorr ssiimmppllyy ttyyppiiccaall ooff nnoorrmmaall SSeeyyffeerrtt 11 ggaallaaxxiieess ((iiff aatt tthhee mmiinniimmuumm
ddiissttaannccee)).. AA pprreecciissiioonn ddiissttaannccee iiss aallssoo rreeqquuiirreedd ttoo eeffffeecctt aa ddiirreecctt ccoommppaarriissoonn ooff ((ddiissttaannccee--ddeeppeennddeenntt)) sstteellllaarr
aanndd ggaass ddyynnaammiiccaall mmeeaassuurreemmeennttss ooff tthhee cceennttrraall bbllaacckk hhoollee mmaassss wwiitthh tthhaatt mmeeaassuurreedd bbyy ((ddiissttaannccee--
iinnddeeppeennddeenntt)) rreevveerrbbeerraattiioonn mmaappppiinngg.. NNGGCC 44005511 iiss oonnee ooff ffeewweerr tthhaann 1100 nneeaarrbbyy rreevveerrbbeerraattiioonn--mmaappppeedd AAGGNNss,,
aanndd tthhee oonnllyy oonnee ccllaassssiififieedd aass aann NNLLSS11,, ffoorr wwhhiicchh ssuucchh bbllaacckk hhoollee mmaassss ccoommppaarriissoonnss ccuurrrreennttllyy aarree ppoossssiibbllee,,
aanndd  ffoorr  wwhhiicchh  tthheerree  iiss  nnoo  ootthheerr  ppaatthh  ttoo  aa  pprreecciissee  ddiissttaannccee..
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1144667722
TTrraacciinngg  tthhee  EEaarrlliieesstt  NNuucclleeoossyynntthheessiiss  ffrroomm  EElleemmeennttss  JJuusstt  PPaasstt  tthhee  IIrroonn  PPeeaakk  iinn
EExxttrreemmeellyy  MMeettaall--PPoooorr  DDwwaarrffss

RRuutthh PPeetteerrssoonn

SSEETTII  IInnssttiittuuttee
TThhee aasssseemmbbllyy sseeqquueennccee ooff oouurr GGaallaaccttiicc hhaalloo iiss eennccooddeedd iinn ssppeeccttrraa ooff iittss ssuurrvviivviinngg llooww--mmeettaalllliicciittyy ttuurrnnooffff ssttaarrss..
WWhhiillee tthhee iinnvveessttiiggaattiioonn ooff tthhee hheeaavviieesstt eelleemmeennttss ((ZZ >> 5555)) rreevveeaallss tthheeyy wweerree pprroodduucceedd iinn ttwwoo iinnddeeppeennddeenntt
ttiimmee ssccaalleess bbyy rraappiidd-- aanndd ssllooww nneeuuttrroonn ccaappttuurree ((rr-- aanndd ss--pprroocceessss)),, tthhee lliigghhtt ttrraannss--iirroonniicc eelleemmeennttss wwiitthh aattoommiicc
nnuummbbeerr ZZ ffrroomm 3322 ttoo 5522 sshhooww ssttrriikkiinngg aabbuunnddaannccee ppaatttteerrnnss tthhaatt aarree ooppeenn ttoo aa rraannggee ooff iinntteerrpprreettaattiioonn.. PPaarrtt ooff
tthhee mmyysstteerryy mmaayy bbee dduuee ttoo tthhee nneeeedd ttoo ddeetteerrmmiinnee tthheeiirr aabbuunnddaanncceess iinn ddwwaarrffss ffrroomm uullttrraavviioolleett ssppeeccttrraa,, wwhhiicchh
aarree hheeaavviillyy ccoonnttaammiinnaatteedd bbyy ssttrroonnggeerr lliinneess wwhhoossee iiddeennttiittyy iiss oofftteenn uunnkknnoowwnn.. WWee wwiillll pprroovviiddee ccllaarriifificcaattiioonn ooff
tthheeiirr eemmppiirriiccaall bbeehhaavviioorr bbyy aaddddiinngg hhiigghh--rreessoolluuttiioonn ssppeeccttrraa nneeaarr 22000000AA ffoorr ttwwoo ccooooll ssttaarrss ooff llooww mmeettaalllliicciittyy,,
11//440000 aanndd 11//110000 ssoollaarr,, aanndd aannaallyyzziinngg tthheemm ttooggeetthheerr wwiitthh ssiimmiillaarr ssppeeccttrraa ooff ootthheerr llooww--mmeettaalllliicciittyy ttuurrnnooffff ssttaarrss
uussiinngg aallll tthhee llaatteesstt ttoooollss.. TThhiiss iinncclluuddeess iinnccoorrppoorraattiinngg nneewwllyy--iiddeennttiififieedd FFee II lliinneess aass tthheeyy aarree ffoouunndd,, ccoommppaarriinngg
tthheeoorreettiiccaall ssppeeccttrraa ffoorr eeaacchh ssttaarr wwiitthh hhiigghh--rreessoolluuttiioonn oobbsseerrvvaattiioonnss oovveerr aallll aavvaaiillaabbllee ooppttiiccaall aanndd uullttrraavviioolleett
wwaavveelleennggtthhss,, aanndd ccoommppaarriinngg tthhee rreessuullttss ffrroomm ttwwoo iinnddeeppeennddeenntt ssyynntthheettiicc--ssppeeccttrruumm aapppprrooaacchheess.. TThhiiss aannaallyyssiiss
sshhoouulldd ccllaarriiffyy ccuurrrreenntt ssyysstteemmaattiicc eerrrroorrss iinn mmooddeelliinngg aanndd iinn lliinnee ttrraannssiittiioonn pprroobbaabbiilliittiieess ((ggff--vvaalluueess)).. IInn ssoo ddooiinngg iitt
wwiillll pprroovviiddee rreelliiaabbllee aabbuunnddaanncceess ffoorr aa rraannggee ooff ttrraannss--FFee eelleemmeennttss iinn eexxttrreemmeellyy mmeettaall--ppoooorr ssttaarrss,, ffoorr
qquuaannttiittaattiivvee ccoommppaarriissoonn wwiitthh aa hhaallff--ddoozzeenn vviiaabbllee mmooddeellss ooff tthheeiirr pprroodduuccttiioonn.. TThhee rreessuullttss wwiillll sshheedd lliigghhtt oonn tthhee
nnaattuurree aanndd ttiimmee ssccaalleess ooff pprroodduuccttiioonn ooff tthheessee eelluussiivvee eelleemmeennttss,, aanndd tthheeiirr iinnccoorrppoorraattiioonn iinnttoo ssttaarrss tthhaatt aarree
rreelliiccss  ooff  tthhee  eeaarrlliieesstt  pphhaassee  ooff  oouurr  GGaallaaxxyy..
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1144664400
IInnvveessttiiggaattiinngg  tthhee  FFUUVV  EEmmiissssiioonn  ooff  YYoouunngg  MM  ddwwaarrffss  wwiitthh  FFUUMMEESS::  tthhee  FFaarr
UUllttrraavviioolleett  MM--ddwwaarrff  EEvvoolluuttiioonn  SSuurrvveeyy

JJoohhnn PPiinneeddaa

CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy
MM ddwwaarrff ssttaarrss hhaavvee bbeeccoommee aattttrraaccttiivvee ccaannddiiddaatteess ffoorr eexxooppllaanneett sseeaarrcchheess aanndd wwiillll bbee aa mmaaiinn ffooccuuss ooff tthhee
uuppccoommiinngg TTEESSSS mmiissssiioonn,, wwiitthh tthhee ccoonnttiinnuueedd sseeaarrcchh ffoorr nneeaarrbbyy ppootteennttiiaallllyy hhaabbiittaabbllee wwoorrllddss.. HHoowweevveerr,, tthhee
aattmmoosspphheerriicc cchhaarraacctteerriizzaattiioonn ooff tthheessee eexxooppllaanneettaarryy ssyysstteemmss ddeeppeennddss ccrriittiiccaallllyy oonn tthhee hhiigghh eenneerrggyy sstteellllaarr
rraaddiiaattiioonn eennvviirroonnmmeenntt ffrroomm XX--rraayy ttoo NNUUVV.. SSttrroonngg rraaddiiaattiioonn aatt tthheessee eenneerrggiieess ccaann lleeaadd ttoo aattmmoosspphheerriicc mmaassss
lloossss aanndd iiss aa ssttrroonngg ddrriivveerr ooff pphhoottoocchheemmiissttrryy iinn ppllaanneettaarryy aattmmoosspphheerreess.. RReecceennttllyy,, tthhee MMUUSSCCLLEESS TTrreeaassuurryy
SSuurrvveeyy ((CCyycclleess 1199,, 2222)) pprroovviiddeedd tthhee fifirrsstt ccoommpprreehheennssiivvee aasssseessssmmeenntt ooff tthhee hhiigghh eenneerrggyy rraaddiiaattiioonn fifieelldd aarroouunndd
oolldd,, ppllaanneett hhoossttiinngg MM ddwwaarrffss.. HHoowweevveerr,, tthhee hhaabbiittaabbiilliittyy aanndd ppootteennttiiaall ffoorr ssuucchh eexxooppllaanneettaarryy aattmmoosspphheerreess ttoo
ddeevveelloopp lliiffee aallssoo ddeeppeennddss oonn tthhee eevvoolluuttiioonn ooff tthhee aattmmoosspphheerree aanndd hheennccee tthhee eevvoolluuttiioonn ooff tthhee iinncciiddeenntt
rraaddiiaattiioonn fifieelldd.. TThhee ssttrroonngg hhiigghh eenneerrggyy ssppeeccttrruumm ooff yyoouunngg MM ddwwaarrffss ccaann hhaavvee ddeevvaassttaattiinngg ccoonnsseeqquueenncceess ffoorr
tthhee ppootteennttiiaall hhaabbiittaabbiilliittyy ooff aa ggiivveenn ssyysstteemm.. WWee,, tthhuuss,, pprrooppoossee tthhee FFaarr UUllttrraavviioolleett MM--ddwwaarrff EEvvoolluuttiioonn SSuurrvveeyy
((FFUUMMEESS)) ttoo mmeeaassuurree tthhee ssttrroonngg FFUUVV ccoorroonnaall//cchhrroommoosspphheerriicc eemmiissssiioonn ffeeaattuurreess ooff yyoouunngg MM ddwwaarrffss ((1122 -- 665500
MMyyrr)),, ee..gg.. HHee IIII,, CC IIVV,, aanndd SS IIVV.. FFUUMMEESS wwiillll oobbsseerrvvee oobbjjeeccttss wwiitthh aa wwiiddee rraannggee ooff rroottaattiioonn rraatteess ttoo ddiirreeccttllyy
ccoonnnneecctt tthhee eemmiissssiioonn ffeeaattuurreess ttoo tthhee eevvoolluuttiioonn ooff ccoorroonnaall hheeaattiinngg aanndd uuppppeerr aattmmoosspphheerriicc ssttrruuccttuurree,, aanndd
pprroovviiddee oobbsseerrvvaattiioonnaall bbeenncchhmmaarrkkss aatt yyoouunngg aaggeess ffoorr mmooddeellss ooff MM ddwwaarrff uuppppeerr aattmmoosspphheerreess.. BBuuiillddiinngg oonn rreessuullttss
ffrroomm MMUUSSCCLLEESS,, wwee wwiillll bbee aabbllee ttoo eessttiimmaattee tthhee wwhhoollee hhiigghh eenneerrggyy rraaddiiaattiioonn fifieelldd aanndd eessttaabblliisshh tthhee eevvoolluuttiioonnaarryy
ppiiccttuurree  ooff  tthhee  iinncciiddeenntt  rraaddiiaattiioonn  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  lliiffeettiimmee  ooff  eexxooppllaanneettaarryy  ssyysstteemmss  aarroouunndd  eeaarrllyy--mmiidd  MM  ddwwaarrff  hhoossttss..
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CCyyccllee  2244  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
EExxooPPllaanneettss
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IIss  tthhee  aattmmoosspphheerree  ooff  tthhee  eexxttrreemmeellyy  iirrrraaddiiaatteedd  eexxooppllaanneett  WWAASSPP--4433bb  iinn  aa  bbllooww--
ooffff  ssttaattee??

LLoorreennzzoo PPiinnoo

UUnniivveerrssiittaa  ddeeggllii  SSttuuddii  ddii  PPaaddoovvaa
IInn tthhee ppaasstt mmoonntthhss wwee hhaavvee oobbttaaiinneedd eevviiddeennccee tthhaatt aann uunnuussuuaall pphheennoommeennoonn iiss hhaappppeenniinngg iinn tthhee aattmmoosspphheerree
ooff oonnee ooff tthhee HHoott JJuuppiitteerrss wwiitthh sshhoorrtteesstt ppeerriioodd.. HHiigghh--rreessoolluuttiioonn ssppeeccttrroossccooppyy ffrroomm tthhee ggrroouunndd rreevveeaallss aa
ttrraannssiitt ssppeeccttrruumm wwhheerree tthhee ssooddiiuumm aabbssoorrppttiioonn ssiiggnnaall ffrroomm tthhee ppllaanneett ppeeaakkss aatt 22--33%%,, wwhhiicchh iiss llaarrggeerr tthhaann tthhee
ppllaanneett ttrraannssiitt ddeepptthh iinn wwhhiittee lliigghhtt aanndd 110000 ttiimmeess llaarrggeerr tthhaann tthhee wweellll HHSSTT--eessttaabblliisshheedd ddeetteeccttiioonn ooff ssooddiiuumm iinn
HHDD 220099445588bb ((CChhaarrbboonnnneeaauu eett aall.. 22000022)).. OOnnllyy iinn tthhee UUVV hhaavvee ssuucchh llaarrggee ssiiggnnaattuurreess bbeeeenn oobbsseerrvveedd,, ffoorr lliigghhtteerr
hhyyddrrooggeenn,, ccaarrbboonn aanndd ooxxyyggeenn aattoommss bbeeiinngg bblloowwnn--ooffff bbyy hhyyddrrooddyynnaammiiccaall aattmmoosspphheerriicc eessccaappee.. SSoo ffaarr,, ssooddiiuumm
aattoommss  hhaavvee  nneevveerr  bbeeeenn  oobbsseerrvveedd  hhiigghheerr  tthhaann  tthhee  tthheerrmmoosspphheerree,,  wwhheerree  tthheeyy  sshhoouulldd  ggeett  pprroommppttllyy  iioonniizzeedd..
AAnnaallyyssiiss ooff ggrroouunndd--bbaasseedd ddaattaa iiss cchhaalllleennggiinngg bbeeccaauussee tthhee ssppeeccttrroossccooppiicc ssiiggnnaattuurreess ccaann bbee mmiimmiicckkeedd bbyy tthhee
EEaarrtthh aattmmoosspphheerree,, aanndd aa ssoopphhiissttiiccaatteedd rreemmoovvaall ooff tteelllluurriicc ccoonnttaammiinnaattiioonn iiss nneecceessssaarryy.. OOuurr oobbsseerrvvaattiioonnss sshhooww
tthhaatt aann eefffificciieenntt tteelllluurriicc ccoorrrreeccttiioonn ffoorr tthhiiss ttaarrggeett,, ppaarrttiiccuullaarrllyy ffaaiinntt iinn tthhee ssooddiiuumm rreeggiioonn,, iiss iimmppoossssiibbllee,, mmaakkiinngg
aa ssppaaccee--bbaasseedd ccoonnfifirrmmaattiioonn nneecceessssaarryy.. IInn aa ssiinnggllee ttrraannssiitt,, HHSSTT//SSTTIISS ccoouulldd oobbttaaiinn aa 55--ssiiggmmaa ccoonnfifirrmmaattiioonn ooff tthhee
ssiiggnnaall.. TThhiiss ddeetteeccttiioonn wwoouulldd uunnaammbbiigguuoouussllyy sshhooww tthhaatt tthhee ppllaanneettaarryy aattmmoosspphheerree iiss iinn aa ssttaattee ooff eexxttrreemmee bbllooww--
ooffff,, wwiitthh llaarrggee eexxoosspphheerriicc ddeennssiittiieess aalllloowwiinngg ffoorr aa hhiigghh rreeccoommbbiinnaattiioonn rraattee aabbllee ttoo mmaaiinnttaaiinn ssooddiiuumm iinn aa nneeuuttrraall
ssttaattee eevveenn hhiigghh uupp iinn tthhee aattmmoosspphheerree.. TThhiiss wwoouulldd rreepprreesseenntt tthhee fifirrsstt ccoonnssttrraaiinntt oonn aattmmoosspphheerriicc eevvaappoorraattiioonn
oobbttaaiinneedd iinn tthhee ooppttiiccaall,, aanndd wwoouulldd tthhuuss ooppeenn aa nneeww,, UUVV--iinnddeeppeennddeenntt ppaatthh ttoo tthhee cchhaarraacctteerriizzaattiioonn ooff
eevvaappoorraattiinngg  aattmmoosspphheerreess,,  ccrruucciiaall  iinn  tthhee  ppoosstt--HHSSTT  eerraa..
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PPrriimmoorrddiiaall  TTrriipplliicciittyy::  AA  CCeennssuuss  ooff  HHiieerraarrcchhiiccaall  TTrriipplleess  iinn  tthhee  CCoolldd  CCllaassssiiccaall  KKuuiippeerr
BBeelltt

SSiimmoonn PPoorrtteerr

SSoouutthhwweesstt  RReesseeaarrcchh  IInnssttiittuuttee
WWee pprrooppoossee ttoo oobbsseerrvvee ssiixx wwiiddee bbiinnaarriieess iinn tthhee ccoolldd ccllaassssiiccaall KKuuiippeerr BBeelltt ((CCCCKKBB)) wwiitthh WWFFCC33 ttoo ddeetteerrmmiinnee wwhhaatt
ffrraaccttiioonn ooff tthheemm aarree aaccttuuaallllyy ttrriippllee ssyysstteemmss.. TThhee oonnllyy kknnoowwnn hhiieerraarrcchhiiccaall ttrriippllee KKuuiippeerr BBeelltt oobbjjeecctt iiss iinn tthhee 33::22
NNeeppttuunnee rreessoonnaannccee,, ((4477117711)) 11999999 TTCC3366,, aanndd ssoo ffaarr nnoonnee hhaavvee bbeeeenn ddiissccoovveerreedd iinn tthhee CCCCKKBB.. BBeeccaauussee tthhee
CCCCKKBB wwaass tthhee lleeaasstt ddiissttuurrbbeedd ppaarrtt ooff tthhee ssoollaarr ssyysstteemm dduurriinngg ggiiaanntt ppllaanneett mmiiggrraattiioonn,, iitt pprreesseerrvveess mmaannyy
pprriimmoorrddiiaall aassppeeccttss ooff ppllaanneetteessiimmaall ffoorrmmaattiioonn,, iinncclluuddiinngg oouurr wwiiddee bbiinnaarryy ttaarrggeettss.. IIff eevveenn oonnee ooff tthheessee wwiiddee
bbiinnaarriieess iiss aaccttuuaallllyy aa ttrriippllee,, iitt wwoouulldd ssttrroonnggllyy iimmppllyy tthhaatt tthhee ddoommiinnaanntt bbiinnaarryy ffoorrmmaattiioonn mmeecchhaanniissmm wwaass oonnee
tthhaatt ccoouulldd aallssoo ccrreeaattee ttrriipplleess.. TThhee lleeaaddiinngg ssuucchh mmooddeell iiss ggrraavviittaattiioonnaall ccoollllaappssee,, wwhhiicchh rreeqquuiirreess tthhaatt aannyy ttrriipplleess
aanndd bbiinnaarriieess wweerree ffoorrmmeedd ddiirreeccttllyy oouutt aa ssiinnggllee cclloouudd ooff mmaatteerriiaall.. JJWWSSTT//NNIIRRSSppeecc ccoouulldd ffuurrtthheerr tteesstt tthhiiss tthheeoorryy
bbyy ccoommppaarriinngg tthhee ssppeeccttrraa ooff tthhee tthhrreeee sseeppaarraattee oobbjjeeccttss.. IInn aaddddiittiioonn,, hhiieerraarrcchhiiccaall ttrriipplleess ccaann uunniiqquueellyy pprroovviiddee
iinnddeeppeennddeenntt mmaassss ddeetteerrmmiinnaattiioonnss ffoorr aallll tthhrreeee oobbjjeeccttss.. TThheessee mmaasssseess ccaann tthheenn bbee ccoommbbiinneedd wwiitthh tthheerrmmaall
rraaddiiuuss mmeeaassuurreemmeennttss ffrroomm JJWWSSTT//MMIIRRII aanndd AALLMMAA ttoo ddeetteerrmmiinnee ddeennssiittiieess ffoorr aallll tthhrreeee oobbjjeeccttss iinn aa hhiieerraarrcchhiiccaall
ttrriippllee.. TThhuuss tthheessee pprrooppoosseedd oobbsseerrvvaattiioonnss wwoouulldd eennaabbllee JJWWSSTT ttoo ppeeeerr iinnttoo tthhee iinntteerriioorrss ooff ssoommee ooff tthhee mmoosstt
pprriimmoorrddiiaall  oobbjjeeccttss  iinn  tthhee  oouutteerr  ssoollaarr  ssyysstteemm..
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IIDD:: 1144774455
IIss  tthheerree  aa  ssuubbsstteellllaarr  ccoommppaanniioonn  aarroouunndd  tthhee  nneeuuttrroonn  ssttaarr  RRXX  JJ00880066..44--44112233??

BBeettttiinnaa PPoosssseelltt

TThhee  PPeennnnssyyllvvaanniiaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy
DDeeeepp nneeaarr--iinnffrraarreedd ((NNIIRR)) oobbsseerrvvaattiioonnss ffrroomm tthhee ggrroouunndd,, fifirrsstt wwiitthh tthhee VVLLTT iinn tthhee HH--bbaanndd aanndd rreecceennttllyy wwiitthh
GGeemmiinnii iinn tthhee JJ--bbaanndd,, sshhoowweedd iinnddiiccaattiioonn ooff aa ffaaiinntt ((~~2244--2255 mmaagg)) flfluuxx eennhhaanncceemmeenntt aatt tthhee ppoossiittiioonn ooff tthhee
yyoouunngg ((~~00..55 MMyyrr)) nneeaarrbbyy ((225500 ppcc)) iissoollaatteedd nneeuuttrroonn ssttaarr RRXX JJ00880066..44--44112233.. TThhee ccoommbbiinneedd ddeetteeccttiioonn
ssiiggnniifificcaannccee ooff tthheessee ttwwoo iinnddeeppeennddeenntt NNIIRR oobbsseerrvvaattiioonnss iiss 33..11ssiiggmmaa.. PPrreevviioouuss HHuubbbbllee oobbsseerrvvaattiioonnss iinn tthhee
ooppttiiccaall sshhoowweedd tthhaatt tthheerree aarree nnoo ootthheerr oobbjjeeccttss wwiitthhiinn 22..55 aarrccsseecc,, aanndd eessttaabblliisshheedd tthhaatt tthhee nneeuuttrroonn ssttaarr iittsseellff
iiss vveerryy ffaaiinntt ((SSTTmmaagg ooff 2288 iinn tthhee FF447755WW fifilltteerr)).. TThhee nneeuuttrroonn ssttaarr iiss eexxppeecctteedd ttoo bbee eevveenn ffaaiinntteerr iinn tthhee NNIIRR,,
bbeeccaauussee yyoouunngg nneeuuttrroonn ssttaarrss hhaavvee tthheeiirr eemmiissssiioonn mmaaxxiimmuumm iinn tthhee UUVV ttoo XX--rraayy rraannggee.. HHeennccee,, eemmiissssiioonn ffrroomm
tthhee nneeuuttrroonn ssttaarr ssuurrffaaccee ccaannnnoott bbee rreessppoonnssiibbllee ffoorr tthhee NNIIRR flfluuxx eennhhaanncceemmeenntt aatt tthhee ppoossiittiioonn ooff RRXX JJ00880066..44
--44112233.. TThhee NNIIRR eemmiissssiioonn ccoouulldd ccoommee ffrroomm aa yyoouunngg wwaarrmm ssuubbsstteellllaarr ccoommppaanniioonn wwhhiicchh hhaass aabboouutt 1133 JJuuppiitteerr
mmaasssseess.. WWee pprrooppoossee ddeeeepp HH--bbaanndd oobbsseerrvvaattiioonnss ooff RRXX JJ00880066..44--44112233 iinn oorrddeerr ttoo ((ii)) ccoonnfifirrmm uunnaammbbiigguuoouussllyy tthhee
vveerryy ffaaiinntt NNIIRR eemmiissssiioonn,, ((22)) ddeetteecctt iitt wwiitthh tthhee rreeqquuiirreedd aassttrroommeettrriicc pprreecciissiioonn ttoo eennaabbllee tthhee ccoonnfifirrmmaattiioonn ooff tthhee
ppuuttaattiivvee  ccoommppaanniioonn  bbyy  ssttuuddyyiinngg  iittss  ccoo--mmoottiioonn,,  ((33))  pprreeppaarree  ffoollllooww--uupp  JJWWSSTT  iinnvveessttiiggaattiioonnss..
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EElloonnggaatteedd  GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  EEmmeerrggeennccee  ooff  DDiisskkss

JJooeell PPrriimmaacckk

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  CCrruuzz
IItt wwaass oonnccee ggeenneerraallllyy aassssuummeedd tthhaatt ggaallaaxxiieess ssttaarrtt aass ddiisskkss,, aanndd tthhaatt ggaallaaccttiicc sspphheerrooiiddss ffoorrmm ffrroomm ddiisskk
mmeerrggeerrss.. HHoowweevveerr,, tthhee aaxxiiss rraattiioo ddiissttrriibbuuttiioonn ooff hhiigghh rreeddsshhiifftt HHSSTT iimmaaggeess sshhoowwss tthhaatt mmoosstt ggaallaaxxiieess ssttaarrtt nnoott
aass ddiisskkss bbuutt rraatthheerr aass eelloonnggaatteedd ((pprroollaattee)) sstteellllaarr ssyysstteemmss.. CCoonnssiisstteenntt wwiitthh tthheessee oobbsseerrvvaattiioonnss,, oouurr hhiigghh--
rreessoolluuttiioonn ccoossmmoollooggiiccaall zzoooomm--iinn ggaallaaxxyy ssiimmuullaattiioonnss sshhooww tthhaatt ffoorrmmiinngg ggaallaaxxiieess ssttaarrtt aass pprroollaattee sstteellllaarr ssyysstteemmss
aalliiggnneedd wwiitthh tthhee ccoossmmiicc ddaarrkk mmaatttteerr fifillaammeennttss oonn wwhhiicchh tthheeyy ffoorrmm,, aanndd oonnllyy bbeeccoommee rroouunndd sstteellllaarr ssyysstteemmss ----
ddiisskkss oorr sspphheerrooiiddss ---- wwhheenn tthheeiirr cceenntteerrss bbeeccoommee ggrraavviittaattiioonnaallllyy ddoommiinnaatteedd bbyy oorrddiinnaarryy mmaatttteerr.. MMoorree mmaassssiivvee
ssiimmuullaatteedd ggaallaaxxiieess mmaakkee tthhiiss ttrraannssiittiioonn aatt rreeddsshhiiffttss zz >> 22..55,, wwhhiicchh sshhoouulldd bbee aacccceessssiibbllee ttoo JJWWSSTT.. IInn oorrddeerr ttoo
ccllaarriiffyy tthhee oobbsseerrvvaattiioonnaall iimmpplliiccaattiioonnss ooff tthhee ttrraannssiittiioonn ffrroomm eelloonnggaatteedd ggaallaaxxiieess ttoo ggaallaaccttiicc ddiisskkss oorr sspphheerrooiiddss,,
wwee pprrooppoossee ttoo mmaakkee rreeaalliissttiicc mmoocckk iimmaaggeess aanndd ssppeeccttrraa ffrroomm oouurr ssiimmuullaattiioonnss uussiinngg oouurr SSuunnrriissee ccooddee aanndd
ccoommppaarree tthheemm wwiitthh HHSSTT iimmaaggeess aanndd ggrriissmm ssppeeccttrraa ooff ssttaarr--ffoorrmmiinngg ggaallaaxxiieess.. TThhee ddiissttrriibbuuttiioonn ooff aaxxiiss rraattiioo bb//aa
vveerrssuuss sseemmii--mmaajjoorr aaxxiiss aa wwiillll mmaakkee cclleeaarreerr tthhee ddiissttiinnccttiioonn bbeettwweeeenn eelloonnggaatteedd aanndd rroouunnddeerr ggaallaaxxiieess.. TThhiiss wwiillll bbee
ffuurrtthheerr ccllaarriififieedd bbyy ttaakkiinngg iinnttoo aaccccoouunntt tthhee aammoouunntt ooff dduusstt aatttteennuuaattiioonn,, wwhhiicchh iiss pprreeddiicctteedd ttoo bbee ggrreeaatteerr ffoorr
eeddggee--oonn ddiisskkss tthhaann ffoorr eeddggee--oonn eelloonnggaatteedd ggaallaaxxiieess.. OOuurr mmoocckk iimmaaggeess wwiillll aallllooww uuss ttoo qquuaannttiiffyy hhooww tthhee eeffffeeccttss
ooff dduusstt aanndd rreessoolluuttiioonn mmaakkee ssiimmuullaatteedd iimmaaggeess rroouunnddeerr,, iinnccrreeaassiinngg tthhee aappppaarreenntt aaxxiiss rraattiioo.. WWee aarree aallssoo
mmaakkiinngg mmoocckk iimmaaggeess aanndd ssppeeccttrraa ffoorr llaarrggee ggrroouunndd--bbaasseedd tteelleessccooppeess,, wwhhiicchh wwiillll aallllooww ffuurrtthheerr ccoommppaarriissoonnss ooff
pprreeddiiccttiioonnss  aanndd  oobbsseerrvvaattiioonnss..    AAllll  oouuttppuuttss  aanndd  ccooddeess  wwiillll  bbee  ppuubblliiccllyy  rreelleeaasseedd..
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SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss
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AA  DDeefifinniittiivvee  TTeesstt  ooff  RRoottaattiioonnaall  MMiixxiinngg  iinn  MMaassssiivvee  SSttaarrss

CChhaarrlleess PPrroofffifitttt

SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee
CCNNOO pprroocceesssseedd ssuurrffaaccee mmaatteerriiaall ffoouunndd iinn OOBB ssttaarrss mmaayy oorriiggiinnaattee eeiitthheerr ffrroomm iinntteerrnnaall mmiixxiinngg oorr ffrroomm bbiinnaarryy
iinntteerraaccttiioonn,, bbuutt iinnccoommpplleettee bboorroonn ddeepplleettiioonn iiss aann uunnaammbbiigguuoouuss ssiiggnn ooff iinntteerrnnaall mmiixxiinngg.. EExxiissttiinngg bboorroonn
oobbsseerrvvaattiioonnss iinnddeeeedd ssuuggggeesstt tthhaatt iinntteerrnnaall mmiixxiinngg ooccccuurrss iinn ssoommee ssttaarrss aatt aa lleevveell tthhaatt iiss ccoonnssiisstteenntt wwiitthh tthhee
llooww eenndd ooff tthhee eefffificciieennccyy rraannggee pprreeddiicctteedd bbyy tthhee ddiiffffeerreenntt mmooddeellss ooff rroottaattiioonnaallllyy ddrriivveenn mmiixxiinngg.. HHoowweevveerr,,
ccuurrrreenntt rreessuullttss aarree ttoooo ssppaarrssee ttoo ddiirreeccttllyy ccoonnfifirrmm tthhee eexxppeecctteedd rreellaattiioonn bbeettwweeeenn bboorroonn ddeepplleettiioonn aanndd rroottaattiioonn,,
aanndd lleeaavvee rroooomm ttoo iinntteerrpprreett bboorroonn ddeepplleettiioonn tthhrroouugghh ootthheerr mmiixxiinngg pprroocceesssseess.. WWee pprrooppoossee ttoo oobbsseerrvvee bboorroonn iinn
tteenn rraatthheerr rraappiiddllyy rroottaattiinngg eeaarrllyy--BB ssttaarrss iinn tthhee 1100 MMyyrr oolldd ooppeenn cclluusstteerr NNGGCC 33229933.. TTooggeetthheerr wwiitthh oouurr pprreevviioouuss
ddaattaa oonn ssttaarrss iinn tthhiiss cclluusstteerr,, tthhiiss iinnccrreeaasseedd ssaammppllee wwiitthh aann eexxppaannddeedd rraannggee ooff VV ssiinn((ii)) vvaalluueess wwiillll pprroovviiddee aa
ddeefifinniittiivvee tteesstt ooff rroottaattiioonnaall mmiixxiinngg,, aanndd ------ aassssuummiinngg tthhaatt rroottaattiioonn aaccttuuaallllyy ddrriivveess tthhee eexxppeecctteedd mmiixxiinngg ------ wwiillll
aallllooww ffoorr aa ttiigghhtt ccaalliibbrraattiioonn ooff iittss eefffificciieennccyy,, wwhhiicchh iiss ooff ccrriittiiccaall iimmppoorrttaannccee ffoorr mmooddeelliinngg tthhee iinntteerriioorr ooff mmaassssiivvee
ssttaarrss,,  wwiitthh  wwiiddee  iimmpplliiccaattiioonnss  ffoorr  tthheeiirr  aaddvvaanncceedd  eevvoolluuttiioonnaarryy  ssttaaggeess..
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CCyyccllee  2244  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: AARR
BBllaacckkhhoolleess

IIDD:: 1144557799
MMooddeelliinngg  UUVV  ssppeeccttrraa  ooff  cclluummppyy  oouuttflfloowwss  iinn  SSeeyyffeerrtt  ggaallaaxxiieess

DDaanniieell PPrrooggaa

UUnniivveerrssiittyy  ooff  NNeevvaaddaa  --  LLaass  VVeeggaass
WWee  pprrooppoossee  ttoo  ccoommppaarree  ttiimmee--ddeeppeennddeenntt  aanndd  sseellff--ccoonnssiisstteenntt  tthheeoorreettiiccaall  mmooddeellss
ooff  ddiissccrreettee  aanndd  mmuullttii--ccoommppoonneenntt  UUVV  aabbssoorrbbeerrss  iinn  SSeeyyffeerrtt  ggaallaaxxiieess  wwiitthh  HHSSTT
oobbsseerrvvaattiioonnss..  OOuurr  mmooddeelliinngg  aapppprrooaacchh  ccoommbbiinneess  rreessuullttss  ffrroomm  gglloobbaall  ssiimmuullaattiioonnss
ffoorr  tthhee  ddyynnaammiiccss  ooff  cclluummppyy  oouuttflfloowwss  iinn  AAGGNN  wwiitthh  aa  nneeww  qquuaannttiittaattiivvee  tthheeoorryy  ffoorr
cclloouudd  ffoorrmmaattiioonn,,  ddeessttrruuccttiioonn,,  aanndd  aacccceelleerraattiioonn  bbaasseedd  oonn  hhiigghh  rreessoolluuttiioonn  llooccaall
ssiimmuullaattiioonnss..    OOuurr  ssiimmuullaattiioonnss  iinncclluuddee  tthhee  rreeaalliissttiicc  mmiiccrroopphhyyssiiccaall  pprroocceesssseess
nneeeeddeedd  ttoo  mmaakkee  qquuaannttiittaattiivvee  pprreeddiiccttiioonnss  ffoorr  tthhee  UUVV  ssppeeccttrraall  ssiiggnnaattuurreess  eexxppeecctteedd
ffoorr  aa  ggiivveenn  UUVV  aabbssoorrbbeerr..  OOuurr  ggooaall  iiss  ttoo  uussee  tthheessee  rreessuullttss  iinn  pphhoottooiioonniizzaattooiinn
aanndd  rraaddiiaattiivvee  ttrraannssffeerr  ccaallccuullaattiioonnss  ddeessiiggnneedd  ttoo  tteesstt  tthhee  pprreeddiiccttiioonnss  ooff
oouurr  mmooddeell  aaggaaiinnsstt  oobbsseerrvvaattiioonnss  ooff  oobbjjeeccttss  ssuucchh  aass    NNGGCC  33778833,,  NNGGCC  44005511,,
NNGGCC  44559933,,  NNGGCC  55554488,,  NNGGCC  77446699,,  MMrrkk  550099,,  MMrrkk  227799,,  aanndd  11HH  00441199--5577..
IInn  ssoo  ddooiinngg,,  wwee  wwiillll  aaddddrreessss  tthhee  ffoolllloowwiinngg  qquueessttiioonnss::
11))  HHooww  ddoo  tthhee  oouuttflflooww  iinnhhoommooggeenneeiittyy  aanndd  ttiimmee  vvaarriiaabbiilliittyy  aaffffeecctt  ssppeeccttrraa
((ee..gg..,,  tthhee  wwiiddtthh,,  sshhaappee,,  ppoossiittiioonn  aanndd  nnuummbbeerr  ooff  aabbssoorrppttiioonn  lliinneess))??
22))  HHooww  ddoo  UUVV  ssppeeccttrraa  ddeeppeenndd  oonn  tthhee  lliinnee  ooff  ssiigghhtt??  aanndd
33))  AArree  mmuullttii--ccoommppoonneenntt  UUVV  aabbssoorrbbeerrss  aanndd  ssoo--ccaalllleedd  XX--rraayy  wwaarrmm  aabbssoorrbbeerrss  rreellaatteedd??
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CCyyccllee  2244  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1144667744
FFaarr  UUVV  SSppeeccttrroossccooppyy  ooff  SSuuppeerrlluummiinnoouuss  SSuuppeerrnnoovvaaee

RRoobbeerrtt QQuuiimmbbyy

SSaann  DDiieeggoo  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy
OOppttiiccaall ttrraannssiieenntt sseeaarrcchheess hhaavvee yyiieellddeedd aa ddiivveerrssee ssaammppllee ooff ssuuppeerrnnoovvaaee wwiitthh ppeeaakk lluummiinnoossiittiieess 1100--110000 ttiimmeess
ggrreeaatteerr tthhaann ccoommmmoonn eevveennttss.. TThheessee ssuuppeerrlluummiinnoouuss ssuuppeerrnnoovvaaee ((SSLLSSNN)) hhaavvee bbeeeenn sshhoowwnn ttoo bbee eessppeecciiaallllyy UUVV
bbrriigghhtt,, wwhhiicchh mmaakkee tthheessee oobbjjeeccttss rriippee ffoorr ddiissccoovveerryy aatt hhiigghh rreeddsshhiiffttss.. IInnddeeeedd,, aarrcchhiivvaall sseeaarrcchheess hhaavvee aallrreeaaddyy
iiddeennttiififieedd SSLLSSNN oouutt ttoo zz==33..99 aanndd tthhee fifirrsstt ddeeddiiccaatteedd sseeaarrcchheess ffoorr tthheessee eevveennttss aatt zz>>33 aarree nnooww uunnddeerrwwaayy..
HHoowweevveerr,, tthheerree iiss aa ddeeaarrtthh ooff rreesstt--ffrraammee,, ffaarr--UUVV ((FFUUVV;; <<11880000 AA)) ssppeeccttrraa ooff SSLLSSNN aavvaaiillaabbllee ttoo eennaabbllee
ccllaassssiifificcaattiioonn ooff tthheessee hhiigghh rreeddsshhiifftt ddiissccoovveerriieess.. FFUUVV ccoommppaarriissoonn ssppeeccttrraa ffrroomm ooppttiiccaallllyy ccoonnfifirrmmeedd SSLLSSNN aarree
nneeeeddeedd ttoo rruullee oouutt ccoonnttaammiinnaattiinngg ssoouurrcceess,, ssuucchh aass AAGGNN aanndd ttiiddaall ddiissrruuppttiioonn eevveennttss.. TThheessee ssppeeccttrraa wwiillll aallssoo
pprroovviiddee aa nneeww wwiinnddooww oonn tthhee pphhyyssiiccaall nnaattuurree ooff SSLLSSNN,, wwhhiicchh rreemmaaiinnss aa ssoouurrccee ooff ddeebbaattee.. HHeerree wwee pprrooppoossee ttoo
mmoorree tthhaann ddoouubbllee tthhee eennttiirree ssaammppllee SSLLSSNN wwiitthh rreesstt--ffrraammee FFUUVV ssppeeccttrraa.. TThhiiss ssaammppllee wwiillll eennaabbllee tthhee fifirrsstt tteesstt
ooff  wwhheetthheerr  tthheessee  ttrraannssiieennttss  ccaann  aaccccuurraatteellyy  bbee  ccllaassssiififieedd  tthhrroouugghh  oonnllyy  tthheeiirr  FFUUVV  ssppeeccttrraa..
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CCyyccllee  2244  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: AARR
GGaallaaxxiieess

IIDD:: 1144558800
TThhee  RRoollee  ooff  GGaallaaxxyy  MMoorrpphhoollooggyy  iinn  tthhee  MMaassss--MMeettaalllliicciittyy--SSFFRR  RReellaattiioonn

MMaarrcc RRaaffeellsskkii

NNAASSAA  GGooddddaarrdd  SSppaaccee  FFlliigghhtt  CCeenntteerr
TThhee mmaassss--mmeettaalllliicciittyy--SSFFRR ((MM--ZZ--SSFFRR)) rreellaattiioonn ffoorr ggaallaaxxiieess ggiivveess iinnssiigghhtt iinnttoo tthhee aaccccrreettiioonn aanndd oouuttflflooww ooff ggaass..
HHeeiigghhtteenneedd aaccccrreettiioonn sshhoouulldd iinnccrreeaassee ddiisskk ttuurrbbuulleennccee aanndd tthhee ccoorrrreessppoonnddiinngg JJeeaannss mmaassss ffoorr ggrraavviittaattiioonnaall
iinnssttaabbiilliittiieess,, mmaakkiinngg ssttaarr--ffoorrmmaattiioonn cclluummppyy,, aanndd iitt sshhoouulldd aallssoo ttrriiggggeerr ssttaarr ffoorrmmaattiioonn ddiirreeccttllyy iinn llaarrggee cclluummppss
wwhheerree iinnffaalllliinngg cclloouuddss iimmppaacctt tthhee ddiisskk.. IItt ffoolllloowwss tthhaatt iiff tthhee mmoosstt iirrrreegguullaarr aanndd cclluummppyy ggaallaaxxiieess aarree tthhee mmoosstt
aaccttiivveellyy aaccccrreettiinngg,, tthheenn tthheeyy sshhoouulldd bbee llooww--ZZ oouuttlliieerrss iinn tthhee MM--ZZ--SSFFRR rreellaattiioonn.. WWee pprrooppoossee ttoo iinnvveessttiiggaattee ffoorr
tthhee fifirrsstt ttiimmee wwhheetthheerr aannyy rreellaattiioonnsshhiipp eexxiissttss bbeettwweeeenn ppoossiittiioonn oonn tthhee MM--ZZ--SSFFRR rreellaattiioonn aanndd cclluummppyy
mmoorrpphhoollooggyy.. WWee wwiillll uussee WWFFCC33//IIRR ggrriissmm oobbsseerrvvaattiioonnss ffrroomm sseevveerraall llaarrggee ssuurrvveeyyss iinn tthhee CCAANNDDEELLSS fifieellddss ttoo
mmeeaassuurree mmeettaalllliicciittiieess ooff iinntteerrmmeeddiiaattee rreeddsshhiifftt ((11..33<<zz<<22..33)) ggaallaaxxiieess.. OOff tthhee ~~11000000 eemmiissssiioonn lliinnee ggaallaaxxiieess
ssaammpplleedd,, wwee eexxppeecctt 3300%% ttoo hhaavvee aa cclluummppyy ssttrruuccttuurree,, ddeetteerrmmiinneedd ffrroomm rreesstt--ffrraammee ooppttiiccaall iimmaaggiinngg.. WWee wwiillll
mmeeaassuurree SSFFRRss ffrroomm tthhee eemmiissssiioonn lliinneess,, aanndd ccoommbbiinnee tthheemm wwiitthh SSEEDD bbaasseedd mmaasssseess ttoo ccoommppaarree cclluummppyy ggaallaaxxiieess
wwiitthh ootthheerr ddiisskk ggaallaaxxiieess ooff tthhee ssaammee mmaassss aanndd rreeddsshhiifftt.. WWee wwiillll iinnvveessttiiggaattee tthhee eexxiisstteennccee aanndd ppoossssiibbllee
eevvoolluuttiioonn ooff tthhee MM--ZZ--SSFFRR rreellaattiioonn aatt zz~~11..55 ttoo zz~~22.. WWee wwiillll aallssoo sspplliitt tthhee ssaammppllee iinnttoo bbiinnss ooff mmaassss,,
mmoorrpphhoollooggyy,, aanndd SSFFRR uussiinngg ssttaacckkeedd ssppeeccttrraa.. TThhee ssaammppllee iiss llaarrggee eennoouugghh ttoo ggeett aa ssttaattiissttiiccaallllyy ssiiggnniifificcaanntt rreessuulltt..
TThhiiss pprrooppoosseedd iinnvveessttiiggaattiioonn wwoouulldd aaddddrreessss tthhee rroollee tthhaatt tthhee ssttrruuccttuurree ooff ggaallaaxxiieess ppllaayy iinn tthhee MM--ZZ--SSFFRR rreellaattiioonn,,
aanndd  iinnvveessttiiggaattee  tthhee  rreeddsshhiifftt  eevvoolluuttiioonn  ooff  tthhee  rreellaattiioonn  aanndd  iittss  ppoossssiibbllee  ddeeppeennddeennccee  oonn  ggaallaaxxyy  mmoorrpphhoollooggyy..
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SSoollaarr  SSyysstteemm

IIDD:: 1144558811
SSppiinnnnyy  TTNNOO  TTrriipplleess::  NNeeww  AAnnaallyysseess  ooff  tthhee  SSppiinn++OOrrbbiitt  DDyynnaammiiccss  ooff  HHaauummeeaa  aanndd
11999966  TTCC3366

DDaarriinn RRaaggoozzzziinnee

FFlloorriiddaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy
WWee pprrooppoossee ttoo aannaallyyzzee aarrcchhiivvaall ddaattaa ooff TTrraannss--NNeeppttuunniiaann ttrriipplleess HHaauummeeaa aanndd 11999966 TTCC3366.. TThhee aannaallyyssiiss rreeqquuiirreess
aa nneeww ddyynnaammiiccaall aannaallyyssiiss ccooddee ffooccuusseedd oonn pprroovviiddiinngg iinnccrreeaasseedd uunnddeerrssttaannddiinngg ooff HHSSTT ddaattaa.. TThhiiss ccooddee wwiillll aallllooww
ffoorr ffaasstt sshhoorrtt--tteerrmm oorrbbiittaall iinntteeggrraattiioonn ooff mmuullttiippllee bbooddiieess,, iinncclluuddiinngg tthhee eevvoolluuttiioonn ooff tthheeiirr ssppiinn ppeerriiooddss aanndd wwiillll
bbee mmaaddee ppuubblliiccllyy aavvaaiillaabbllee.. IItt wwiillll bbee aapppplliieedd ttoo HHSSTT ddaattaa ffrroomm 88 PPrrooggrraammss ttoo:: 11)) ddeetteecctt oorr ppllaaccee uuppppeerr lliimmiittss
oonn tthhee pphhoottoocceenntteerr vvaarriiaattiioonnss ooff HHaauummeeaa;; 22)) ddeetteecctt oorr ppllaaccee lliimmiittss oonn tthhee oobbllqquuiittyy--iinndduucceedd pprreecceessssiioonn ooff
HHii''iiaakkaa,, tthhee oouutteerr ssaatteelllliittee ooff HHaauummeeaa;; 33)) ddeetteerrmmiinnee tthhee ffuullll nn--bbooddyy oorrbbiittss ooff 11999966 TTCC3366 aanndd iinntteerrpprreett tthhee
iimmpplliiccaattiioonn ooff tthheessee rreessuullttss oonn tthhee ffoorrmmaattiioonn ooff tthhiiss uunniiqquuee ssyysstteemm;; aanndd 44)) iinnvveessttiiggaattee tthhee ssppiinn ddyynnaammiiccss
ppoossssiibbllee iinn tthhee 11999966 TTCC3366 ssyysstteemm ttoo eexxppllaaiinn tthhee eelluussiivvee pphhoottoommeettrriicc vvaarriiaabbiilliittyy ooff tthhiiss ttaarrggeett.. TThhee pprrooppoosseedd
wwoorrkk iiss aa ssttrraaiigghhttffoorrwwaarrdd eexxtteennssiioonn ooff pprreevviioouuss aannaallyysseess bbyy tthhee pprrooppoossaall tteeaamm aanndd,, bbyy ffooccuussiinngg oonn
iinnffoorrmmaattiioonn--rriicchh  ttrriipplleess,,  wwiillll  iimmpprroovvee  oouurr  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  aanndd  eevvoolluuttiioonn  ooff  tthhee  oouutteerr  ssoollaarr  ssyysstteemm..
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SStteellllaarr  LLaabboorraattoorriieess::  HHiigghh--pprreecciissiioonn  AAttoommiicc  PPhhyyssiiccss  wwiitthh  SSTTIISS

TThhoommaass RRaauucchh

EEbbeerrhhaarrdd  KKaarrllss  UUnniivveerrssiittaatt,,  TTuubbiinnggeenn
SStteellllaarr aattmmoosspphheerreess aarree pprriimmee llaabboorraattoorriieess ttoo ddeetteerrmmiinnee aattoommiicc pprrooppeerrttiieess ooff hhiigghhllyy iioonniizzeedd ssppeecciieess.. SSiinnccee
rreelliiaabbllee mmeettaall ooppaacciittiieess aarree ccrruucciiaall iinnggrreeddiieennttss ooff mmaannyy aassttrroopphhyyssiiccaall ssiimmuullaattiioonnss,, wwee pprrooppoossee ttoo eexxppllooiitt SSTTIISS''ss
ssppeeccttrroossccooppiicc ccaappaabbiilliittiieess ttoo oobbttaaiinn hhiigghh--rreessoolluuttiioonn,, hhiigghh--SS//NN ssppeeccttrraa ooff tthhrreeee hhoott ssuubbddwwaarrff ssttaarrss tthhaatt eexxhhiibbiitt
eexxttrreemmeellyy hhiigghh iirroonn--ggrroouupp ((ccaallcciiuumm ttoo nniicckkeell)) aabbuunnddaanncceess aanndd,, tthhuuss,, aarree iiddeeaall oobbjjeeccttss ttoo iiddeennttiiffyy eevveenn wweeaakk
ssppeeccttrraall lliinneess ooff tthheessee ssppeecciieess.. TThhee pprreecciissee ssppeeccttrraall aannaallyyssiiss bbyy aaddvvaanncceedd nnoonn--LLTTEE mmooddeell--aattmmoosspphheerree
tteecchhnniiqquueess aalllloowwss ttoo ddeetteerrmmiinnee pphhoottoosspphheerriicc pprrooppeerrttiieess aaccccuurraatteellyy aanndd ssuubbsseeqquueennttllyy ddeerriivvee rreellaattiivvee wweeiigghhtteedd
oosscciillllaattoorr ssttrreennggtthhss ooff iirroonn--ggrroouupp lliinneess.. TThhiiss wwiillll eessttaabblliisshh aann iimmppoorrttaanntt bbeenncchhmmaarrkk tteesstt ffoorr aavvaaiillaabbllee aattoommiicc--lliinnee
lliissttss  ooff  iirroonn--ggrroouupp  eelleemmeennttss  ffoorr  iioonniizzaattiioonn  ssttaaggeess  IIIIII  ttoo  VVII..
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SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss
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SSppeeccttrraall  TTiimmee  SSeerriieess  ooff  tthhee  CCaass  AA  SSuuppeerrnnoovvaa

AArrmmiinn RReesstt

SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee
WWee pprrooppoossee ttoo oobbttaaiinn ttiimmee--rreessoollvveedd ssppeeccttrroossccooppyy ooff tthhee oouuttbbuurrsstt ooff tthhee eenniiggmmaattiicc hhiissttoorriiccaall ssuuppeerrnnoovvaa CCaass AA
uussiinngg SSTTIISS ssppeeccttrroossccooppyy ooff lliigghhtt ssccaatttteerreedd bbyy aa nnaarrrrooww fifillaammeenntt ooff iinntteerrsstteellllaarr dduusstt.. OOuurr ggrroouupp hhaass iiddeennttiififieedd
rreecceenntt,, hhiigghh--ssuurrffaaccee bbrriigghhttnneessss fifillaammeennttss tthhaatt aarree lliikkeellyy ttoo pprroovviiddee hhiigghh ssiiggnnaall--ttoo--nnooiissee rreepprroodduuccttiioonn ooff tthhee
eevvoollvviinngg  ssppeeccttrruumm  ooff  tthhee  CCaass  AA  oouuttbbuurrsstt  uussiinngg  vveerriififieedd,,  ppuubblliisshheedd  tteecchhnniiqquueess  ddeevveellooppeedd  bbyy  uuss..

TThhee ttiimmeessccaalleess ttoo sseeee aannyy aapppprreecciiaabbllee eevvoolluuttiioonn iinn iinnddiivviidduuaall aassttrroopphhyyssiiccaall oobbjjeeccttss aarree ttyyppiiccaallllyy mmaannyy oorrddeerrss ooff
mmaaggnniittuuddeess llaarrggeerr tthhaann aa hhuummaann lliiffee.. AAss aa rreessuulltt,, aassttrroonnoommeerrss ssttuuddyy llaarrggee nnuummbbeerrss ooff oobbjjeeccttss aatt ddiiffffeerreenntt
ssttaaggeess ooff tthheeiirr eevvoolluuttiioonn ttoo ccoonnnneecctt hhooww aa ssiinnggllee oobbjjeecctt sshhoouulldd cchhaannggee wwiitthh ttiimmee.. CCaass AA ccaann pprroovviiddee uuss wwiitthh
tthhee aabbiilliittyy,, ttoo llooookk bbaacckk iinn ttiimmee ttoo tthhee ppooiinntt ooff eexxpplloossiioonn bbyy oobbsseerrvviinngg iittss lliigghhtt eecchhooeess ---- SSNN lliigghhtt ssccaatttteerreedd
ooffff ooff dduusstt iinn tthhee MMiillkkyy WWaayy,, wwhhiicchh ccaauusseess aa ttiimmee ddeellaayy iinn rreeaacchhiinngg uuss.. IInn oobbttaaiinniinngg ssppeeccttrraa ooff lliigghhtt eecchhooeess,,
wwee hhaavvee bbeeeenn aabbllee ttoo ddeetteerrmmiinnee tthhee mmaaxxiimmuumm--lliigghhtt cchhaarraacctteerriissttiiccss ooff tthhee SSNN.. OOuurr ggooaall hheerree iiss ttoo oobbttaaiinn aa
ssiinnggllee SSTTIISS ssppeeccttrruumm ooff aa bbrriigghhtt CCaass AA LLEE,, wwhhiicchh wwiillll pprroovviiddee uuss aa ttiimmee sseerriieess ooff ssppeeccttrraa aanndd aa ssppaattiiaallllyy
rreessoollvveedd lliigghhtt ccuurrvvee ooff tthhee CCaass AA SSNN.. WWiitthh tthheessee ddaattaa,, wwee wwiillll mmeeaassuurree tthhee pprrooppeerrttiieess ooff tthhee ccoooolliinngg eennvveellooppee
aafftteerr tthhee sshhoocckk bbrreeaakkoouutt ooff tthhee SSNN ttoo eessttiimmaattee tthhee rraaddiiuuss ooff tthhee pprrooggeenniittoorr ssttaarr.. WWee wwiillll tthheenn bbee aabbllee ttoo
ccoonnnneecctt  tthhee  pprrooggeenniittoorr  ssttaarr  ttoo  tthhee  eexxpplloossiioonn  ttoo  tthhee  SSNN  ttoo  tthhee  SSNNRR..
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPooppuullaattiioonnss

IIDD:: 1144771111
AA  DDeeeepp  WWFFCC33//IIRR  BBuullggee  LLuummiinnoossiittyy  FFuunnccttiioonn::  ttoowwaarrdd  tthhee  HHyyddrrooggeenn  BBuurrnniinngg
LLiimmiitt

RR.. RRiicchh

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  LLooss  AAnnggeelleess
WWee pprrooppoossee ttoo oobbttaaiinn WWFFCC33//IIRR iimmaaggeerryy iinn tthhee bbuullggee fifieelldd BBaaaaddee''ss WWiinnddooww ((LL,,bb==00..99,,--33..99)) tthhaatt hhaass fifirrsstt eeppoocchh
WWFFCC33//IIRR iimmaaggiinngg.. WWiitthh iittss iinnccrreeaassee iinn aarreeaa aanndd sseennssiittiivviittyy,, WWFFCC33 mmaayy mmaakkee iitt ppoossssiibbllee ttoo rreeaacchh ppaasstt tthhee
hhyyddrrooggeenn bbuurrnniinngg lliimmiitt ffoorr ssttaarrss iinn tthhee GGaallaaccttiicc bbuullggee.. WWee pprrooppoossee ttoo uussee tthhee fifirrsstt eeppoocchh oobbsseerrvvaattiioonnss ttoo
rreejjeecctt ffoorreeggrroouunndd ddiisskk ssttaarrss,, vviiaa pprrooppeerr mmoottiioonn sseeppaarraattiioonn.. BBrroowwnn ddwwaarrff ppooppuullaattiioonnss aarree bbeeiinngg iinnccrreeaassiinnggllyy
wweellll cchhaarraacctteerriizzeedd iinn tthhee fifieelldd aanndd eevveenn iinn gglloobbuullaarr cclluusstteerrss.. TThhiiss wwiillll bbee tthhee fifirrsstt aatttteemmpptt ttoo ssttuuddyy tthhee bbrroowwnn
ddwwaarrff ppooppuullaattiioonn iinn tthhee bbuullggee aanndd ttoo ddeefifinnee tthhee hhyyddrrooggeenn bbuurrnniinngg lliimmiitt iinn tthhee bbuullggee.. WWee wwiillll aallssoo ddeerriivvee aa
mmeeaassuurree ooff tthhee IIMMFF ddeerriivveedd ffrroomm iinnffrraarreedd pphhoottoommeettrryy,, wwhheerree tthhee lloowweesstt mmaassss ssttaarrss aanndd bbrroowwnn ddwwaarrffss eemmiitt
tthhee bbuullkk ooff tthheeiirr lluummiinnoossiittyy.. TThhee rreessuullttiinngg ddeeeepp iinnffrraarreedd bbuullggee iimmaaggee wwiillll aallssoo pprroovviiddee aa fifirrsstt eeppoocchh ffoorr
eevveennttuuaall  ddeeeepp  JJWWSSTT  iimmaaggiinngg  ooff  tthhee  bbuullggee..
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LLyymmaann  CCoonnttiinnuuuumm  EEssccaappee  SSuurrvveeyy  ((LLAACCEESS))::  DDeetteeccttiinngg  IIoonniizziinngg  RRaaddiiaattiioonn  ffrroomm
zz~~33  LLAAEEss  wwiitthh  PPoowweerrffuull  OOppttiiccaall  LLiinneess

BBrraanntt RRoobbeerrttssoonn

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  CCrruuzz
CCoossmmiicc rreeiioonniizzaattiioonn rreepprreesseennttss tthhee fifirrsstt eeppoocchh wwhheenn ggaallaaxxiieess aaffffeecctt tthhee bbuullkk pprrooppeerrttiieess ooff tthhee uunniivveerrssee..
EExxtteennssiivvee pprrooggrraammss wwiitthh HHSSTT hhaavvee eessttaabblliisshheedd tthhaatt ggaallaaxxyy ppooppuullaattiioonnss aatt rreeddsshhiiffttss zz>>66 aarree lliikkeellyy aabbuunnddaanntt aanndd
lluummiinnoouuss eennoouugghh ttoo rreeiioonniizzee tthhee IIGGMM dduurriinngg tthhee fifirrsstt bbiilllliioonn yyeeaarrss aafftteerr tthhee BBiigg BBaanngg.. TThhee ccrriittiiccaall rreemmaaiinniinngg
iissssuuee iiss ttoo ccoonnssttrraaiinn sseeppaarraatteellyy tthhee pprroodduuccttiioonn rraattee ooff LLyymmaann ccoonnttiinnuuuumm ((LLyyCC)) pphhoottoonnss ppeerr uunniitt UUVV lluummiinnoossiittyy
aanndd tthhee ffrraaccttiioonn ff__eesscc tthhaatt eessccaappee ttoo rreeiioonniizzee tthhee IIGGMM.. HHSSTT hhaass tthhee uunniiqquuee ccaappaabbiilliittyy ttoo mmeeaassuurree LLyyCC ddiirreeccttllyy
ffrroomm ssyysstteemmss aass ddiissttaanntt aass zz~~33 vviiaa WWFFCC//UUVVIISS FF333366WW,, bbuutt tthhiiss ccrriittiiccaall ccaappaabbiilliittyy wwiillll nnoott bbee ppoossssiibbllee wwiitthh
JJWWSSTT aanndd iiss rreeqquuiirreedd ttoo qquuaannttiiffyy tthhee iimmppoorrttaannccee ooff ffuuttuurree rreeiioonniizzaattiioonn eeppoocchh ggaallaaxxiieess iitt ddiissccoovveerrss.. TThhee
mmeeaassuurreemmeenntt ooff LLyyCC wwiitthh HHSSTT aatt zz<<33 ffrroomm bbrrooaaddllyy sseelleecctteedd LLBBGGss aanndd LLAAEEss tthhuuss ffaarr hhaass pprroovviiddeedd ff__eesscc~~00..0011
--00..11,, lliikkeellyy ttoooo llooww ttoo aallllooww ffoorr ggaallaaxxiieess ttoo ttrriiggggeerr rreeiioonniizzaattiioonn bbyy zz~~66 iiff ff__eesscc ddooeess nnoott iinnccrreeaassee wwiitthh rreeddsshhiifftt..
KKeeyy ttoo tthhiiss cchhaalllleennggiinngg mmeeaassuurreemmeenntt ooff ff__eesscc iiss tthhee ttaarrggeett--sseelleeccttiioonn.. WWee tthheerreeffoorree pprrooppoossee tthhee LLyymmaann
CCoonnttiinnuuuumm EEssccaappee SSuurrvveeyy ((LLAACCEESS)),, ddeessiiggnneedd ttoo mmeeaassuurree ff__eesscc ffoorr zz~~33 LLyymmaann AAllpphhaa EEmmiitttteerrss iinn tthhee SSSSAA2222
fifieelldd wwhhoossee ssttrroonngg [[OOIIIIII]]//[[OOIIII]] iinnddiiccaatteess vviiggoorroouuss LLyyCC pprroodduuccttiioonn.. WWee ccaann uussee tthhee ccoonnssttrraaiinnttss oonn ff__eesscc ffrroomm
HHSSTT aanndd tthhee mmeeaassuurreedd [[OOIIIIII]]//[[OOIIII]] rraattiiooss ffrroomm ggrroouunndd--bbaasseedd IIRR ssppeeccttrroossccooppyy ttoo bbrreeaakk tthhee ddeeggeenneerraaccyy bbeettwweeeenn
tthhee ff__eesscc aanndd tthhee pprroodduuccttiioonn rraattee ooff iioonniizziinngg pphhoottoonnss.. TThheessee oobbsseerrvvaattiioonnss,, ppeerrffoorrmmeedd aatt tthhee hhiigghheesstt rreeddsshhiifftt
wwhheerree ff__eesscc iiss ddiirreeccttllyy mmeeaassuurraabbllee,, tthheenn sseett tthhee ssttaaggee ffoorr uussiinngg JJWWSSTT iinn jjuusstt aa ffeeww yyeeaarrss ttiimmee ttoo eevvaalluuaattee
tthhee  rroollee  ooff  ggaallaaxxiieess  iinn  rreeiioonniizzaattiioonn  bbyy  mmeeaassuurriinngg  tthheeiirr  OOIIIIII  eemmiissssiioonn  aatt  zz>>77..
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IIDD:: 1144776655
TThhee  UUnneexxpplloorreedd  DDoommaaiinnss  ooff  tthhee  ss--PPrroocceessss

IIaann RRooeeddeerreerr

UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMiicchhiiggaann
UUnnddeerrssttaannddiinngg tthhee oorriiggiinn ooff tthhee eelleemmeennttss iiss oonnee ooff tthhee mmaajjoorr cchhaalllleennggeess ooff mmooddeerrnn aassttrroopphhyyssiiccss.. AAbbuunnddaannccee
mmeeaassuurreemmeennttss iinn llaattee--ttyyppee ssttaarrss aarree uusseedd ttoo tteesstt nnuucclleeoossyynntthheessiiss mmooddeellss,, aanndd tthhee mmooddeellss iinn ttuurrnn rreevveeaall tthhee
nnaattuurree ooff tthhee pprrooggeenniittoorr ssttaarr((ss)) tthhaatt pprroodduucceedd tthhee mmeettaallss oobbsseerrvveedd ttooddaayy.. EElleemmeennttss lliisstteedd aalloonngg tthhee bboottttoomm
ttwwoo--tthhiirrddss ooff tthhee ppeerriiooddiicc ttaabbllee aarree pprroodduucceedd bbyy nneeuuttrroonn--ccaappttuurree rreeaaccttiioonnss,, ssuucchh aass tthhee rr--pprroocceessss oorr ss--
pprroocceessss.. PPrreevviioouuss ssttuuddiieess hhaavvee eexxppaannddeedd tthhee cchheemmiiccaall iinnvveennttoorryy ooff iinnddiivviidduuaall rr--pprroocceessss--eennhhaanncceedd ssttaarrss ttoo >>5500
eelleemmeennttss  ppeerr  ssttaarr..  HHeerree,,  wwee  pprrooppoossee  ttoo  ddoo  tthhee  ssaammee  ffoorr  aann  ss--pprroocceessss--eennhhaanncceedd  ssttaarr..

WWee pprrooppoossee nneeww hhiigghh--rreessoolluuttiioonn SSTTIISS//EE223300HH oobbsseerrvvaattiioonnss ((22002244--22330011 AAnnggssttrroommss)) ooff tthhee ssttaarr HHDD 119966994444,,
tthhee UUVV--bbrriigghhtteesstt ss--pprroocceessss--eennhhaanncceedd mmeettaall--ppoooorr ssttaarr iinn tthhee sskkyy.. LLiinneess ooff SSee II,, MMoo IIII,, CCdd II,, CCdd IIII,, SSnn II,, SSbb II,, TTee
II,, YYbb IIII,, WW IIII,, RRee IIII,, OOss IIII,, PPtt II,, PPbb IIII,, aanndd BBii II sshhoouulldd bbee ddeetteeccttaabbllee iinn tthheessee oobbsseerrvvaattiioonnss bbeeccaauussee ooff tthhee hhiigghh
ssppeeccttrraall rreessoolluuttiioonn aanndd SS//NN.. NNoo ssttaarr ooffffeerrss tthhee ooppppoorrttuunniittyy ttoo ssiimmuullttaanneeoouussllyy ddeetteecctt aallll ooff tthheessee eelleemmeennttss,, aanndd
sseevveerraall ooff tthheemm ccoouulldd bbee ddeetteecctteedd ffoorr tthhee fifirrsstt ttiimmee.. WWee wwiillll ccoommbbiinnee tthheessee NNUUVV ddeetteeccttiioonnss wwiitthh ooppttiiccaall
ddeetteeccttiioonnss ttoo tteesstt mmaannyy ssppeecciifificc pprreeddiiccttiioonnss ooff tthhee ss--pprroocceessss nnuucclleeoossyynntthheessiiss mmooddeellss iinn aa wwaayy tthhaatt hhaass nnoott
bbeeeenn ppoossssiibbllee uunnttiill nnooww.. TThhiiss iiss ppaarrttiiccuullaarrllyy ttiimmeellyy,, ffoorr eexxaammppllee,, bbeeccaauussee ss--pprroocceessss mmooddeellss hhaavvee rreecceennttllyy bbeeeenn
sshhoowwnn  ttoo  bbee  uunncceerrttaaiinn  aatt  tthhee  tteerrmmiinnaattiioonn  ppooiinntt  aarroouunndd  PPbb--BBii..
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IIDD:: 1144667755
MMeettaall  EEvvoolluuttiioonn  aanndd  TTrrAAnnssppoorrtt  iinn  tthhee  LLaarrggee  MMaaggeellllaanniicc  CClloouudd  ((MMEETTAALL))::  PPrroobbiinngg
DDuusstt  EEvvoolluuttiioonn  iinn  SSttaarr  FFoorrmmiinngg  GGaallaaxxiieess

JJuulliiaa RRoommaann--DDuuvvaall

SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee  --  EESSAA
IInntteerrsstteellllaarr dduusstt iiss aa kkeeyy ccoommppoonneenntt ooff ggaallaaxxyy eevvoolluuttiioonn oowwiinngg ttoo iittss ccrruucciiaall rroollee iinn tthhee cchheemmiissttrryy aanndd rraaddiiaattiivvee
ttrraannssffeerr iinn ggaallaaxxiieess.. OOuurr iinntteerrpprreettaattiioonn ooff eexxttrraaggaallaaccttiicc SSEEDDss aanndd oouurr uunnddeerrssttaannddiinngg ooff ggaallaaxxyy eevvoolluuttiioonn tthhuuss
ccrriittiiccaallllyy ddeeppeenndd oonn aann aaccccuurraattee cchhaarraacctteerriizzaattiioonn ooff hhooww tthhee dduusstt ccoonntteenntt aanndd pprrooppeerrttiieess iinn aa ggaallaaxxyy vvaarryy wwiitthh
aa rraannggee ooff eennvviirroonnmmeennttaall ppaarraammeetteerrss ((mmeettaalllliicciittyy,, ddeennssiittyy,, ddyynnaammiiccss)).. RReecceenntt oobbsseerrvvaattiioonnss aanndd mmooddeelliinngg
ssuuggggeesstt tthhaatt dduusstt ggrraaiinnss mmuusstt ggrrooww iinn tthhee IISSMM ttoo eexxppllaaiinn dduusstt mmaasssseess oovveerr ccoossmmiicc ttiimmeess,, lleeaaddiinngg ttoo cchhaannggeess
iinn tthhee aabbuunnddaannccee,, ccoommppoossiittiioonn,, ssiizzee,, aanndd ooppttiiccaall pprrooppeerrttiieess ooff dduusstt ggrraaiinnss wwiitthh eennvviirroonnmmeenntt.. WWee aarree hhoowweevveerr
ssttiillll llaacckkiinngg aa ccoommpprreehheennssiivvee sseett ooff ddeepplleettiioonn aanndd eexxttiinnccttiioonn ccuurrvvee mmeeaassuurreemmeennttss rreeqquuiirreedd ttoo cchhaarraacctteerriizzee dduusstt
eevvoolluuttiioonn.. WWee pprrooppoossee ttoo oobbttaaiinn 3333 CCOOSS aanndd SSTTIISS llooww aanndd mmeeddiiuumm rreessoolluuttiioonn ssppeeccttrraa iinn tthhee LLMMCC,, wwhhiicchh hhaass
11//22 ssoollaarr mmeettaalllliicciittyy.. CCoommbbiinneedd wwiitthh aann aallrreeaaddyy oobbsseerrvveedd sseett ooff 2211 ssiigghhttlliinneess iinn tthhee SSMMCC,, wwhhiicchh hhaass 11//55 ssoollaarr
mmeettaalllliicciittyy,, wwee wwiillll bbee aabbllee ffoorr tthhee fifirrsstt ttiimmee ttoo mmeeaassuurree tthhee dduusstt--ttoo--ggaass rraattiioo ((DD//GG)),, dduusstt--ttoo--mmeettaall rraattiioo
((DD//MM)),, tthhee dduusstt ccoommppoossiittiioonn,, ssiizzee,, aanndd ooppttiiccaall pprrooppeerrttiieess aass aa ffuunnccttiioonn ooff ssuurrffaaccee ddeennssiittyy aanndd ddyynnaammiiccss,,
cchhaarraacctteerriizzee dduusstt ggrroowwtthh aanndd ddeessttrruuccttiioonn ttiimmeessccaalleess aass aa ffuunnccttiioonn ooff mmeettaalllliicciittyy,, aanndd tteesstt tthhee pprreeddiicctteedd
rreellaattiioonn bbeettwweeeenn ssuurrffaaccee ddeennssiittyy,, DD//GG,, aanndd DD//MM iinn mmooddeellss ooff ggaallaaxxyy eevvoolluuttiioonn.. IInn ppaarraalllleell,, wwee wwiillll oobbttaaiinn WWFFCC33
NNUUVV--NNIIRR iimmaaggiinngg ttoo mmaapp dduusstt eexxttiinnccttiioonn ppaarraammeetteerrss ((AAVV,, RRVV)) iinn tthhee vviicciinniittyy ooff oouurr ttaarrggeettss aanndd ccaalliibbrraattee tthhee
FFIIRR eemmiissssiivviittyy ooff dduusstt.. OOuurr oobbsseerrvvaattiioonnss wwee wwiillll iimmpprroovvee tthhee aaccccuurraaccyy ooff dduusstt mmaassss aanndd eexxttiinnccttiioonn eessttiimmaatteess iinn
tthhee  llooccaall  aanndd  hhiigghh--rreeddsshhiifftt  uunniivveerrssee  bbyy  uupp  ttoo  aann  oorrddeerr  ooff  mmaaggnniittuuddee..
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IIDD:: 1144774488
AA  cclloossee--uupp  vviieeww  ooff  tthhee  ssttaarr  ffoorrmmaattiioonn  hhiissttoorryy  ooff  aa  yyoouunngg  uullttrraaccoommppaacctt  ddwwaarrff

AAaarroonn RRoommaannoowwsskkyy

SSaann  JJoossee  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy
WWee hhaavvee rreecceennttllyy ddiissccoovveerreedd aa yyoouunngg uullttrraaccoommppaacctt ddwwaarrff ((UUCCDD)) iinn tthhee ddwwaarrff ssppiirraall ggaallaaxxyy NNGGCC 224477.. TThhiiss iiss
bbyy ffaarr tthhee nneeaarreesstt kknnoowwnn UUCCDD ((33..66 MMppcc)),, pprroovviiddiinngg aa uunniiqquuee ooppppoorrttuunniittyy ttoo ssttuuddyy tthhee sstteellllaarr ppooppuullaattiioonnss ooff aa
UUCCDD iinn ddeettaaiill.. TThheerree aarree iinnddiiccaattiioonnss tthhaatt tthhiiss oobbjjeecctt oorriiggiinnaatteedd aass tthhee nnuucclleeuuss ooff aa ssmmaalllleerr ddwwaarrff,, ssttrriippppeedd iinn aa
rreecceenntt mmeerrggeerr,, aanndd tthhaatt iitt hhaarrbboorrss mmuullttiippllee sstteellllaarr ppooppuullaattiioonnss.. WWee pprrooppoossee ttoo uussee WWFFCC33--UUVVIISS iimmaaggiinngg ttoo mmaapp
oouutt tthhee iinntteerrnnaall ccoolloorr ggrraaddiieenntt ooff tthhee UUCCDD aanndd ttoo ccoonnssttrruucctt aa ccoolloorr--mmaaggnniittuuddee ddiiaaggrraamm ooff iittss ssttaarrss.. WWee wwiillll bbee
aabbllee ttoo ddeetteecctt aaggee sspprreeaaddss ddoowwnn ttoo 110000 MMyyrr,, wwhhiicchh wwoouulldd pprroovviiddee aann iimmppoorrttaanntt ppooiinntt ooff rreeffeerreennccee ffoorr tthhee
mmyysstteerryy  ooff  mmuullttiippllee  sstteellllaarr  ppooppuullaattiioonnss  iinn  ssttaarr  cclluusstteerrss..
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TThhee  pprriimmoorrddiiaall  bbiinnaarryy  ffrraaccttiioonn  iinn  tthhee  yyoouunngg  mmaassssiivvee  cclluusstteerr  WWeesstteerrlluunndd  22

EElleennaa SSaabbbbii

SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee
TThhiiss iiss aa pphhoottoommeettrriicc aanndd aassttrroommeettrriicc pprrooppoossaall ddeessiiggnneedd ttoo pprroobbee tthhee uunneexxpplloorreedd ppooppuullaattiioonn ooff pprriimmoorrddiiaall llooww--
aanndd iinntteerrmmeeddiiaattee--mmaassss bbiinnaarriieess ((mmaassss rraannggee ~~00..55 ttoo 88 MMoo)) iinn tthhee yyoouunngg mmaassssiivvee cclluusstteerr WWeesstteerrlluunndd 22.. OOuurr
oobbsseerrvvaattiioonnss aarree ttaaiilloorreedd ttoo iiddeennttiiffyy sshhoorrtt,, iinntteerrmmeeddiiaattee aanndd lloonngg ppeerriioodd bbiinnaarriieess aanndd tthheerreeffoorree aasscceerrttaaiinn,, ffoorr
tthhee fifirrsstt ttiimmee,, tthhee ffrraaccttiioonn ooff llooww-- aanndd iinntteerrmmeeddiiaattee--mmaassss bbiinnaarriieess iinn aann eennvviirroonnmmeenntt tthhaatt rreesseemmbblleess tthhee
ccoonnddiittiioonnss ooff sstteellllaarr ddeennssiittyy aanndd UUVV rraaddiiaattiioonn ffoouunndd dduurriinngg tthhee eeaarrllyy eevvoolluuttiioonn ooff gglloobbuullaarr cclluusstteerrss,, oorr
ssttaarrbbuurrttsstt ggaallaaxxiieess.. KKnnoowwlleeddggee ooff tthhee oorrbbiittaall pprrooppeerrttiieess ooff ssoofftt aanndd hhaarrdd bbiinnaarriieess oovveerr aa bbrrooaadd rraannggee ooff
mmaasssseess ccaann bbee uusseedd ttoo ccoonnssttrraaiinn tthhee mmooddeellss ooff ssttaarr aanndd cclluusstteerr ffoorrmmaattiioonn aanndd eevvoolluuttiioonn.. AA bbyypprroodduucctt ooff tthhiiss
pprroojjeecctt wwiillll bbee aann aassttrroommeettrriicc ccaattaalloogg ooff hhuunnddrreedd ooff ttaarrggeettss ffoorr ssppeeccttrroossccooppiicc ffoollllooww uupp wwiitthh JJWWSSTT ttoo ssttuuddyy
tthhee eeaarrllyy eevvoolluuttiioonn ooff pprroottooppllaanneettaarryy ddiisskkss,, wwhhiicchh iiss oonnee ooff tthhee sscciieennccee tthheemmeess ooff tthhee WWeebbbb mmiissssiioonn.. IIff wwee ccaann
ccoommpplleettee tthhee rreeqquueesstteedd oobbsseerrvvaattiioonnss iinn tthhee nneexxtt tthhrreeee ccyycclleess,, wwee wwiillll bbee iinn tthhee ppoossiittiioonn ttoo ssttaarrtt tthhee
ssppeeccttrroossccooppiicc ffoollllooww uupp iinn 22002200,, wwhheenn JJWWSSTT iiss ffuullllyy ccoommmmiissssiioonneedd.. TThhiiss mmaakkeess tthhee rreeqquueesstteedd oobbsseerrvvaattiioonnss
eexxttrreemmeellyy  ttiimmeellyy..
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HHSSTT--CCOOSS  UUllttrraavviioolleett  SSppeeccttrroossccooppyy  ooff  BB[[ee]]  SSuuppeerrggiiaanntt  SSttaarrss  iinn  tthhee  MMaaggeellllaanniicc
CClloouuddss

RRaagghhvveennddrraa SSaahhaaii

JJeett  PPrrooppuullssiioonn  LLaabboorraattoorryy
MMaassssiivvee ssttaarrss eenndd tthheeiirr lliivveess aass ssuuppeerrnnoovvaaee ((SSNNee)),, wwhhiicchh ddrriivvee tthheeiirr hhoosstt ggaallaaxxyy''ss cchheemmiiccaall eevvoolluuttiioonn bbyy
rreettuurrnniinngg ggaass aanndd dduusstt ttoo iitt.. SSoommee ooff tthhee dduusstt ddeetteecctteedd wwiitthh SSNNee rreemmnnaannttss sshhoouulldd bbee ccrreeaatteedd bbyy tthhee SSNN
pprrooggeenniittoorr.. IItt iiss tthheerreeffoorree iimmppoorrttaanntt ttoo uunnddeerrssttaanndd dduussttyy mmaassss lloossss ffrroomm mmaassssiivvee SSNN pprrooggeenniittoorrss.. OOnnee
ppaarrttiiccuullaarrllyy ppoooorrllyy uunnddeerrssttoooodd ccllaassss ooff ppoosstt--mmaaiinn sseeqquueennccee mmaassssiivvee ssttaarr,, aanndd tthheerreeffoorree SSNN pprrooggeenniittoorr,, iiss tthhee BB
[[ee]] ssuuppeerrggiiaanntt ((hheerreeaafftteerr ssggBB[[ee]])).. SSggBB[[ee]]ss aarree mmaassss--lloossiinngg lluummiinnoouuss BB ssttaarrss wwiitthh aa ffaasstt ppoollaarr wwiinndd aanndd aa
sslloowweerr eeqquuaattoorriiaall wwiinndd,, tthhee llaatttteerr uussuuaallllyy ggiivviinngg rriissee ttoo dduusstt pprroodduuccttiioonn.. RReellaattiivveellyy ffeeww ssggBB[[ee]]ss aarree kknnoowwnn..
TThheeyy uussuuaallllyy hhaavvee llaarrggee tthheerrmmaall IIRR eexxcceesssseess dduuee ttoo llaarrggee aammoouunnttss ooff cciirrccuummsstteellllaarr dduusstt,, tthhoouugghh rreecceennttllyy--
iiddeennttiififieedd ssggBB[[ee]]ss iinn tthhee llooww--mmeettaalllliicciittyy SSmmaallll MMaaggeellllaanniicc CClloouudd ((SSMMCC)) hhaavvee bbeeeenn ffoouunndd bbyy GGrraauuss eett aall ((22001122))
ttoo bbee llaarrggeellyy wwiitthhoouutt cciirrccuummsstteellllaarr dduusstt.. TToo ccllaarriiffyy tthheeiirr rroollee aass SSNN pprrooggeenniittoorrss aanndd tthhee ppoosstt--SSNN ffaattee ooff tthhee
mmaassss tthheeyy lloossee,, wwee rreeqquueesstt HHSSTT--CCOOSS uullttrraavviioolleett ((UUVV)) ssppeeccttrraa ffoorr aa ssaammppllee ooff 88 rreecceennttllyy iiddeennttiififieedd aanndd 55
kknnoowwnn ssggBB[[ee]]ss iinn tthhee LLaarrggee MMaaggeellllaanniicc CClloouudd aanndd SSMMCC.. WWee wwiillll uussee tthhee CCOOSS UUVV ssppeeccttrraa ttoo cchhaarraacctteerriizzee tthhee
mmaassss lloossss ooff tthhee 33 rreecceennttllyy--iiddeennttiififieedd llaarrggeellyy dduussttlleessss ssggBB[[ee]]ss ffrroomm tthhee SSMMCC,, ttoo ccoommppaarree ttoo kknnoowwnn dduussttyy ssggBB
[[ee]]ss.. NNoo ootthheerr ffaacciilliittyy eexxiissttss oorr wwiillll ccoommee iinnttoo ooppeerraattiioonn iinn tthhee nneeaarr ffuuttuurree tthhaatt ccaann oobbttaaiinn tthheessee UUVV ssppeeccttrraa..
WWee wwiillll uussee tthhee CCOOSS ssppeeccttrraa ttoo cchhaarraacctteerriizzee tthhee mmaassss lloossss aanndd ddeetteerrmmiinnee bbaassiicc sstteellllaarr aattmmoosspphheerriicc
ppaarraammeetteerrss,, wwhhiicchh wwiillll rreevveeaall tthhee eevvoolluuttiioonnaarryy ssttaattee ooff ssggBB[[ee]]ss aanndd ddeetteerrmmiinnee hhooww tthheeiirr mmaassss lloossss iiss rreellaatteedd
ttoo  tthheeiirr  aattmmoosspphheerriicc  ppaarraammeetteerrss..    TThhiiss,,  iinn  ttuurrnn,,  wwiillll  rreevveeaall  tthheeiirr  rroolleess  aass  mmaassss--lloossiinngg  SSNN  pprrooggeenniittoorrss..
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BBiinnaarriittyy  aanndd  AAccccrreettiioonn  AAccttiivviittyy  iinn  AAGGBB  SSttaarrss  wwiitthh  VVaarriiaabbllee  UUVV  aanndd  XX--RRaayy
EEmmiissssiioonn

RRaagghhvveennddrraa SSaahhaaii

JJeett  PPrrooppuullssiioonn  LLaabboorraattoorryy
TThhee ddrraammaattiicc cchhaannggeess iinn tthhee ggeeoommeettrryy aanndd ddyynnaammiiccss ooff tthhee mmaassss--eejjeeccttiioonn dduurriinngg tthhee AAGGBB--ttoo--PPNN
ttrraannssffoorrmmaattiioonn aarree wwiiddeellyy bbeelliieevveedd ttoo bbee dduuee ttoo bbiinnaarriittyy aanndd aassssoocciiaatteedd aaccccrreettiioonn pprroocceesssseess,, bbuutt oobbsseerrvvaattiioonnaall
pprroobbeess aarree llaacckkiinngg.. WWee pprrooppoossee ttoo oobbttaaiinn mmuullttii--eeppoocchh UUVV ssppeeccttrraa ooff ttwwoo llaattee--ssppeeccttrraall--ttyyppee AAGGBB ssttaarrss,, YY GGeemm
aanndd EEYY HHyyaa,, tthhaatt bbeelloonngg ttoo aa nneewwllyy--ddiissccoovveerreedd ccllaassss ooff AAGGBB ssttaarrss sshhoowwiinngg ssttrroonngg aanndd vvaarriiaabbllee FFUUVV flfluuxxeess
((""ffuuvvAAGGBB"" ssttaarrss)) aanndd hhaarrdd XX--rraayy eemmiissssiioonn ---- ssuuggggeessttiivvee ooff vvaarriiaabbllee aaccccrreettiioonn ooff mmaatttteerr oonnttoo aann aaccccrreettiioonn ddiisskk
iinn aa bbiinnaarryy ssyysstteemm.. TThhee ccoommppaanniioonnss aarree eeiitthheerr llooww--mmaassss mmaaiinn--sseeqquueennccee ssttaarrss oorr ccoolldd wwhhiittee ddwwaarrffss.. TThhee
pprrooppoosseedd ssttuuddyy wwiillll pprroovviiddee rroobbuusstt ccoonnfifirrmmaattiioonn ooff,, aanndd ccoonnssttrraaiinnttss oonn,, oouurr aaccccrreettiioonn--aaccttiivviittyy mmooddeell ffoorr tthheessee
oobbjjeeccttss..  

YY GGeemm aanndd EEYY HHyyaa rreepprreesseenntt tthhee ttwwoo mmaaiinn oobbsseerrvvaattiioonnaall ppaatthhss ttaakkeenn dduurriinngg ppoosstt--AAGGBB ((ppAAGGBB)) eevvoolluuttiioonn:: oonnee
lleeaaddiinngg ttoo pprreeppllaanneettaarryy nneebbuullaaee ((PPPPNN)) aanndd tthhee ootthheerr ttoo ddiisskk--pprroommiinneenntt ppAAGGBB oobbjjeeccttss ((ddppAAGGBB)).. BBootthh ddppAAGGBBss
aanndd PPPPNNee ppoosssseessss dduussttyy cciirrccuummsstteellllaarr ddiisskkss//ttoorriiii,, bbuutt,, uunnlliikkee ddppAAGGBBss,, PPPPNNss aallssoo sshhooww pprroommiinneenntt eexxtteennddeedd
nneebbuulloossiittiieess.. WWee wwiillll fifitt tthhee ccoonnttiinnuuuumm ttoo ddeerriivvee tthhee tteemmppeerraattuurree aanndd ssiizzee ooff tthhee aaccccrreettiioonn hhoott--ssppoott,, aanndd uussiinngg
CCLLOOUUDDYY mmooddeelllliinngg,, fifitt tthhee eemmiissssiioonn lliinneess ttoo pprroovviiddee ccoonnssttrraaiinnttss oonn tthhee pphhyyssiiccaall ppaarraammeetteerrss ooff tthhee aaccccrreettiinngg
flflooww.. TThhee lliinnee pprroofifilleess,, iiff rreessoollvveedd,, wwiillll rreevveeaall tthhee nnaattuurree ooff tthhee ccoommppaanniioonn ssttaarrss.. OOuurr ssttuuddyy wwiillll pprroobbee tthhee eeaarrllyy
ffoorrmmaattiioonn pphhaassee ooff bboouunndd ddiisskkss iinn bbiinnaarryy AAGGBB ssttaarrss,, aanndd pprroovviiddee vvaalluuaabbllee iinnssiigghhttss iinnttoo tthhee bbiinnaarryy--iinndduucceedd
aaccccrreettiioonn pprroocceesssseess tthhaatt mmaakkee ssuucchh ddiisskkss,, wwhhiicchh hhaavvee lloonngg bbeeeenn tthheeoorriizzeedd ttoo ddrriivvee ccoolllliimmaatteedd oouuttflfloowwss tthhaatt
pprroodduuccee  aasspphheerriiccaall  mmoorrpphhoollooggiieess  iinn  ppoosstt--AAGGBB  oobbjjeeccttss..
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DDeetteeccttiinngg  IIssoollaatteedd  BBllaacckk  HHoolleess  tthhrroouugghh  AAssttrroommeettrriicc  MMiiccrroolleennssiinngg

KKaaiillaasshh SSaahhuu

SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee
AA ssiiggnniifificcaanntt ffrraaccttiioonn ooff tthhee mmaassss ooff aann oolldd sstteellllaarr ppooppuullaattiioonn sshhoouulldd bbee iinn tthhee ffoorrmm ooff nnoonn--lluummiinnoouuss,, iissoollaatteedd
bbllaacckk hhoolleess ((BBHHss)).. YYeett tthheerree hhaass nneevveerr bbeeeenn aann uunnaammbbiigguuoouuss ddeetteeccttiioonn ooff aa ssoolliittaarryy BBHH----nnoott ssuurrpprriissiinnggllyy,, ssiinnccee
tthheeyy  eemmiitt  eesssseennttiiaallllyy  nnoo  rraaddiiaattiioonn..

TThhee oonnllyy tteecchhnniiqquuee aavvaaiillaabbllee ttoo ddeetteecctt ssuucchh iissoollaatteedd BBHHss iiss aassttrroommeettrriicc mmiiccrroolleennssiinngg------tthhee rreellaattiivviissttiicc ddeeflfleeccttiioonn
ooff lliigghhtt ffrroomm bbaacckkggrroouunndd ssttaarrss.. HHSSTT iiss tthhee oonnllyy iinnssttrruummeenntt ccuurrrreennttllyy ccaappaabbllee ooff ddeetteeccttiinngg ssuucchh ttiinnyy
ddeeflfleeccttiioonnss.. WWee hhaavvee uunnddeerrwwaayy aa mmuullttii--yyeeaarr pprrooggrraamm ooff HHSSTT hhiigghh--pprreecciissiioonn aassttrroommeettrryy ooff lloonngg--dduurraattiioonn
mmiiccrroolleennssiinngg eevveennttss iinn tthhee GGaallaaccttiicc bbuullggee,, uussiinngg tthhee WWFFCC33 ccaammeerraa.. OOuurr aaiimm iiss tthhee fifirrsstt ddeetteeccttiioonn ooff sstteellllaarr--
mmaassss  bbllaacckk  hhoolleess,,  bbyy  mmoonniittoorriinngg  fifivvee  ooppttiimmaallllyy  sseelleecctteedd  eevveennttss..  

OOuurr pprrooggrraamm hhaass mmeett wwiitthh ssuucccceessss,, wwiitthh cclleeaarr ddeetteeccttiioonnss ooff tthhee ddeeflfleeccttiioonnss,, iinnddiiccaattiivvee ooff nnoonn--lluummiinnoouuss
mmaassssiivvee lleennsseess iinn 33 ccaasseess.. HHoowweevveerr,, ffoorr tthheessee lloonngg--dduurraattiioonn ((TT__EE >> 110000 ddaayyss)) eevveennttss,, tthhee ddeeflfleeccttiioonn dduuee ttoo
mmiiccrroolleennssiinngg iiss pprreesseenntt aatt aallll oouurr oobbsseerrvveedd eeppoocchhss,, wwhhiicchh ccaauusseess ssoommee ddeeggeenneerraaccyy bbeettwweeeenn tthhee pprrooppeerr mmoottiioonn
((PPMM)) aanndd tthhee ddeeflfleeccttiioonn,, mmaakkiinngg tthhee mmaassss eessttiimmaattee uunncceerrttaaiinn.. TThhee ddeeflfleeccttiioonn dduuee ttoo mmiiccrroolleennssiinngg iiss nnooww
nneegglliibbllee,, ssoo oobbsseerrvvaattiioonnss aatt tthhiiss ssttaaggee ccaann uunnaammbbiigguuoouussllyy ddeetteerrmmiinnee tthhee PPMM,, aanndd rreemmoovvee tthhiiss ddeeggeenneerraaccyy.. FFoorr
22 ooff oouurr ttaarrggeettss,, wwee nneeeedd 22 oobbsseerrvvaattiioonnss ssppaacceedd bbyy aabboouutt oonnee yyeeaarr ttoo uunnaammbbiigguuoouussllyy ddeetteerrmmiinnee tthhee PPMM.. TThhee
ootthheerr ttaarrggeett iiss aa hhiigghh--aammpplliifificcaattiioonn eevveenntt ffoorr wwhhiicchh tthhee ddeeflfleeccttiioonn aatt tthhee ppeeaakk wwaass nneegglliiggiibbllee,, ssoo oonnllyy oonnee mmoorree
oobbsseerrvvaattiioonn wwiillll pprroovviiddee aann uunnaammbbiigguuoouuss mmeeaassuurreemmeenntt ooff tthhee PPMM.. WWee tthhuuss nneeeedd 55 oorrbbiittss,, wwhhiicchh wwiillll lleeaadd ttoo aa
rroobbuusstt  ddeetteerrmmiinnaattiioonn  ooff  tthhee  lleennss  mmaasssseess,,  tthhuuss  ccoommpplleettiinngg  tthhee  oorriiggiinnaall  oobbjjeeccttiivveess  ooff  tthhee  pprrooggrraamm..
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LLaauurraa SSaalleess

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  RRiivveerrssiiddee
RReecceenntt oobbsseerrvvaattiioonnss hhaavvee ccoonnfifirrmmeedd tthhee pprreesseennccee ooff mmaassssiivvee bbllaacckk hhoolleess ((BBHHss)) ppooppuullaattiinngg tthhee cceenntteerrss ooff
ssoommee ddwwaarrff ggaallaaxxiieess.. IItt iiss uunncclleeaarr hhooww tthheessee BBHHss ccoouulldd aasssseemmbbllee iinn ssuucchh hhoossttss ----wwhheerree mmoosstt ooff tthhee ssttaarrss aarree
bboorrnn iinn--ssiittuu wwiitthhoouutt ssiiggnniifificcaanntt ccoonnttrriibbuuttiioonnss ffrroomm mmeerrggeerrss.. HHSSTT oobbsseerrvvaattiioonnss ooff ddwwaarrff ggaallaaxxiieess hhaavvee aallssoo
rreevveeaalleedd aann eexxttrraaoorrddiinnaarryy ddiivveerrssiittyy iinn tthheeiirr ssttaarr--ffoorrmmaattiioonn hhiissttoorriieess.. WWee pprrooppoossee ttoo uussee ccoossmmoollooggiiccaall
hhyyddrrooddyynnaammiiccaall ssiimmuullaattiioonnss ttoo ssttuuddyy tthhee aasssseemmbbllyy ooff BBHHss iinn llooww mmaassss ggaallaaxxiieess aanndd eevvaalluuaattee tthheeiirr aassssoocciiaatteedd
ffeeeeddbbaacckk eeffffeeccttss.. WWee wwiillll ssiimmuullaattee aa sseett ooff 1100 ddwwaarrff hhaallooss wwiitthh tthhee AARREEPPOO ccooddee uussiinngg sseevveerraall mmooddeellss ffoorr
sstteellllaarr aanndd BBHH ffeeeeddbbaacckk.. WWee wwiillll eexxpplloorree tthhee lliinnkk bbeettwweeeenn tthhee fifinnaall BBHH mmaassss aanndd tthhee eevvoolluuttiioonnaarryy hhiissttoorryy iinn
ddwwaarrffss.. BByy ccoommppaarriinngg rruunnss wwiitthh//wwiitthhoouutt BBHHss wwee wwiillll aasssseessss tthhee eeffffeeccttss ooff BBHH ffeeeeddbbaacckk oonn tthhee ssttaarr--ffoorrmmaattiioonn
hhiissttoorriieess ooff tthhee ddwwaarrffss aanndd aallssoo oonn tthheeiirr oobbsseerrvveedd fifinnaall pprrooppeerrttiieess,, ssuucchh aass rraaddiiaall ggrraaddiieennttss iinn sstteellllaarr aaggee,, ccoolloorr
aanndd mmeettaalllliicciittyy.. MMoorreeoovveerr,, iiff BBHH ffeeeeddbbaacckk ccaann ccoouuppllee eefffificciieennttllyy ttoo tthhee IISSMM,, iitt mmiigghhtt hheellpp ttrraannssffoorrmmiinngg tthhee
iinnnneerr ddaarrkk mmaatttteerr ddeennssiittyy pprroofifillee ffrroomm ccuussppss ttoo ccoorreess.. WWee wwiillll eexxpplloorree tthhiiss ppoossssiibbiilliittyy iinn oouurr rruunnss uussiinngg bbootthh::
33DD iinnffoorrmmaattiioonn ffrroomm ggaass aanndd ssttaarrss bbuutt aallssoo ccrreeaattiinngg mmoocckk lliinnee--ooff--ssiigghhtt vveelloocciittyy mmaappss iinn oorrddeerr ttoo ggaauuggee tthhee
oobbsseerrvvaabbiilliittyy ooff tthhiiss eeffffeecctt iinn ggaass//sstteellllaarr rroottaattiioonn ccuurrvveess.. OOuurr pprroojjeecctt nnoott oonnllyy aaddddrreesssseess bbuutt aallssoo ccoonnnneeccttss
sseevveerraall rreecceenntt aanndd iinnddeeppeennddeenntt HHSSTT oobbsseerrvvaattiioonnss ooff ddwwaarrff ggaallaaxxiieess,, hheellppiinngg ttoo bbuuiilldd uupp aa ccoommpprreehheennssiivvee
uunnddeerrssttaannddiinngg ooff hhooww//wwhheenn BBHHss ccaann ggrrooww iinn ddwwaarrffss,, aanndd wwhhaatt aarree tthhee ssmmookkiinngg--gguunn ssiiggnnaattuurreess ooff BBHH ffeeeeddbbaacckk
oonn  tthhee  fifinnaall  pprrooppeerrttiieess  ooff  ffaaiinntt  hhoossttss..
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GGlloobbuullaarr  cclluusstteerrss  aanndd  eennvviirroonnmmeennttaall  eeffffeeccttss  iinn  ggaallaaxxyy  cclluusstteerrss

LLaauurraa SSaalleess

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  RRiivveerrssiiddee

GGlloobbuullaarr cclluusstteerrss aarree oolldd ccoommppaacctt sstteellllaarr ssyysstteemmss oorrbbiittiinngg aarroouunndd ggaallaaxxiieess ooff aallll ttyyppeess.. TTeennss ooff tthhoouussaannddss ooff
tthheemm ccaann aallssoo bbee ffoouunndd ppooppuullaattiinngg tthhee iinnttrraa--cclluusstteerr rreeggiioonnss ooff nneeaarrbbyy ggaallaaxxyy cclluusstteerrss lliikkee VViirrggoo aanndd CCoommaa..
TThhaannkkss ttoo tthhee HHSSTT FFrroonnttiieerr FFiieellddss pprrooggrraamm,, GGCCss aarree ssttaarrttiinngg nnooww ttoo bbee ddeetteecctteedd aallssoo iinn iinntteerrmmeeddiiaattee rreeddsshhiifftt
cclluusstteerrss.. YYeett,, ddeessppiittee tthheeiirr uubbiiqquuiittyy,, aa tthheeoorreettiiccaall mmooddeell ffoorr tthhee ffoorrmmaattiioonn aanndd eevvoolluuttiioonn ooff GGCCss iiss ssttiillll mmiissssiinngg,,
eessppeecciiaallllyy  wwiitthhiinn  tthhee  ccoossmmoollooggiiccaall  ccoonntteexxtt..

HHeerree wwee pprrooppoossee ttoo uussee ccoossmmoollooggiiccaall hhyyddrrooddyynnaammiiccaall ssiimmuullaattiioonnss ooff 1188 ggaallaaxxyy cclluusstteerrss ccoouupplleedd ttoo aa ppoosstt--
pprroocceessssiinngg GGCC ffoorrmmaattiioonn mmooddeell ttoo eexxpplloorree tthhee aasssseemmbbllyy ooff ggaallaaxxiieess iinn cclluusstteerrss ttooggeetthheerr wwiitthh tthheeiirr eexxppeecctteedd
GGCC ppooppuullaattiioonn.. TThhee mmeetthhoodd,, wwhhiicchh hhaass aallrreeaaddyy bbeeeenn iimmpplleemmeenntteedd aanndd tteesstteedd,, wwiillll aallllooww uuss ttoo cchhaarraacctteerriizzee ffoorr
tthhee fifirrsstt ttiimmee tthhee nnuummbbeerr,, rraaddiiaall ddiissttrriibbuuttiioonn aanndd kkiinneemmaattiiccss ooff GGCCss iinn cclluusstteerrss,, wwiitthh pprroodduuccttss ddiirreeccttllyy
ccoommppaarraabbllee ttoo oobbsseerrvvaattiioonnaall mmaappss.. WWee wwiillll eexxpplloorree cclluusstteerr--ttoo--cclluusstteerr vvaarriiaattiioonnss aanndd aallssoo cchhaarraacctteerriizzee tthhee bbuuiilldd
uupp  ooff  tthhee  iinnttrraa--cclluusstteerr  ccoommppoonneenntt  ooff  GGCCss  wwiitthh  ttiimmee..

AAss tthhee mmeetthhoodd rreelliieess oonn aa ddeettaaiilleedd ssttuuddyy ooff tthhee ssttaarr--ffoorrmmaattiioonn hhiissttoorryy ooff ggaallaaxxiieess,, wwee wwiillll jjooiinnttllyy ccoonnssttrraaiinn tthhee
pprreeddiicctteedd qquueenncchhiinngg ttiimmee--ssccaalleess ffoorr ssaatteelllliitteess aanndd tthhee ooccccuurrrreennccee ooff ssttaarrbbuurrsstt eevveennttss aassssoocciiaatteedd ttoo iinnffaallll aanndd
oorrbbiittaall ppeerriicceenntteerrss ooff ggaallaaxxiieess iinn mmaassssiivvee cclluusstteerrss.. TThhiiss wwiillll iinnffoorrmm ffuurrtthheerr ssttuuddiieess oonn tthhee ddiissttrriibbuuttiioonn,, vveelloocciittyy
aanndd  pprrooppeerrttiieess  ooff  ppoosstt--ssttaarrbbuurrsstt  ggaallaaxxiieess  iinn  ppaasstt,,  oonnggooiinngg  aanndd  ffuuttuurree  HHSSTT  pprrooggrraammss..
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TTwwoo  NNeeww  LLooccaall  VVoolluummee  DDwwaarrffss  AAssssoocciiaatteedd  wwiitthh  CCoommppaacctt  HHiigghh  VVeelloocciittyy  CClloouuddss::
DDiissttaannccee,,  SSttrruuccttuurree  aanndd  SSttaarr  FFoorrmmaattiioonn  HHiissttoorryy

DDaavviidd SSaanndd

TTeexxaass  TTeecchh  UUnniivveerrssiittyy
WWee rreeqquueesstt ttwwoo fifilltteerr HHSSTT iimmaaggiinngg ((FF660066WW aanndd FF881144WW)) ttoo ssttuuddyy tthhee pprrooppeerrttiieess ooff ttwwoo ffaaiinntt,, iissoollaatteedd ddwwaarrff
ggaallaaxxiieess ddiissccoovveerreedd bbaasseedd oonn tthheeiirr aassssoocciiaattiioonn wwiitthh HHII ccoommppaacctt hhiigghh vveelloocciittyy cclloouuddss ---- aa ppootteennttiiaallllyy nneeww ccllaassss
ooff yyoouunngg,, ggaass--rriicchh ddwwaarrff ggaallaaxxyy.. TThhiiss ddaattaa wwiillll pprroovviiddee ccrruucciiaall iinnffoorrmmaattiioonn oonn hhooww llooww mmaassss ggaallaaxxiieess ffoorrmm iinn
iissoollaattiioonn ((tthhee ddwwaarrffss hhaavvee nnoo ppllaauussiibbllee nneeiigghhbboorr wwiitthhiinn ~~770000 kkppcc)),, aanndd sseerrvvee aass uusseeffuull rreeffeerreennccee oobbjjeeccttss ffoorr
iinntteerrpprreettiinngg tthhee ffaaiinntt ddwwaarrffss iinn tthhee LLooccaall GGrroouupp.. UUnnddeerrssttaannddiinngg tthhee nnuummbbeerrss,, lluummiinnoossiittiieess,, aanndd ssttaarr ffoorrmmaattiioonn
hhiissttoorriieess ooff tthhee ffaaiinntteesstt ddwwaarrff ggaallaaxxiieess oonn tthhee oouuttsskkiirrttss ooff tthhee LLooccaall GGrroouupp aanndd bbeeyyoonndd aarree aa ffrroonnttiieerr aarreeaa ffoorr
ccoommppaarriissoonnss bbeettwweeeenn CCDDMM pprreeddiiccttiioonnss aanndd oobbsseerrvvaattiioonnss.. WWiitthh ccuurrrreenntt ddaattaa,, iitt iiss cclleeaarr tthheessee ddwwaarrffss hhaavvee
oonnggooiinngg ssttaarr ffoorrmmaattiioonn,, bbuutt wwee ccaann oonnllyy ccoonnssttrraaiinn tthheeiirr ddiissttaannccee ttoo lliiee bbeettwweeeenn 22..55 << DD << 1100 MMppcc ---- wwee
pprrooppoossee HHSSTT ooppttiiccaall iimmaaggiinngg ttoo ddeetteerrmmiinnee tthhee ggaallaaxxiieess'' ddiissttaannccee,, eexxtteenntt,, aanndd ssttaarr ffoorrmmaattiioonn hhiissttoorryy.. OOnnllyy HHSSTT
ccaann pprroovviiddee tthhee rreessoolluuttiioonn aanndd ddeepptthh nneecceessssaarryy ttoo cchhaarraacctteerriizzee tthhiiss eemmeerrggiinngg ccllaassss ooff oobbjjeeccttss,, aanndd wwee wwiillll
ccoommppaarree aanndd ccoonnttrraasstt tthheeiirr pphhyyssiiccaall pprrooppeerrttiieess wwiitthh ddwwaarrffss iinn tthhee LLooccaall GGrroouupp aanndd ggaass--rriicchh ddwwaarrff iirrrreegguullaarrss iinn
tthhee  LLooccaall  VVoolluummee..
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AAuurroorraall  pprrooppeerrttiieess  ooff  tthhee  bbrroowwnn  ddwwaarrff  LLSSRR  JJ11883355  ++  33225599::  TThhee  UUVV  ppeerrssppeeccttiivvee

JJooaacchhiimm SSaauurr

UUnniivveerrssiittaatt  zzuu  KKooeellnn
AAuurroorraall aaccttiivviittyy hhaass bbeeeenn oobbsseerrvveedd ffoorr tthhee fifirrsstt ttiimmee oonn aann oobbjjeecctt oouuttssiiddee ooff tthhee ssoollaarr ssyysstteemm,, ii..ee..,, oonn tthhee
bbrroowwnn ddwwaarrff LLSSRR JJ11883355 ++ 33225599 ((HHaalllliinnaann eett aall.. 22001155)).. TThhee aauurroorraall eemmiissssiioonn hhaass bbeeeenn iiddeennttiififieedd oonnllyy tthhrroouugghh
oobbsseerrvvaattiioonnss aatt rraaddiioo wwaavveelleennggtthhss aanndd tthhee BBaallmmeerr lliinneess ccoommbbiinneedd wwiitthh ddeettaaiilleedd mmooddeelliinngg ooff tthheeiirr lliigghhtt ccuurrvveess..
WWee pprrooppoossee ttoo oobbsseerrvvee tthhiiss bbrroowwnn ddwwaarrff wwiitthhiinn fifivvee oorrbbiittss ttoo cchhaarraacctteerriizzee iittss UUVV eemmiissssiioonn oovveerr aa bbrrooaadd
ssppeeccttrraall rraannggee.. ((aa)) OOuurr oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll bbee aann eennttiirreellyy ddiiffffeerreenntt aapppprrooaacchh ttoo mmooddeell--iinnddeeppeennddeennttllyy eessttaabblliisshh tthhee
aauurroorraall eemmiissssiioonn ooff tthhee bbrroowwnn ddwwaarrff.. ((bb)) TThheessee oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll eesssseennttiiaallllyy tteesstt wweeaatthheerr tthhee aauurroorraa oonn LLSSRR
11883355 ++ 33225599 iiss aa ggiiggaannttiiccllyy--uuppssccaalleedd vveerrssiioonn ffrroomm JJuuppiitteerr.. ((cc)) OObbsseerrvvaattiioonnss oovveerr aa ssiiggnniifificcaanntt rraannggee iinn UUVV
wwaavveelleennggtthh pprroovviiddee ccrruucciiaall iinnffoorrmmaattiioonn aabboouutt tthhee nnaattuurree ooff tthhee aauurroorraall aacccceelleerraattoorr mmeecchhaanniissmmss aanndd
mmaaggnneettoosspphheerriicc pprrooppeerrttiiss ooff tthhee bbrroowwnn ddwwaarrff ppaarrttiiccuullaarrllyy wwhheenn ccoommbbiinneedd wwiitthh oobbsseerrvvaattiioonnss aatt ootthheerr
wwaavveelleennggtthhss.. TThheessee oobbsseerrvvaattiioonnss ttooggeetthheerr wwiitthh tthheeoorryy ooff ssppeeccttrraall aanndd tteemmppoorraall aauurroorraall eemmiissssiioonnss tthhuuss pprroovviiddee
aa nneeww mmeeaannss ttoo eexxpplloorree tthhee ppllaassmmaa pprrooppeerrttiieess aanndd tthhee pphhyyssiiccaall pprroocceesssseess iinn tthhee mmaaggnneettoosspphheerree ooff tthhee bbrroowwnn
ddwwaarrff.. IItt wwiillll aallllooww mmooddeellss ooff aauurroorraa ggeenneerraattiioonn eexxtteennssiivveellyy tteesstteedd bbyy iinn--ssiittuu ssppaacceeccrraafftt oobbsseerrvvaattiioonnss iinn oouurr
ssoollaarr  ssyysstteemm  ttoo  pprroobbee  eexxttrraa--ssoollaarr  oobbjjeeccttss..
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LLooww  rreeddsshhiifftt  LLyymmaann--aallpphhaa  bblloobbss

MMiisscchhaa SScchhiirrmmeerr

GGeemmiinnii  OObbsseerrvvaattoorryy,,  SSoouutthheerrnn  OOppeerraattiioonnss
LLyymmaann--aallpphhaa bblloobbss ((LLAABBss)) aarree lluummiinnoouuss nneebbuullaa aatt rreeddsshhiiffttss ooff 22 aanndd bbeeyyoonndd.. TThheeiirr nnaattuurree aanndd iioonniizzaattiioonn
ssoouurrcceess aarree mmyysstteerriioouuss.. TThhee llaacckk ooff aacccceessssiibbllee ddiiaaggnnoossttiicc eemmiissssiioonn lliinneess aanndd tthhee ppoooorrllyy uunnddeerrssttoooodd LLyymmaann--
aallpphhaa eessccaappee mmeecchhaanniissmm hhaavvee ssoo ffaarr pprreevveenntteedd aa ccoonnssiisstteenntt pphhyyssiiccaall ppiiccttuurree ooff LLAABBss.. WWee ssuuggggeesstt tthhaatt mmaannyy
LLAABBss hhaarrbboorr ttrraannssiieenntt AAGGNN tthhaatt hhaavvee rreecceennttllyy aanndd qquuiicckkllyy ffaaddeedd ffrroomm oouurr vviieeww;; tthhee LLyy--aallpphhaa pphhoottoonnss ffrroomm tthhee
eeaarrlliieerr qquuaassaarr pphhaassee,, hhoowweevveerr,, aarree rreessoonnaannttllyy ssccaatttteerreedd aanndd sslloowwllyy rreelleeaasseedd oovveerr ttiimmeess mmuucchh lloonnggeerr tthhaann tthhee
LLAABBss'' lliigghhtt ccrroossssiinngg ttiimmee.. TThheessee iioonniizzaattiioonn eecchhooeess nnaattuurraallllyy eexxppllaaiinn tthhee sseevveerree ppoowweerr ddeefificciittss oobbsseerrvveedd iinn
LLAABBss.. WWee hhaavvee iiddeennttiififieedd aa rraarree ppooppuullaattiioonn ooff uullttrraa--lluummiinnoouuss [[OOIIIIII]] iioonniizzaattiioonn eecchhooeess aarroouunndd ttrraannssiieenntt AAGGNN aatt
rreeddsshhiiffttss zz==00..33.. TThheeyy sshhaarree mmaannyy cchhaarraacctteerriissttiiccss ooff LLAABBss,, iinncclluuddiinngg hhiigghh LLyymmaann--aallpphhaa lluummiinnoossiittiieess ooff uupp ttoo
77ee4433 eerrgg//ss aass ssuuggggeesstteedd bbyy GGAALLEEXX FFUUVV iimmaaggeess.. WWee aasskk ttoo oobbsseerrvvee tthhrreeee ttaarrggeettss ttoo vveerriiffyy tthhee ssttrroonngg LLyymmaann--
aallpphhaa eemmiissssiioonn uussiinngg AACCSS//SSBBCC.. TThhiiss wwoouulldd pprroovvee tthhaatt LLAABBss mmaayy ssttiillll eexxiisstt iinn tthhee UUnniivveerrssee 77 bbiilllliioonn yyeeaarrss llaatteerr
tthhaann mmoosstt ootthheerr LLAABBss kknnoowwnn.. IItt wwoouulldd aallssoo sshhooww tthhaatt ffaaddiinngg AAGGNN eexxppllaaiinn tthhee ppoowweerr ddeefificciittss ooff mmaannyy LLAABBss,,
ssoollvviinngg aa ppuuzzzzllee tthhaatt hhaass bbeeeenn ssttaannddiinngg ffoorr oovveerr aa ddeeccaaddee.. TThhiiss pprrooppoossaall eexxppllooiittss tthhee uunniiqquuee ffaarr--UUVV
ccaappaabbiilliittiieess  ooff  HHSSTT..
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TThhee  fifirrsstt  ssppeeccttrraallllyy  rreessoollvveedd  HHaa  mmeeaassuurreemmeenntt  ooff  aann  aaccccrreettiinngg  ppllaanneett

CChhrriissttiiaann SScchhnneeiiddeerr

EEuurrooppeeaann  SSppaaccee  AAggeennccyy  --  EESSTTEECC
LLkkCCaa  1155  bb  wwaass  rreecceennttllyy  ddeetteecctteedd  iinn  HHaallpphhaa  uussiinngg  AAOO  eennhhaanncceedd  iimmaaggiinngg  aanndd  wwee  pprrooppoossee  ttoo
ffoollllooww--uupp  oonn  tthhiiss  ddeetteeccttiioonn  wwiitthh  HHSSTT  SSTTIISS  oobbsseerrvvaattiioonnss  ttoo  pprroovviiddee,,  ffoorr  tthhee  fifirrsstt  ttiimmee,,  aa  vveelloocciittyy
rreessoollvveedd  pprroofifillee  ooff  ppllaanneettaarryy  HHaa  eemmiissssiioonn..  TThhee  vveelloocciittyy  sshhiifftt  ooff  tthhee  HHaa  eemmiissssiioonn  iiss  rreellaatteedd  ttoo
tthhee  ppllaanneettaarryy  aaccccrreettiioonn  mmooddee,,  mmaaggnneettoosspphheerriicc  oorr  bboouunnddaarryy  llaayyeerr  aaccccrreettiioonn..  IIff  aa  vveelloocciittyy  sshhiifftt
iiss  ffoouunndd  tthhaatt  iiss  cclloossee  ttoo  tthhee  ffrreeee--ffaallll  vveelloocciittyy,,  tthhiiss  wwoouulldd  ppooiinntt  ttoo  mmaaggnneettoosspphheerriicc  aaccccrreettiioonn,,
aanndd  tthhuuss,,  wwoouulldd  pprroovviiddee  eevviiddeennccee  ooff  eeaarrllyy  ppllaanneettaarryy  mmaaggnneettiicc  fifieellddss..
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AAnn  EExxttiinnccttiioonn  PPrroobbee  TThhrroouugghh  tthhee  HHDD  110077114466  DDeebbrriiss  RRiinngg::  TTaakkiinngg  UUnniiqquuee
AAddvvaannttaaggee  ooff  aa  BBaacckkggrroouunndd  GGaallaaxxyy  TTrraannssiitt

GGlleennnn SScchhnneeiiddeerr

UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa
WWee pprrooppoossee aa 33--ccyyccllee GGOO pprrooggrraamm uuttiilliizziinngg aa ttoottaall ooff HHSSTT 3300 oorrbbiittss ttoo ddiirreeccttllyy mmeeaassuurree aanndd mmaapp tthhee lliinnee--ooff--
ssiigghhtt ooppttiiccaall ddeepptthh tthhrroouugghh tthhee bbrriigghhtteesstt sseeccttoorr ooff tthhee HHDD 110077114466 ssoollaarr--aannaalloogg ddeebbrriiss rriinngg bbyy rriinngg--ttrraannssiitt
ddiiffffeerreennttiiaall pphhoottoommeettrryy ooff aa bbrriigghhtt ((ccoommppaarreedd ttoo tthhee ddiisskk)),, ssppaattiiaallllyy eexxtteennddeedd,, bbaacckkggrroouunndd ggaallaaxxyy.. WWee wwiillll
aaddvvaannttaaggeeoouussllyy eexxppllooiitt iittss sseerreennddiippiittoouussllyy uunniiqquuee aanndd eexxppeerriimmeenntt--eennaabblliinngg hhiigghh pprrooppeerr mmoottiioonn rreeflfleexx ttrraajjeeccttoorryy
ww..rr..tt.. tthhee ggaallaaxxyy bbaacckk--lliigghhttiinngg aa sseeccttiioonnaall sslliiccee tthhee eexxooppllaanneettaarryy ddeebbrriiss ssyysstteemm ((EEDDSS)) wwiitthh aa 22DD ggrriidd ooff mmuullttiippllee
ssiigghhtt--lliinneess tthhrroouugghh tthhee nneeaarrllyy ffaaccee--oonn ddiisskk oovveerr ttiimmee.. TThheessee mmeeaassuurreess ((tthhee oonnllyy ooppppoorrttuunniittyy ffoorr ssuucchh iinn
rreemmaaiinniinngg HHSSTT lliiffeettiimmee)) wwiillll uunniiqquueellyy pprroovviiddee uunnaammbbiigguuoouuss eexxttiinnccttiioonn//ooppttiiccaall ddeepptthh ccoonnssttrraaiinnttss ttoo bbeetttteerr
eelluucciiddaattee tthhee pphhyyssiiccaall pprrooppeerrttiieess ooff tthhee ddeebbrriiss ppaarrttiicclleess iinn tthhiiss ootthheerrwwiissee wweellll ssttuuddiieedd EEDDSS.. WWiitthh tthheessee aanndd
pprriioorr ddaattaa wwee wwiillll:: ((aa)) ddiissaammbbiigguuaattee iinnffeerrrreedd ppaarrttiiccllee ssppaattiiaall,, ssiizzee,, aanndd mmaassss ddeennssiittyy ddiissttrriibbuuttiioonnss ootthheerrwwiissee
ccoonnflflaatteedd wwiitthh ddeebbrriiss mmaatteerriiaall ooppttiiccaall pprrooppeerrttyy ddeeppeennddeenncciieess,, ((bb)) bbeetttteerr ccoonnssttrraaiinn tthhee ppoossiitteedd ppaatthhwwaayyss ffoorr
ppllaanneettaarryy ddeebbrriiss dduusstt pprroodduuccttiioonn mmeecchhaanniissmmss iinn EEDDSSss ((ee..gg..,, ccaattaassttrroopphhiicc ccoolllliissiioonnss ooff ppaarreenntt bbooddiieess,, dduusstt--
pprroodduuccttiioonn ccaassccaaddeess,, ccrraatteerriinngg eevveennttss,, eettcc..)) aanndd ((cc)) sseeaarrcchh ffoorr aanndd ddiissccrriimmiinnaatteedd bbeettwweeeenn ""cclluummppss "",, ""bbuummppss
"",, aanndd ""cclloouuddss"" ooff ccoolllliissiioonnaall ddeebbrriiss ooff vvaarryyiinngg ppaarrttiiccllee ((aanndd mmaassss)) ddeennssiittiieess.. TThhiiss iinnvveessttiiggaattiioonn wwaass eennaabblleedd iinn
ffoorreetthhoouugghhtt bbyy mmaappppiinngg tthhee ggaallaaxxyy ssuurrffaaccee bbrriigghhttnneessss oouutt--ooff--ttrraannssiitt iinn aa ccoommpprreehheennssiivvee 22001111 pprreeccuurrssoorr ssttuuddyy
((HHSSTT GGOO//1122222288)) uussiinngg eexxaaccttllyy tthhee ssaammee SSTTIISS iinnssttrruummeennttaall ccoonnfifigguurraattiioonn wwiitthh mmuullttii--rroollll PPSSFF tteemmppllaattee
ssuubbttrraacctteedd  ccoorroonnaaggrraapphhyy  wwee  pprrooppoossee  ffoorr  tthhee  uuppccoommiinngg  rriinngg  ttrraannssiitt  ooppppoorrttuunniittyy..
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PPrroobbiinngg  tthhee  mmoosstt  ddiissttaanntt  hhiigghh--mmaassss  ggaallaaxxyy  cclluusstteerrss  ffrroomm  SSPPTT  wwiitthh  HHSSTT  wweeaakk
lleennssiinngg  oobbsseerrvvaattiioonnss

TTiimm SScchhrraabbbbaacckk

UUnniivveerrssiittaatt  BBoonnnn,,  AArrggeellaannddeerr  IInnssttiittuuttee  ffoorr  AAssttrroonnoommyy
WWee pprrooppoossee aann HHSSTT wweeaakk ggrraavviittaattiioonnaall lleennssiinngg ssttuuddyy ooff nniinnee hhiigghh--mmaassss ggaallaaxxyy cclluusstteerrss wwhhiicchh ccoonnssttiittuuttee tthhee
ssttrroonnggeesstt SSuunnyyaaeevv--ZZeell''ddoovviicchh ((SSZZ)) ddeetteeccttiioonnss iinn tthhee 22550000 ddeegg^̂22 SSoouutthh PPoollee TTeelleessccooppee SSZZ SSuurrvveeyy aatt rreeddsshhiiffttss
zz>>11..22.. TThheessee mmeeaassuurreemmeennttss wwiillll pprroovviiddee tthhee fifirrsstt wweeaakk lleennssiinngg ccoonnssttrraaiinnttss oonn tthhee cclluusstteerr mmaassss ssccaallee aatt ssuucchh
hhiigghh rreeddsshhiiffttss ((mmeeddiiaann ~~11..44)) ffoorr aann SSZZ--sseelleecctteedd cclluusstteerr ssaammppllee,, eennaabblliinngg aassttrroopphhyyssiiccaall aanndd ccoossmmoollooggiiccaall
iinnvveessttiiggaattiioonnss  iinn  aa  pprreevviioouussllyy  uunneexxpplloorreedd  rreeggiimmee..
TThhee pprrooppoosseedd pprrooggrraamm wwiillll ccoommpplleettee aa vveerryy rriicchh mmuullttii--wwaavveelleennggtthh ddaattaa sseett tthhaatt aallssoo iinncclluuddeess SSppiittzzeerr aanndd ddeeeepp
CChhaannddrraa oobbsseerrvvaattiioonnss ffoorr aallll cclluusstteerrss.. BByy iinnccoorrppoorraattiinngg eexxiissttiinngg oobbsseerrvvaattiioonnss aanndd eexxppllooiittiinngg CCoonnttiinnuuoouuss VViieewwiinngg
ZZoonnee ooppppoorrttuunniittiieess wwee ccaann ccoommpplleettee HHSSTT iimmaaggiinngg iinn tthhrreeee hhiigghh--tthhrroouugghhppuutt fifilltteerrss oouutt ttoo tthhee cclluusstteerrss'' vviirriiaall
rraaddiiii wwiitthhiinn aa mmooddeerraattee oorrbbiitt rreeqquueesstt.. TThheessee ddaattaa wwiillll pprroovviiddee bbootthh kkeeyy ccoommppoonneennttss nneeeeddeedd ffoorr tthhee wweeaakk
lleennssiinngg aannaallyyssiiss:: rroobbuusstt sshhaappee mmeeaassuurreemmeennttss aanndd tthhee pphhoottoommeettrriicc rreemmoovvaall ooff cclluusstteerr mmeemmbbeerrss aanndd pprreeffeerreennttiiaall
sseelleeccttiioonn  ooff  tthhee  lleennsseedd  bbaacckkggrroouunndd  ggaallaaxxiieess..
TThhiiss pprrooggrraamm pprroovviiddeess aann iimmppoorrttaanntt sstteepp ttoo pprreeppaarree ffoorr iinnvveessttiiggaattiioonnss ooff mmuucchh llaarrggeerr cclluusstteerr ssaammpplleess,, wwhhiicchh
wwiillll  ssoooonn  bbee  aavvaaiillaabbllee  aatt  tthheessee  rreeddsshhiiffttss  tthhaannkkss  ttoo  tthhee  llaatteesstt  ggeenneerraattiioonn  ooff  SSZZ  eexxppeerriimmeennttss..
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WWhhiimmppeerr  ooff  aa  BBaanngg::  DDooccuummeennttiinngg  tthhee  FFiinnaall  DDaayyss  ooff  tthhee  NNeeaarrbbyy  TTyyppee  IIaa
SSuuppeerrnnoovvaa  22001111ffee

BBeennjjaammiinn SShhaappppeeee

CCaarrnneeggiiee  IInnssttiittuuttiioonn  ooff  WWaasshhiinnggttoonn
EEvveenn tthhoouugghh SSNNee IIaa aarree ccrruucciiaall ttoo ccoossmmoollooggiiccaall ssttuuddiieess aass ddiissttaannccee iinnddiiccaattoorrss,, tthhee eexxaacctt nnaattuurree ooff tthheessee
ssyysstteemmss rreemmaaiinnss tthheeoorreellttiiccaallllyy aammbbiigguuoouuss aanndd oobbsseerrvvaattiioonnaallllyy eelluussiivvee.. HHoowweevveerr,, tthheerree iiss aa nneeww hhooppee.. TThhee
vveerryy llaattee--ttiimmee lliigghhtt ccuurrvveess ooff SSNNee IIaa hhaarrbboorr iimmppoorrttaanntt cclluueess ttoo tthhee nnaattuurreess ooff tthheeiirr pprrooggeenniittoorr ssyysstteemmss.. FFiirrsstt,,
tthhee eejjeeccttaa ffrroomm tthhee SSNN wwiillll sshhoocckk hheeaatt aa nnoonn--ddeeggeenneerraattee ccoommppaanniioonn,, lleeaavviinngg iitt lluummiinnoouuss aanndd vviissiibbllee aatt vveerryy
llaattee ttiimmeess aafftteerr tthhee SSNN hhaass ffaaddeedd .. SSeeccoonndd,, dduuee ttoo nnuucclleeoossyynntthheettiicc eeffffeeccttss dduurriinngg tthhee eexxpplloossiioonn,, ssiinnggllee aanndd
ddoouubbllee ddeeggeenneerraattee SSNNee IIaa mmooddeellss aarree pprreeddiicctteedd ttoo pprroodduuccee vvaassttllyy ddiiffffeerriinngg aammoouunnttss ooff 5577CCoo aanndd 5555FFee.. 5577CCoo
aanndd 5555FFee ddoommiinnaattee tthhee ppoowweerr ooff tthhee vveerryy llaattee ttiimmee lliigghhtt ccuurrvveess ooff SSNNee IIaa aafftteerr >>11005500 ddaayyss aafftteerr tthhee iinniittiiaall
eexxpplloossiioonn.. BBrrooaaddbbaanndd oobbsseerrvvaattiioonnss ooff tthhee bboolloommeettrriicc lluummiinnoossiittyy aatt tthheessee eeppoocchhss hhaavvee tthhee aabbiilliittyy ttoo mmeeaassuurree
tthhee rraattiioo ooff tthheessee ttwwoo iissoottooppeess aanndd tthhuuss ddiissccrriimmiinnaattee bbeettwweeeenn pprrooggeenniittoorr mmooddeellss.. AAss tthhee bbrriigghhtteesstt SSNN IIaa iinn
nneeaarrllyy 4400 yyeeaarrss,, SSNN 22001111ffee ooffffeerrss aa pprriimmee ooppppoorrttuunniittyy ttoo ffoollllooww aa SSNN IIaa ttoo ssuucchh llaattee eeppoocchhss.. HHeerree wwee
pprrooppoossee HHSSTT WWFFCC33 ooppttiiccaall aanndd IIRR pphhoottoommeettrryy ooff SSNN 22001111ffee ttoo oobbsseerrvvee tthhee ttrraannssiittiioonn ffrroomm aa 5577CCoo ttoo aa 5555FFee
ppoowweerreedd lliigghhttccuurrvvee aanndd ttoo ccoonnssttrraaiinn aa ppoossssiibbllee sshhoocckk--hheeaatteedd ccoommppaanniioonn.. TThheessee oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll ppllaaccee uunniiqquuee
ccoonnssttrraaiinnttss oonn pprrooggeenniittoorr ssyysstteemmss ooff SSNNee IIaa.. SSNN 22001111ffee,, hhaavviinngg bbeeeenn aallrreeaaddyy oobbsseerrvveedd ffoorr mmoorree tthhaann 11660000
ddaayyss aanndd aa ffaaccttoorr ooff ffoouurr mmiilllliioonn iinn flfluuxx.. TThhee oobbsseerrvvaattiioonnss pprrooppoosseedd hheerree wwoouulldd ffoollllooww SSNN 22001111ffee ttoo aann eeppoocchh
22..55 ttiimmeess llaatteerr tthhaann aannyy ootthheerr SSNNee IIaa.. SSNN 22001111ffee iiss lliikkeellyy ttoo rreemmaaiinn tthhee bbeesstt ssttuuddiieedd nnoorrmmaall SSNN IIaa ooff oouurr
ggeenneerraattiioonn  aanndd  iiff  tthheessee  oobbsseerrvvaattiioonnss  aarree  nnoott  mmaaddee  nnooww,,  tthheeyy  wwiillll  lliikkeellyy  nneevveerr  bbee  ddoonnee  wwiitthh  HHuubbbbllee..
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UUllttrraavviioolleett  FFllaasshheerrss  iinn  MM8877::  RRaappiiddllyy  RReeccuurrrriinngg  NNoovvaaee  aass  SSNNIIaa  PPrrooggeenniittoorrss

MMiicchhaaeell SShhaarraa

AAmmeerriiccaann  MMuusseeuumm  ooff  NNaattuurraall  HHiissttoorryy
TThhee rreecceenntt ddiissccoovveerryy ooff aa rreeccuurrrreenntt nnoovvaa eerruuppttiinngg eevveerryy ssiixx mmoonntthhss iinn MM3311,, aanndd ssiimmuullttaanneeoouuss ddeevveellooppmmeenntt ooff
aa ccoonnssiisstteenntt tthheeoorreettiiccaall//nnuummeerriiccaall mmooddeell ffoorr ggrroowwiinngg wwhhiittee ddwwaarrffss ((WWDDss)) ttoo tthhee CChhaannddrraasseekkhhaarr lliimmiitt,, ppooiinnttss
tthhee wwaayy ttoo llooccaattiinngg UUVV--bbrriigghhtt SSNNIIaa pprrooggeenniittoorrss iinn ggaallaaxxiieess.. WWee pprrooppoossee ttoo mmoonniittoorr MM8877 wwiitthh aa ccaaddeennccee ooff 55
ddaayyss oovveerr aa 99 mmoonntthh--lloonngg ssppaann ttoo 11)) ddeetteecctt aallll tthhee NNUUVV--bbrriigghhtt,, nneeaarr--CChhaannddrraasseekkhhaarr mmaassss WWDDss aaccccrreettiinngg aatt
hhiigghh eennoouugghh rraatteess ttoo bbeeccoommee SSNNIIaa iinn tthhee nneexxtt ~~ 220000,,000000 yyeeaarrss;; 22)) ddeetteerrmmiinnee tthheeiirr eerruuppttiioonn ffrreeqquueennccyy
ddiissttrriibbuuttiioonn,, wwhhiicchh iiss ddiiaaggnnoossttiicc ooff tthhee uunnddeerrllyyiinngg wwhhiittee ddwwaarrff aaccccrreettiioonn rraatteess;; 33)) tteesstt nnoovvaa mmooddeelleerrss''
pprreeddiiccttiioonn tthhaatt rreeccuurrrreenntt nnoovvaaee ccaann nneevveerr eerruupptt mmoorree ffrreeqquueennttllyy tthhaatt oonnccee iinn 4455 ddaayyss;; 44)) ddeefifinniittiivveellyy
ddeetteerrmmiinnee tthhee rraattee RRnnoovvaa ooff nnoovvaa eerruuppttiioonnss iinn MM8877;; 55)) ccoonnffrroonntt ppooppuullaattiioonn ssyynntthheessiiss mmooddeellss pprreeddiiccttiioonnss ooff
RRnnoovvaa wwiitthh oouurr oobbsseerrvvaattiioonnaallllyy ddeetteerrmmiinneedd vvaalluuee;; aanndd 66)) cchheecckk tthhee ccllaaiimm ((oobbsseerrvveedd iinn MM3311)) tthhaatt 2200--4411%% ooff
aallll nnoovvaa WWDDss hhaavvee rreedd ggiiaanntt sseeccoonnddaarriieess.. AA ffrreeee bboonnuuss ooff tthheessee oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll bbee tthhee ddeeeeppeesstt--eevveerr NNUUVV
iimmaaggee ooff tthhee MM8877 jjeett,, aanndd tthhee hhiigghheesstt ccaaddeennccee eevveerr sseeqquueennccee ooff iimmaaggeess ooff tthhee jjeett,, wwhhiicchh iinncclluuddeess kknnoottss
mmyysstteerriioouussllyy  vvaarryyiinngg  iinn  bbrriigghhttnneessss  bbyy  uupp  ttoo  55  mmaaggnniittuuddeess..
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HHAAZZMMAATT::  HHaabbiittaabbllee  ZZoonneess  aanndd  MM  ddwwaarrff  AAccttiivviittyy  aaccrroossss  TTiimmee

EEvvggeennyyaa SShhkkoollnniikk

AArriizzoonnaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy
BBeeccaauussee MM ddwwaarrffss mmaakkee uupp 7755%% ooff tthhee ssttaarrss iinn oouurr ggaallaaxxyy aanndd 5500%% ooff tthheemm hhoosstt ssmmaallll ppllaanneettss iinn tthhee
hhaabbiittaabbllee zzoonnee ((HHZZ)),, mmoosstt ooff tthhee ddeetteeccttaabbllee HHZZ ppllaanneettss mmuusstt oorrbbiitt MM ddwwaarrffss.. TThhee ssttaarr''ss UUVV rraaddiiaattiioonn ccaann
ddeessttrrooyy oorr aalltteerr tthhee ppllaanneett''ss aattmmoosspphheerree,, wwhhiicchh iiss aa nneecceessssaarryy ccoonnddiittiioonn ffoorr ddeetteeccttaabbllee ssuurrffaaccee lliiffee.. AAsssseessssiinngg
tthhee lliiffeettiimmee eexxppoossuurree ooff aa ppllaanneett ttoo sstteellllaarr UUVV rraaddiiaattiioonn iiss ccrriittiiccaall ttoo oouurr uunnddeerrssttaannddiinngg ooff bbootthh tthhee eevvoolluuttiioonn
ooff lliiffee aanndd oouurr aabbiilliittyy ttoo iiddeennttiiffyy iitt.. WWee pprrooppoossee ttoo oobbsseerrvvee aa ssttaattiissttiiccaall ssaammppllee ooff eeaarrllyy MM ssttaarrss wwiitthh wweellll--
ddeetteerrmmiinneedd aaggeess ttoo mmaapp tthhee eevvoolluuttiioonn ooff tthhee ffuullll UUVV ssppeeccttrraall rraannggee.. WWee wwiillll uussee tthhee ddiiaaggnnoossttiicc nneeaarr--UUVV aanndd
ffaarr--UUVV eemmiissssiioonn lliinneess aacccceessssiibbllee oonnllyy wwiitthh HHSSTT''ss CCOOSS ttoo gguuiiddee nneeww uuppppeerr--aattmmoosspphheerree mmooddeellss aanndd pprroodduuccee tthhee
ffuullll sstteellllaarr ssppeeccttrruumm ffoorr aa wwiiddee rraannggee ooff aaggeess.. TThheessee eemmppiirriiccaallllyy--gguuiiddeedd mmooddeellss wwiillll pprreeddiicctt tthhee uunnoobbsseerrvvaabbllee
eexxttrreemmee--UUVV flfluuxxeess,, wwhhiicchh mmoosstt ssttrroonnggllyy aaffffeecctt tthhee hheeaattiinngg aanndd eerroossiioonn ooff ppllaanneettaarryy aattmmoosspphheerreess.. OOuurr
ccaarreeffuullllyy--ccoonnssttrruucctteedd ssaammppllee ccoonnssiissttss ooff cclluusstteerr oorr yyoouunngg mmoovviinngg ggrroouupp ((YYMMGG)) mmeemmbbeerrss aatt aaggeess dduurriinngg tthhee
ggrreeaatteesstt UUVV eevvoolluuttiioonn.. WWee wwiillll ttaarrggeett 1122 hhiigghhllyy--aaccttiivvee TTuucc--HHoorr YYMMGG mmeemmbbeerrss ((4400 MMyyrr)),, 1100 iinntteerrmmeeddiiaatteellyy--
aaccttiivvee HHyyaaddeess mmeemmbbeerrss ((665500 MMyyrr)),, aanndd 1100 wweeaakkllyy--aaccttiivvee oolldd MM ddwwaarrffss ((~~GGyyrr)).. TThhiiss pprrooggrraamm wwiillll pprroovviiddee tthhee
sstteellllaarr aanndd ppllaanneettaarryy ccoommmmuunniittiieess wwiitthh aa ccoommpprreehheennssiivvee ssttuuddyy ooff tthhee UUVV hhiissttoorryy ooff MM ssttaarrss,, aa rreeaalliissttiicc ffuullll--
wwaavveelleennggtthh  ggrriidd  ooff  mmooddeell  ssppeeccttrraa,,  aanndd  tteellll  uuss  wwhhiicchh  ppllaanneettss  iinn  tthhee  ccaannoonniiccaall  HHZZ  aarree  mmoosstt  lliikkeellyy  ttoo  bbee  hhaabbiittaabbllee..
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: AARR
BBllaacckkhhoolleess

IIDD:: 1144558844
OObbsseerrvvaattiioonnaall  CCoorroollllaarriieess  ooff  PPrroottoo--AAGGNN::  UUnnddeerrssttaannddiinngg  FFoorrmmaattiioonn  ooff
SSuuppeerrmmaassssiivvee  BBllaacckk  HHoollee  SSeeeeddss

IIssaaaacc SShhlloossmmaann

UUnniivveerrssiittyy  ooff  KKeennttuucckkyy
FFoorrmmaattiioonn ooff ssuuppeerrmmaassssiivvee bbllaacckk hhoolleess ((SSMMBBHHss)) iiss ssttiillll aann eenniiggmmaa.. RReecceenntt ddeetteeccttiioonnss ooff hhiigghh--zz qquuaassaarrss wwhhiicchh
hhaarrbboorr mmaassssiivvee SSMMBBHHss pprroovviiddee aa cchhaalllleennggee ttoo mmooddeellss ooff ssttrruuccttuurree bbuuiilldduupp iinn tthhee uunniivveerrssee.. MMaaiinn aalltteerrnnaattiivveess ffoorr
tthhee ffoorrmmaattiioonn ooff SSMMBBHH sseeeeddss aarree ((11)) rreemmnnaannttss ooff PPooppuullaattiioonn IIIIII ssttaarrss,, aanndd ((22)) aa ddiirreecctt bbaarryyoonniicc ccoollllaappssee wwiitthhiinn
ddaarrkk mmaatttteerr ((DDMM)) hhaallooss ooff ~~1100^̂88 MMoo ------ fifirrsstt hhaallooss wwhhoossee vviirriiaall tteemmppeerraattuurree eexxcceeeeddss ~~1100^̂44 KK,, aanndd wwhhiicchh ccaann
lleeaadd ttoo tthhee ffoorrmmaattiioonn ooff pprroottoo--AAGGNN ------ lluummiinnoouuss pprree--SSMMBBHH oobbjjeeccttss.. PPootteennttiiaallllyy,, tthhiiss ccaann iinnvvoollvvee bbootthh hhiigghh--zz
oobbjjeeccttss aass wweellll aass llooww--zz ddwwaarrff ggaallaaxxiieess iinn vvooiiddss.. WWee ffooccuuss oonn tthhee ddiirreecctt ccoollllaappssee iinn 1100^̂88 MMoo hhaallooss wwhhiicchh
cciirrccuummvveennttss tthhee ppiittffaallllss ooff PPoopp IIIIII rreemmnnaannttss.. TThhee ccoollllaappssee ccaann pprroocceeeedd vviiaa aa rraaddiiaattiioonn pprreessssuurree--ssuuppppoorrtteedd
""qquuaassiissttaarr"" ------ wwiitthh aa mmooddiififieedd bbllaacckkbbooddyy ccoonnttiinnuuuumm.. SSuucchh aa ccoonnfifigguurraattiioonn rreeqquuiirreess aa vveerryy eefffificciieenntt aanngguullaarr
mmoommeennttuumm ttrraannssffeerr.. OOrr,, iitt ccaann ffoorrmm aa tthhiicckk,, ddiiffffeerreennttiiaallllyy rroottaattiinngg,, sseellff--ggrraavviittaattiinngg ddiisskk,, wwhhiicchh iiss aassssoocciiaatteedd
wwiitthh aann XX--rraayy--iinnffrraarreedd ccoonnttiinnuuuumm aanndd SSeeyyffeerrtt--lleevveell lluummiinnoossiittyy,, aanniissoottrrooppiicc eemmiissssiioonn,, mmaassssiivvee bbii--ccoonniiccaall oouuttflfloowwss,,
aanndd wwiillll bbee aa ppoowweerrffuull ssoouurrccee ooff tthhee LLyy--aallpphhaa eemmiissssiioonn.. WWee pprrooppoossee ttoo ppeerrffoorrmm rraaddiiaattiivvee ttrraannssffeerr iinn tthhee
ccoonnttiinnuuuumm aanndd hhyyddrrooggeenn lliinneess ((ee..gg..,, LLyymmaann aanndd BBaallmmeerr)),, uussiinngg oouurr mmooddeellss ooff pprroottoo--AAGGNN,, aanndd ddoo iitt ""oonn--tthhee--flflyy""
------ ccoonnccuurrrreennttllyy wwiitthh tthhee ccoollllaappssee.. WWee sshhaallll tteesstt tthhee ppaatthh ttoo qquuaassiisstteellllaarr aanndd ddiisskkyy pprroottoo--AAGGNN,, pprroodduuccee fifirrsstt
ssyynntthheettiicc ssppeeccttrraa ooff pprroottoo--AAGGNN,, aanndd aaddddrreessss tthhee iissssuuee ooff ffeeaassiibbiilliittyy ooff tthheeiirr ddeetteeccttiioonn bbyy tthhee JJWWSSTT.. FFiinnaallllyy,, wwee
sshhaallll ddeevveelloopp tthhee ssttrraatteeggyy ooff sseeaarrcchhiinngg ffoorr tthheessee oobbjjeeccttss aatt hhiigghh-- aanndd llooww--zz,, bbaasseedd oonn tthhee ssppeecciifificc ffeeaattuurreess iinn
tthhee  ssppeeccttrraa  aanndd  aassssoocciiaatteedd  vvaarriiaabbiilliittyy..
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CCyyccllee  2244  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: SSNNAAPP
BBllaacckkhhoolleess

IIDD:: 1144660066
SSeeccuullaarr  BBllaacckk  HHoollee  GGrroowwtthh  aanndd  FFeeeeddbbaacckk  iinn  MMeerrggeerr--FFrreeee  GGaallaaxxiieess

BBrrooookkee SSiimmmmoonnss

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaann  DDiieeggoo
WWee wwiillll mmeeaassuurree tthhee mmeerrggeerr--ffrreeee ggaallaaxxyy--bbllaacckk hhoollee mmaassss rreellaattiioonn ffoorr tthhee fifirrsstt ttiimmee,, uussiinngg aa uunniiqquuee,, nneewwllyy--
ddiissccoovveerreedd ssaammppllee ooff lluummiinnoouuss aaccttiivvee ggaallaaccttiicc nnuucclleeii ((AAGGNN)) hhoosstteedd iinn ggaallaaxxiieess tthhaatt hhaavvee nnoott ggrroowwnn vviiaa
mmeerrggeerrss.. OOuurr pprreelliimmiinnaarryy ssttuuddyy hhaass sshhoowwnn tthhaatt ssuuppeerrmmaassssiivvee bbllaacckk hhoolleess ((SSMMBBHHss)) iinn bbuullggeelleessss ggaallaaxxiieess ---- ii..ee..,,
ggaallaaxxiieess tthhaatt hhaavvee nneevveerr uunnddeerrggoonnee aa ssiiggnniifificcaanntt mmeerrggeerr ---- ccaann hhaavvee ssuubbssttaannttiiaall ggrroowwtthh:: bbuullggeess aarree nnoott
rreeqquuiirreedd ffoorr tthhee ffoorrmmaattiioonn aanndd ggrroowwtthh ooff SSMMBBHHss.. TThhee pprrooppoosseedd ttaarrggeettss aarree bbrrooaadd--lliinnee AAGGNN wwiitthh bbllaacckk hhoollee
mmaasssseess ssppaannnniinngg aa wwiiddee mmaassss rraannggee ((11ee66 ttoo >>11ee99 MM__SSuunn)) aanndd hhoosstteedd iinn ssttrroonnggllyy ddiisskk ddoommiinnaatteedd ggaallaaxxiieess
((>>8800%% lliigghhtt ffrroomm aa ddiisskk)).. TThhiiss ssaammppllee iiss aann iiddeeaall llaabboorraattoorryy ffoorr uunnddeerrssttaannddiinngg mmeerrggeerr--ffrreeee bbllaacckk hhoollee ggrroowwtthh
aanndd iittss ffeeeeddbbaacckk oonn tthhee hhoosstt ggaallaaxxyy.. HHSSTT iimmaaggiinngg wwiillll aallllooww uuss ttoo ddiisseennttaannggllee bbrriigghhtt nnuucclleeaarr eemmiissssiioonn ffrroomm
hhoosstt ggaallaaxxyy,, mmeeaassuurree bbuullggee ttyyppee aanndd ssttrreennggtthh,, aanndd iiddeennttiiffyy bbuullggeelleessss ggaallaaxxiieess tthhaatt hhaavvee eevvoollvveedd uunnddeerr ppuurreellyy
sseeccuullaarr ccoonnddiittiioonnss.. IInn aaddddiittiioonn,, wwee wwiillll ddeetteerrmmiinnee wwhheetthheerr mmeerrggeerr--ffrreeee ggaallaaxxiieess lliiee oonn tthhee ssaammee SSMMBBHH--ggaallaaxxyy
rreellaattiioonn aass ggaallaaxxiieess wwiitthh ssuubbssttaannttiiaall ppaasstt mmeerrggeerrss,, oorr wwhheetthheerr mmeerrggeerr--ffrreeee ggrroowwtthh rreessuullttss iinn aa sseeppaarraattee
rreellaattiioonn.. TThhee aannsswweerr ttoo tthhiiss qquueessttiioonn hhaass pprrooffoouunndd ccoonnsseeqquueenncceess ffoorr tthhee rroollee ooff bbaarryyoonn ddyynnaammiiccss iinn ddrriivviinngg
bbllaacckk  hhoollee--ggaallaaxxyy  ccoo--eevvoolluuttiioonn..
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CCyyccllee  2244  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: AARR
SSoollaarr  SSyysstteemm

IIDD:: 1144558855
UUnnddeerrssttaannddiinngg  JJuuppiitteerr''ss  CClloouudd  SSccaallee  aanndd  EEnneerrggyy  SSppeeccttrraa  ffrroomm  AArrcchhiivvaall  DDaattaa

AAmmyy SSiimmoonn

NNAASSAA  GGooddddaarrdd  SSppaaccee  FFlliigghhtt  CCeenntteerr
WWee pprrooppoossee aann aarrcchhiivvaall ssttuuddyy ooff HHuubbbbllee JJuuppiitteerr ddaattaa aaccqquuiirreedd ffrroomm 11999944 ttoo 22001166.. WWee ffooccuuss oonn ddaattaasseettss
wwhheerree aatt lleeaasstt oonnee ffuullll rroottaattiioonn ((336600 ddeegg ccoovveerraaggee)) iiss aavvaaiillaabbllee iinn WWFFPPCC22 oorr WWFFCC33.. IInn tthhee ppaasstt,, JJuuppiitteerr gglloobbaall
mmaappss hhaavvee bbeeeenn uusseedd ttoo mmeeaassuurree wwiinnddss,, aanndd ttoo iiddeennttiiffyy llaarrggee--ssccaallee ssttrruuccttuurree eevvoolluuttiioonn aanndd aattmmoosspphheerriicc
wwaavveess.. HHoowweevveerr,, gglloobbaall mmaappss ccaann aallssoo bbee uusseedd ttoo iinnvveessttiiggaattee tthhee ssppaattiiaall ssttrruuccttuurree ssppeeccttrruumm ooff ppaassssiivvee
ttrraacceerrss ((ssiizzee ssccaalleess ooff cclloouudd ffeeaattuurreess)).. TThhee kkiinneettiicc eenneerrggyy ssppeeccttrruumm ccaann aallssoo bbee iinnvveessttiiggaatteedd wwhheenn ssuucccceessssiivvee
mmaappss ooff JJuuppiitteerr aarree pprroodduucceedd oonn bbaacckk--ttoo--bbaacckk rroottaattiioonnss wwhheerree tthhee zzoonnaall aanndd mmeerriiddiioonnaall wwiinnddss ccaann bbee
mmeeaassuurreedd,, aanndd ssuucchh ddaattaa wweerree aaccqquuiirreedd iinn 22001155 aanndd 22001166 ffrroomm tthhee OOPPAALL pprrooggrraamm ((GGOO1133993377//1144333344)).. TThhee
ssppeeccttrraa ooff ppaassssiivvee ttrraacceerrss aanndd kkiinneettiicc eenneerrggyy hhaavvee ssppeeccttrraall ssllooppeess ddeeppeennddeenntt oonn tthhee ttuurrbbuulleenntt ssttaattee ooff tthhee
aattmmoosspphheerree''ss ddiimmeennssiioonnaalliittyy,, ccoouupplliinngg tthhee oobbsseerrvveedd cclloouudd ddeecckk ddyynnaammiiccss wwiitthh mmuucchh ddeeeeppeerr rreeggiioonnss.. WWee wwiillll
uussee mmaappss iinn aa vvaarriieettyy ooff fifilltteerrss aanndd aaccqquuiirreedd oovveerr 2200 yyeeaarrss ttoo iinnvveessttiiggaattee JJuuppiitteerr''ss ttuurrbbuulleennccee ssppeeccttrraa aanndd
hhooww iitt vvaarriieess wwiitthh wwaavveelleennggtthh ((aanndd pprreessuummaabbllyy aallttiittuuddee)) aanndd oovveerr ttiimmee.. TThhiiss iiss ddiirreeccttllyy ttiieedd ttoo vvaarriiaattiioonnss iinn
tthhee ttrrooppoosspphheerriicc wweeaatthheerr llaayyeerr aanndd tthhee ttrraannssppoorrtt ooff eenneerrggyy iinn tthhee aattmmoosspphheerree,, iimmppoorrttaanntt ffoorr uunnddeerrssttaannddiinngg
cciirrccuullaattiioonn  iinn  uunnrreessoollvveedd  eexxooppllaanneett  aattmmoosspphheerreess..
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CCyyccllee  2244  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPooppuullaattiioonnss

IIDD:: 1144776666
AACCSS  IImmaaggiinngg  ooff  tthhee  UUllttrraa--FFaaiinntt  DDwwaarrff  GGaallaaxxyy  RReettiiccuulluumm  IIII::  AAggee--DDaattiinngg  aa  UUnniiqquuee
NNuucclleeoossyynntthheettiicc  EEvveenntt

JJoosshhuuaa SSiimmoonn

CCaarrnneeggiiee  IInnssttiittuuttiioonn  ooff  WWaasshhiinnggttoonn
RReecceenntt cchheemmiiccaall aabbuunnddaannccee mmeeaassuurreemmeennttss sshhooww tthhaatt ~~8800%% ooff tthhee ssttaarrss iinn tthhee uullttrraa--ffaaiinntt MMiillkkyy WWaayy ssaatteelllliittee
RReettiiccuulluumm IIII ccoonnttaaiinn >>110000 ttiimmeess mmoorree rr--pprroocceessss eelleemmeennttss tthhaann ssttaarrss iinn aannyy ootthheerr uullttrraa--ffaaiinntt ddwwaarrff.. TThheessee
hheeaavvyy eelleemmeennttss mmuusstt hhaavvee bbeeeenn ssyynntthheessiizzeedd eeaarrllyy iinn tthhee ffoorrmmaattiioonn hhiissttoorryy ooff RReett IIII iinn aa ssiinnggllee eevveenntt tthhaatt
pprroodduucceedd ~~00..000033 ssoollaarr mmaasssseess ooff rr--pprroocceessss nnuucclleeii.. TThhee bbeesstt eexxppllaannaattiioonn ffoorr tthheessee rreessuullttss iiss tthhaatt aa rraarree
nneeuuttrroonn ssttaarr mmeerrggeerr ooccccuurrrreedd iinn RReett IIII 1122--1133 GGyyrr aaggoo.. WWee pprrooppoossee HHSSTT//AACCSS iimmaaggiinngg ooff RReett IIII ttoo ddeerriivvee iittss
ssttaarr ffoorrmmaattiioonn hhiissttoorryy,, wwhhiicchh wwiillll ppllaaccee nneeww ccoonnssttrraaiinnttss oonn tthhee oorriiggiinn ooff rr--pprroocceessss eelleemmeennttss iinn tthhee ggaallaaxxyy..
TThheessee mmeeaassuurreemmeennttss wwiillll bbee oonn tthhee ssaammee pphhoottoommeettrriicc ssyysstteemm aass pprreevviioouuss ssttuuddiieess,, eennaabblliinngg aa ccaarreeffuull
ccoommppaarriissoonn ooff tthhee mmeeaann aaggee aanndd dduurraattiioonn ooff ssttaarr ffoorrmmaattiioonn ooff RReett IIII aanndd ootthheerr uullttrraa--ffaaiinntt ddwwaarrffss.. WWee wwiillll
ddeetteerrmmiinnee wwhheetthheerr tthhee ttiimmiinngg ooff tthhee rr--pprroocceessss eennrriicchhmmeenntt iiss ccoonnssiisstteenntt wwiitthh aa nneeuuttrroonn ssttaarr mmeerrggeerr,, mmooddeell tthhee
cchheemmiiccaall eevvoolluuttiioonn ooff RReett IIII,, aanndd sseett tthhee ssttaaggee ffoorr aa ccoommppaarriissoonn ooff tthhee ssttaarr ffoorrmmaattiioonn aanndd rraaddiiooaaccttiivvee ddeeccaayy
ttiimmeessccaalleess  ooff  tthhee  ssyysstteemm..
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CCyyccllee  2244  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
EExxooPPllaanneettss

IIDD:: 1144776677
TThhee  PPaanncchhrroommaattiicc  CCoommppaarraattiivvee  EExxooppllaanneettaarryy  TTrreeaassuurryy  PPrrooggrraamm

DDaavviidd SSiinngg

UUnniivveerrssiittyy  ooff  EExxeetteerr
HHSSTT hhaass ppllaayyeedd tthhee ddeefifinniittiivvee rroollee iinn tthhee cchhaarraacctteerriizzaattiioonn ooff eexxooppllaanneettss aanndd ffrroomm tthhee fifirrsstt ppllaanneettss aavvaaiillaabbllee,, wwee
hhaavvee lleeaarrnneedd tthhaatt tthheeiirr aattmmoosspphheerreess aarree iinnccrreeddiibbllyy ddiivveerrssee.. TThhee llaarrggee nnuummbbeerr ooff ttrraannssiittiinngg ppllaanneettss nnooww
aavvaaiillaabbllee hhaass pprroommpptteedd aa nneeww eerraa ooff aattmmoosspphheerriicc ssttuuddiieess,, wwhheerree wwiiddee ssccaallee ccoommppaarraattiivvee ppllaanneettoollooggyy iiss nnooww
ppoossssiibbllee.. TThhee aattmmoosspphheerriicc cchheemmiissttrryy ooff cclloouudd//hhaazzee ffoorrmmaattiioonn aanndd aattmmoosspphheerriicc mmaassss--lloossss aarree aa mmaajjoorr
oouuttssttaannddiinngg iissssuueess iinn tthhee fifieelldd ooff eexxooppllaanneettss,, aanndd wwee sseeeekk ttoo mmaakkee pprrooggrreessss ggaaiinniinngg iinnssiigghhtt iinnttoo tthheeiirr
uunnddeerrllyyiinngg pphhyyssiiccaall pprroocceessss tthhrroouugghh ccoommppaarraattiivvee ssttuuddiieess.. HHeerree wwee pprrooppoossee ttoo uussee HHuubbbbllee''ss ffuullll ssppeeccttrroossccooppiicc
ccaappaabbiilliittiieess ttoo pprroodduuccee tthhee fifirrsstt llaarrggee--ssccaallee,, ssiimmuullttaanneeoouuss UUVVOOIIRR ccoommppaarraattiivvee ssttuuddyy ooff eexxooppllaanneettss.. WWiitthh ffuullll
wwaavveelleennggtthh ccoovveerraaggee,, aann eennttiirree ppllaanneett''ss aattmmoosspphheerree ccaann bbee pprroobbeedd ssiimmuullttaanneeoouussllyy aanndd wwiitthh ssuufffificciieenntt nnuummbbeerrss
ooff ppllaanneettss,, wwee ccaann ssttaattiissttiiccaallllyy ccoommppaarree tthheeiirr ffeeaattuurreess wwiitthh pphhyyssiiccaall ppaarraammeetteerrss ffoorr tthhee fifirrsstt ttiimmee.. TThhiiss
ppaanncchhrroommaattiicc pprrooggrraamm wwiillll bbuuiilldd aa llaassttiinngg HHSSTT lleeggaaccyy,, pprroovviiddiinngg tthhee UUVV aanndd bblluuee--ooppttiiccaall ssppeeccttrraa uunnaavvaaiillaabbllee ttoo
JJWWSSTT.. FFrroomm tthheessee oobbsseerrvvaattiioonnss,, cchheemmiissttrryy oovveerr aa wwiiddee rraannggee ooff pphhyyssiiccaall eennvviirroonnmmeennttss wwiillll bbee pprroobbeedd,, ffrroomm
tthhee hhootttteesstt ccoonnddeennssaatteess ttoo mmuucchh ccoooolleerr ppllaanneettss wwhheerree pphhoottoocchheemmiiccaall hhaazzeess ccoouulldd bbee pprreesseenntt.. CCoonnssttrraaiinnttss oonn
aaeerroossooll ssiizzee aanndd ccoommppoossiittiioonn wwiillll hheellpp uunnlloocckk oouurr uunnddeerrssttaannddiinngg ooff cclloouuddss aanndd hhooww tthheeyy aarree ssuussppeennddeedd aatt ssuucchh
hhiigghh aallttiittuuddeess.. NNoottaabbllyy,, tthheerree hhaavvee bbeeeenn nnoo llaarrggee ttrraannssiittiinngg UUVV HHSSTT pprrooggrraammss,, aanndd tthhiiss ppaanncchhrroommaattiicc pprrooggrraamm
wwiillll pprroovviiddee aa ffuunnddaammeennttaall lleeggaaccyy ccoonnttrriibbuuttiioonn ttoo aattmmoosspphheerriicc eessccaappee ooff ssmmaallll eexxooppllaanneettss,, wwhheerree tthhee mmaassss lloossss
ccaann  bbee  ssiiggnniifificcaanntt  aanndd  hhaavvee  aa  mmaajjoorr  iimmppaacctt  oonn  tthhee  eevvoolluuttiioonn  ooff  tthhee  ppllaanneett  iittsseellff..
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1144664411
SShhoorrtt  OOrrbbiittaall  PPeerriioodd  RReeccuurrrreenntt  NNoovvaaee  aass  SSuuppeerrnnoovvaaee  TTyyppee  IIaa  PPrrooggeenniittoorrss

EEddwwaarrdd SSiioonn

VViillllaannoovvaa  UUnniivveerrssiittyy
WWee pprrooppoossee ttoo oobbttaaiinn tthhee fifirrsstt eevveerr ffaarr uullttrraavviioolleett ssppeeccttrraa ooff ttwwoo ccrriittiiccaallllyy iimmppoorrttaanntt rreeccuurrrreenntt nnoovvaaee,, IIMM
NNoorrmmaaee aanndd CCII AAqquuiillaaee wwiitthh HHSSTT CCOOSS.. IIMM NNoorrmmaaee aanndd CCII AAqquuiillaaee,, ttooggeetthheerr wwiitthh TT PPyyxxiiddiiss,, ffoorrmm aa ssuubbccllaassss ooff
rreeccuurrrreenntt nnoovvaaee wwiitthh sshhoorrtt oorrbbiittaall ppeerriiooddss ((<<11ddaayy)),, ssiimmiillaarr oouuttbbuurrsstt cchhaarraacctteerriissttiiccss iinn tthhee ooppttiiccaall,, ssllooww ddeecclliinneess
aanndd ccoommpplleettee ddiivveerrssiittyy iinn ooppttiiccaall qquuiieesscceennccee.. AAllll aarree tthhoouugghhtt ttoo ccoonnttaaiinn mmaassssiivvee wwhhiittee ddwwaarrffss aaccccrreettiinngg aatt aa
hhiigghh rraattee.. TThheessee ttwwoo ffaaccttoorrss,, aass wweellll aass ddoouubbllee wwhhiittee ddwwaarrff mmeerrggeerrss,, aarree cceennttrraall ttoo iiddeennttiiffyyiinngg tthhee ddoommiinnaanntt
ppaatthhwwaayy((ss)) ttoo tthhee eexxpplloossiioonnss ooff TTyyppee IIaa ssuuppeerrnnoovvaaee.. TThheessee aarree ""ssttaannddaarrdd ccaannddlleess ooff ccoossmmoollooggyy"",, wwhhiicchh lleedd ttoo
tthhee ddiissccoovveerryy ooff tthhee aacccceelleerraattiinngg eexxppaannssiioonn ooff tthhee uunniivveerrssee iinn tthhee pprreesseennccee ooff ddaarrkk eenneerrggyy.. WWee wwiillll ((11))
ccoommppaarree tthheeiirr FFUUVV ssppeeccttrraa ttoo oouurr eeaarrlliieerr HHSSTT CCOOSS aanndd SSTTIISS ssppeeccttrraa ooff TT PPyyxx,, ((22)) ddeetteerrmmiinnee tthheeiirr aaccccrreettiioonn
rraatteess bbyy fifittttiinngg tthheeiirr FFUUVV ccoonnttiinnuuaa aanndd lliinnee ssppeeccttrraa wwiitthh ssttaattee--ooff--tthhee--aarrtt aaccccrreettiioonn ddiisskk mmooddeellss wwiitthh vveerrttiiccaall
ssttrruuccttuurree aanndd NNLLTTEE hhoott wwhhiittee ddwwaarrff pphhoottoosspphheerreess,, ((33)) cchheecckk ffoorr tthhee ddeetteeccttiioonn ooff tthhee uunnddeerrllyyiinngg WWDD
pphhoottoosspphheerree,, ((44)) eexxaammiinnee tthhee NN//CC aabbuunnddaannccee rraattiioo,, ((55)) llooookk ffoorr ssiiggnnss ooff mmaaggnneettiicc aaccccrreettiioonn ((ttrruunnccaatteedd ddiisskkss,,
vveerryy ssttrroonngg HHee IIII eemmiissssiioonn)) aanndd ((66)) llooookk ffoorr FFUUVV eevviiddeennccee ooff wwiinndd oouuttflflooww iinn tthhee ffoorrmm ooff PP CCyyggnnii lliinnee
ssttrruuccttuurree aanndd bblluuee--sshhiifftteedd aabbssoorrppttiioonn ffeeaattuurreess.. WWee ssuussppeecctt CCII AAqqll iiss eevvoollvviinngg iinnttoo aa ppeerrssiisstteenntt ssuuppeerrssoofftt xx--rraayy
ssoouurrccee,,  aanndd  uullttiimmaatteellyy  wwiillll  eexxppllooddee  aass  aa  SSNN  IIaa..
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CCyyccllee  2244  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: AARR
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1144558866
RReeccoonnssttrruuccttiinngg  tthhee  ppaasstt  oouuttbbuurrsstt  hhiissttoorryy  ooff  EEttaa  CCaarriinnaaee  ffrroomm  WWFFPPCC22  pprrooppeerr
mmoottiioonnss

NNaatthhaann SSmmiitthh

UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa
TThhee HHSSTT aarrcchhiivvee ccoonnttaaiinnss mmuullttiippllee eeppoocchhss ooff WWFFPPCC22 iimmaaggeess ooff tthhee nneebbuullaa aarroouunndd EEttaa CCaarriinnaaee ttaakkeenn oovveerr aa 1155--
yyeeaarr ttiimmeessppaann,, aalltthhoouugghh oonnllyy tthhee eeaarrlliieesstt ffeeww yyeeaarrss ooff ddaattaa hhaavvee bbeeeenn aannaallyyzzeedd aanndd ppuubblliisshheedd.. TThhee ffaacctt tthhaatt
aallll tthheessee iimmaaggeess wweerree ttaakkeenn wwiitthh tthhee ssaammee iinnssttrruummeenntt,, wwiitthh tthhee ssaammee ppiixxeell ssaammpplliinngg aanndd fifieelldd ddiissttoorrttiioonn,,
mmaakkeess tthheemm aann iinnvvaalluuaabbllee rreessoouurrccee ffoorr aaccccuurraatteellyy mmeeaassuurriinngg tthhee eexxppaannddiinngg eejjeeccttaa.. TThhee ggooaall ooff aa pprreevviioouussllyy
aacccceepptteedd AARR pprrooppoossaall wwaass ttoo aannaallyyzzee tthhee ffuullll sseett ooff aapppprroopprriiaattee ccoonnttiinnuuuumm--fifilltteerr HHSSTT iimmaaggeess ttoo ppllaaccee pprreecciissee
ccoonnssttrraaiinnttss oonn tthhee aavveerreeaaggee eejjeeccttiioonn ddaattee ooff tthhee HHoommuunnccuulluuss NNeebbuullaa;; tthhiiss aannaallyyssiiss iiss nnooww ccoommpplleettee ((SSmmiitthh eett
aall 22001166)) aanndd tthhee nneebbuullaa aappppeeaarrss ttoo hhaavvee bbeeeenn eejjeecctteedd iinn tthhee sseeccoonndd hhaallff ooff 11884477.. HHeerree wwee pprrooppoossee ttoo
ccoonnttiinnuuee tthhiiss pprroojjeecctt bbyy ccoonnssttrraaiinniinngg tthhee mmoottiioonn ooff tthhee mmoorree eexxtteennddeedd aanndd mmuucchh oollddeerr ""OOuutteerr EEjjeeccttaa"" aarroouunndd
EEttaa CCaarriinnaaee.. OOllddeerr mmaatteerriiaall oouuttssiiddee tthhee mmaaiinn bbiippoollaarr nneebbuullaa ttrraacceess pprreevviioouuss mmaajjoorr oouuttbbuurrssttss ooff tthhee ssttaarr wwiitthh
nnoo rreeccoorrddeedd hhiissttoorriiccaall oobbsseerrvvaattiioonnss.. WWee pprrooppoossee aann aammbbiittiioouuss rreedduuccttiioonn aanndd aannaallyyssiiss ooff tthhee ccoommpplleettee WWFFPPCC22
iimmaaggiinngg ddaattaasseett ooff EEttaa CCaarr.. TThheessee ddaattaa ccaann rreeccoonnssttrruucctt iittss vviioolleenntt mmaassss--lloossss hhiissttoorryy oovveerr tthhee ppaasstt tthhoouussaanndd
yyeeaarrss.. WWee hhaavvee aallrreeaaddyy ssttaarrtteedd tthhiiss bbyy aannaallyyzziinngg ttwwoo eeppoocchhss ooff AACCSS FF665588NN iimmaaggeess,, aanndd aassttoonniisshhiinnggllyy,, tthheessee
ddaattaa ssuuggggeesstteedd ttwwoo pprreevviioouuss eerruuppttiioonnss iinn tthhee 1133tthh aanndd 1155tthh cceennttuurriieess aassssuummiinngg bbaalllliissttiicc mmoottiioonn.. WWFFPPCC22
iimmaaggeess wwiillll eexxtteenndd tthhee bbaasseelliinnee bbyy 1100 yyrr,, aanndd ccrriittiiccaallllyy,, mmoorree tthhaann 22 eeppoocchhss aallllooww uuss ttoo mmeeaassuurree aannyy
ddeecceelleerraattiioonn iinn tthhee eejjeeccttaa.. WWee wwiillll aallssoo aannaallyyzzee DDoopppplleerr sshhiiffttss iinn ggrroouunndd--bbaasseedd ssppeeccttrraa iinn oorrddeerr ttoo rreeccoonnssttrruucctt
tthhee  33DD  ggeeoommeettrryy  ooff  ppaasstt  mmaassss  eejjeeccttiioonn..  TThhiiss  AARR  pprrooppoossaall  wwiillll  ffuunndd  tthhee  fifinnaall  yyeeaarr  ooff  aa  PPhhDD  tthheessiiss..
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CCyyccllee  2244  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1144776688
UUVV  SSiiggnnaattuurreess  ooff  SShhoocckk  IInntteerraaccttiioonn  iinn  aann  EEttaa  CCaarriinnaaee  AAnnaalloogg

NNaatthhaann SSmmiitthh

UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa
TThhee ooppttiiccaall ttrraannssiieenntt iinn tthhee ddwwaarrff ggaallaaxxyy UUGGCC22777733 tthhaatt wwaass ddiissccoovveerreedd iinn 22000099 ((ccaalllleedd UUGGCC22777733--OOTT)) hhaass
pprroovveenn ttoo bbee tthhee bbeesstt kknnoowwnn eexxttrraaggaallaaccttiicc aannaalloogg ooff tthhee 1199tthh cceennttuurryy ggiiaanntt lluummiinnoouuss bblluuee vvaarriiaabbllee ((LLBBVV))
eerruuppttiioonn ooff EEttaa CCaarriinnaaee.. WWhhiillee mmoosstt nnoonn--ssuuppeerrnnoovvaa ttrraannssiieennttss ooff ccoommppaarraabbllee ppeeaakk lluummiinnoossiittyy ffaaddee iinn aabboouutt
110000 ddaayyss,, UUGGCC22777733--OOTT iiss tthhee oonnllyy oonnee tthhaatt hhaass rreemmaaiinneedd iinn eerruuppttiioonn ffoorr aa ddeeccaaddee,, lliikkee EEttaa CCaarr.. MMoorreeoovveerr,,
ssppeeccttrraa ooff EEttaa CCaarr''ss lliigghhtt eecchhooeess mmoosstt cclloosseellyy rreesseemmbbllee ssppeeccttrraa ooff UUGGCC22777733--OOTT,, aanndd iitt hhaadd aa lluummiinnoouuss bblluuee
pprrooggeenniittoorr ddeetteecctteedd bbyy HHSSTT.. CCuurrrreenntt ddeebbaattee aabboouutt EEttaa CCaarr''ss eerruuppttiioonn cceenntteerrss aarroouunndd iitt bbeeiinngg ppoowweerreedd bbyy aa
ssuuppeerr--EEddddiinnggttoonn wwiinndd,, oorr aalltteerrnnaattiivveellyy,, aann eexxpplloossiioonn wwhheerree aa sshhoocckk iinntteerraaccttiinngg wwiitthh ddeennssee cciirrccuummsstteellllaarr mmaatteerriiaall
((CCSSMM)) ppoowweerrss tthhee vviissiibbllee ddiissppllaayy.. IInntteerreessttiinnggllyy,, aa rreecceenntt ssttuuddyy ooff tthhee ooppttiiccaall ssppeeccttrraa ooff UUGGCC22777733--OOTT sshhoowweedd
eevviiddeennccee ooff sshhoocckk eemmiissssiioonn rreemmiinnsscceenntt ooff ssoommee TTyyppee IIIInn ssuuppeerrnnoovvaaee tthhaatt aarree aallssoo ppoowweerreedd bbyy sshhoocckk
iinntteerraaccttiioonn.. AAtt vviissiibbllee wwaavveelleennggtthhss,, hhoowweevveerr,, tthhee ssiiggnnaattuurreess ooff aa vveerryy ssttrroonngg wwiinndd ccaann ssoommeettiimmeess bbee ssiimmiillaarr
ttoo tthhoossee sseeeenn iinn ssoommee TTyyppee IIIInn ssuuppeerrnnoovvaaee.. HHeerree wwee pprrooppoossee UUVV ssppeeccttrroossccooppyy ooff UUGGCC~~22777733--OOTT ttoo eeiitthheerr
ccoonnfifirrmm oorr rreeffuuttee tthhee hhyyppootthheessiiss tthhaatt iitt hhaass ssttrroonngg sshhoocckk iinntteerraaccttiioonn ooccccuurriinngg,, bbyy llooookkiinngg ffoorr uunnaammbbiigguuoouuss UUVV
ssiiggnnaattuurreess ooff sshhoocckk eexxcciittaattiioonn.. WWhhiillee aann eexxttrreemmeellyy ddeennssee wwiinndd wwiitthh aa ppsseeuuddoo pphhoottoosspphheerree wwiillll tteenndd ttoo ffaallll ooffff
iinn flfluuxx iinn tthhee UUVV dduuee ttoo lliinnee bbllaannkkeettiinngg,, sshhoocckk ddiiaaggnnoossttiiccss lliikkee MMggIIII 22880000,, HHeeIIII 11664411,, aanndd ssoommee ootthheerr lliinneess aarree
eexxppeecctteedd ttoo bbee bbrriigghhtt iinn tthhee UUVV,, aass tthheeyy aarree iinn TTyyppee IIIInn ssuuppeerrnnoovvaaee.. TThhiiss iiss aa rraarree ooppppoorrttuunniittyy ttoo pprroovviiddee aa
ffaaiirrllyy  cclleeaann  tteesstt  ttoo  ddiissccrriimmiinnaattee  bbeettwweeeenn  ttwwoo  qquuiittee  ddiiffffeerreenntt  mmooddeellss..
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess

IIDD:: 1144669999
TThhee  hhoossttss  ooff  tthhee  eeaarrllyy  iioonniizzeedd  bbuubbbblleess::  tthhee  nnaattuurree  aanndd  ddiivveerrssiittyy  ooff  tthhee  mmoosstt
lluummiinnoouuss  LLyymmaann--aallpphhaa  eemmiitttteerrss  aatt  zz~~66--77

DDaavviidd SSoobbrraall

LLaannccaasstteerr  UUnniivveerrssiittyy
TThhee mmoosstt ddiissttaanntt ssoouurrcceess ssttrriinnggeennttllyy tteesstt mmooddeellss ooff eeaarrllyy ggaallaaxxyy ffoorrmmaattiioonn aanndd ooff tthhee eeppoocchh ooff rree--iioonniissaattiioonn..
RReecceennttllyy,, wwee hhaavvee ssppeeccttrroossccooppiiccaallllyy ccoonnfifirrmmeedd tthhee bbrriigghhtteesstt LLyymmaann--aallpphhaa ((LLyyaa)) eemmiitttteerrss aatt zz~~77 ((ee..gg.. CCRR77;;
SSoobbrraall eett aall.. 22001155)) aanndd sshhoowweedd tthhaatt lluummiinnoouuss LLyyaa eemmiitttteerrss aatt zz~~77 ((ee..gg.. HHiimmiikkoo)) aarree nnoott aass rraarree aass pprreevviioouussllyy
tthhoouugghhtt.. SSuurrpprriissiinnggllyy,, wwee fifinndd eevveenn hhiigghheerr lluummiinnoossiittyy LLyyaa eemmiitttteerrss aatt zz == 66..66 ((MMaatttthheeee eett aall.. 22001155)) aanndd aatt
zz==55..77,, iimmppllyyiinngg tthhaatt aatt tthheessee hhiigghh rreeddsshhiiffttss tthhee bbrriigghhtt eenndd ooff tthhee LLyyaa lluummiinnoossiittyy ffuunnccttiioonn iiss lliikkeellyy aa ppoowweerr--llaaww,,
aanndd cceerrttaaiinnllyy nnoott aa SScchheecchhtteerr ffuunnccttiioonn.. WWee aarree aallssoo rreevveeaalliinngg,, ffoorr tthhee fifirrsstt ttiimmee,, tthhee ppootteennttiiaall ddiivveerrssiittyy aanndd
uunneexxppeecctteedd nnaattuurree ooff lluummiinnoouuss LLyyaa eemmiitttteerrss aatt zz~~66--77.. CCRR77 iiss aallrreeaaddyy tthhee ssuubbjjeecctt ooff aa wwiiddee vvaarriieettyy ooff ppaappeerrss
eexxpplloorriinngg iittss PPooppIIIIII--lliikkee oorr ddiirreecctt ccoollllaappssee bbllaacckk hhoollee ((DDCCBBHH)) nnaattuurree;; nnooww iiss tthhee ttiimmee ttoo ssttuuddyy tthhee fifirrsstt ssaammppllee
ooff  CCRR77--lliikkee  ssoouurrcceess  aatt  zz~~66--77..

OOuurr aaiimm iiss ttoo ssttuuddyy tthhee fifirrsstt ssaammppllee ooff ~~1100 lluummiinnoouuss LLyyaa eemmiitttteerrss jjuusstt bbeeffoorree aanndd aafftteerr tthhee eeppoocchh ooff rree--
iioonniissaattiioonn,, iinn oorrddeerr ttoo uunnvveeiill tthheeiirr nnaattuurree aanndd eevvoolluuttiioonn.. AArree tthheeyy ccaappaabbllee ooff iioonniissiinngg tthheeiirr oowwnn bbuubbbblleess
((aalllloowwiinngg tthheeiirr LLyyaa ttoo bbee oobbsseerrvvaabbllee))?? AArree aallll ssoouurrcceess sspplliitt iinnttoo mmuullttiippllee ccoommppoonneennttss?? WWhhaatt aarree tthheeiirr ttyyppiiccaall
((aanndd rraannggee ooff)) UUVV lluummiinnoossiittiieess aanndd ssiizzeess?? DDoo tthheeyy aallwwaayyss ccoonnttaaiinn rreeddddeerr//oollddeerr sstteellllaarr ppooppuullaattiioonnss,, lliikkeellyy
rreessppoonnssiibbllee ffoorr pprreevviioouussllyy iioonniizziinngg aa llooccaall bbuubbbbllee?? CCaann ssoommee ooff tthheemm bbee lleennsseedd?? WWee wwiillll bbee aabbllee ttoo aaddddrreessss
tthheessee qquueessttiioonnss ffoorr tthhee fifirrsstt ttiimmee,, bbyy oobbttaaiinniinngg WWFFCC33 oobbsseerrvvaattiioonnss ooff MMAASSOOSSAA aanndd ootthheerr 99 nneewwllyy ddiissccoovveerreedd
lluummiinnoouuss LLyyaa eemmiitttteerrss aatt zz==55..77 aanndd 66..66 iinn tthhee SSAA2222 fifieelldd aanndd ddiirreeccttllyy ccoommppaarree tthheemm wwiitthh tthhee ssaammee
oobbsseerrvvaattiioonnss  aallrreeaaddyy  ddoonnee  ffoorr  CCRR77++HHiimmiikkoo..
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IIDD:: 1144776699
PPrrooppeerr  MMoottiioonnss  ooff  TTwwoo  LLooccaall  PPrroottoottyyppee  DDwwaarrff  EElllliippttiiccaall  GGaallaaxxiieess  NNGGCC  114477  aanndd
NNGGCC  118855

SSaannggmmoo SSoohhnn

TThhee  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy
TThhee ffaaccttoorrss ggoovveerrnniinngg tthhee qquueenncchhiinngg ooff ddwwaarrff ggaallaaxxiieess aarree ooff ggrreeaatt iimmppoorrttaannccee ttoo uunnddeerrssttaannddiinngg ggaallaaxxyy
ffoorrmmaattiioonn.. DDeeeepp HHSSTT pphhoottoommeettrryy sshhoowwss aa ssiiggnniifificcaanntt ddiiffffeerreennccee iinn tthhee qquueenncchhiinngg ttiimmeess bbeettwweeeenn tthhee
ootthheerrwwiissee sseeeemmiinnggllyy ssiimmiillaarr ddwwaarrff eelllliippttiiccaall ggaallaaxxiieess NNGGCC 114477 aanndd 118855 iinn tthhee hhaalloo ooff MM3311.. TThhee ttwwoo ggaallaaxxiieess aarree
ffoouunndd cclloossee ttooggeetthheerr oonn tthhee sskkyy wwiitthh ssiimmiillaarr lliinnee--ooff--ssiigghhtt vveelloocciittiieess,, ssuuggggeessttiivvee ooff aa sshhaarreedd hhiissttoorryy.. MMeeaassuurriinngg
pprrooppeerr mmoottiioonnss ((PPMMss)) ooff tthheessee ttwwoo ssyysstteemmss ttoo ccoonnssttrraaiinn tthheeiirr oorrbbiittss wwiillll aallllooww uuss ttoo ddiiffffeerreennttiiaattee bbeettwweeeenn
vvaarriioouuss qquueenncchhiinngg sscceennaarriiooss.. WWee pprrooppoossee ttoo ttaarrggeett tthhee ssaammee fifieellddss aass tthhee eeaarrlliieerr ddeeeepp HHSSTT oobbsseerrvvaattiioonnss,, uussiinngg
tthhee ssaammee iinnssttrruummeennttss aanndd oorriieennttaattiioonnss.. FFoorr eeaacchh ggaallaaxxyy,, bbootthh tthhee pprriimmaarryy AACCSS aanndd tthhee ppaarraalllleell WWFFCC33 fifieellddss wwiillll
bbee uusseedd ffoorr PPMM mmeeaassuurrmmeennttss.. WWee wwiillll uussee tthhee ssaammee aaddvvaanncceedd tteecchhnniiqquueess tthhaatt aalllloowweedd uuss ttoo mmeeaassuurree tthhee PPMMss
ooff MM3311 aanndd LLeeoo II.. TThhaannkkss ttoo tthhee ttiimmee bbaasseelliinnee ooff 88 yyeeaarrss,, wwee eexxppeecctt ttoo oobbttaaiinn oonnee--ddiimmeennssiioonnaall PPMM aaccccuurraaccyy
ooff 2255 kkmm//ss,, ffaarr ssmmaalllleerr tthhaann tthhee vveelloocciittyy ddiissppeerrssiioonn iinn tthhee MM3311 hhaalloo.. PPMM rreessuullttss wwiillll sshhooww wwhheetthheerr tthheessee
ggaallaaxxiieess sshhaarree aa ccoommmmoonn ddyynnaammiiccaall hhiissttoorryy.. WWee wwiillll ccoonnvveerrtt tthhee oorrbbiittaall eenneerrggyy ooff eeaacchh ggaallaaxxyy ttoo iinnffaallll ttiimmee,,
uussiinngg ccoorrrreellaattiioonnss ffoouunndd iinn ccoossmmoollooggiiccaall ssiimmuullaattiioonnss.. WWee wwiillll aallssoo ccoommppuuttee oorrbbiittss ffoorr bbootthh ggaallaaxxiieess ttoo fifinndd tthheeiirr
ppeerriicceenntteerrss aass tthheeyy oorrbbiitt MM3311 aanndd rreellaattee tthhoossee ttoo tthheeiirr ttiiddaall ddiissttoorrttiioonnss,, sstteellllaarr ssttrreeaammss,, aanndd ddiiffffeerriinngg ggaass
ccoonntteenntt.. BBootthh ggaallaaxxiieess aallssoo bbeelloonngg ttoo MM3311''ss ssuurrpprriissiinngg ""ppllaannee ooff ssaatteelllliitteess"",, aanndd tthhee PPMMss wwee oobbttaaiinn wwiillll tteesstt
tthhee nnaattuurree ooff tthhiiss ppllaannee.. TTooggeetthheerr,, tthheessee rreessuullttss wwiillll iissoollaattee tthhee ffaaccttoorrss rreessppoonnssiibbllee ffoorr tthheeiirr ddiiffffeerriinngg
qquueenncchhiinngg  ttiimmeess..  TThheessee  wwiillll  bbee  tthhee  fifirrsstt  PPMM  mmeeaassuurreemmeennttss  ffoorr  ddwwaarrff  ggaallaaxxiieess  ooff  MM3311..
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PPrrooppeerr  MMoottiioonnss  ooff  tthhee  CCrraatteerr--LLeeoo  GGrroouupp::  TTeessttiinngg  tthhee  GGrroouupp  IInnffaallll  SScceennaarriioo

SSaannggmmoo SSoohhnn

TThhee  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy
WWhhiillee ssuubbssttaannttiiaall pprrooggrreessss hhaass bbeeeenn mmaaddee iinn ssttuuddyyiinngg tthhee ddyynnaammiiccaall pprrooppeerrttiieess ooff iinnddiivviidduuaall MMiillkkyy WWaayy ((MMWW))
ssaatteelllliitteess,, ggrroouuppss ooff ssaatteelllliitteess hhaavvee ggaaiinneedd mmuucchh iinntteerreessttss oonnllyy rreecceennttllyy aalltthhoouugghh ssuucchh ggrroouuppss hhaavvee lloonngg bbeeeenn
pprreeddiicctteedd bbyy ccoossmmoollooggiiccaall ssiimmuullaattiioonnss.. TTeessttiinngg tthhee ppiiccttuurree ooff ggrroouupp iinnffaallll rreeqquuiirreess tthhee iiddeennttiifificcaattiioonn ooff
ccaannddiiddaattee ssyysstteemmss aanndd mmeeaassuurreemmeenntt ooff tthheeiirr ffuullll 66DD pphhaassee--ssppaaccee ccoooorrddiinnaatteess ttoo aasssseessss tthhee vvaalliiddiittyy ooff aa
ccoommmmoonn oorrbbiittaall hhiissttoorryy.. TThhee CCrraatteerr--LLeeoo ggrroouupp ooff MMWW ssaatteelllliitteess ((CCrraatteerr 11//22,, LLeeoo IIII,, IIVV,, aanndd VV)) ccoonnssttiittuuttee tthhee
bbeesstt ssuucchh ccaannddiiddaatteess.. TThheeiirr nnuummbbeerrss,, ppoossiittiioonnss,, ddiissttaanncceess,, lliinnee--ooff--ssiigghhtt vveelloocciittiieess,, aanndd ssttaarr ffoorrmmaattiioonn hhiissttoorriieess
aarree aallll iinnddiiccaattiivvee ooff aa ccoommmmoonn oorriiggiinn.. HHoowweevveerr,, pprrooppeerr mmoottiioonn ((PPMM)) iiss tthhee oonnee kkeeyy iinnggrreeddiieenntt mmiissssiinngg ttoo ssttuuddyy
tthheessee vvaalluuaabbllee oobbjjeeccttss iinn ggrreeaatt ddeettaaiill.. LLeeoo IIII hhaass eexxiissttiinngg mmuullttii--eeppoocchh ddaattaa iinn tthhee aarrcchhiivvee aanndd LLeeoo IIVV wwiillll ssoooonn
hhaavvee PPMMss ffrroomm oouurr oonnggooiinngg HHSSTT pprrooggrraamm.. WWee pprrooppoossee ttoo mmeeaassuurree tthhee PPMMss ooff tthhee ootthheerr 33 oobbjjeeccttss tthhaatt bbeelloonngg
ttoo tthhee CCrraatteerr--LLeeoo GGrroouupp:: CCrraatteerr 11//22 aanndd LLeeoo VV.. TThheessee PPMMss wwiillll aallllooww uuss ttoo ddeefifinniittiivveellyy ccoonnfifirrmm oorr rruullee oouutt
aassssoocciiaattiioonnss.. TThheerree iiss aa hhiigghh cchhaannccee tthhaatt oouurr mmeeaassuurreemmeennttss wwiillll iiddeennttiiffyy tthhee fifirrsstt kknnoowwnn ggrroouupp ooff llooww--mmaassss
MMWW ssaatteelllliitteess,, aa kkeeyy mmiilleessttoonnee ttoowwaarrddss rraattiiffyyiinngg LLCCDDMM tthheeoorryy.. TThhiiss fifinnddiinngg wwiillll rreevvoolluuttiioonniizzee rreesseeaarrcchh iinn nneeaarr
fifieelldd ccoossmmoollooggyy bbyy aalllloowwiinngg ttoo ssttuuddyy tthhee ffoorrmmaattiioonn hhiissttoorriieess ooff ddwwaarrff ggaallaaxxyy hhaavviinngg oorriiggiinnaatteedd ffrroomm,, aanndd
iinntteerraacctteedd wwiitthh,, tthhee ssaammee ggrroouupp eennvviirroonnmmeenntt.. RReeggaarrddlleessss ooff tthhee oouuttccoommee,, tthhee nneewwllyy ddeefifinneedd oorrbbiittss ooff tthheessee
ssyysstteemmss wwiillll ffuurrtthheerrmmoorree ppllaaccee ppoowweerrffuull ccoonnssttrraaiinnttss oonn tthhee ppootteennttiiaall ooff tthhee MMWW hhaalloo aatt ddiissttaanncceess wwhheerree ffeeww
pprroobbeess  eexxiisstt..
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IIDD:: 1144665599
IImmaaggiinngg  SSppeeccttrroossccooppyy  ooff  VV333399  DDeell::  TTeessttiinngg  MMooddeellss  ooff  GGaammmmaa--RRaayy  PPrroodduuccttiioonn
iinn  CCllaassssiiccaall  NNoovvaaee

JJeennnniiffeerr SSookkoolloosskkii

CCoolluummbbiiaa  UUnniivveerrssiittyy  iinn  tthhee  CCiittyy  ooff  NNeeww  YYoorrkk
IIff yyoouu wweerree iinn tthhee nnoorrtthheerrnn hheemmiisspphheerree iinn AAuugguusstt ooff 22001133 aanndd llooookkeedd uupp aatt nniigghhtt,, yyoouu mmiigghhtt hhaavvee sseeeenn
333399~~DDeell ((NNoovvaa DDeell 22001133)).. MMaannyy ppeeooppllee ddiidd.. NNuummeerroouuss tteelleessccooppeess aanndd ssaatteelllliittee oobbsseerrvvaattoorriieess ddiidd,, ggeenneerraattiinngg
aann iimmpprreessssiivvee ttrroovvee ooff vvaalluuaabbllee,, hhiigghh--qquuaalliittyy ddaattaa ssppaannnniinngg tthhee EEMM ssppeeccttrruumm ffrroomm tthhee rraaddiioo ttoo ggaammmmaa--rraayyss..
HHeerree wwee pprrooppoossee ttoo uussee tthhee hhiigghh ssppaattiiaall rreessoolluuttiioonn ooff HHSSTT ttoo ddiisseennttaannggllee tthhee ssttrruuccttuurree aanndd kkiinneemmaattiiccss ooff tthhee
flfloowwss tthhaatt pprroodduucceedd tthhiiss rraaddiiaattiioonn.. BByy ssoo ddooiinngg,, wwee wwiillll tteesstt eeaarrllyy iiddeeaass ffoorr hhooww nnoorrmmaall nnoovvaaee pprroodduuccee GGeeVV
ggaammmmaa--rraayyss.. DDuurriinngg tthhee ppaasstt ssiixx yyeeaarrss,, tthhee FFeerrmmii ssaatteelllliittee hhaass iiddeennttiififieedd nnoovvaaee aass aa nneeww ccllaassss ooff ggaammmmaa--rraayy
ssoouurrcceess.. TToo eexxppllaaiinn tthhiiss uubbiiqquuiittoouuss ggaammmmaa--rraayy eemmiissssiioonn,, nnoovvaaee mmuusstt ccoonnttaaiinn ppoowweerrffuull sshhoocckkss tthhaatt eefffificciieennttllyy
aacccceelleerraattee ppaarrttiicclleess.. DDeettaaiilleedd rraaddiioo pplluuss HHSSTT oobbsseerrvvaattiioonnss ooff tthhee fifirrsstt bbrriigghhtt,, nnoorrtthheerrnn ccllaassssiiccaall nnoovvaa wwiitthh
ddeetteecctteedd ggaammmmaa--rraayyss ------VV995599 MMoonn ------ iinnddiiccaatteedd tthhaatt aa ffaasstt flflooww ffrroomm tthhee eerruuppttiivvee wwhhiittee ddwwaarrff ccoolllliiddeedd wwiitthh aa
sslloowweerr,, ddeennsseerr flflooww iinn tthhee oorrbbiittaall ppllaannee ooff tthhee bbiinnaarryy.. TThhiiss eeqquuaattoorriiaall wwaaiisstt ccoolllliimmaatteedd tthhee ffaasstteerr flflooww iinnttoo ttwwoo
lloobbeess.. GGiivveenn tthhaatt mmaannyy nnoovvaaee sshhooww eevviiddeennccee ffoorr eeqquuaattoorriiaall ddeennssiittyy eennhhaanncceemmeennttss aanndd bbii--ppoollaarr ssttrruuccttuurree,, tthhee
ppiiccttuurree ddeevveellooppeedd ssppeecciifificcaallllyy ffoorr ggaammmmaa--rraayy pprroodduuccttiioonn iinn VV995599~~MMoonn mmiigghhtt aappppllyy mmoorree ggeenneerraallllyy.. AAss tthhee
sseeccoonndd bbrriigghhtt,, nnoorrtthheerrnn ggaammmmaa--rraayy nnoovvaa,, VV333399~~DDeell iiss iiddeeaall ffoorr tteessttiinngg tthhiiss ccoonntteennttiioonn.. BBeeccaauussee ooff iittss
eexxppeecctteedd ssuubb--aarrccsseecc ssiizzee,, HHSSTT iiss rreeqquuiirreedd ffoorr tthhiiss rreesseeaarrcchh.. AAnndd bbeeccaauussee wwee eexxppeecctt VV333399~~DDeell ttoo ffaaddee qquuiicckkllyy
aanndd  ffeeww  ootthheerr  wweellll--oobbsseerrvveedd  ggaammmmaa--rraayy  nnoovvaaee  eexxiisstt,,  tthhiiss  wwoorrkk  iiss  eexxttrreemmeellyy  ttiimmee  ccrriittiiccaall..
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CChhaarraacctteerriissiinngg  tthhee  aattmmoosspphheerree  ooff  aa  uunniiqquueellyy  llooww--ddeennssiittyy,,  ssuubb--SSaattuurrnn  mmaassss
ppllaanneett

JJeessssiiccaa SSppaakkee

UUnniivveerrssiittyy  ooff  EExxeetteerr
WWee pprrooppoossee ttoo uussee HHSSTT aanndd SSppiittzzeerr ttoo mmeeaassuurree tthhee ttrraannssmmiissssiioonn ssppeeccttrruumm ooff tthhee rreecceennttllyy ddiissccoovveerreedd,, hhoott
ssuubb--SSaattuurrnn mmaassss eexxooppllaanneett WWAASSPP--112277bb.. IIttss llooww mmaassss ((00..1199 MMjj)) aanndd llaarrggee rraaddiiuuss ((11..3399 RRjj)) ggiivvee iitt tthhee lloowweesstt
ddeennssiittyy ooff aannyy eexxooppllaanneett wwiitthh aa rraaddiiaall vveelloocciittyy mmeeaassuurreedd mmaassss.. IItt hhaass tthhee llaarrggeesstt pprreeddiicctteedd aattmmoosspphheerriicc ssccaallee
hheeiigghhtt ooff aannyy ppllaanneett,, aanndd oorrbbiittss aa bbrriigghhtt ((VV~~1100..22)) ssttaarr,, mmaakkiinngg iitt aann eexxcceeppttiioonnaall ttaarrggeett ffoorr aattmmoosspphheerriicc
cchhaarraacctteerriissaattiioonn vviiaa ttrraannssmmiissssiioonn ssppeeccttrroossccooppyy.. WWiitthh HHSSTT aanndd SSppiittzzeerr,, wwee wwiillll mmeeaassuurree tthhee ffuullll ttrraannssmmiissssiioonn
ssppeeccttrruumm ffrroomm 00..33 ttoo 55 mmiiccrroonnss,, ccoovveerriinngg wwaatteerr,, ssooddiiuumm,, aanndd ppoottaassssiiuumm aabbssoorrppttiioonn ffeeaattuurreess,, aanndd ssccaatttteerriinngg
bbyy mmoolleeccuullaarr hhyyddrrooggeenn oorr hhaazzee.. TThhee SSppiittzzeerr ttrraannssiitt pphhoottoommeettrryy aatt 33..66 aanndd 44..55 mmiiccrroonnss wwiillll bbee uusseedd aalloonnggssiiddee
tthhee HHSSTT ssppeeccttrruumm ttoo bbrreeaakk tthhee llooww aabbuunnddaannccee//cclloouudd ddeeggeenneerraaccyy wwhhiicchh pprreevveennttss ccoonnssttrraaiinnttss bbeeiinngg mmaaddee oonn
aattmmoosspphheerriicc mmeettaalllliicciittyy.. WWiitthh aa llooww mmaassss ooff 00..1199 MMjj,, tthhiiss ppllaanneett ssiittss iinn aann uunneexxpplloorreedd mmaassss rraannggee aatt tthhee vveerryy
llooww--eenndd ooff ggaass ggiiaanntt ppllaanneettss,, mmaakkiinngg WWAASSPP--112277bb ssttrraatteeggeeccaallllyy iimmppoorrttaanntt ffoorr ccoonnssttrraaiinniinngg tthhee ppllaanneettaarryy mmaassss--
mmeettaalllliicciittyy  rreellaattiioonnsshhiipp,,  wwhhiicchh  iiss  iimmppoorrttaanntt  ffoorr  uunnddeerrssttaannddiinngg  ppllaanneett  ffoorrmmaattiioonn  mmeecchhaanniissmmss..
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UUnnddeerrssttaannddiinngg  CCaalllliissttoo''ss  AAttmmoosspphheerree

JJoohhnn SSppeenncceerr

SSoouutthhwweesstt  RReesseeaarrcchh  IInnssttiittuuttee
WWee ppllaann ttoo aaddddrreessss fifirrsstt--oorrddeerr qquueessttiioonnss aabboouutt tthhee nnaattuurree aanndd oorriiggiinn ooff tthhee mmyysstteerriioouuss aattmmoosspphheerree ooff CCaalllliissttoo,,
iinncclluuddiinngg iittss ccoommppoossiittiioonn,, lloonnggiittuuddiinnaall ddiissttrriibbuuttiioonn,, ffoorrmmaattiioonn,, aanndd ssuuppppoorrtt mmeecchhaanniissmmss.. TThhiiss iinnvveessttiiggaattiioonn iiss
mmaaddee ppoossssiibbllee bbyy tthhee rreemmaarrkkaabbllee sseennssiittiivviittyy ooff tthhee CCOOSS iinnssttrruummeenntt,, wwhhiicchh hhaass rreecceennttllyy ddeetteecctteedd ffaaiinntt 11330044 AA
aanndd 11335566 AA OO II eemmiissssiioonn ffrroomm CCaalllliissttoo''ss lleeaaddiinngg // JJuuppiitteerr--ffaacciinngg qquuaaddrraanntt.. TThhee eemmiissssiioonn iiss pprroobbaabbllyy dduuee ttoo
ddiissssoocciiaattiioonn ooff OO22 mmoolleeccuulleess iinn CCaalllliissttoo''ss aattmmoosspphheerree bbyy pphhoottoo--eelleeccttrroonnss,, aanndd rreessoonnaanntt ssccaatttteerriinngg ffrroomm aann
eexxtteennddeedd aattoommiicc OO ccoorroonnaa.. WWee ssuussppeecctt,, ffrroomm GGaalliilleeoo iioonnoosspphheerriicc ddaattaa,, tthhaatt tthhee aattmmoosspphheerree mmaayy bbee mmuucchh
ddeennsseerr,, aanndd bbrriigghhtteerr iinn eemmiissssiioonn,, oonn tthhee ttrraaiilliinngg hheemmiisspphheerree,, aass eexxppeecctteedd ffoorr aa ssppuutttteerr--ggeenneerraatteedd aattmmoosspphheerree,,
aanndd pprrooppoossee ttoo tteesstt tthhee ssppuutttteerr ggeenneerraattiioonn hhyyppootthheessiiss wwiitthh 44--oorrbbiitt CCOOSS iinntteeggrraattiioonnss oonn tthhee lleeaaddiinngg aanndd
ttrraaiilliinngg hheemmiisspphheerreess.. IIff tthhee ttrraaiilliinngg ssiiddee eemmiissssiioonnss aarree iinnddeeeedd bbrriigghhtteerr,, tthhee iimmpprroovveedd SSNNRR tthheerree wwiillll aallssoo aallllooww
mmuucchh iimmpprroovveedd ddeetteerrmmiinnaattiioonn ooff aattmmoosspphheerriicc aanndd ccoorroonnaall ccoommppoossiittiioonn aanndd ooppttiiccaall ddeepptthh.. TThhee oobbsseerrvvaattiioonnss
wwiillll sseett tthhee ssttaaggee ffoorr,, aanndd aaiidd iinn ppllaannnniinngg ooff,, tthhee eexxtteennssiivvee oobbsseerrvvaattiioonnss ooff CCaalllliissttoo''ss eennvviirroonnmmeenntt ppllaannnneedd ffoorr
tthhee JJUUIICCEE mmiissssiioonn.. BBeeccaauussee CCaalllliissttoo''ss aattmmoosspphheerriicc ooxxyyggeenn eemmiissssiioonnss aarree iinnddiirreeccttllyy iilllluummiinnaatteedd bbyy ssuunnlliigghhtt,,
wwhhiicchh iiss uunniiffoorrmm aanndd qquuaannttiififiaabbllee,, iitt iiss mmuucchh eeaassiieerr ttoo uunnddeerrssttaanndd aattmmoosspphheerriicc ssppaattiiaall ddiissttrriibbuuttiioonn,, aanndd tthhuuss
oorriiggiinn,, tthhaann oonn EEuurrooppaa aanndd GGaannyymmeeddee wweerree eemmiissssiioonnss ddeeppeenndd oonn mmaaggnneettoosspphheerriicc eexxcciittaattiioonn wwhhiicchh iiss ssppaattiiaallllyy
vvaarriiaabbllee aanndd ppoooorrllyy uunnddeerrssttoooodd.. CCaalllliissttoo''ss aattmmoosspphheerree tthhuuss pprroovviiddeess aa uunniiqquuee cchhaannccee ttoo bbeetttteerr uunnddeerrssttaanndd tthhee
ooxxyyggeenn  aattmmoosspphheerreess  ooff  aallll  tthhee  iiccyy  GGaalliilleeaann  mmoooonnss..
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EExxttrreemmeellyy  MMeettaall  PPoooorr  GGaallaaxxiieess  wwiitthh  HHSSTT//CCOOSS::  CCoommpplleettiinngg  tthhee  GGrroouunnddwwoorrkk  ffoorr
JJWWSSTT

DDaanniieell SSttaarrkk

UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa
OOvveerr tthhee llaasstt yyeeaarr,, oouurr fifirrsstt gglliimmppssee ooff tthhee ssppeeccttrraall pprrooppeerrttiieess ooff zz~~66--88 ggaallaaxxiieess hhaass eemmeerrggeedd.. DDeeeepp UUVV
ssppeeccttrraa hhaavvee rreevveeaalleedd vveerryy pprroommiinneenntt lliinnee eemmiissssiioonn ffrroomm nneebbuullaarr CCIIIIII]] aanndd CCIIVV,, ppooiinnttiinngg ttoo aa hhaarrdd rraaddiiaattiioonn fifieelldd
ooff uunnkknnoowwnn oorriiggiinn.. HHiigghh rreessoolluuttiioonn CCOOSS oobbsseerrvvaattiioonnss ooff llooccaall ggaallaaxxiieess hhaavvee rreecceennttllyy rreevveeaalleedd tthhaatt UUVV ssppeeccttrraa
bbeeggiinn ttoo aapppprrooaacchh tthhoossee nnooww bbeeiinngg sseeeenn aatt zz>>66 aatt mmeettaalllliicciittiieess bbeellooww aa tteenntthh ssoollaarr,, ssuuggggeessttiinngg tthhaatt mmeettaall
ppoooorr mmaassssiivvee ssttaarrss mmaayy ppoowweerr tthhee eexxttrreemmee lliinnee eemmiissssiioonn.. TThheessee hhiigghh--iioonniizzaattiioonn UUVV lliinneess wwiillll lliikkeellyy bbee oonnee ooff
tthhee oonnllyy ttoooollss wwee ccaann uussee ttoo cchhaarraacctteerriizzee tthhee ssppeeccttrraa ooff tthhee mmoosstt ddiissttaanntt ((zz==1100--1155)) ggaallaaxxiieess JJWWSSTT wwiillll bbee
aabbllee ttoo ddeetteecctt;; yyeett wwee aarree ccoommpplleetteellyy uunnpprreeppaarreedd ttoo iinntteerrpprreett tthheemm.. VVeerryy ffeeww nneeaarrbbyy ggaallaaxxiieess aatt tthhee eexxttrreemmee
mmeettaalllliicciittiieess eexxppeecctteedd iinn tthhee rreeiioonniizzaattiioonn eerraa hhaavvee bbeeeenn oobbsseerrvveedd wwiitthh tthhee nneecceessssaarryy hhiigghh--rreessoolluuttiioonn UUVV
ssppeeccttrrooggrraapphhss.. HHeerree wwee pprrooppoossee ttoo rreemmeeddyy tthhiiss sshhoorrttccoommiinngg bbyy oobbttaaiinniinngg CCOOSS UUVV ssppeeccttrraa ooff 66 nneeaarrbbyy
ggaallaaxxiieess aatt lleessss tthhaann aa tteenntthh ooff ssoollaarr mmeettaalllliicciittyy.. UUssiinngg tthhee GG116600MM aanndd GG118855MM ggrraattiinnggss,, wwee wwiillll cchhaarraacctteerriizzee
tthhee ssttrreennggtthh ooff ffoouurr ddiiaaggnnoossttiicc UUVV lliinneess ((CCIIVV,, HHee IIII,, OOIIIIII]],, CCIIIIII]])) aanndd sstteellllaarr ffeeaattuurreess iinn tthheessee nneeaarrbbyy ssyysstteemmss..
TThhee ddaattaa wwiillll pprroobbee iinn ddeettaaiill tthhee nnaattuurree ooff mmaassssiivvee ssttaarrss iinn tthhiiss nneegglleecctteedd mmeettaalllliicciittyy rreeggiimmee,, aanndd ddeetteerrmmiinnee
wwhhaatt ffaaccttoorrss ccoonnttrrooll tthhee pprroodduuccttiioonn ooff eexxttrreemmee nneebbuullaarr UUVV eemmiissssiioonn lliinneess.. TThhee ssppeeccttrraa wwiillll bbee uusseedd ttoo tteesstt
aanndd ccaalliibbrraattee tthhee UUVV ssppeeccttrraall mmooddeellss tthhaatt wwiillll bbeeccoommee ccoommmmoonnppllaaccee iinn tthhee JJWWSSTT eerraa.. TThhee UUVV ssppeeccttrraall
ddaattaabbaassee wwee wwiillll aasssseemmbbllee ccaann oonnllyy bbee oobbttaaiinneedd wwiitthh HHSSTT//CCOOSS aanndd wwiillll pprroovviiddee tthhee nneecceessssaarryy eemmppiirriiccaall
bbaasseelliinnee  ttoo  wwhhiicchh  rreeiioonniizzaattiioonn--eerraa  ssyysstteemmss  oobbsseerrvveedd  bbyy  JJWWSSTT  ccaann  bbee  pprrooppeerrllyy  ccoommppaarreedd..
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CCyyccllee  2244  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
EExxooPPllaanneettss

IIDD:: 1144664422
AA  PPrreeppaarraattoorryy  PPrrooggrraamm  ttoo  IIddeennttiiffyy  tthhee  SSiinnggllee  BBeesstt  TTrraannssiittiinngg  EExxooppllaanneett  ffoorr
JJWWSSTT  EEaarrllyy  RReelleeaassee  SScciieennccee

KKeevviinn SStteevveennssoonn

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CChhiiccaaggoo
JJWWSSTT wwiillll rreevvoolluuttiioonniizzee ttrraannssiittiinngg eexxooppllaanneett aattmmoosspphheerriicc sscciieennccee dduuee ttoo iittss ccaappaabbiilliittyy ffoorr ccoonnttiinnuuoouuss,, lloonngg--
dduurraattiioonn oobbsseerrvvaattiioonnss aanndd,, ccoommppaarreedd ttoo eexxiissttiinngg ssppaaccee--bbaasseedd ffaacciilliittiieess,, iittss llaarrggeerr ccoolllleeccttiinngg aarreeaa,, ssppeeccttrraall
ccoovveerraaggee,, aanndd rreessoolluuttiioonn.. HHoowweevveerr,, iitt iiss uunncclleeaarr pprreecciisseellyy hhooww wweellll JJWWSSTT wwiillll ppeerrffoorrmm aanndd wwhhiicchh ooff iittss mmyyrriiaadd
iinnssttrruummeennttss aanndd oobbsseerrvviinngg mmooddeess wwiillll bbee bbeesstt ssuuiitteedd ffoorr ttrraannssiittiinngg eexxooppllaanneett ssttuuddiieess.. TThhee EEaarrllyy RReelleeaassee
SScciieennccee ((EERRSS)) pprrooggrraamm wwaass ddeevviisseedd ttoo pprroovviiddee eeaarrllyy aanndd ooppeenn aacccceessss ttoo aa bbrrooaadd ssuuiittee ooff JJWWSSTT sscciieennccee
oobbsseerrvvaattiioonnss ssuubbjjeecctt ttoo kkeeyy ddaattaa aannaallyyssiiss cchhaalllleennggeess ssoo tthhaatt tthhee ccoommmmuunniittyy ccaann qquuiicckkllyy bbuuiilldd eexxppeerriieennccee aanndd
ddeevveelloopp aa lliisstt ooff bbeesstt oobbsseerrvviinngg pprraaccttiicceess pprriioorr ttoo tthhee CCyyccllee 22 pprrooppoossaall ddeeaaddlliinnee.. IInn aa rreecceenntt ppaappeerr,, wwee
iiddeennttiififieedd 1122 ttrraannssiittiinngg eexxooppllaanneettss ((dduubbbbeedd ""ccoommmmuunniittyy ttaarrggeettss"")) tthhaatt mmaayy bbee ssuuiittaabbllee ffoorr ttiimmee--sseerriieess
oobbsseerrvvaattiioonnss wwiitthhiinn tthhee EERRSS pprrooggrraamm;; hhoowweevveerr,, aa ccrriittiiccaall uunnkknnoowwnn ffoorr tthhee mmoosstt ffaavvoorraabbllee ttaarrggeettss iiss tthhee
pprreesseennccee ooff oobbssccuurriinngg cclloouuddss.. TToo pprrooppeerrllyy aasssseessss eeaacchh oobbsseerrvviinngg mmooddee,, iitt iiss vviittaall tthhaatt tthhee sseelleecctteedd ccoommmmuunniittyy
ttaarrggeett  hhaass  mmeeaassuurraabbllee  aanndd  iiddeennttiififiaabbllee  ssppeeccttrroossccooppiicc  ffeeaattuurreess..  

WWee pprrooppoossee HHSSTT//WWFFCC33 oobbsseerrvvaattiioonnss ooff ffoouurr eexxooppllaanneettss ttoo iiddeennttiiffyy tthhee ssiinnggllee bbeesstt ttaarrggeett bbyy fifirrsstt mmeeaassuurriinngg
tthhee ssiizzee ooff tthheeiirr 11..44--mmiiccrroonn wwaatteerr vvaappoorr ffeeaattuurreess.. NNeexxtt,, wwee wwiillll ppeerrffoorrmm ffoollllooww--uupp SSppiittzzeerr oobbsseerrvvaattiioonnss ooff tthhee
ttoopp ttwwoo ttaarrggeettss ttoo ddeetteerrmmiinnee tthhee ssllooppeess iinn tthheeiirr iinnffrraarreedd ttrraannssmmiissssiioonn ssppeeccttrraa.. TTooggeetthheerr,, tthheessee mmeeaassuurreemmeennttss
wwiillll pprroovviiddee tthhee mmoosstt rroobbuusstt ddeetteerrmmiinnaattiioonn ooff cclloouuddss//hhaazzeess wwiitthh tthhee mmiinniimmuumm aammoouunntt ooff tteelleessccooppee ttiimmee.. CCyyccllee
2244 iiss oouurr fifinnaall ooppppoorrttuunniittyy ttoo iiddeennttiiffyy ssuuiittaabbllee ccoommmmuunniittyy ttaarrggeettss wwiitthh cclloouudd--ffrreeee aattmmoosspphheerreess pprriioorr ttoo tthhee
EERRSS  pprrooppoossaall  ddeeaaddlliinnee  iinn  mmiidd--22001177..
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess

IIDD:: 1144666600
MMoorrpphhoollooggyy  aanndd  OOrriieennttaattiioonn  ooff  QQSSOO  AAbbssoorrbbeerr  HHoosstt  GGaallaaxxiieess  aatt  zz<<11..55  DDeetteecctteedd
wwiitthh  VVLLTT//MMUUSSEE

LLoorrrriiee SSttrraakkaa

SStteerrrreewwaacchhtt  LLeeiiddeenn
GGaass aaccccrreettiioonn aanndd ggaallaaccttiicc wwiinnddss aarree ttwwoo ooff tthhee mmoosstt iimmppoorrttaanntt,, bbuutt aallssoo mmoosstt ppoooorrllyy uunnddeerrssttoooodd iinnggrreeddiieennttss
ooff mmooddeellss ffoorr tthhee eevvoolluuttiioonn ooff ggaallaaxxiieess.. QQSSOO aabbssoorrppttiioonn lliinnee ssppeeccttrroossccooppyy eennaabblleess uuss ttoo ssttuuddyy tthhee ggaass aarroouunndd
ggaallaaxxiieess,, nneeaarrllyy aallll ooff wwhhiicchh iiss ffaarr ttoooo ddiiffffuussee ttoo sseeee iinn eemmiissssiioonn.. TThhiiss uunnbbiiaasseedd mmeetthhoodd aalllloowwss uuss ttoo pprroobbee
eevveenn llooww--mmaassss ggaallaaxxiieess,, wwhhiicchh ddoommiinnaattee tthhee ggaallaaxxyy nnuummbbeerr ccoouunnttss aanndd aarree lliikkeellyy ttoo bbee cclloosseesstt ttoo aabbssoorrbbeerrss,,
aanndd iiss iiddeeaall ffoorr ssttuuddyyiinngg mmeettaall--eennrriicchheedd ggaass iinn ggaallaaxxyy oouuttflfloowwss oorr iinnflfloowwss.. BBeeccaauussee oouuttflfloowwiinngg ggaass iiss tthhoouugghhtt
ttoo bbee mmoosstt pprroommiinneenntt iinn tthhee ddiirreeccttiioonnss ppeerrppeennddiiccuullaarr ttoo tthhee ddiisskk,, wwhhiillee iinnffaalllliinngg ggaass mmaayy bbee ssttrroonnggeesstt iinn tthhee
ppllaannee ooff tthhee ddiisskk,, kknnoowwiinngg tthhee oorriieennttiiaattiioonn ooff tthhee ggaallaaxxyy rreellaattiivvee ttoo tthhee lliinnee ooff ssiigghhtt ooff tthhee QQSSOO iiss ccrriittiiccaall..
HHoowweevveerr,, tthhee uusseeffuullnneessss ooff aabbssoorrppttiioonn lliinnee ssttuuddiieess iiss ggeenneerraallllyy lliimmiitteedd bbyy tthhee ssmmaallll nnuummbbeerr ooff ggaallaaxxiieess aatt cclloossee
iimmppaacctt ppaarraammeetteerrss ttoo tthhee QQSSOO lliinnee ooff ssiigghhtt ffoorr wwhhiicchh rreeddsshhiiffttss aarree aavvaaiillaabbllee.. TToo rreemmeeddyy tthhiiss,, wwee hhaavvee
ssuucccceessssffuullllyy uusseedd tthhee MMUUSSEE iinntteeggrraall fifieelldd uunniitt oonn tthhee VVeerryy LLaarrggee TTeelleessccooppee ttoo ddeetteecctt aanndd oobbttaaiinn rreeddsshhiiffttss ffoorr
hhuunnddrreeddss ooff ggaallaaxxiieess << 225500 kkppcc ffrroomm tthhee ssiigghhtt lliinneess ttoo 1166 lluummiinnoouuss QQSSOOss aatt 00..44<<zz<<11..55 ffoorr wwhhiicchh hhiigghh--qquuaalliittyy
aarrcchhiivvaall HHSSTT//CCOOSS ddaattaa ((~~220000 oorrbbiittss)) iiss aavvaaiillaabbllee.. WWhhiillee MMUUSSEE iiss hhiigghhllyy eefffificciieenntt aatt ddeetteeccttiinngg aanndd llooccaalliizziinngg
ggaallaaxxiieess cclloossee ttoo QQSSOO ssiigghhtt lliinneess,, tthhee iimmaaggee qquuaalliittyy iiss iinnssuufffificciieenntt ttoo ddeetteerrmmiinnee tthhee mmoorrpphhoollooggiieess aanndd
oorriieennttaattiioonnss ooff tthhee ddeetteecctteedd oobbjjeeccttss.. WWee pprrooppoossee ttoo uussee AACCSS//WWFFCC ttoo oobbttaaiinn hhiigghh--rreessoolluuttiioonn iimmaaggeess ooff oouurr
MMUUSSEE fifieellddss iinn oorrddeerr ttoo ddeetteerrmmiinnee tthhee rreellaattiioonn bbeettwweeeenn QQSSOO aabbssoorrbbeerrss ((iinncclluuddiinngg HHII,, OOVVII,, SSiiIIVV,, CCIIVV,, NNVV,, aanndd
MMggIIII)),,  aanndd  ggaallaaxxyy  ppoossiittiioonn  aannggllee  aanndd  mmoorrpphhoollooggyy..
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LLiigghhtt  EEcchhooeess  aanndd  tthhee  EEnnvviirroonnmmeennttss  ooff  SSNNee  22001144JJ  aanndd  22001166aaddjj

BBeenn SSuuggeerrmmaann

GGoouucchheerr  CCoolllleeggee
LLiigghhtt eecchhooeess aarree oonnee ooff tthhee mmoosstt ppoowweerrffuull aanndd eefffificciieenntt pprroobbeess ooff tthhee ssttrruuccttuurree aanndd ccoommppoossiittiioonn ooff dduusstt iinn
cciirrccuummsstteellllaarr aanndd iinntteerrsstteellllaarr eennvviirroonnmmeennttss.. OObbsseerrvvaattiioonnss ooff lliigghhtt eecchhooeess pprroovviiddee eexxaacctt tthhrreeee--ddiimmeennssiioonnaall ((33--
DD)) ppoossiittiioonnss ooff dduusstt wwhhiillee ccoonnssttrraaiinniinngg iittss ddeennssiittyy,, ggrraaiinn--ssiizzee aanndd cchheemmiiccaall mmaakkee--uupp.. TThheessee ccaann bbee uusseedd ttoo
ssttuuddyy tthhee eevvoolluuttiioonnaarryy hhiissttoorryy ooff ssuuppeerrnnoovvaa ((SSNN)) pprrooggeenniittoorrss,, pprroodduuccee hhiigghh--rreessoolluuttiioonn mmaappss ooff tthhee ssttrruuccttuurree
aanndd ccoommppoossiittiioonn ooff iinntteerrsstteellllaarr mmeeddiiaa ((IISSMM)),, aanndd ggeeoommeettrriiccaallllyy mmeeaassuurree eexxttrraaggaallaaccttiicc ddiissttaanncceess.. HHoowweevveerr,,
eecchhooeess ppaassss tthhrroouugghh aa ggiivveenn ppooiinntt oonnllyy oonnccee,, aanndd oonnllyy iilllluummiinnaattee aa tthhiinn sslliiccee ooff aa ccoommpplleettee ssttrruuccttuurree aatt aannyy
ggiivveenn  ttiimmee,,  tthhuuss  aaccccoommpplliisshhiinngg  mmeeaanniinnggffuull  sscciieennccee  rreeqquuiirreess  ccaarreeffuullllyy--ppllaannnneedd,,  rreeppeeaatteedd  oobbsseerrvvaattiioonnss..

TThhee TTyyppee IIaa SSNN 22001144JJ iinn MM8822,, aanndd tthhee ccoorree--ccoollllaappssee SSNN 22001166aaddjj iinn CCeenn AA aarree bbootthh nneeaarrbbyy ((~~33..55 MMppcc)),, hhiigghhllyy
rreeddddeenneedd ((AA__VV==22--44 mmaaggss)),, aanndd wweerree rreeppoorrtteedd wwiitthhiinn tthhee llaasstt yyeeaarr ttoo hhaavvee pprroodduucceedd rreessoollvveedd lliigghhtt eecchhooeess..
WWiitthh 1122 oorrbbiittss ooff HHSSTT aanndd 22..44 hhoouurrss ooff SSppiittzzeerr ffoollllooww--uupp oobbsseerrvvaattiioonnss pprrooppoosseedd hheerree,, wwee wwiillll mmaapp oouutt mmuucchh
mmoorree ooff tthhee 33--DD ggeeoommeettrryy aanndd mmeeaassuurree tthhee dduusstt pprrooppeerrttiieess ooff nnuummeerroouuss iinnddeeppeennddeenntt ssttrruuccttuurreess wwiitthhiinn tthhee
IISSMM ooff tthhee hhoosstt ggaallaaxxiieess,, aanndd mmaapp oouutt oorr ccoonnssttrraaiinn tthhee pprreesseennccee ooff cciirrccuummsstteellllaarr mmaatteerriiaall aarroouunndd eeaacchh SSNN..
TThheessee rreessuullttss ccaann bbee ffuurrtthheerr uusseedd ttoo iinnvveessttiiggaattee wwhhyy tthhee eexxttiinnccttiioonn ttoowwaarrdd SSNN 22001144JJ ((RR__VV==11..44)) ddiiffffeerrss ffrroomm
GGaallaaccttiicc vvaalluueess;; mmeeaassuurree tthhee ggeeoommeettrriicc ddiissttaanncceess ttoo bbootthh hhoosstt ggaallaaxxiieess;; ccoonnssttrraaiinn tthhee pprrooggeenniittoorr pprrooppeerrttiieess;;
tteesstt ccoommppeettiinngg mmooddeellss ooff TTyyppee IIbb//IIIIbb SSNNee;; aanndd bbeenncchhmmaarrkk wwhheetthheerr eecchhooeess ccaann hheellpp uuss uunnddeerrssttaanndd ggaallaaccttiicc
ffeeeeddbbaacckk,,  bbyy  ccoommppaarriinngg  tthhee  aaccttuuaall  ssttrruuccttuurreess  tthheeyy  rreevveeaall  ttoo  IISSMM  ssiimmuullaattiioonnss..
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SSUUbbaarruu  SSuuppeerrnnoovvaaee  wwiitthh  HHuubbbbllee  IInnffrraarreedd  ((SSUUSSHHII))

NNaaoo SSuuzzuukkii

IInnssttiittuuttee  ffoorr  PPhhyyssiiccss  aanndd  MMaatthheemmaattiiccss  ooff  tthhee  UUnniivveerrssee
DDuurriinngg tthhee nneexxtt ttwwoo HHSSTT CCyycclleess,, tthhee SSuubbaarruu SSttrraatteeggiicc PPrrooggrraamm ((SSSSPP)) wwiillll ccoonndduucctt aa rroolllliinngg sseeaarrcchh wwiitthh HHyyppeerr
SSuupprriimmee--CCaamm ((HHSSCC)) tthhaatt wwiillll ddiissccoovveerr aanndd ssttuuddyy ssccoorreess ooff vveerryy hhiigghh qquuaalliittyy SSNNee IIaa uupp ttoo rreeddsshhiifftt ooff ~~11..55..
HHoowweevveerr,, aabboovvee aa rreeddsshhiifftt ooff oonnee,, tthhee SSuubbaarruu pphhoottoommeettrryy wwiillll bbee lliimmiitteedd ttoo tthhee UUVV aanndd bblluuee rreesstt--ffrraammee ooff tthhee
SSNNee.. BByy ccoommbbiinniinngg tthhee HHSSCC lliigghhtt ccuurrvvee wwiitthh jjuusstt oonnee nnoonn--ddiissrruuppttiivvee TTooOO oobbsseerrvvaattiioonn aanndd aa ""rreeffeerreennccee
iimmaaggee"" ((aafftteerr tthhee SSNN hhaass ffaaddeedd)) ffrroomm HHSSTT ffoorr eeaacchh ooff 4466 SSNNee,, wwee wwiillll iimmpprroovvee tthhee ddaarrkk eenneerrggyy FFiigguurree ooff
MMeerriitt ((FFooMM)) oobbttaaiinnaabbllee ffrroomm aallll ppaasstt aanndd pprreesseenntt hhiigghh--rreeddsshhiifftt SSNN sseeaarrcchheess bbyy aa ffaaccttoorr ooff 22..33.. TThhiiss
ooppppoorrttuunniittyy iiss uunniiqquuee.. BBeeccaauussee tthhiiss sseeaarrcchh rreeqquuiirreess ffrreeqquueenntt cchhaannggeess ooff tthhee mmaassssiivvee HHSSCC aatt tthhee SSuubbaarruu pprriimmee
ffooccuuss,,  iitt  wwiillll  nnoott  bbee  rreeppeeaatteedd  ffoorr  tthhee  ffoorreesseeeeaabbllee  ffuuttuurree..
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IIDD:: 1144558877
GGeeoopphhyyssiiccss  uussiinngg  HHuubbbbllee  SSppaaccee  TTeelleessccooppee

GGoonnzzaalloo TTaannccrreeddii

UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  LLaa  RReeppuubblliiccaa  FFaaccuullttaadd  ddee  CCiieenncciiaass
WWee eexxppllooiitt HHuubbbbllee SSppaaccee TTeelleessccooppee ((HHSSTT)) aass aa ccoossmmiicc rraayy ddeetteeccttoorr ttoo pprroobbee EEaarrtthh''ss eexxtteerrnnaall mmaaggnneettiicc fifieelldd
tthhrroouugghh aannaallyyssiiss ooff tthhee ccoossmmiicc rraayy flfluuxx oonn HHSSTT iinnssttrruummeennttss.. WWee pprrooppoossee ttoo aannaallyyzzee 110000 000000++ ddaarrkk iimmaaggeess
oobbttaaiinneedd dduurriinngg 2266 yyeeaarrss ooff HHSSTT ooppeerraattiioonn ttoo ccaallccuullaattee tthhee flfluuxx ooff ccoossmmiicc rraayyss aatt aann aallttiittuuddee ooff ~~550000 kkmm
aabboovvee tthhee ssuurrffaaccee aanndd eessttiimmaattee vvaarriiaattiioonnss iinn tthhee eexxtteerrnnaall mmaaggnneettiicc fifieelldd,, tthheerreebbyy ccoommpplleemmeennttiinngg ggeeoopphhyyssiiccaall
oobbsseerrvvaattoorryy  mmeeaassuurreemmeennttss..
OOuurr aannaallyyssiiss wwiillll ccoommbbiinnee HHSSTT rreessuullttss wwiitthh mmeeaassuurreemmeennttss ooff ssoollaarr aaccttiivviittyy,, ccoossmmiicc rraayy flfluuxx oonn EEaarrtthh''ss ssuurrffaaccee,,
aanndd ggeeoommaaggnneettiicc ddaattaa ttoo tteeaassee oouutt eexxtteerrnnaall fifieelldd vvaarriiaattiioonnss.. TThhee aaddddiittiioonn ooff 2266 yyeeaarrss ooff HHSSTT ddaattaa,, iinncclluuddiinngg
1100 yyeeaarrss ooff mmeeaassuurreemmeennttss pprreeddaattiinngg ggeeoommaaggnneettiicc ssaatteelllliitteess,, wwiillll pprroovviiddee iinnvvaalluuaabbllee,, hhiigghh--rreessoolluuttiioonn
oobbsseerrvvaattiioonnss  ooff  tthhee  ggeeoommaaggnneettiicc  fifieelldd
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CCyyccllee  2244  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1144777711
rr--pprroocceessss  kkiilloonnoovvaaee,,  sshhoorrtt--dduurraattiioonn  GGRRBBss,,  aanndd  EEMM  ccoouunntteerrppaarrttss  ttoo  ggrraavviittaattiioonnaall
wwaavvee  ssoouurrcceess

NNiiaall TTaannvviirr

UUnniivveerrssiittyy  ooff  LLeeiicceesstteerr
OOuurr HHSSTT oobbsseerrvvaattiioonnss ooff tthhee sshhoorrtt--dduurraattiioonn ggaammmmaa--rraayy bbuurrsstt GGRRBB113300660033BB sshhoowweedd aann iinnffrraarreedd eexxcceessss,, aabboouutt
aa wweeeekk ((rreesstt--ffrraammee)) aafftteerr tthhee bbuurrsstt,, ccoonnssiisstteenntt wwiitthh eexxppeeccttaattiioonnss ffrroomm mmooddeellss ooff aann eemmeerrggiinngg ''kkiilloonnoovvaa'' ((aakkaa..
''mmaaccrroonnoovvaa'')) ddrriivveenn bbyy tthhee rraaddiiooaaccttiivvee ddeeccaayy ooff nneewwllyy--ssyynntthheessiisseedd rr--pprroocceessss eelleemmeennttss.. TThhiiss ddiirreeccttllyy ssuuppppoorrttss
tthhee ccoommppaacctt oobbjjeecctt mmeerrggeerr hhyyppootthheessiiss ffoorr sshhoorrtt--dduurraattiioonn GGRRBBss,, iinn wwhhiicchh ddyynnaammiiccaallllyy eejjeecctteedd nneeuuttrroonn ssttaarr
mmaatteerriiaall ppoowweerrss aa rraaddiiooaaccttiivvee ttrraannssiieenntt.. IIff ccoonnfifirrmmeedd iinn ffuuttuurree eevveennttss,, tthhiiss ddiissccoovveerryy aallssoo pprroovviiddeess eemmppiirriiccaall
eevviiddeennccee ffoorr aa qquuaassii--iissoottrrooppiicc,, eelleeccttrroommaaggnneettiicc ssiiggnnaattuurree ooff aa pprriimmee ttaarrggeett ffoorr ggrraavviittaattiioonnaall wwaavvee ((GGWW))
ddeetteeccttiioonn bbyy aaLLIIGGOO//AAddVV,, aanndd ssuuggggeessttss tthhaatt kkiilloonnoovvaaee ooff tthhiiss ssoorrtt aarree lliikkeellyy ssiitteess ooff ssuubbssttaannttiiaall ((ppeerrhhaappss
ddoommiinnaanntt)) pprroodduuccttiioonn ooff rr--pprroocceessss eelleemmeennttss iinn tthhee uunniivveerrssee.. HHoowweevveerr,, tthhee uubbiiqquuiittyy aanndd rraannggee ooff bbeehhaavviioouurr ooff
tthheessee eevveennttss iiss eennttiirreellyy uunnkknnoowwnn;; tthhee kkiilloonnoovvaa lluummiinnoossiittyy iiss eexxppeecctteedd ttoo ddeeppeenndd oonn tthhee eejjeeccttaa mmaassss aanndd
vveelloocciittyy,, aanndd aallssoo mmaayy bbee eennhhaanncceedd bbyy oonnggooiinngg eenneerrggyy iinnppuutt ffrroomm tthhee ccoommppaacctt rreemmnnaanntt.. WWee nneeeedd ttoo eessttaabblliisshh
tthheeiirr pprrooppeerrttiieess ttoo iinnffoorrmm sseeaarrcchheess ooff GGWW eerrrroorr bbooxxeess aanndd qquuaannttiiffyy tthheeiirr ccoonnttrriibbuuttiioonn ttoo tthhee hheeaavvyy eelleemmeenntt
nnuucclleeoossyynntthheessiiss bbuuddggeett.. SSuuiittaabbllee SSGGRRBBss ttaarrggeettss aarree rraarree,, ssoo iinntteennssiivvee ffoollllooww--uupp ooff aannyy tthhaatt ooccccuurr iiss ccrriittiiccaall..
HHeerree wwee pprrooppoossee TTooOO oobbsseerrvvaattiioonnss ((ccoonnttiinnuuiinngg oouurr cc2233 ccaammppaaiiggnn)) ooff aa llooww--rreeddsshhiifftt ((zz<<~~00..3355)) SSGGRRBB llooccaalliisseedd
dduurriinngg  ccyyccllee  2244  ttoo  sseeaarrcchh  ffoorr  aanndd  cchhaarraacctteerriissee  mmoorree  ffuullllyy  aannyy  aaccccoommppaannyyiinngg  kkiilloonnoovvaa  ssiiggnnaall..
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess

IIDD:: 1144662200
QQSSOO  aanndd  GGaallaaxxyy  GGrroowwtthh  PPrroobbeedd  bbyy  FFaaiinntt  LLyyaa--EEmmiitttteerrss

RRyyaann TTrraaiinnoorr

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  BBeerrkkeelleeyy
WWee pprrooppoossee ddeeeepp iimmaaggiinngg ooff tthhee sstteellllaarr ccoonnttiinnuuuumm ooff 8844 ffaaiinntt LLyymmaann--aallpphhaa--eemmiittttiinngg ggaallaaxxiieess ((LLAAEEss))
ssuurrrroouunnddiinngg aa hhyyppeerrlluummiinnoouuss QQSSOO aatt zz==22..5577.. WWee hhaavvee sshhoowwnn tthhaatt tthheessee QQSSOOss bboooosstt tthhee LLyymmaann--aallpphhaa
eemmiissssiioonn ooff tthheeiirr nneeaarrbbyy ggaallaaxxiieess ((aa pprroocceessss kknnoowwnn aass flfluuoorreesscceennccee)),, aalllloowwiinngg tthhee ddiirreecctt cchhaarraacctteerriizzaattiioonn ooff
tthhee QQSSOO iioonniizziinngg fifieelldd aanndd tthhee ppootteennttiiaall ddeetteeccttiioonn ooff ggaallaaxxiieess iinnddeeppeennddeennttllyy ooff tthheeiirr sstteellllaarr lluummiinnoossiittiieess..
HHoowweevveerr,, tthhee rreellaattiivvee ccoonnttrriibbuuttiioonnss ooff sstteellllaarr aanndd flfluuoorreesscceenntt LLyymmaann--aallpphhaa eemmiissssiioonn aarree ccuurrrreennttllyy mmaasskkeedd bbyy
tthhee ppoooorrllyy--ccoonnssttrraaiinneedd sstteellllaarr ppooppuullaattiioonnss ooff tthheessee ffaaiinntt ggaallaaxxiieess ((RR ~~ 2277;; lloogg((MM**)) ~~ 88--99..55;; LL ~~ 00..11 LL**)).. UUnnlliikkee
ttyyppiiccaall bbrrooaaddbbaanndd fifilltteerrss,, tthhee WWFFCC33 FF114400WW ppaassssbbaanndd ssaammpplleess tthhee sstteellllaarr ccoonnttiinnuuuumm aatt tthhiiss rreeddsshhiifftt wwiitthh
mmiinniimmaall ccoonnttaammiinnaattiioonn bbyy bbrriigghhtt eemmiissssiioonn lliinneess,, aanndd tthheessee wwiiddee--fifieelldd iimmaaggeess wwiillll aallllooww uuss ttoo mmaapp tthhee sstteellllaarr
ccoonnttrriibbuuttiioonn ttoo ttoottaall lluummiinnoossiittyy oouutt ttoo llaarrggee QQSSOO--cceennttrriicc rraaddiiii.. FFaaiinntt LLAAEEss aallssoo eexxhhiibbiitt cchhaarraacctteerriissttiiccss tthhaatt
vvaassttllyy eexxppaanndd tthhee ppaarraammeetteerr ssppaaccee ooff ggaallaaxxiieess sseelleecctteedd bbyy ccoonnttiinnuuuumm ccoolloorrss aalloonnee:: LLAAEEss hhaavvee wweeaakkeerr
oouuttflfloowwiinngg wwiinnddss,, lleessss ooppttiiccaallllyy--tthhiicckk ggaass,, aanndd aa hhiigghheerr eessccaappee ffrraaccttiioonn ooff UUVV pphhoottoonnss tthhaann ccoonnttiinnuuuumm--sseelleecctteedd
ggaallaaxxiieess.. RRoobbuusstt mmeeaassuurreemmeennttss ooff tthhee sstteellllaarr mmaasssseess aanndd ssiizzeess ooff tthheessee ggaallaaxxiieess aarree eesssseennttiiaall ffoorr
uunnddeerrssttaannddiinngg tthhee eefffificciieennccyy aanndd ssccaalliinngg ooff sstteellllaarr ffeeeeddbbaacckk,, ssttaarr ffoorrmmaattiioonn,, aanndd iioonniizziinngg pphhoottoonn eemmiissssiioonn aatt
llooww ggaallaaxxyy mmaasssseess,, aanndd tthheeiirr mmoorrpphhoollooggiieess wwiillll rreevveeaall hhooww tthhiiss ffeeeeddbbaacckk aaffffeeccttss ggaallaaxxyy--ssccaallee ssttrruuccttuurreess aanndd
tthhee oobbsseerrvveedd aanniissoottrrooppiicc ddiissttrriibbuuttiioonnss ooff eessccaappiinngg ggaass aanndd pphhoottoonnss.. CCoommppaarriissoonn ttoo 118822 ccoonnttiinnuuuumm--sseelleecctteedd
ggaallaaxxiieess  ((zz~~22--33))  iinn  tthhee  ssaammee  fifieelldd  wwiillll  rreevveeaall  tthheessee  pprrooppeerrttiieess  aass  aa  ffuunnccttiioonn  ooff  sstteellllaarr  mmaassss  aanndd  ggaallaaxxyy  ssttrruuccttuurree..

222244 66//2244//22001166

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2244  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
IIGGMM  aanndd  CCOOSS

IIDD:: 1144770011
IIss  ggaallaaxxyy  ffoorrmmaattiioonn  ddiiffffeerreenntt  dduurriinngg  tthhee  eeppoocchh  ooff  rreeiioonniizzaattiioonn??  CCoonnfifirrmmaattiioonn  ooff
tthhee  bbrriigghhtteesstt  eevveerr  ccaannddiiddaattee  aatt  rreeddsshhiifftt  zz>>88

MMiicchheellee TTrreennttii

UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMeellbboouurrnnee
HHooww bbrriigghhtt ccaann ggaallaaxxiieess bbee dduurriinngg tthhee eeppoocchh ooff rreeiioonniizzaattiioonn?? RReecceenntt HHuubbbbllee oobbsseerrvvaattiioonnss cchhaalllleennggeedd pprriioorr
eexxppeeccttaattiioonnss aanndd lleedd ttoo tthhee iiddeennttiifificcaattiioonn ooff ttwwoo ssuurrpprriissiinnggllyy lluummiinnoouuss ggaallaaxxiieess wwiitthh ssppeeccttrroossccooppiicc ccoonnfifirrmmaattiioonn
wwiitthhiinn 660000 MMyyrr ffrroomm tthhee BBiigg BBaanngg:: AA ssoouurrccee wwiitthh mm__AABB==2255..33 aatt zz==88..77 aanndd aannootthheerr wwiitthh mm__AABB==2266..00 aatt
zz==1111..11.. SSuucchh ggaallaaxxiieess hhiinntt aa tteennssiioonn wwiitthh tthhee aassssuummppttiioonn ooff aa lluummiinnoossiittyy ffuunnccttiioonn ((LLFF)) wwiitthh aa SScchheecchhtteerr
((eexxppoonneennttiiaall)) pprroofifillee aatt tthhee bbrriigghhtt eenndd,, ootthheerrwwiissee wweellll eessttaabblliisshheedd aafftteerr rreeiioonniizzaattiioonn iiss ccoommpplleettee.. AA cclleeaarr eexxcceessss
ooff LL>>LL** ggaallaaxxiieess,, iiff ccoonnfifirrmmeedd,, wwoouulldd bbee aa ssttrroonngg iinnddiiccaattiioonn ooff aa ddiiffffeerreenntt pphhyyssiiccss ooff ggaallaaxxyy ffoorrmmaattiioonn aatt ppllaayy
dduurriinngg tthhee eeppoocchh ooff rreeiioonniizzaattiioonn.. LLeevveerraaggiinngg uuppoonn tthhee llaarrggee--aarreeaa ppuurree--ppaarraalllleell BBooRRGG ssuurrvveeyy,, wwee iiddeennttiififieedd aa yyeett
mmoorree lluummiinnoouuss ggaallaaxxyy ccaannddiiddaattee aatt zz>>88,, aa ssoouurrccee wwiitthh mm__AABB==2244..55,, ccoorrrreessppoonnddiinngg ttoo MM__AABB==--2222..88,, aallmmoosstt tteenn
ttiimmeess bbrriigghhtteerr tthhaann tthhee MMiillkkyy WWaayy!! TThhee FF110055WW ddrrooppoouutt iiss ddeetteecctteedd aatt vveerryy hhiigghh SS//NN iinn tthhee IIRR,, hhaass nnoo ooppttiiccaall
flfluuxx aanndd aa ccoommppaacctt ssiizzee ((rr__ee==00..""1177)) lleeaaddiinngg ttoo aa mmoosstt lliikkeellyy rreeddsshhiifftt ooff zz~~88..44.. HHoowweevveerr,, aa sseeccoonnddaarryy ppeeaakk iinn
tthhee rreeddsshhiifftt ddiissttrriibbuuttiioonn iiss pprreesseenntt aatt zz~~11..88 ((pp~~1100%%)).. TToo eexxcclluuddee tthhiiss ssoolluuttiioonn aanndd ccoonnfifirrmm tthhee hhiigghh--zz nnaattuurree
ooff BBooRRGG__00111166++11442255,, wwee pprrooppoossee oobbsseerrvvaattiioonnss iinn tthhee mmeeddiiuumm--bbaanndd FF009988MM fifilltteerr.. IIff tthhee ggaallaaxxyy iiss aann
iinntteerrllooppeerr,, iitt wwiillll hhaavvee mm__AABB~~2266..44 iinn FF009988MM,, wwhhiillee iitt wwiillll bbee uunnddeetteecctteedd iiff aatt zz>>77..88.. SSiinnccee aa SScchheecchhtteerr--lliikkee LLFF
pprreeddiiccttss lleessss tthhaann 00..000022 ggaallaaxxiieess aass bbrriigghhtt aass BBooRRGG__00111166++11442255 iinn tthhee ssuurrvveeyy aarreeaa,, tthhiiss ssiinnggllee oorrbbiitt pprrooppoossaall
hhaass tthhee ppootteennttiiaall ttoo uunneeqquuiivvooccaallllyy eessttaabblliisshh ddeeppaarrttuurree ffrroomm aa SScchheecchhtteerr LLFF aatt ccoonnfifiddeennccee ggrreeaatteerr tthhaann 9999..88%%,,
ssuuppppoorrttiinngg  tthheeoorreettiiccaall  pprreeddiiccttiioonnss  ooff  ddeeccrreeaassiinngg  eefffificciieennccyy  ooff  AAGGNN  ffeeeeddbbaacckk  aatt  hhiigghh--zz
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IIGGMM  aanndd  CCOOSS
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IIddeennttiiffyy  tthhee  ssiiggnnaattuurree  ooff  nneeuuttrroonn  ssttaarr  mmeerrggeerrss  tthhrroouugghh  rraappiidd  HHuubbbbllee
oobbsseerrvvaattiioonnss  ooff  aa  sshhoorrtt  ggaammmmaa--rraayy  bbuurrsstt

EElleeoonnoorraa TTrroojjaa

UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaarryyllaanndd
TThhee aafftteerrggllooww ooff ssoommee sshhoorrtt ggaammmmaa--rraayy bbuurrssttss ((GGRRBBss)) ddiissppllaayyss aa llaattee--ttiimmee rreebbrriigghhtteenniinngg,, vviissiibbllee aa ffeeww ddaayyss
aafftteerr tthhee GGRRBB.. RReecceenntt HHSSTT oobbsseerrvvaattiioonnss pprroovviiddeedd ttaannttaalliizziinngg eevviiddeennccee tthhaatt ssuucchh llaattee--ttiimmee bbuummpp ccoouulldd bbee
eexxppllaaiinneedd aass tthhee eemmeerrggeennccee ooff tthhee uunnddeerrllyyiinngg kkiilloonnoovvaa eemmiissssiioonn.. TThhiiss wwoouulldd rreepprreesseenntt tthhee iinnccoonnttrroovveerrttiibbllee
ssiiggnnaattuurree ooff aa nneeuuttrroonn ssttaarr mmeerrggeerr,, aanndd tthhee fifirrsstt ddiirreecctt lliinnkk bbeettwweeeenn sshhoorrtt GGRRBBss aanndd tthheeiirr pprrooggeenniittoorrss.. IIff tthhee
kkiilloonnoovvaa iinntteerrpprreettaattiioonn iiss ccoorrrreecctt,, iitt wwoouulldd aallssoo ccoonnfifirrmm tthhaatt nneeuuttrroonn ssttaarr mmeerrggeerrss aarree ssiiggnniifificcaanntt aanndd ppoossssiibbllyy
ddoommiinnaanntt  ssoouurrcceess  ooff  tthhee  hheeaavviieesstt  eelleemmeennttss  ((ee..gg..  ggoolldd,,  ppllaattiinnuumm,,  uurraanniiuumm))  iinn  tthhee  UUnniivveerrssee..
HHeerree wwee aasskk ffoorr rraappiidd HHSSTT ffoollllooww--uupp oobbsseerrvvaattiioonn ooff aa nneeaarrbbyy ((zz<<00..44)) sshhoorrtt dduurraattiioonn GGRRBB iinn oorrddeerr ttoo ddeetteecctt
tthhee eexxppeecctteedd kkiilloonnoovvaa bbuummpp,, aanndd ttoo ccoonnssttrraaiinn tthhee oorriiggiinn ooff tthhee oobbsseerrvveedd eemmiissssiioonn.. MMuullttii--ccoolloorr oobbsseerrvvaattiioonnss aarree
ccrriittiiccaall ttoo ppiinn ddoowwnn tthhee nnaattuurree ooff tthhee oobbsseerrvveedd rreebbrriigghhtteenniinngg,, aanndd ttoo ddiissttiinngguuiisshh iitt ffrroomm tthhee ssttaannddaarrdd
aafftteerrggllooww.. TThhee pprrooppoosseedd oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll pprroovviiddee tthhee ssmmookkiinngg gguunn eevviiddeennccee ccoonnnneeccttiinngg sshhoorrtt GGRRBBss aanndd
nneeuuttrroonn ssttaarr mmeerrggeerrss,, aanndd wwiillll sseerrvvee aass aa ppoowweerrffuull oobbsseerrvvaattiioonnaall iinnppuutt iinn tthhee nneeww eerraa ooff ggrraavviittaattiioonnaall wwaavvee
aassttrroonnoommyy..
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GGaallaaxxiieess

IIDD:: 1144664433
IImmaaggiinngg  ooff  tthhrreeee  UUllttrraa  DDiiffffuussee  GGaallaaxxiieess  wwiitthh  mmeeaassuurreedd  sstteellllaarr  kkiinneemmaattiiccss

PPiieetteerr vvaann  DDookkkkuumm

YYaallee  UUnniivveerrssiittyy
IInn 22001155 wwee ddiissccoovveerreedd aa nneeww ppooppuullaattiioonn ooff ggaallaaxxiieess.. IInniittiiaallllyy ffoouunndd iinn tthhee CCoommaa cclluusstteerr,, ""UUllttrraa DDiiffffuussee
GGaallaaxxiieess"",, oorr UUDDGGss,, hhaavvee tthhee ssiizzeess ooff MMiillkkyy WWaayy--lliikkee ggaallaaxxiieess bbuutt tthhee lluummiinnoossiittiieess ooff ddwwaarrff ggaallaaxxiieess.. WWee
rreecceennttllyy ssuucccceeeeddeedd iinn mmeeaassuurriinngg tthhee aabbssoorrppttiioonn lliinnee kkiinneemmaattiiccss ooff tthhrreeee CCoommaa UUDDGGss,, uussiinngg 2200 hhrr iinntteeggrraattiioonnss
wwiitthh DDEEIIMMOOSS oonn tthhee KKeecckk tteelleessccooppee.. SSuurrpprriissiinnggllyy,, tthhee vveelloocciittyy ddiissppeerrssiioonnss ooff tthhee ggaallaaxxiieess ssppaann aa llaarrggee rraannggee,,
ffrroomm ~~2200 kkmm//ss ttoo ~~8800 kkmm//ss.. TThhee mmoosstt ssttrraaiigghhttffoorrwwaarrdd iinntteerrpprreettaattiioonn iiss tthhaatt UUDDGGss ssppaann aa vveerryy llaarrggee rraannggee iinn
ddyynnaammiiccaall mmaassss,, wwiitthh tthhee mmoosstt mmaassssiivvee UUDDGGss hhaavviinngg hhaallooss mmaasssseess ssiimmiillaarr ttoo tthhaatt ooff tthhee MMiillkkyy WWaayy.. HHeerree wwee
pprrooppoossee ttoo tteesstt tthhiiss uussiinngg ddeeeepp HHSSTT iimmaaggiinngg ooff tthhee tthhrreeee UUDDGGss wwiitthh vveelloocciittyy ddiissppeerrssiioonn mmeeaassuurreemmeennttss.. TThhee
pprriimmaarryy aaiimm iiss ttoo ccoouunntt tthheeiirr gglloobbuullaarr cclluusstteerrss:: iiff tthhee iinntteerrpprreettaattiioonn ooff tthhee ddiissppeerrssiioonnss iiss ccoorrrreecctt,, tthhee ggaallaaxxyy
wwiitthh ssiiggmmaa==8800 kkmm//ss sshhoouulldd hhaavvee ~~1100xx mmoorree gglloobbuullaarr cclluusstteerrss tthhaann tthhee ggaallaaxxiieess wwiitthh ssiiggmmaa==2200--3300 kkmm//ss..
SSeeccoonnddaarryy ggooaallss iinncclluuddee aann aannaallyyssiiss ooff tthhee cceennttrraall rreeggiioonnss ooff tthhee UUDDGGss;; aa sseeaarrcchh ffoorr ssttaarr ffoorrmmiinngg rreeggiioonnss;; aa
mmeeaassuurreemmeenntt ooff tthhee rraaddiiaall vvaarriiaattiioonn iinn eelllliippttiicciittyy aanndd ppoossiittiioonn aannggllee;; aanndd aa sseeaarrcchh ffoorr ffaaiinntt ssaatteelllliitteess aarroouunndd
tthheemm.. WWiitthh pprriimmaarryy AACCSS//WWFFCC aanndd ppaarraalllleell WWFFCC33//UUVVIISS oobbsseerrvvaattiioonnss wwee ccaann iimmaaggee aallll tthhrreeee UUDDGGss wwiitthh
ddyynnaammiiccaall  mmeeaassuurreemmeennttss,,  aass  wweellll  aass  aa  ffoouurrtthh  ssppeeccttrroossccooppiiccaallllyy  ccoonnfifirrmmeedd  CCoommaa  UUDDGG,,  iinn  ttwwoo  ppooiinnttiinnggss..

222277 66//2244//22001166

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2244  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess

IIDD:: 1144664444
EExxpplloorriinngg  tthhee  eexxttrreemmeellyy  llooww  ssuurrffaaccee  bbrriigghhttnneessss  sskkyy::  ddiissttaanncceess  ttoo  2233  nneewwllyy
ddiissccoovveerreedd  oobbjjeeccttss  iinn  DDrraaggoonnflflyy  fifieellddss

PPiieetteerr vvaann  DDookkkkuumm

YYaallee  UUnniivveerrssiittyy
WWee aarree oobbttaaiinniinngg ddeeeepp,, wwiiddee fifieelldd iimmaaggeess ooff nneeaarrbbyy ggaallaaxxiieess wwiitthh tthhee DDrraaggoonnflflyy TTeelleepphhoottoo AArrrraayy.. TThhiiss
tteelleessccooppee iiss ooppttiimmiizzeedd ffoorr llooww ssuurrffaaccee bbrriigghhttnneessss iimmaaggiinngg,, aanndd wwee aarree fifinnddiinngg mmaannyy llooww ssuurrffaaccee bbrriigghhttnneessss
oobbjjeeccttss iinn tthhee DDrraaggoonnflflyy fifieellddss.. IInn CCyyccllee 2222 wwee oobbttaaiinneedd AACCSS iimmaaggiinngg ffoorr 77 ggaallaaxxiieess tthhaatt wwee hhaadd ddiissccoovveerreedd iinn
aa DDrraaggoonnflflyy iimmaaggee ooff tthhee ggaallaaxxyy MM110011.. UUnneexxppeecctteeddllyy,, tthhee AACCSS ddaattaa sshhooww tthhaatt oonnllyy 33 ooff tthhee ggaallaaxxiieess aarree
mmeemmbbeerrss ooff tthhee MM110011 ggrroouupp,, aanndd tthhee ootthheerr 44 aarree vveerryy llaarrggee ""UUllttrraa DDiiffffuussee GGaallaaxxiieess"" ((UUDDGGss)) aatt mmuucchh ggrreeaatteerr
ddiissttaannccee.. BBuuiillddiinngg oonn oouurr CCyyccllee 2222 pprrooggrraamm,, hheerree wwee rreeqquueesstt AACCSS iimmaaggiinngg ffoorr 2233 nneewwllyy ddiissccoovveerreedd llooww ssuurrffaaccee
bbrriigghhttnneessss oobbjjeeccttss iinn ffoouurr DDrraaggoonnflflyy fifieellddss cceenntteerreedd oonn tthhee ggaallaaxxiieess NNGGCC 11005522,, NNGGCC 11008844,, NNGGCC 33338844,, aanndd
NNGGCC 44225588.. TThhee iimmmmeeddiiaattee ggooaallss aarree ttoo ccoonnssttrruucctt tthhee ssaatteelllliittee lluummiinnoossiittyy ffuunnccttiioonnss iinn tthheessee ffoouurr fifieellddss aanndd ttoo
ccoonnssttrraaiinn tthhee nnuummbbeerr ddeennssiittyy ooff UUDDGGss tthhaatt aarree nnoott iinn rriicchh cclluusstteerrss.. MMoorree ggeenneerraallllyy,, tthhiiss ccoommpplleettee ssaammppllee ooff
eexxttrreemmeellyy llooww ssuurrffaaccee bbrriigghhttnneessss oobbjjeeccttss pprroovviiddeess tthhee fifirrsstt ssyysstteemmaattiicc iinnssiigghhtt iinnttoo ggaallaaxxiieess wwhhoossee bbrriigghhttnneessss
ppeeaakkss  aatt  >>2255  mmaagg//aarrccsseecc^̂22..

222288 66//2244//22001166

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2244  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1144664455
TThhee  SStteellllaarr  OOrriiggiinnss  ooff  SSuuppeerrnnoovvaaee

SScchhuuyylleerr VVaann  DDyykk

CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy
SSuuppeerrnnoovvaaee ((SSNNee)) hhaavvee aa pprrooffoouunndd eeffffeecctt oonn ggaallaaxxiieess,, aanndd hhaavvee bbeeeenn uusseedd aass pprreecciissee ccoossmmoollooggiiccaall pprroobbeess,,
rreessuullttiinngg iinn tthhee NNoobbeell--ddiissttiinngguuiisshheedd ddiissccoovveerryy ooff tthhee aacccceelleerraattiinngg UUnniivveerrssee.. TThheeyy aarree cclleeaarrllyy vveerryy iimmppoorrttaanntt
eevveennttss ddeesseerrvviinngg ooff iinntteennssee ssttuuddyy.. YYeett,, eevveenn wwiitthh oovveerr 99110000 ccllaassssiififieedd SSNNee,, wwee kknnooww rreellaattiivveellyy lliittttllee aabboouutt tthhee
ssttaarrss wwhhiicchh ggiivvee rriissee ttoo tthheessee ppoowweerrffuull eexxpplloossiioonnss.. TThhee mmaaiinn lliimmiittaattiioonn hhaass bbeeeenn tthhee llaacckk ooff ssppaattiiaall rreessoolluuttiioonn
iinn pprree--SSNN iimmaaggiinngg ddaattaa.. HHoowweevveerr,, ssiinnccee 11999999 oouurr tteeaamm hhaass bbeeeenn aatt tthhee vvaanngguuaarrdd ooff ddiirreeccttllyy iiddeennttiiffyyiinngg SSNN
pprrooggeenniittoorr ssttaarrss iinn HHSSTT iimmaaggeess.. FFrroomm tthhiiss eexxcciittiinngg lliinnee ooff ssttuuddyy,, tthhee eemmeerrggiinngg ttrreenndd ffrroomm 1133 ddeetteeccttiioonnss ffoorr
TTyyppee IIII--PPllaatteeaauu SSNNee iiss tthhaatt tthheeiirr pprrooggeenniittoorrss aappppeeaarr ttoo bbee rreellaattiivveellyy llooww mmaassss ((88 ttoo 2200 MMssuunn)) rreedd ssuuppeerrggiiaannttss,,
aalltthhoouugghh mmoorree ccaasseess aarree nneeeeddeedd.. AAddddiittiioonnaallllyy,, eevviiddeennccee iiss aaccccuummuullaattiinngg tthhaatt tthhee pprrooggeenniittoorrss ooff TTyyppee IIII--nnaarrrrooww
SSNNee mmaayy bbee rreellaatteedd ttoo lluummiinnoouuss bblluuee vvaarriiaabblleess.. HHoowweevveerr,, tthhee nnaattuurree ooff tthhee pprrooggeenniittoorrss ooff TTyyppee IIbb//cc SSNNee,, aa
ssuubbsseett ooff wwhhiicchh aarree aassssoocciiaatteedd wwiitthh tthhee aammaazziinngg ggaammmmaa--rraayy bbuurrssttss,, rreemmaaiinnss aammbbiigguuoouuss.. FFuurrtthheerrmmoorree,, wwee
rreemmaaiinn iinn tthhee ccoonnttiinnuuaallllyy eemmbbaarrrraassssiinngg ssiittuuaattiioonn tthhaatt wwee ssttiillll ddoo nnoott yyeett kknnooww wwhhiicchh pprrooggeenniittoorr ssyysstteemmss
eexxppllooddee aass TTyyppee IIaa SSNNee,, wwhhiicchh aarree bbeeiinngg uusseedd ffoorr pprreecciissiioonn ccoossmmoollooggyy.. IInn CCyycclleess 1166,, 1177,, 2200,, 2211,, 2222,, aanndd 2233
wwee hhaavvee hhaadd ggrreeaatt ssuucccceessss wwiitthh oouurr aapppprroovveedd TTooOO pprrooggrraammss.. AAss ooff tthhiiss pprrooppoossaall ddeeaaddlliinnee,, wwee hhaavvee aallrreeaaddyy
ttrriiggggeerreedd oonn ttwwoo ssuuppeerrnnoovvaaee ((SSNN 22001166aaddjj aanndd SSNN 22001166bbkkvv)) wwiitthh oouurr CCyyccllee 2233 pprrooggrraamm.. WWee tthheerreeffoorree
pprrooppoossee ttoo ccoonnttiinnuuee tthhiiss pprroojjeecctt ttoo ddeetteerrmmiinnee tthhee iiddeennttiittiieess ooff tthhee pprrooggeenniittoorrss ooff 44 SSNNee wwiitthhiinn,, ggeenneerraallllyy,,
aabboouutt  2200  MMppcc,,  wwhhiicchh  wwee  eexxppeecctt  dduurriinngg  CCyyccllee  2244,,  tthhrroouugghh  TTooOO  oobbsseerrvvaattiioonnss  uussiinngg  WWFFCC33//UUVVIISS..
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SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2244  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
BBllaacckkhhoolleess

IIDD:: 1144778855
EEnnhhaanncceedd  rraatteess  ooff  ttiiddaall  ddiissrruuppttiioonnss  iinn  EE++AA  ggaallaaxxiieess::  rreessoollvviinngg  tthhee  cceennttrraall
ddyynnaammiiccss  ooff  ppoosstt--ssttaarrbbuurrsstt  ggaallaaccttiicc  nnuucclleeii  wwiitthh  HHSSTT  oobbsseerrvvaattiioonnss

SSjjooeerrtt vvaann  VVeellzzeenn

TThhee  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy
RReecceenntt ooppttiiccaallllyy sseelleecctteedd ssaammpplleess ooff ttiiddaall ddiissrruuppttiioonn flflaarreess ((TTDDFFss)) hhaavvee uunnccoovveerreedd aann iinntteerreessttiinngg ppuuzzzzllee.. IInn
ppoosstt--ssttaarrbbuurrsstt ggaallaaxxiieess,, tthhee oobbsseerrvveedd rraattee ooff sstteellllaarr ddiissrruuppttiioonnss iiss eennhhaanncceedd bbyy 11--22 oorrddeerrss ooff mmaaggnniittuuddee.. AA
nnaattuurraall eexxppllaannaattiioonn ooff tthhee eennhhaanncceedd rraattee iiss aann oovveerrddeennssee cceennttrraall sstteellllaarr ccuusspp,, ccrreeaatteedd dduurriinngg tthhee rreecceenntt
ssttaarrbbuurrsstt.. TThhee sshhoorrtt rreellaaxxaattiioonn ttiimmeess iinn tthheessee ccuussppss ccaann ssiiggnniifificcaannttllyy bboooosstt tthhee nnuummbbeerr ooff ssttaarrss tthhaatt aarree
ssccaatttteerreedd ttoowwaarrddss tthhee cceennttrraall ssuuppeerrmmaassssiivvee bbllaacckk hhoollee.. TThhiiss sscceennaarriioo hhaass aa cclleeaarr oobbsseerrvvaattiioonnaall ssiiggnnaattuurree:: aa
sstteeeepp ssuurrffaaccee bbrriigghhttnneessss pprroofifillee oonn ssccaallee ooff 11--1100 ppcc.. AArrcchhiivvaall HHSSTT//WWFFCC33 iimmaaggiinngg ooff tthhee llooww--rreeddsshhiifftt ppoosstt--
ssttaarrbbuurrsstt ggaallaaxxyy NNGGCC 33115566 ccoonnfifirrmmss tthhiiss ssiiggnnaattuurree.. OOuurr ddyynnaammiiccaall aannaallyyssiiss ooff tthhee ssuurrffaaccee bbrriigghhttnneessss pprroofifillee
ssuuggggeessttss tthhiiss ggaallaaxxyy ccoouulldd bbee aa ttrruuee TTDDEE ffaaccttoorryy,, wwiitthh sstteellllaarr ddiissrruuppttiioonnss ooccccuurrrriinngg aass oofftteenn aass oonnccee ppeerr
mmiilllleennnniiuumm.. CClleeaarrllyy,, oobbsseerrvvaattiioonnss ooff mmoorree ggaallaaxxiieess aarree nneeeeddeedd ttoo iimmpprroovvee tthhee ssiiggnniifificcaannccee ooff tthhiiss rreessuulltt.. UUssiinngg
aa rreecceennttllyy ccoommppiilleedd ccaattaalloogg ooff ppoosstt--ssttaarrbbuurrsstt ggaallaaxxiieess,, wwee hhaavvee ffoouunndd ffoouurr ggaallaaxxiieess tthhaatt aallllooww ffoorr aann iimmpprroovveedd
mmeeaassuurreemmeenntt ooff tthhee TTDDEE rraattee ccoommppaarreedd ttoo wwoorrkk oonn NNGGCC 33115566.. WWee pprrooppoossee mmuullttii--bbaanndd HHSSTT//WWFFCC33 iimmaaggiinngg ooff
tthheessee ttaarrggeettss.. TThheessee oobbsseerrvvaattiioonnss pprroovviiddee tthhee oonnllyy mmeetthhoodd ttoo ddiirreeccttllyy mmeeaassuurree tthhee TTDDEE rraattee ffrroomm tthhee ssuurrffaaccee
bbrriigghhttnneessss  pprroofifillee  ooff  ppoosstt--ssttaarrbbuurrsstt  ggaallaaxxiieess  aanndd  wwiillll  tthheerreeffoorree  ccrriittiiccaallllyy  tteesstt  tthhee  oovveerrddeennssiittyy  hhyyppootthheessiiss..
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SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2244  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
IIGGMM  aanndd  CCOOSS

IIDD:: 1144777722
OObbsseerrvviinngg  ggaass  iinn  CCoossmmiicc  WWeebb  fifillaammeennttss  ttoo  ccoonnssttrraaiinn  ssiimmuullaattiioonnss  ooff  ccoossmmiicc
ssttrruuccttuurree  ffoorrmmaattiioonn

BBaarrtt WWaakkkkeerr

UUnniivveerrssiittyy  ooff  WWiissccoonnssiinn  --  MMaaddiissoonn
CCoossmmoollooggiiccaall ssiimmuullaattiioonnss pprreeddiicctt tthhaatt ddaarrkk mmaatttteerr aanndd bbaarryyoonnss ccoonnddeennssee iinnttoo mmuullttii--MMppcc fifillaammeennttaarryy ssttrruuccttuurreess,,
mmaakkiinngg uupp tthhee CCoossmmiicc WWeebb.. TThhiiss iiss oouuttlliinneedd bbyy ddaarrkk mmaatttteerr hhaallooss,, iinnssiiddee wwhhiicchh 1100%% ooff bbaarryyoonnss aarree
ccoonncceennttrraatteedd ttoo mmaakkee ssttaarrss iinn ggaallaaxxiieess.. TThhee ootthheerr 9900%% ooff tthhee bbaarryyoonnss rreemmaaiinn ggaasseeoouuss,, wwiitthh aabboouutt hhaallff
llooccaatteedd oouuttssiiddee ggaallaaxxyy hhaallooss.. TThheeyy ccaann bbee ttrraacceedd bbyy LLyymmaann aallpphhaa aabbssoorrbbeerrss,, wwhhoossee HHII ccoolluummnn ddeennssiittyy iiss
ddeetteerrmmiinneedd bbyy aa ccoommbbiinnaattiioonn ooff ggaass ddeennssiittyy aanndd tthhee iinntteennssiittyy ooff tthhee eexxttrraaggaallaaccttiicc iioonniizziinngg bbaacckkggrroouunndd ((EEGGBB))..
AAbboouutt 11000000 HHSSTT oorrbbiittss hhaavvee bbeeeenn eexxppeennddeedd ttoo mmaapp tthhee 5500%% ooff bbaarryyoonnss iinn ggaallaaxxyy hhaallooss.. TThhiiss ccoonnttrraassttss wwiitthh
3377 oorrbbiittss eexxpplliicciittllyy aallllooccaatteedd ttoo mmaapp tthhee ootthheerr 5500%% ((oouurr CCyyccllee 1188 pprrooggrraamm ttoo oobbsseerrvvee 1177 AAGGNN pprroojjeecctteedd oonnttoo
aa ssiinnggllee fifillaammeenntt aatt cczz~~33550000 kkmm//ss)).. WWee pprrooppoossee aa 6688--oorrbbiitt pprrooggrraamm ttoo oobbsseerrvvee 4400 AAGGNN,, ccrreeaattiinngg aa ssaammppllee ooff
5566 ssiigghhttlliinneess ccoovveerriinngg aa sseeccoonndd fifillaammeenntt aatt cczz~~22550000 kkmm//ss.. UUssiinngg tthhiiss ddaattaasseett wwee wwiillll ddoo tthhee ffoolllloowwiinngg:: ((11))
mmeeaassuurree tthhee iinntteennssiittyy ooff tthhee EEGGBB ttoo wwiitthhiinn aabboouutt 5500%%;; ((22)) ccoonnfifirrmm tthhaatt tthhee lliinneewwiiddtthh ooff LLyyaa aabbssoorrbbeerrss
iinnccrreeaasseess nneeaarr tthhee fifillaammeenntt aaxxiiss,, ssuuggggeessttiinngg iinnccrreeaassiinngg tteemmppeerraattuurree oorr ttuurrbbuulleennccee;; ((33)) cchheecckk oouurr eeaarrlliieerr fifinnddiinngg
tthhaatt ssiimmuullaattiioonnss pprreeddiicctt aa ttrraannssvveerrssee ddeennssiittyy HHII pprroofifillee ((wwhhiicchh ssccaalleess wwiitthh tthhee ddaarrkk--mmaatttteerr pprroofifillee)) tthhaatt iiss mmuucchh
bbrrooaaddeerr  tthhaann  iiss  iinnddiiccaatteedd  bbyy  tthhee  oobbsseerrvvaattiioonnss..
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SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2244  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: AARR
IIGGMM  aanndd  CCOOSS

IIDD:: 1144558888
SSuurrvveeyyiinngg  tthhee  CCGGMM  ooff  NNeeaarrbbyy  GGaallaaxxiieess

BBaarrtt WWaakkkkeerr

UUnniivveerrssiittyy  ooff  WWiissccoonnssiinn  --  MMaaddiissoonn
GGaallaaxxiieess eevvoollvvee tthhrroouugghh ccoommpplleexx iinntteerraaccttiioonnss wwiitthh tthheeiirr ggaasseeoouuss eennvviirroonnmmeenntt,, tthhee iinntteerrggaallaaccttiicc mmeeddiiuumm,, bbyy
bbootthh eejjeeccttiinngg eennrriicchheedd mmaatteerriiaall iinnttoo iitt aanndd ddrraawwiinngg nneeww ffuueell ffoorr ssttaarr ffoorrmmaattiioonn ffrroomm iitt.. SSttuuddyyiinngg tthheessee
pprroocceesssseess oobbsseerrvvaattiioonnaallllyy iiss cchhaalllleennggiinngg,, yyeett ccrruucciiaall ffoorr uunnddeerrssttaannddiinngg aanndd eeffffeeccttiivveellyy mmooddeelliinngg gglloobbaall ggaallaaxxyy
eevvoolluuttiioonn.. NNuummeerroouuss ssttuuddiieess hhaavvee pprroobbeedd tthhiiss mmaatteerriiaall vviiaa LLyy--aallpphhaa aabbssoorrppttiioonn iinn tthhee ssppeeccttrraa ooff bbaacckkggrroouunndd
QQSSOOss,, bbuutt ssuuffffeerr ffrroomm iissssuueess wwiitthh iinnccoommpplleetteenneessss,, ssaammppllee ssiizzee,, aanndd rreepprroodduucciibbiilliittyy.. TToo oovveerrccoommee tthheessee iissssuueess
wwee aarree pprrooppoossiinngg aa llaarrggee--ssccaallee ssttuuddyy uussiinngg 330000 aarrcchhiivvaall CCOOSS ssppeeccttrraa aanndd lliimmiittiinngg oouurrsseellvveess ttoo cczz << 1100,,000000
kkmm//ss,, wwhheerree wwee ccaann ttaakkee aaddvvaannttaaggee ooff hhiigghhllyy ccoommpplleettee nneeaarrbbyy--ggaallaaxxyy ccaattaallooggss.. WWee aaiimm ttoo uunnddeerrssttaanndd ttwwoo
kkeeyy qquueessttiioonnss:: aa)) hhooww ddoo tthhee pprrooppeerrttiieess ooff LLyy--aallpphhaa aabbssoorrbbeerrss ((ee..gg.. eeqquuiivvaalleenntt wwiiddtthh,, llooccaattiioonn,, vveelloocciittyy))
ddeeppeenndd oonn tthhee pprrooppeerrttiieess ooff tthhee ggaallaaxxiieess tthheeyy aarree aassssoocciiaatteedd wwiitthh ((ee..gg.. ssiizzee,, iinncclliinnaattiioonn,, mmoorrpphhoollooggyy))?? bb)) ddoo
aabbssoorrbbeerrss tteenndd ttoo ffoollllooww tthhee rroottaattiioonn ddiirreeccttiioonn aanndd vveelloocciittyy ooff tthhee aassssoocciiaatteedd ggaallaaxxiieess?? TThhiiss pprrooppoossaall aaiimmss ttoo
ttaakkee llaarrggee sstteeppss ttoowwaarrddss aannsswweerriinngg tthheessee qquueessttiioonnss aanndd pprroovviiddiinngg nneeww ccoonnssttrraaiinnttss oonn tthhee ggaallaaxxyy--aabbssoorrbbeerr
rreellaattiioonnsshhiipp..
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CCyyccllee  2244  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: AARR
SStteellllaarr  PPooppuullaattiioonnss

IIDD:: 1144558899
VVaarriiaabbiilliittyy  SSttuuddiieess  ooff  SSttaarrss  iinn  tthhee  CCeennttrraall  22  aarrccmmiinn  ooff  tthhee  GGaallaaccttiicc  CCeenntteerr

DDaanniieell WWaanngg

UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaassssaacchhuusseettttss  --  AAmmhheerrsstt
NNuucclleeaarr cclluusstteerrss aarree tthhee mmoosstt mmaassssiivvee aanndd ddeennsseesstt sstteellllaarr ssyysstteemmss iinn tthhee llooccaall UUnniivveerrssee.. TThheeyy ccaann bbee ffoouunndd iinn
>>7700%% ooff aallll ggaallaaxxiieess.. TThhee nnuucclleeaarr cclluusstteerr aatt tthhee cceennttrree ooff tthhee MMiillkkyy WWaayy aappppeeaarrss ttoo bbee aa ttyyppiiccaall
rreepprreesseennttaattiivvee ooff tthheessee oobbjjeeccttss aanndd iiss tthhee oonnllyy oonnee wwhhiicchh wwee ccaann aaccttuuaallllyy rreessoollvvee oobbsseerrvvaattiioonnaallllyy.. HHoowweevveerr,,
ccrroowwddiinngg aanndd eexxttrreemmee eexxttiinnccttiioonn ppoossee sseerriioouuss oobbssttaacclleess oonn oouurr kknnoowwlleeddggee ooff iittss sstteellllaarr ppooppuullaattiioonn,, eessppeecciiaallllyy
tthhee oolldd oonnee.. VVaarriiaabbllee ssttaarrss ccaann pprroovviiddee ccrruucciiaall iinnffoorrmmaattiioonn oonn tthhee llaatttteerr.. EExxiissttiinngg vvaarriiaabbiilliittyy ssttuuddiieess ooff tthhee
nnuucclleeaarr cclluusstteerr ssuuffffeerr ffrroomm aa llaacckk ooff sseennssiittiivviittyy aanndd aanngguullaarr rreessoolluuttiioonn aanndd//oorr aarree lliimmiitteedd ttoo tthhee cceennttrraall ppaarrsseecc..
WWee pprrooppoossee aa ggrroouunnddbbrreeaakkiinngg vvaarriiaabbiilliittyy ssttuuddyy ooff tthhee nnuucclleeaarr ssttaarr cclluusstteerr bbyy ttaakkiinngg aaddvvaannttaaggee ooff tthhee llaarrggee
nnuummbbeerr ooff aarrcchhiivveedd HHSSTT//WWFFCC33 oobbsseerrvvaattiioonnss aatt FF115533MM bbaanndd wwiitthh aa bbaasseelliinnee ooff 44 yyeeaarrss.. TThhiiss ssttuuddyy wwiillll aallssoo
ccaappiittaalliizzee oonn tthhee hhiigghh sseennssiittiivviittyy ((5500%% ccoommpplleetteenneessss lliimmiitt,, 2211 mmaagg aatt FF115533MM)) aanndd aanngguullaarr rreessoolluuttiioonn ((00..22'''')),,
aass wweellll aass tthhee llaarrggee fifieelldd ccoovveerraaggee ((44..88 ppcc xx 44..88 ppcc)) ooff tthhee ddaattaa.. OOuurr pprriimmaarryy ggooaall iiss ttoo ddeetteecctt RRRR LLyyrraaee ssttaarrss,,
ttrraacciinngg tthhee oolldd,, llooww--mmeettaalllliicciittyy ppooppuullaattiioonn aanndd pprroovviiddiinngg aann iimmppoorrttaanntt tteesstt ooff tthhee ffoorrmmaattiioonn sscceennaarriioo ooff tthhee
nnuucclleeaarr  cclluusstteerr  tthhrroouugghh  gglloobbuullaarr  cclluusstteerr  iinnffaallll..
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
EExxooPPllaanneettss

IIDD:: 1144662211
PPrroobbiinngg  tthhee  yyoouunngg  cciirrccuummppllaanneettaarryy  eennvviirroonnmmeenntt  ooff  aa  ddiirreeccttllyy--iimmaaggeedd  eexxooppllaanneett
tthhrroouugghh  aa  rraarree  ttrraannssiitt  eevveenntt

JJaassoonn WWaanngg

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  BBeerrkkeelleeyy
AAmmoonngg tthhee tthhoouussaannddss ooff kknnoowwnn eexxooppllaanneettss,, BBeettaa PPiicc bb iiss tthhee oonnllyy ddiirreeccttllyy iimmaaggeedd eexxooppllaanneett wwiitthh aa nneeaarrllyy
eeddggee--oonn oorrbbiitt tthhaatt mmaayy ttrraannssiitt iittss hhoosstt ssttaarr.. WWee sshhooww tthhaatt tthhee llaatteesstt aassttrroommeettrriicc mmeeaassuurreemmeennttss rruullee oouutt aa
ttrraannssiitt bbyy tthhee ppllaanneett aatt >>1100--ssiiggmmaa ssiiggnniifificcaannccee,, bbuutt wwee aarree cceerrttaaiinn tthhaatt tthhee HHiillll sspphheerree ooff tthhee ppllaanneett wwiillll
ttrraannssiitt.. UUnnffoorrttuunnaatteellyy,, BBeettaa PPiicc wwiillll nnoott bbee vviissiibbllee ffrroomm tthhee ggrroouunndd dduurriinngg tthhee eennttiirree iinnggrreessss ooff iittss HHiillll sspphheerree..
WWiitthh aa ppeerriioodd ooff ~~2200 yyeeaarrss aanndd nnoo ootthheerr ssyysstteemm lliikkee iitt,, tthhiiss HHiillll sspphheerree ttrraannssiitt pprroovviiddeess aa rraarree ooppppoorrttuunniittyy ttoo
ssttuuddyy tthhee eevvoollvviinngg cciirrccuummppllaanneettaarryy eennvviirroonnmmeenntt ooff aa yyoouunngg aanndd wweellll--cchhaarraacctteerriizzeedd eexxooppllaanneett.. TThhuuss wwee pprrooppoossee
aa mmooddeesstt HHSSTT ccaammppaaiiggnn ttoo pphhoottoommeettrriiccaallllyy sseeaarrcchh ffoorr ssiiggnnaattuurreess ooff tthhee ppllaanneett''ss llaarrggee ssccaallee cciirrccuummppllaanneettaarryy
mmaatteerriiaall.. TThhee eexxiisstteennccee ooff ssuucchh mmaatteerriiaall iiss ppllaauussiibbllee ggiivveenn tthhaatt BBeettaa PPiicc''ss yyoouunngg aaggee iiss ssiimmiillaarr ttoo tthhaatt ooff tthhee
rriinngg--bbeeaarriinngg JJ11440077bb ssyysstteemm.. UUssiinngg tthhee eexxqquuiissiittee pphhoottoommeettrriicc pprreecciissiioonn ooffffeerreedd bbyy WWFFCC33 iinn ssppaattiiaall ssccaannnniinngg
mmooddee,, tthhee ddaattaa mmaayy ddeetteecctt ggaappss iinn aa cciirrccuummppllaanneettaarryy ddiisskk,, iinnddiiccaattiivvee ooff rriinnggss ccaarrvveedd oouutt bbyy nneewwllyy--ffoorrmmeedd
ssaatteelllliitteess.. GGiivveenn tthhee ssppaarrssee oobbsseerrvvaattiioonnaall ddaattaa ffoorr cciirrccuummppllaanneettaarryy eennvviirroonnmmeennttss,, nnoonn--ddeetteeccttiioonnss wwiillll aallssoo bbee
vvaalluuaabbllee ffoorr ccoonnssttrraaiinniinngg tthhee ttiimmeessccaalleess rreelleevvaanntt ttoo cciirrccuummppllaanneettaarryy mmaatteerriiaall aanndd mmoooonn ffoorrmmaattiioonn.. IIff
pphhoottoommeettrriicc vvaarriiaattiioonnss aarree ddeetteecctteedd wwiitthh HHSSTT,, tthheessee rreessuullttss wwoouulldd hhaavvee eennoorrmmoouuss ssiiggnniifificcaannccee ttoo tthhee
ccoommmmuunniittyy  ssiinnccee  ggrroouunndd--bbaasseedd  ffaacciilliittiieess  ccoouulldd  ssuubbsseeqquueennttllyy  bbee  uusseedd  ttoo  mmoonniittoorr  eeggrreessss  aatt  hhiigghheerr  ccaaddeennccee..
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EExxpplloorriinngg  eennvviirroonnmmeennttaall  eeffffeeccttss  oonn  ggaallaaxxyy  ffoorrmmaattiioonn  wwiitthh  WWFFCC33  iinn  tthhee  mmoosstt
ddiissttaanntt  cclluusstteerr  aatt  zz==22..550066

TTaaoo WWaanngg

CCEEAA//DDSSMM//DDAAPPNNIIAA//SSeerrvviiccee  dd''AAssttrroopphhyyssiiqquuee
WWee hhaavvee rreecceennttllyy ddiissccoovveerreedd aa rreemmaarrkkaabbllee ccoonncceennttrraattiioonn ooff mmaassssiivvee ggaallaaxxiieess aatt zz==22..550066 iinn tthhee CCOOSSMMOOSS fifieelldd,,
ccoonnttaaiinniinngg 1111 vveerryy rreedd ggaallaaxxiieess wwiitthhiinn aa 1100'''' rraaddiiuuss,, ddeefifinniinngg aa 1111..66ssiiggmmaa oovveerrddeennssiittyy.. TThhee ttoottaall sstteellllaarr mmaassss
MM** ~~ 1100^̂{{1122}} MMssuunn ffoouunndd wwiitthhiinn 8800 kkppcc iiss ccoonnssiisstteenntt wwiitthh aa ccoorree ooff aa ddaarrkk mmaatttteerr hhaalloo wwiitthh ttoottaall mmaassss MM__
{{220000cc}} ~~ 1100^̂{{1144}} MMssuunn,, aass ffuurrtthheerr ccoonnfifirrmmeedd wwiitthh eexxtteennddeedd XX--rraayy eemmiissssiioonn aanndd vveelloocciittyy ddiissppeerrssiioonn ((1166
ssppeeccttrroossccooppiicc mmeemmbbeerrss)),, iiddeennttiiffyyiinngg iitt aass tthhee mmoosstt ddiissttaanntt ggaallaaxxyy cclluusstteerr kknnoowwnn ttoo ddaattee.. HHoowweevveerr,, uunnlliikkee
ootthheerr cclluusstteerrss ddiissccoovveerreedd ssoo ffaarr tthhee rreedd ggaallaaxxiieess iinn tthhiiss ssttrruuccttuurree aarree vviirrttuuaallllyy aallll ssttaarr ffoorrmmiinngg wwiitthh aa ttoottaall ssttaarr
ffoorrmmaattiioonn rraatteess ((SSFFRR)) ~~33440000MMssuunn yyrr^̂{{--11}} iinn iittss 8800 kkppcc--wwiiddee ccoorree,, ssuuggggeessttiinngg tthhaatt iitt wwaass ccaauugghhtt iinn aa rraappiidd
ffoorrmmaattiioonn pphhaassee ooff aa ddeennssee cclluusstteerr ccoorree.. HHeennccee tthhiiss ssttrruuccttuurree pprroovviiddeess aa rraarree cchhaannccee ttoo wwiittnneessss tthhee bbuuiilldd--uupp
ooff tthhee cclluusstteerr cceennttrraall ggaallaaxxiieess,, aanndd eexxpplloorree eennvviirroonnmmeennttaall eeffffeeccttss oonn mmaassssiivvee ggaallaaxxyy eevvoolluuttiioonn iinn tthhee ddeennsseesstt
eennvviirroonnmmeenntt.. HHeerree wwee pprrooppoossee WWFFCC33 FF112255WW aanndd FF116600WW iimmaaggiinngg ((rreesstt--ffrraammee UU aanndd BB bbaanndd,, rreessppeeccttiivveellyy)) ooff
tthhiiss ssttrruuccttuurree ttoo ppuusshh tthhee ssttuuddyy ooff mmaassss--ssiizzee rreellaattiioonn aanndd SSFFRR--mmoorrpphhoollooggyy rreellaattiioonn ffoorr cclluusstteerr ggaallaaxxiieess ttoo tthhee
hhiigghheesstt rreeddsshhiifftt.. TThheessee oobbsseerrvvaattiioonnss ooff tthhiiss uunniiqquuee ssttrruuccttuurree wwiillll pprroovviiddee ccrruucciiaall iinnssiigghhttss oonn tthhee iinntteerrppllaayy
bbeettwweeeenn  mmoorrpphhoollooggiiccaall  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  aanndd  ssttaarr  ffoorrmmaattiioonn  qquueenncchhiinngg  iinn  cclluusstteerr  ccoorreess..
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IIDD:: 1144559900
EEnnhhaanncciinngg  tthhee  SScciieennttiifificc  RReettuurrnn  ffrroomm  HHSSTT  IImmaaggiinngg  ooff  DDeebbrriiss  DDiisskkss

AAllyycciiaa WWeeiinnbbeerrggeerr

CCaarrnneeggiiee  IInnssttiittuuttiioonn  ooff  WWaasshhiinnggttoonn
WWee pprrooppoossee rreeaalliissttiicc mmooddeelliinngg ooff ssccaatttteerriinngg ooff lliigghhtt bbyy ssmmaallll aaggggrreeggaattee dduusstt ggrraaiinnss tthhaatt wwiillll eennaabbllee uuss ttoo
iinntteerrpprreett vviissiibbllee ttoo nneeaarr--iinnffrraarreedd iimmaaggiinngg ooff ddeebbrriiss ddiisskkss.. WWee wwiillll ddeetteerrmmiinnee iiff ddiisskk ccoolloorrss,, pphhaassee ffuunnccttiioonnss,, aanndd
ppoollaarriizzaattiioonnss ppllaaccee uunniiqquuee ccoonnssttrraaiinnttss oonn tthhee ccoommppoossiittiioonn ooff ddeebbrriiss dduusstt.. OOnnggooiinngg ccoolllliissiioonnss ooff ppllaanneetteessiimmaallss
ggeenneerraattee dduusstt;; tthheerreeffoorree,, tthhee dduusstt pprroovviiddeess uunniiqquuee iinnffoorrmmaattiioonn oonn ccoommppoossiittiioonnss ooff tthhee ppaarreenntt bbooddiieess.. TThheessee
eexxoossoollaarr aannaallooggss ooff aasstteerrooiiddss aanndd ccoommeettss ccaann bbeeaarr cclluueess ttoo tthhee hhiissttoorryy ooff aa ppllaanneettaarryy ssyysstteemm iinncclluuddiinngg
mmiiggrraattiioonn aanndd tthheerrmmaall pprroocceessssiinngg.. BBeeccaauussee ddiirreeccttllyy iimmaaggeedd ddeebbrriiss ddiisskkss aarree ccoolldd,, tthheeyy hhaavvee nnoo ssoolliidd ssttaattee
eemmiissssiioonn ffeeaattuurreess.. GGrraaiinn ssccaatttteerriinngg pprrooppeerrttiieess aass aa ffuunnccttiioonn ooff wwaavveelleennggtthh aarree oouurr oonnllyy ttooooll ttoo rreevveeaall tthheeiirr
ccoommppoossiittiioonnss.. SSoollaarr ssyysstteemm iinntteerrppllaanneettaarryy dduusstt ppaarrttiicclleess aarree flfluuffffyy aaggggrreeggaatteess,, bbuutt mmoosstt pprreevviioouuss wwoorrkk oonn
ddeebbrriiss ddiisskk ccoommppoossiittiioonn rreelliieedd oonn MMiiee tthheeoorryy,, ii..ee.. aassssuummeedd ccoommppaacctt sspphheerriiccaall ggrraaiinnss.. MMiiee ccaallccuullaattiioonnss ddoo nnoott
rreepprroodduuccee tthhee oobbsseerrvveedd ccoolloorrss aanndd pphhaassee ffuunnccttiioonnss oobbsseerrvveedd ffrroomm ddeebbrriiss ddiisskkss.. TThhee ffeeww mmoorree ccoommpplleexx
ccaallccuullaattiioonnss tthhaatt eexxiisstt ddoo nnoott eexxpplloorree tthhee rraannggee ooff ccoommppoossiittiioonnss aanndd ssiizzeess rreelleevvaanntt ttoo ddeebbrriiss ddiisskk dduusstt.. IInn
ppaarrttiiccuullaarr,, wwee eexxppeecctt ppoorroossiittyy ttoo hheellpp ddiissttiinngguuiisshh bbeettwweeeenn ccoommeettaarryy--lliikkee ppaarreenntt bbooddiieess,, wwhhiicchh aarree flfluuffffyy dduuee ttoo
hhiigghh  vvoollaattiillee  ccoonntteenntt  aanndd  llooww  ccoolllliissiioonnaall  vveelloocciittiieess,,  aanndd  aasstteerrooiiddaall--lliikkee  ppaarreenntt  bbooddiieess  tthhaatt  aarree  ccoommppaacctteedd..
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AA  CChhaannccee  AAlliiggnnmmeenntt::    RReessoollvviinngg  aa  MMaassssiivvee  CCoommppaacctt  GGaallaaxxyy  AAccttiivveellyy  QQuueenncchhiinngg
aatt  zz==11..88

KKaatthheerriinnee WWhhiittaakkeerr

UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaassssaacchhuusseettttss  --  AAmmhheerrsstt
UUssiinngg HHSSTT iimmaaggiinngg ffrroomm tthhee SSllooaann GGiiaanntt AArrccss SSuurrvveeyy,, wwee hhaavvee iiddeennttiififieedd aa ssttrroonnggllyy--lleennsseedd mmaassssiivvee ((lloogg
MM//MMssuunn == 1100..44)) rreedd ggaallaaxxyy aatt zz==11..88 tthhaatt iiss rreemmaarrkkaabbllyy ccoommppaacctt ((rr~~00..77 kkppcc)).. TThhiiss ggaallaaxxyy,, 00885511--EE,, iiss aallrreeaaddyy
ssttrruuccttuurraallllyy ssiimmiillaarr ttoo qquuiieesscceenntt,, mmaassssiivvee ggaallaaxxiieess aanndd aappppeeaarrss ttoo bbee iinn tthhee pprroocceessss ooff qquueenncchhiinngg,, wwiitthh aa ggaass
ffrraaccttiioonn <<1100%%.. UUssiinngg WWFFCC33//GG114411 ggrriissmm ssppeeccttrroossccooppyy,, wwee pprrooppoossee ttoo mmeeaassuurree aaggee ggrraaddiieennttss aanndd eemmiissssiioonn lliinnee
ddiiaaggnnoossttiiccss (([[OOIIIIII]]//HHbbeettaa)) iinn tthhee iinnnneerr 11 kkppcc aanndd iinn tthhee oouuttsskkiirrttss.. TThhiiss ssppaattiiaallllyy rreessoollvveedd ssttuuddyy wwiillll eennaabbllee uuss ttoo
ddiissttiinngguuiisshh bbeettwweeeenn pphhyyssiiccaall mmeecchhaanniissmmss tthhaatt aarree hhyyppootthheessiizzeedd ttoo ffoorrmm aanndd qquueenncchh ssttaarr--ffoorrmmaattiioonn iinn mmaassssiivvee
ggaallaaxxiieess,, lleeaaddiinngg ttoo tthhee eevveennttuuaall bbuuiilldduupp ooff tthhee rreedd sseeqquueennccee.. RReessoollvveedd ssppeeccttrroossccooppiicc ssttuuddiieess ooff ccoommppaacctt
ggaallaaxxiieess aarree oonnllyy ppoossssiibbllee dduuee ttoo tthhee lleennssiinngg mmaaggnniifificcaattiioonn aanndd ddiissttoorrttiioonn,, wwhhiicchh bboooossttss HHSSTT''ss aallrreeaaddyy eexxcceelllleenntt
ssppaattiiaall rreessoolluuttiioonn;; tthheessee oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll ddeevveelloopp nneecceessssaarryy aannaallyyssiiss ttoooollss ffoorr tthhee JJWWSSTT eerraa.. TThhiiss nnoovveell HHSSTT
pprrooggrraamm wwiillll bbee tthhee fifirrsstt ssttuuddyy ttoo ssppaattiiaallllyy rreessoollvvee tthhee sstteellllaarr ppooppuullaattiioonnss aanndd eemmiissssiioonn lliinnee ddiiaaggnnoossttiiccss ooff aa
ccoommppaacctt ssttaarr--ffoorrmmiinngg ggaallaaxxyy tthhaatt iiss ""rruunnnniinngg oonn eemmppttyy"".. WWee wwiillll pprroovviiddee ssttrroonngg ccoonnssttrraaiinnttss oonn tthhee pphhyyssiiccaall
mmeecchhaanniissmmss  ddrriivviinngg  aa  sshhoorrtt--lliivveedd  bbuutt  kkeeyy  pphhaassee  ooff  mmaassssiivvee  ggaallaaxxyy  ffoorrmmaattiioonn..
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IIDD:: 1144778866
PPrrooggeenniittoorr  MMaasssseess  ffoorr  EEvveerryy  NNeeaarrbbyy  HHiissttoorriicc  CCoorree--CCoollllaappssee  SSuuppeerrnnoovvaa

BBeennjjaammiinn WWiilllliiaammss

UUnniivveerrssiittyy  ooff  WWaasshhiinnggttoonn
SSoommee ooff tthhee mmoosstt eenneerrggeettiicc eexxpplloossiioonnss iinn tthhee UUnniivveerrssee aarree tthhee ccoorree--ccoollllaappssee ssuuppeerrnnoovvaaee ((CCCCSSNNee)) tthhaatt aarriissee
ffrroomm tthhee ddeeaatthh ooff mmaassssiivvee ssttaarrss.. TThheeyy hheerraalldd tthhee bbiirrtthh ooff nneeuuttrroonn ssttaarrss aanndd bbllaacckk hhoolleess,, aarree pprrooddiiggiioouuss
eemmiitttteerrss ooff nneeuuttrriinnooss aanndd ggrraavviittaattiioonnaall wwaavveess,, iinnflfluueennccee ggaallaaccttiicc hhyyddrrooddyynnaammiiccss,, ttrriiggggeerr ffuurrtthheerr ssttaarr ffoorrmmaattiioonn,,
aanndd aarree aa mmaajjoorr ssiittee ffoorr nnuucclleeoossyynntthheessiiss,, yyeett eevveenn tthhee mmoosstt bbaassiicc eelleemmeennttss ooff CCCCSSNN tthheeoorryy aarree ppoooorrllyy
ccoonnssttrraaiinneedd bbyy oobbsseerrvvaattiioonnss.. SSppeecciifificcaallllyy,, tthheerree aarree ttoooo ffeeww oobbsseerrvvaattiioonnss ttoo ccoonnssttrraaiinn tthhee pprrooggeenniittoorr mmaassss
ddiissttrriibbuuttiioonn aanndd ffeewweerr oobbsseerrvvaattiioonnss ssttiillll ttoo ccoonnssttrraaiinn tthhee mmaappppiinngg bbeettwweeeenn pprrooggeenniittoorr mmaassss aanndd eexxpplloossiioonn ttyyppee
((ee..gg.. IIIIPP IIIILL,, IIIIbb,, IIbb//cc,, eettcc..)).. CCoommbbiinniinngg pprreevviioouuss mmeeaassuurreemmeennttss wwiitthh 99 pprrooppoosseedd HHSSTT ppooiinnttiinnggss ccoovveerriinngg 1133
hhiissttoorriicc CCCCSSNNee,, wwee ppllaann ttoo oobbttaaiinn pprrooggeenniittoorr mmaassss mmeeaassuurreemmeennttss ffoorr aallll ccaattaallooggeedd hhiissttoorriicc CCCCSSNNee wwiitthhiinn 88
MMppcc,,  ooppttiimmiizziinngg  oobbsseerrvvaattiioonnaall  mmaassss  ccoonnssttrraaiinnttss  ffoorr  CCCCSSNN  tthheeoorryy..

223388 66//2244//22001166

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2244  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: AARR
GGaallaaxxiieess

IIDD:: 1144559911
PPrroojjeecctt  AALLCCAATTRRAAZZ::  AArrcchhiivvaall  LLyymmaann--CCoonnttiinnuuuumm  aanndd  TThheeoorreettiiccaall  RReeiioonniizzaattiioonn
AAnnaallyyssiiss  vvss..  zz::  WWhheerree,,  WWhheenn,,  &&  HHooww  MMuucchh  DDooeess  LLyyCC  EEssccaappee  ffrroomm  GGaallaaxxiieess  &&
AAGGNN??
RRooggiieerr WWiinnddhhoorrsstt

AArriizzoonnaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy
PPrroojjeecctt AALLCCAATTRRAAZZ wwiillll ssttuuddyy LLyymmaann ccoonnttiinnuuuumm ((LLyyCC)) rraaddiiaattiioonn eessccaappiinngg ffrroomm ggaallaaxxiieess aanndd wweeaakk AAGGNN aatt zz==22..33
--44,, vvaassttllyy eexxppaannddiinngg oouurr ssyysstteemmaattiicc ssttuuddyy ooff tthhee EEaarrllyy RReelleeaassee SScciieennccee ((EERRSS)) fifieelldd ttoo iinncclluuddee AArrcchhiivvaall UUVV
iimmaaggeess iinn HHUUDDFF aanndd GGOOOODDSS//CCAANNDDEELLSS.. EEaacchh fifieelldd wwaass iimmaaggeedd iinn 22--33 WWFFCC33 UUVV--fifilltteerrss aanndd 66--99 AACCSS ++ WWFFCC33//IIRR
fifilltteerrss.. SSEEDD--fifittss ffoorr oobbjjeeccttss wwiitthh sseeccuurree ssppeeccttrroossccooppiicc rreeddsshhiiffttss wwiillll pprroovviiddee lluummiinnoossiittyy,, sstteellllaarr mmaassss,, aaggee,, SSFFRR,,
eexxttiinnccttiioonn,,  aanndd  eessccaappee  ffrraaccttiioonn  eessttiimmaatteess..  

WWiitthh vveerryy ccaarreeffuull aatttteennttiioonn ttoo ssyysstteemmaattiiccss,, ssttaacckkiinngg 66--1155 oorrbbiitt nnaattiivvee ddeepptthh ffoorr mmaannyy 110000ss ooff oobbjjeeccttss wwiillll
rreeaacchh UUVV--ddeepptthhss ooff 110000ss--11000000ss ooff oorrbbiittss.. AALLCCAATTRRAAZZ wwiillll rreevveeaall wwhheerree,, wwhheenn,, hhooww,, aanndd hhooww mmuucchh LLyyCC
eessccaappeess,,  aanndd  iiff  ggaallaaxxiieess  ssttaarrtteedd  aanndd  AAGGNN  mmaaiinnttaaiinneedd  ccoossmmiicc  rreeiioonniizzaattiioonn..  IIttss  sscciieennccee  ggooaallss  aarree::

11.. HHOOWW MMUUCCHH LLyyCC eessccaappeess?? FFiirrsstt rreessuullttss ffrroomm sseeppaarraatteellyy ssttaacckkiinngg 5500 ggaallaaxxiieess aanndd 1144 wweeaakk AAGGNN aatt zz==22..33--44
ssuuggggeesstt mm((LLyyCC)) ~~ 2299--3300..55 mmaagg ((>>33--44 ssiiggmmaa)).. WWiitthh rroobbuusstt 88--1122 fifilltteerr SSEEDDss,, HHSSTT rreejjeeccttiioonn ooff ffoorreeggrroouunndd
iinntteerrllooppeerrss,,  aanndd  111155  nneeww  ggrroouunndd--bbaasseedd  ssppeeccttrraa,,  AALLCCAATTRRAAZZ  wwiillll  iinnccrreeaassee  ccuurrrreenntt  ssttaattiissttiiccss  77xx  aanndd  ddeepptthh  22..77xx..

22.. WWHHEERREE aanndd HHOOWW ddooeess LLyyCC eessccaappee?? HHSSTT ssttaacckkiinngg wwiillll mmeeaassuurree LLyyCC lliigghhtt--pprroofifilleess aatt rraaddiiii rr<<00..77"",, wwhhiicchh aarree
lliikkeellyy  sshhaallllooww  iiff  LLyyCC  eessccaappeess  tthhrroouugghh  aann  IISSMM  tthhaatt  ggeettss  mmoorree  ppoorroouuss  aatt  llaarrggeerr  rraaddiiii,,  wwhhiicchh  wwee  wwiillll  ccoonnssttrraaiinn..

33.. WWHHEENN ddiidd LLyyCC eessccaappee?? WWee wwiillll ccoonnssttrraaiinn hhooww LLyyCC eessccaappee ffrraaccttiioonnss eevvoollvveedd wwiitthh eeppoocchh ffoorr ggaallaaxxiieess && wweeaakk
AAGGNN,,  aanndd  iiff  tthhiiss  ffoolllloowweedd  tthhee  ccoossmmiicc  ssttaarr--ffoorrmmaattiioonn  rraattee..

223399 66//2244//22001166

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2244  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SSoollaarr  SSyysstteemm

IIDD:: 1144666611
WWiiddee  FFiieelldd  CCoovveerraaggee  ffoorr  JJuunnoo  ((WWFFCCJJ))::  JJuuppiitteerr''ss  22DD  WWiinndd  FFiieelldd  aanndd  CClloouudd
SSttrruuccttuurree

MMiicchhaaeell WWoonngg

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  BBeerrkkeelleeyy
JJuunnoo wwiillll ttaakkee nnoovveell mmeeaassuurreemmeennttss iinn tthhee jjoovviiaann ssyysstteemm dduurriinngg HHSSTT CCyycclleess 2233,, 2244,, aanndd 2255.. TThhiiss pprrooppoossaall
ssuuppppoorrttss JJuunnoo''ss nneeuuttrraall aattmmoosspphheerriicc iinnvveessttiiggaattiioonn,, wwhhiicchh iinncclluuddeess mmeeaassuurreemmeennttss wwiitthh aann IIRR
iimmaaggeerr//ssppeeccttrroommeetteerr ((JJIIRRAAMM)) aanndd tthhee MMiiccrroowwaavvee RRaaddiioommeetteerr ((MMWWRR)).. BBootthh wwiillll aacchhiieevvee hhiigghh ssppaattiiaall rreessoolluuttiioonn
aass tthhee oorrbbiitteerr sswwooooppss ppaasstt JJuuppiitteerr,, iinn bbeettwweeeenn tthhee rraaddiiaattiioonn bbeellttss aanndd tthhee cclloouudd ttooppss.. BBuutt iinnssttrruummeenntt fifieellddss ooff
vviieeww aarree ssmmaallll ccoommppaarreedd ttoo tthhee ppllaanneett,, ssoo HHSSTT oobbsseerrvvaattiioonnss wwoouulldd pprroovviiddee vvaalluuaabbllee ccoonntteexxtt aanndd
ccoommpplleemmeennttaarryy  iinnffoorrmmaattiioonn..

WWee pprrooppoossee ttoo mmeeaassuurree JJuuppiitteerr''ss 22DD wwiinndd fifieelldd,, aass wweellll aass UUVV//ooppttiiccaall cclloouudd ccoolloorrss ((aanndd tthheeiirr eevvoolluuttiioonn)).. WWee
wwiillll mmeeaassuurree wwiinnddss uussiinngg sseettss ooff gglloobbaall mmaappss tthhaatt ccoovveerr ttwwoo ooff JJuunnoo''ss ppeerriijjoovvee ppaasssseess,, cchhaarraacctteerriizziinngg tthhee
ttiimmee--vvaarryyiinngg ddyynnaammiiccss ooff wwaavveess,, jjeettss,, vvoorrttiicceess,, aanndd ssttoorrmmss.. TThhee rreemmaaiinniinngg ppeerriijjoovvee ppaasssseess wwiillll bbee ccoovveerreedd bbyy
ssnnaappsshhoott ((11--oorrbbiitt)) vviissiittss,, ssuufffificciieenntt ttoo cchhaarraacctteerriizzee ffeeaattuurree mmoorrpphhoollooggyy aalloonngg eeaacchh JJuunnoo ttrraacckk aatt hhiigghh
rreessoolluuttiioonn.. TThheessee oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll ggiivvee ccrruucciiaall ccoonntteexxtt ffoorr MMWWRR oobbsseerrvvaattiioonnss aanndd eennaabbllee mmoorree pprreecciissee
rreettrriieevvaallss  ffrroomm  MMWWRR  ddaattaa..  

EEaarrtthh--bbaasseedd ssuuppppoorrtt iiss ppaarrttiiccuullaarrllyy iimmppoorrttaanntt ffoorr JJuunnoo,, dduuee ttoo iittss hhiigghhllyy eecccceennttrriicc oorrbbiitt aanndd ssppeecciiaalliizzeedd
iinnssttrruummeennttaattiioonn.. WWFFCC33//UUVVIISS iimmaaggiinngg ccaann ppllaayy aann iimmppoorrttaanntt rroollee iinn tthhee eeffffoorrtt,, ssiinnccee nnoo ootthheerr ffaacciilliittyy ccaann oobbttaaiinn
pprreecciissee 22DD wwiinndd fifieellddss aanndd UUVV//ooppttiiccaall pphhoottoommeettrryy aatt hhiigghh ssppaattiiaall rreessoolluuttiioonn.. WWiitthhoouutt tthhee HHSSTT ccoommppoonneenntt ooff
tthhiiss  ccaammppaaiiggnn,,  kkeeyy  ddyynnaammiiccaall  ccoonnssttrraaiinnttss  wwiillll  bbee  mmiissssiinngg..

224400 66//2244//22001166

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2244  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
IIGGMM  aanndd  CCOOSS

IIDD:: 1144880099
AAnn  AAccccuurraattee  MMeeaassuurreemmeenntt  ooff  tthhee  IIGGMM  HHeeIIII  LLyymmaann  AAllpphhaa  FFoorreesstt  ttoowwaarrdd  aa  NNeewwllyy
DDiissccoovveerreedd  UUVV--bbrriigghhtt  QQuuaassaarr  aatt  zz>>33..55

GGaabboorr WWoorrsseecckk

MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroonnoommiiee,,  HHeeiiddeellbbeerrgg
TThhee aaddvveenntt ooff GGAALLEEXX aanndd CCOOSS hhaavvee rreevvoolluuttiioonniizzeedd oouurr vviieeww ooff HHeeIIII rreeiioonniizzaattiioonn,, tthhee fifinnaall mmaajjoorr pphhaassee
ttrraannssiittiioonn ooff tthhee iinntteerrggaallaaccttiicc mmeeddiiuumm.. CCOOSS ssppeeccttrraa ooff tthhee HHeeIIII LLyymmaann aallpphhaa ffoorreesstt hhaavvee ccoonnfifirrmmeedd wwiitthh hhiigghh
ccoonnfifiddeennccee tthhee hhiigghh HHeeIIII ttrraannssmmiissssiioonn tthhaatt ssiiggnniififieess tthhee ccoommpplleettiioonn ooff HHeeIIII rreeiioonniizzaattiioonn aatt zz~~22..77.. HHoowweevveerr,, tthhee
hhaannddffuull ooff zz>>33..55 qquuaassaarrss oobbsseerrvveedd ttoo ddaattee sshhooww aa sseett ooff HHeeIIII ttrraannssmmiissssiioonn ''ssppiikkeess'' aanndd llaarrggeerr rreeggiioonnss wwiitthh
nnoonn--zzeerroo ttrraannssmmiissssiioonn tthhaatt ssuuggggeesstt HHeeIIII rreeiioonniizzaattiioonn wwaass wweellll uunnddeerrwwaayy bbyy zz==44.. TThhiiss iiss iinn ssttrriikkiinngg ccoonnflfliicctt wwiitthh
pprreeddiiccttiioonnss ffrroomm ssttaattee--ooff--tthhee--aarrtt rraaddiiaattiivvee ttrraannssffeerr ssiimmuullaattiioonnss ooff aa HHeeIIII rreeiioonniizzaattiioonn ddrriivveenn bbyy bbrriigghhtt qquuaassaarrss..
EExxppllaaiinniinngg tthheessee mmeeaassuurreemmeennttss mmaayy rreeqquuiirree eeiitthheerr ffaaiinntt qquuaassaarrss oorr mmoorree eexxoottiicc ssoouurrcceess ooff hhaarrdd pphhoottoonnss aatt
zz>>44,, wwiitthh ccoonnccoommiittaanntt iimmpplliiccaattiioonnss ffoorr HHII rreeiioonniizzaattiioonn.. WWee pprrooppoossee hheerree ttoo oobbsseerrvvee JJ22335544--22003333,, aann FFUUVV--
bbrriigghhtt qquuaassaarr aatt zz==33..778866 tthhaatt wwee rreecceennttllyy ddiissccoovveerreedd iinn aa ddeeddiiccaatteedd ssuurrvveeyy ffoorr lliikkeellyy HHeeIIII--ttrraannssmmiittttiinngg
qquuaassaarrss.. WWiitthh tthhiiss CCOOSS//GG114400LL ssppeeccttrruumm,, wwee wwoouulldd ccoonnfifirrmm tthhaatt tthhee qquuaassaarr iiss vvaalluuaabbllee ffoorr ssttuuddiieess ooff tthhee HHeeIIII
LLyymmaann aallpphhaa ffoorreesstt bbyy iiddeennttiiffyyiinngg ppoossssiibbllee iinntteerrllooppiinngg llooww--zz HHII aabbssoorrbbeerrss,, pprroovviiddee aaccccuurraattee mmeeaassuurreemmeennttss ooff
tthhee IIGGMM HHeeIIII ooppaacciittyy,, aanndd pprroovviiddee oonnllyy tthhee tthhiirrdd zz>>33..55 ssiigghhttlliinnee tthhaatt wwoouulldd aallllooww ffoorr hhiigghh--rreessoolluuttiioonn GG113300MM
ssppeeccttrroossccooppyy bbeeffoorree tthhee eenndd ooff HHSSTT''ss mmiissssiioonn.. TThhee pprrooppoosseedd oobbsseerrvvaattiioonnss wwoouulldd mmaarrkk oonnllyy tthhee ffoouurrtthh
oobbsseerrvvaattiioonn ooff tthhee HHeeIIII LLyymmaann aallpphhaa ffoorreesstt aatt zz>>33..77 aanndd tthhee ssoouurrccee wwoouulldd bbee tthhee 22nndd--bbrriigghhtteesstt kknnoowwnn oonn tthhee
sskkyy  aatt  tthheessee  rreeddsshhiiffttss..

224411 66//2244//22001166

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2244  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
EExxooPPllaanneettss

IIDD:: 1144664466
AA  WWhhiittee  DDwwaarrff  wwiitthh  aann  AAccttiivveellyy  DDiissiinntteeggrraattiinngg  AAsstteerrooiidd

SSiiyyii XXuu

EEuurrooppeeaann  SSoouutthheerrnn  OObbsseerrvvaattoorryy  --  GGeerrmmaannyy
WWee hhaavvee rreecceennttllyy ddiissccoovveerreedd aa wwhhiittee ddwwaarrff wwiitthh aann aaccttiivveellyy ddiissiinntteeggrraattiinngg aasstteerrooiidd.. UUssiinngg ddaattaa ffrroomm tthhee KKeepplleerr
eexxtteennddeedd mmiissssiioonn,, ttrraannssiittss wwiitthh ppeerriiooddss lleessss tthhaann 55 hhoouurrss hhaavvee bbeeeenn ddeetteecctteedd ffrroomm aatt lleeaasstt 66 oobbjjeeccttss..
EEvviiddeennccee ffoorr cciirrccuummsstteellllaarr dduusstt wwaass ffoouunndd bbyy ccoommppaarriinngg UUKKIIDDSSSS aanndd WWIISSEE ddaattaa.. HHiigghh--rreessoolluuttiioonn ooppttiiccaall
ssppeeccttrroossccooppiicc ddaattaa ffrroomm KKeecckk sshhooww tthhaatt tthhee hhoosstt ssttaarr iiss hheeaavviillyy ppoolllluutteedd wwiitthh 1111 hheeaavvyy eelleemmeennttss aanndd aallssoo
ddiissppllaayyss nnuummeerroouuss aabbssoorrppttiioonn lliinneess ffrroomm cciirrccuummsstteellllaarr ggaass.. TThhiiss ssyysstteemm hhaass bbeeccoommee mmuucchh mmoorree aaccttiivvee ssiinnccee iittss
oorriiggiinnaall ddiissccoovveerryy.. WWee wweerree ggrraanntteedd mmiidd--ccyyccllee oobbsseerrvviinngg ttiimmee wwiitthh HHuubbbbllee aanndd aa ffeeww ootthheerr tteelleessccooppeess ttoo
ppeerrffoorrmm ssiimmuullttaanneeoouuss oobbsseerrvvaattiioonnss.. OOuurr pprreelliimmiinnaarryy aannaallyyssiiss aallrreeaaddyy sshhoowwss nneeww eemmeerrggiinngg ffeeaattuurreess.. WWee pprrooppoossee
ttoo mmoonniittoorr tthhiiss ssyysstteemm ttwwoo mmoorree ttiimmeess ffoorr tthhee nneexxtt yyeeaarr aanndd ssttuuddyy tthhee rreeaall ttiimmee ddiissiinntteeggrraattiioonn ooff aann aasstteerrooiidd
aarroouunndd  aa  wwhhiittee  ddwwaarrff..

224422 66//2244//22001166

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2244  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess

IIDD:: 1144775511
RReessoollvviinngg  FFee--rriicchh  NNeeuuttrraall  IISSMM  iinn  aa  MMaassssiivvee  QQuuiieesscceenntt  GGaallaaxxyy  aatt  zz~~00..44

FFaakkhhrrii ZZaahheeddyy

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CChhiiccaaggoo
RRoouugghhllyy 4400%% ooff eelllliippttiiccaall ggaallaaxxiieess aarree ffoouunndd ttoo ccoonnttaaiinn ccooooll ggaass bbuutt eexxhhiibbiitt nnoo oonn--ggooiinngg ssttaarr ffoorrmmaattiioonn,,
iinnddiiccaattiinngg tthhaatt ssoommee ffeeeeddbbaacckk mmeecchhaanniissmmss aarree aatt wwoorrkk.. WWhhiillee AAGGNN ffeeeeddbbaacckk iiss ccoommmmoonnllyy tthhoouugghhtt ttoo bbee
rreessppoonnssiibbllee ffoorr qquueenncchhiinngg ssttaarr ffoorrmmaattiioonn iinn mmaassssiivvee hhaallooss,, rreecceenntt wwoorrkk hhaass rreeiitteerraatteedd tthhee iimmppoorrttaannccee ooff
ffeeeeddbbaacckk ffrroomm oolldd sstteellllaarr ppooppuullaattiioonnss,, iinncclluuddiinngg TTyyppee IIaa ssuuppeerrnnoovvaaee ((SSNNee IIaa)).. IInn ZZaahheeddyy eett aall.. ((22001166)),, wwee
rreeppoorrtteedd ddeetteeccttiioonnss ooff uullttrraa--ssttrroonngg MMggIIII aabbssoorrppttiioonn ((>>33..66 AAnngg)) aatt 11--22 eeffffeeccttiivvee rraaddiiii ooff aa mmaassssiivvee qquuiieesscceenntt
lleennssiinngg ggaallaaxxyy aatt zz==00..440088.. SSttrroonngg MMggIIII,, FFeeIIII,, MMggII,, aanndd CCaaIIII aabbssoorrppttiioonn aarree ffoouunndd aatt tthhee lleennss rreeddsshhiifftt aalloonngg ttwwoo
lleennsseedd QQSSOO ssiigghhttlliinneess sseeppaarraatteedd bbyy ~~88 kkppcc.. TThhee aabbssoorrbbeerrss aarree rreessoollvveedd iinnttoo 1155 ccoommppoonneennttss wwiitthh lliinnee--ooff--ssiigghhtt
vveelloocciittyy sspprreeaadd ooff ~~660000 kkmm//ss.. TThhee llaarrggee oobbsseerrvveedd iioonniicc ccoolluummnn ddeennssiittiieess,, NN>>11ee1144 ccmm^̂--22 ssuuggggeesstt llaarrggee
nneeuuttrraall hhyyddrrooggeenn ccoolluummnn ddeennssiittiieess NN((HHII))>>11ee1188 ccmm^̂--22 aanndd aa ssiiggnniifificcaanntt nneeuuttrraall ggaass ffrraaccttiioonn.. TThhee mmoosstt ssttrriikkiinngg
ffeeaattuurree iiss tthhee uunniiffoorrmmllyy llaarrggee FFee//MMgg rraattiioo aaccrroossss tthhee ffuullll 660000 kkmm//ss vveelloocciittyy rraannggee,, ssuuggggeessttiinngg aa llaarrggee
ccoonnttrriibbuuttiioonn iinn cchheemmiiccaall eennrriicchhmmeenntt ffrroomm SSNNee IIaa ((>>2200%%)).. HHeerree wwee pprrooppoossee QQSSOO aabbssoorrppttiioonn--lliinnee ssppeeccttrroossccooppyy
ooff tthhiiss uunniiqquuee ssyysstteemm uussiinngg SSTTIISS aanndd tthhee GG114400LL ggrraattiinngg wwiitthh tthhee sslliitt oorriieenntteedd aalloonngg tthhee ttwwoo lleennsseedd QQSSOOss..
TThhee ggooaall iiss ttoo ddeetteerrmmiinnee NN((HHII)) ffrroomm oobbsseerrvvaattiioonnss ooff tthhee ffuullll LLyymmaann aabbssoorrppttiioonn sseerriieess aanndd ggaass--pphhaassee mmeettaalllliicciittyy
ooff tthhee iinntteerrsstteellllaarr mmeeddiiuumm aatt ttwwoo llooccaattiioonnss sseeppaarraatteedd bbyy ~~88 kkppcc iinn aann eelllliippttiiccaall ggaallaaxxyy bbeeyyoonndd tthhee llooccaall
uunniivveerrssee.. WWiitthh aa mmooddeesstt iinnvveessttmmeenntt ooff HHSSTT ttiimmee,, wwee wwiillll bbee aabbllee ttoo eexxaammiinnee tthhee eexxtteenntt SSNNee IIaa--ddrriivveenn
ffeeeeddbbaacckk  iinn  aa  ddiissttaanntt  qquuiieesscceenntt  ggaallaaxxyy  uussiinngg  tthhiiss  uunniiqquuee  ddoouubbllee--lleennss  ssyysstteemm..
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CCyyccllee  2244  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: AARR
GGaallaaxxiieess

IIDD:: 1144559922
FFrroomm  mmoolleeccuullaarr  ttoo  ccoorroonnaall  lliinneess::  aa  CCOOSS  ssuurrvveeyy  ooff  mmuullttii--pphhaassee  ggaallaaccttiicc  oouuttflfloowwss

NNaaddiiaa ZZaakkaammsskkaa

TThhee  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy
GGaallaaccttiicc wwiinnddss ppoowweerreedd bbyy ssuuppeerrnnoovvaaee oorr aaccttiivvee ggaallaaccttiicc nnuucclleeii ((AAGGNN)) aarree aa mmaajjoorr ccoommppoonneenntt ooff ggaallaaxxyy
ffoorrmmaattiioonn aanndd aarree tthhoouugghhtt ttoo ddrriivvee tthhee mmeettaalllliicciittyy eevvoolluuttiioonn aanndd tthhee sstteellllaarr mmaassss eevvoolluuttiioonn ooff tthhee uunniivveerrssee..
TThheeyy aarree ccoommppoosseedd ooff ggaass aatt aann eexxttrreemmeellyy wwiiddee rraannggee ooff pphhyyssiiccaall ccoonnddiittiioonnss,, wwhhiicchh pprreesseennttss aa mmaajjoorr
tthheeoorreettiiccaall aanndd oobbsseerrvvaattiioonnaall oobbssttaaccllee;; aass aa rreessuulltt,, tthhee bbaallaannccee ooff eenneerrggyy aanndd mmaassss oouuttflflooww rraatteess bbeettwweeeenn
ddiiffffeerreenntt pphhaasseess iiss nnoott kknnoowwnn.. WWee wwiillll ssyysstteemmaattiiccaallllyy aannaallyyzzee tthhee eennttiirree CCOOSS aarrcchhiivvee ttoo iiddeennttiiffyy aabbssoorrppttiioonn
ffeeaattuurreess pprroobbiinngg aallll pphhaasseess ooff tthhee oouuttflflooww,, ffrroomm hhoott ttoo mmoolleeccuullaarr pphhaassee.. WWee wwiillll ccoonndduucctt tthhee fifirrsstt ssyysstteemmaattiicc
sseeaarrcchh ooff ddiiffffuussee mmoolleeccuullaarr ggaass pprroobbeedd bbyy tthhee LLyymmaann--WWeerrnneerr aabbssoorrppttiioonn bbaannddss.. WWee wwiillll ddeetteerrmmiinnee tthhee oouuttflflooww
ccoonnttrriibbuuttiioonn bbyy kkiinneemmaattiicc aannaallyyssiiss aanndd wwee wwiillll aannaallyyzzee tthhee rreellaattiioonnsshhiipp bbeettwweeeenn tthhee kkiinneemmaattiiccss ooff ddiiffffeerreenntt
pphhaasseess.. WWee wwiillll ssttuuddyy oouuttflfloowwss,, tthheeiirr kkiinneemmaattiiccss aanndd tthheeiirr mmuullttii--pphhaassee ssttrruuccttuurree aass aa ffuunnccttiioonn ooff ggaallaaxxyy ttyyppee
aanndd oouuttflflooww ttyyppee ((ssttaarrbbuurrsstt--ddrriivveenn vvss AAGGNN--ddrriivveenn)) aanndd aa vvaarriieettyy ooff ggaallaaccttiicc ppaarraammeetteerrss ssuucchh aass sstteellllaarr mmaassss
aanndd ssttaarr ffoorrmmaattiioonn rraatteess.. WWee wwiillll ddiirreeccttllyy ccoommppaarree oouurr oobbsseerrvvaattiioonnss wwiitthh FFIIRREE nnuummeerriiccaall ssiimmuullaattiioonnss ooff ggaallaaccttiicc
wwiinnddss.. OOuurr aannaallyyssiiss wwiillll pprroovviiddee tthhee fifirrsstt ccoommpprreehheennssiivvee vviieeww ooff tthhee ddiiffffuussee mmoolleeccuullaarr pphhaassee ooff tthhee oouuttflfloowwss
aanndd wwiillll aaddddrreessss aa lloonngg--ssttaannddiinngg pprroobblleemm ooff mmeeaassuurriinngg tthhee eenneerrggeettiiccss ooff tthhee ddiiffffeerreenntt ccoommppoonneennttss ooff ggaallaaccttiicc
wwiinnddss..
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CCyyccllee  2244  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
BBllaacckkhhoolleess

IIDD:: 1144660088
HHoosstt  ggaallaaxxiieess  ooff  hhiigghh--rreeddsshhiifftt  qquuaassaarrss  wwiitthh  eexxttrreemmee  oouuttflfloowwss

NNaaddiiaa ZZaakkaammsskkaa

TThhee  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy
FFeeeeddbbaacckk ffrroomm aaccccrreettiinngg ssuuppeerrmmaassssiivvee bbllaacckk hhoolleess iiss nnooww aa ssttaannddaarrdd iinnggrreeddiieenntt iinn ggaallaaxxyy ffoorrmmaattiioonn mmooddeellss.. IItt
hhaass lloonngg bbeeeenn ssppeeccuullaatteedd tthhaatt ppoowweerrffuull qquuaassaarrss,, ttrriiggggeerreedd iinn mmaajjoorr ggaass--rriicchh mmeerrggeerrss,, hhaadd aa pprrooffoouunndd iimmppaacctt
oonn ggaallaaxxyy ffoorrmmaattiioonn vviiaa qquuaassaarr--ddrriivveenn wwiinnddss.. TThhiiss pprroocceessss mmuusstt hhaavvee bbeeeenn aatt iittss ppeeaakk dduurriinngg tthhee eeppoocchh ooff
mmoosstt aaccttiivvee ggaallaaxxyy ffoorrmmaattiioonn aanndd qquuaassaarr aaccttiivviittyy aatt zz==22--33,, yyeett tthheerree iiss nnoott yyeett aannyy ddiirreecctt oobbsseerrvvaattiioonnaall
ssuuppppoorrtt ffoorr tthhiiss lloonngg--hhyyppootthheessiizzeedd pprroocceessss.. WWee hhaavvee ddiissccoovveerreedd aa ppooppuullaattiioonn ooff eexxttrreemmeellyy lluummiinnoouuss ((LL>>11ee4477
eerrgg//ss)) rreedd qquuaassaarrss wwiitthh ppeeccuulliiaarr lliinnee pprrooppeerrttiieess aatt zz==22--33 wwhhiicchh sshhooww uunnpprreecceeddeenntteedd ssiiggnnaattuurreess ooff ppoowweerrffuull
vv>>22000000 kkmm//ss oouuttflfloowwss iinn tthheeiirr [[OOIIIIII]]55000077AA lliinneess.. WWee pprrooppoossee ttoo iimmaaggee eelleevveenn ooff tthheessee oobbjjeeccttss wwiitthh tthhee HHSSTT
iinn ttwwoo fifilltteerrss,, oonnee pprroobbiinngg rreesstt--ffrraammee UUVV aanndd oonnee pprroobbiinngg tthhee rreesstt--ffrraammee ooppttiiccaall.. TThhee rreesstt--ffrraammee ooppttiiccaall
oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll ddiirreeccttllyy pprroobbee tthhee ddyynnaammiiccaall ssttaattee aanndd eexxtteenntt ooff tthhee hhoossttss ooff lluummiinnoouuss oobbssccuurreedd qquuaassaarrss aanndd
sseeaarrcchh ffoorr ccoommppaanniioonnss aanndd mmeerrggeerr ssiiggnnaattuurreess.. WWee wwiillll ddeetteerrmmiinnee tthhee mmaasssseess ooff tthhee sstteellllaarr ccoommppoonneenntt ttoo
ddeetteerrmmiinnee iiff tthhee bbuullggeess ooff tthhee qquuaassaarr hhoossttss hhaavvee aallrreeaaddyy bbeeccoommee aappppaarreenntt iinn tthhiiss eeppoocchh.. UUssiinngg tthhee rreesstt--ffrraammee
UUVV oobbsseerrvvaattiioonnss,, wwee wwiillll pprroobbee tthhee ddiissttrriibbuuttiioonn ooff tthhee ggaass iinn qquuaassaarr hhoossttss bbyy oobbsseerrvviinngg tthhee mmoorrpphhoollooggyy ooff
oonnggooiinngg ssttaarr ffoorrmmaattiioonn aanndd ssccaatttteerreedd lliigghhtt ffrroomm tthhee cceennttrraall eennggiinnee.. OOuurr ttaarrggeettss aarree tthhee bbeesstt ccaannddiiddaatteess ttoo
pprroobbee tthhee lloonngg--ssppeeccuullaatteedd mmeerrggeerr--ddrriivveenn sscceennaarriioo ffoorr qquuaassaarr aaccttiivviittyy,, aanndd oouurr pprrooppoosseedd HHSSTT oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll
ddeefifinniittiivveellyy  ddeetteerrmmiinnee  wwhheetthheerr  tthhiiss  pprroocceessss  ddrriivveess  tthhee  eevvoolluuttiioonn  ooff  mmaassssiivvee  ggaallaaxxiieess..
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