
CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SSoollaarr  SSyysstteemm
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OOrrbbiittaall  ppeerriioodd  aanndd  ffoorrmmaattiioonn  pprroocceessss  ooff  tthhee  eexxcceeppttiioonnaall  bbiinnaarryy  aasstteerrooiidd  ssyysstteemm
228888PP

JJeessssiiccaa AAggaarrwwaall

MMaaxx  PPllaanncckk  IInnssttiittuuttee  ffoorr  SSoollaarr  SSyysstteemm  RReesseeaarrcchh
TThhee 228888PP ((330000116633)) bbiinnaarryy aasstteerrooiidd ssyysstteemm iiss uunniiqquuee aanndd ppuuzzzzlliinngg ffoorr iittss uunnuussuuaall ccoommbbiinnaattiioonn ooff pprrooppeerrttiieess.. IItt
ccoommbbiinneess aa wwiiddee sseeppaarraattiioonn wwiitthh nneeaarr--eeqquuaall ccoommppoonneenntt ssiizzeess,, aanndd aa hhiigghh eecccceennttrriicciittyy wwiitthh aalliiggnnmmeenntt ooff tthhee
mmuuttuuaall aanndd hheelliioocceennttrriicc oorrbbiittaall ppllaanneess.. IInn aaddddiittiioonn,, iitt iiss oonnee ooff fifivvee kknnoowwnn aaccttiivvee aasstteerrooiiddss wwiitthh ssuubblliimmaattiioonn--
ddrriivveenn dduusstt pprroodduuccttiioonn.. OOrrbbiittaall fifittss ttoo hhiigghh--rreessoolluuttiioonn ddaattaa oobbttaaiinneedd iinn CCyyccllee 2244 aarree iinnccoonncclluussiivvee rreeggaarrddiinngg tthhee
oorrbbiittaall ppeerriioodd aanndd tthheerreeffoorree tthhee ttoottaall aanngguullaarr mmoommeennttuumm ccoonntteenntt,, ccrruucciiaall ttoo ddiissccrriimmiinnaattee bbeettwweeeenn ffoorrmmaattiioonn ooff
tthhee bbiinnaarryy ssyysstteemm vviiaa rroottaattiioonnaall fifissssiioonn oorr iimmppaacctt.. WWee rreeqquueesstt fifivvee oorrbbiittss ooff HHSSTT//WWFFCC33 ttiimmee ttoo mmeeaassuurree tthhee
ttiimmee eevvoolluuttiioonn ooff tthhee ccoommppoonneenntt sseeppaarraattiioonn uunnddeerr tthhee ffaavvoouurraabbllee vviieewwiinngg ggeeoommeettrryy aalloonngg tthhee ssyysstteemm''ss mmiinnoorr
aaxxiiss aarroouunndd tthhee ppeerriiggeeee ppaassssaaggee iinn DDeecceemmbbeerr 22001177,, ttoo ccoonnssttrraaiinn wwiitthh hhiigghh cceerrttaaiinnttyy tthhee oorrbbiittaall ppeerriioodd aanndd
eecccceennttrriicciittyy ooff tthhee ssyysstteemm,, aanndd tthheerreeffoorree iittss ttoottaall aanngguullaarr mmoommeennttuumm ccoonntteenntt.. TThhiiss iiss ccrruucciiaall ttoo ddiissccrriimmiinnaattee
bbeettwweeeenn tthhee ttwwoo ffoorrmmaattiioonn sscceennaarriiooss aanndd ttoo uunnddeerrssttaanndd tthhee ccoonnnneeccttiioonn bbeettwweeeenn tthhee aaccttiivviittyy aanndd tthhee bbiinnaarryy
nnaattuurree..  AAss  228888PP  iiss  hheeaaddiinngg  ttoowwaarrddss  aapphheelliioonn,,  tthhee  nneexxtt  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  rreessoollvvee  iittss  ccoommppoonneennttss  wwiillll  bbee  iinn  22002211..
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AA  UUVV  ssppeeccttrroossccooppiicc  ssuurrvveeyy  ooff  ppeerriiooddiicc  MM  ddwwaarrffss  iinn  tthhee  HHyyaaddeess

MMaarrcceell AAgguueerrooss

CCoolluummbbiiaa  UUnniivveerrssiittyy  iinn  tthhee  CCiittyy  ooff  NNeeww  YYoorrkk
BBeeccaauussee ooff iittss pprrooxxiimmiittyy,, tthhee 665500--MMyyrr--oolldd HHyyaaddeess ooppeenn cclluusstteerr iiss aa uunniiqquuee rreessoouurrccee ffoorr eexxpplloorriinngg tthhee
rreellaattiioonnsshhiipp bbeettwweeeenn mmaaggnneettiicc aaccttiivviittyy,, rroottaattiioonn,, aanndd aaggee iinn llooww--mmaassss ssttaarrss.. WWhhiillee tthhee cclluusstteerr hhaass bbeeeenn llaarrggeellyy
iiggnnoorreedd iinn UUVV ssttuuddiieess ooff tthhee ddeeppeennddeennccee ooff aaccttiivviittyy oonn rroottaattiioonn,, wwee nnooww hhaavvee aann eexxtteennssiivvee aanndd ggrroowwiinngg sseett ooff
ccoommpplleemmeennttaarryy rroottaattiioonn ppeerriioodd,, HHaallpphhaa,, aanndd XX--rraayy mmeeaassuurreemmeennttss wwiitthh wwhhiicchh ttoo eexxaammiinnee iinn ddeettaaiill tthhee rroottaattiioonn--
aaccttiivviittyy rreellaattiioonn aatt 665500 MMyyrr aanndd ttoo ccoonnssttrraaiinn tthheeoorriieess ooff mmaaggnneettiicc hheeaattiinngg.. WWee pprrooppoossee ttoo mmeeaassuurree MMgg IIII lliinnee
eemmiissssiioonn,, tthhee ssttrroonnggeesstt NNUUVV aaccttiivviittyy ttrraacceerr,, iinn CCOOSS ssppeeccttrraa ooff 1188 HHyyaaddss rraannggiinngg iinn ssppeeccttrraall ttyyppee ffrroomm MM00 ttoo
MM77 wwiitthh kknnoowwnn rroottaattiioonn ppeerriiooddss aanndd HHaallpphhaa aanndd XX--rraayy mmeeaassuurreemmeennttss.. TThheessee ssttaarrss ffoorrmm aa rreepprreesseennttaattiivvee
ssaammppllee ooff MM--ddwwaarrff HHyyaaddss wwiitthh kknnoowwnn ppeerriiooddss aanndd aarree aa ssiiggnniifificcaanntt aaddddiittiioonn ttoo,, aanndd eexxppaannssiioonn ooff,, tthhee ssaammppllee
ooff 2200 mmaaiinnllyy ssoollaarr--mmaassss rroottaattoorrss wwiitthh eexxiissttiinngg ((mmoossttllyy llooww--rreessoolluuttiioonn)) IIUUEE NNUUVV ssppeeccttrraa.. TThhee MMgg IIII
mmeeaassuurreemmeennttss wwiillll ccoonnttrriibbuuttee ssiiggnniifificcaannttllyy ttoo oouurr ggooaall ooff mmaappppiinngg oouutt tthhee rroottaattiioonn--aaccttiivviittyy rreellaattiioonn ssttaarr--bbyy--ssttaarr
iinn tthhiiss bbeenncchhmmaarrkk ooppeenn cclluusstteerr.. TThhiiss,, iinn ttuurrnn,, wwiillll mmoovvee uuss ttoowwaarrdd aann iimmpprroovveedd uunnddeerrssttaannddiinngg ooff tthhee rraaddiiaattiioonn
eennvviirroonnmmeenntt  aanndd  hhaabbiittaabbiilliittyy  ooff  tthhee  eexxooppllaanneettss  wwee  ccoonnttiinnuuee  ttoo  fifinndd  aarroouunndd  llooww--mmaassss  ssttaarrss..
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AA  UUVV  ssppeeccttrroossccooppiicc  ssnnaappsshhoott  ssuurrvveeyy  ooff  llooww--mmaassss  ssttaarrss  iinn  tthhee  HHyyaaddeess

MMaarrcceell AAgguueerrooss

CCoolluummbbiiaa  UUnniivveerrssiittyy  iinn  tthhee  CCiittyy  ooff  NNeeww  YYoorrkk
BBeeccaauussee ooff iittss pprrooxxiimmiittyy,, tthhee 665500--MMyyrr--oolldd HHyyaaddeess ooppeenn cclluusstteerr iiss aa uunniiqquuee rreessoouurrccee ffoorr eexxpplloorriinngg tthhee
rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  mmaaggnneettiicc  aaccttiivviittyy,,  rroottaattiioonn,,  aanndd  aaggee  iinn  llooww--mmaassss  ssttaarrss..  WWhhiillee  tthhee  cclluusstteerr  hhaass  bbeeeenn  llaarrggeellyy
iiggnnoorreedd iinn UUVV ssttuuddiieess ooff tthhee ddeeppeennddeennccee ooff aaccttiivviittyy oonn rroottaattiioonn,, wwee nnooww hhaavvee aann eexxtteennssiivvee aanndd ggrroowwiinngg sseett ooff
ccoommpplleemmeennttaarryy  rroottaattiioonn  ppeerriioodd,,  HHaallpphhaa,,  aanndd  XX--rraayy  mmeeaassuurreemmeennttss  wwiitthh  wwhhiicchh  ttoo  eexxaammiinnee  iinn  ddeettaaiill  tthhee  rroottaattiioonn--
aaccttiivviittyy rreellaattiioonn aatt 665500 MMyyrr aanndd ttoo ccoonnssttrraaiinn tthheeoorriieess ooff mmaaggnneettiicc hheeaattiinngg.. WWee pprrooppoossee ttoo mmeeaassuurree MMgg IIII lliinnee
eemmiissssiioonn,,  tthhee  ssttrroonnggeesstt  NNUUVV  aaccttiivviittyy  ttrraacceerr,,  iinn  CCOOSS  ssppeeccttrraa  ooff  8866  HHyyaaddss  rraannggiinngg  iinn  ssppeeccttrraall  ttyyppee  ffrroomm  GG22  ttoo
MM44 wwiitthh kknnoowwnn rroottaattiioonn ppeerriiooddss oorr ccuurrrreennttllyy bbeeiinngg oobbsseerrvveedd bbyy KK22.. TThheessee ssttaarrss ffoorrmm aa rreepprreesseennttaattiivvee ssaammppllee
ooff  llooww--mmaassss  HHyyaaddss  wwiitthh  kknnoowwnn  ppeerriiooddss  aanndd  aarree  aa  ssiiggnniifificcaanntt  aaddddiittiioonn  ttoo,,  aanndd  eexxppaannssiioonn  ooff,,  tthhee  ssaammppllee  ooff  2200
mmaaiinnllyy ssoollaarr--mmaassss rroottaattoorrss wwiitthh eexxiissttiinngg ((mmoossttllyy llooww--rreessoolluuttiioonn)) IIUUEE NNUUVV ssppeeccttrraa.. TThhee MMgg IIII mmeeaassuurreemmeennttss wwiillll
ccoonnttrriibbuuttee ssiiggnniifificcaannttllyy ttoo oouurr ggooaall ooff mmaappppiinngg oouutt tthhee rroottaattiioonn--aaccttiivviittyy rreellaattiioonn ssttaarr--bbyy--ssttaarr iinn tthhiiss bbeenncchhmmaarrkk
ooppeenn cclluusstteerr.. TThhiiss,, iinn ttuurrnn,, wwiillll mmoovvee uuss ttoowwaarrdd aann iimmpprroovveedd uunnddeerrssttaannddiinngg ooff tthhee rraaddiiaattiioonn eennvviirroonnmmeenntt aanndd
hhaabbiittaabbiilliittyy  ooff  tthhee  eexxooppllaanneettss  wwee  ccoonnttiinnuuee  ttoo  fifinndd  aarroouunndd  llooww--mmaassss  ssttaarrss..
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TTeessttiinngg  DDuusstt  MMooddeellss  aatt  MMooddeerraattee  RReeddsshhiifftt::  IIss  tthhee  zz==00..443377  DDLLAA  ttoowwaarrdd  33CC  119966
RRiicchh  iinn  CCaarrbboonnaacceeoouuss  DDuusstt??

MMoonniiqquuee AAlllleerr

GGeeoorrggiiaa  SSoouutthheerrnn  UUnniivveerrssiittyy  RReess..  &&  SSvvcc..  FFoouunnddaattiioonn,,  IInncc
IInntteerrsstteellllaarr dduusstt ggrraaiinnss ppllaayy aa ccrriittiiccaall rroollee iinn tthhee ffoorrmmaattiioonn ooff ssttaarrss,, aanndd ssiiggnniifificcaannttllyy iimmppaacctt tthhee eevvoolluuttiioonn aanndd
aappppeeaarraannccee ooff ddiissttaanntt ggaallaaxxiieess.. HHiigghh rreeddsshhiifftt ssttuuddiieess mmuusstt aaccccoouunntt ffoorr tthhiiss dduusstt.. DDuusstt ggrraaiinnss iinn tthhee MMiillkkyy WWaayy
aarree pprreeddoommiinnaatteellyy ccaarrbboonnaacceeoouuss aanndd ssiilliiccaattee,, eeaacchh ooff wwhhiicchh pprroodduucceess uunniiqquuee ssppeeccttrraall ssiiggnnaattuurreess iinn tthhee
eexxttiinnccttiioonn ccuurrvvee.. IInn ddiissttaanntt ggaallaaxxiieess,, tthhee ccoommppoossiittiioonn ooff dduusstt ggrraaiinnss aanndd tthhee rreellaattiivvee aammoouunntt ooff ssiilliiccaattee aanndd
ccaarrbboonnaacceeoouuss dduusstt ccaann bbee ssttuuddiieedd uussiinngg tthhee eexxttiinnccttiioonn ccuurrvveess aalloonngg lluummiinnoouuss bbaacckkggrroouunndd qquuaassaarr ssiigghhttlliinneess
pprroodduucceedd bbyy ggaass--rriicchh ffoorreeggrroouunndd aabbssoorrbbeerrss.. OOuurr pprreevviioouuss wwoorrkk ssuuggggeessttss tthhaatt dduusstt ggrraaiinnss iinn ddiissttaanntt ggaallaaxxiieess
aarree oofftteenn mmoorree ssiilliiccaattee--rriicchh tthhaann iinn tthhee MMiillkkyy WWaayy,, bbuutt tthhaatt tthhee dduusstt mmaayy bbee pprreeddoommiinnaatteellyy ssiilliiccaattee oorr
ccaarrbboonnaacceeoouuss aalloonngg aa ssiigghhttlliinnee.. WWee pprreeddiicctt tthhaatt ssiilliiccaattee--ppoooorr,, dduussttyy DDLLAAss sshhoouulldd bbee rriicchh iinn ccaarrbboonnaacceeoouuss dduusstt,,
aanndd eexxhhiibbiitt aa rreellaattiivveellyy ssttrroonngg 22117755 AA bbuummpp.. TToo tteesstt tthhiiss hhyyppootthheessiiss,, wwee pprrooppoossee GG223300LL//443300LL SSTTIISS ssppeeccttrraa
ccoovveerriinngg tthhee 22117755 AA bbuummpp iinn tthhee dduussttyy zz==00..443377 DDLLAA ttoowwaarrdd 33CC 119966,, wwhhiicchh iiss hhoosstteedd iinn aa bbaarrrreedd ssppiirraall
ggaallaaxxyy wwiitthh ((ssuuppeerr--)) ssoollaarr mmeettaalllliicciittyy.. WWee eexxppeecctt ttoo fifinndd aa ssiiggnniifificcaanntt 22117755 AA bbuummpp iinn tthhiiss ssyysstteemm,, lliikkee iinn tthhee
dduussttyy bbuutt ssiilliiccaattee--ppoooorr zz==00..552244 DDLLAA ttoowwaarrdd AAOO 00223355++116644.. CCoommbbiinniinngg tthhee pprrooppoosseedd ddaattaa wwiitthh aarrcchhiivvaall
ssppeeccttrraa wwiillll yyiieelldd aann eexxttiinnccttiioonn ccuurrvvee eexxtteennddiinngg ffrroomm tthhee FFUUVV ttoo tthhee IIRR,, ffoorr ccoommppaarriissoonn wwiitthh llooccaall ggaallaaxxiieess.. TThhee
rreessuullttss ooff tthhiiss tteesstt wwiillll ssiiggnniifificcaannttllyy iinnffoorrmm oouurr mmooddeellss aabboouutt tthhee ddiissttrriibbuuttiioonn ooff dduusstt ggrraaiinn ppooppuullaattiioonnss aanndd tthhee
ddiicchhoottoommyy bbeettwweeeenn ccaarrbboonnaacceeoouuss aanndd ssiilliiccaattee dduusstt ggrraaiinnss,, aanndd aaddddrreessss wwhheetthheerr mmooddeerraattee rreeddsshhiifftt dduusstt iinn
ssppiirraall  ggaallaaxxiieess  ddooeess  ddiiffffeerr  ffrroomm  tthhee  MMiillkkyy  WWaayy,,  iinn  pprreeppaarraattiioonn  ffoorr  ppllaannnneedd  JJWWSSTT  ssttuuddiieess..
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AAddddrreessssiinngg  IIoonniizzaattiioonn  aanndd  DDeepplleettiioonn  iinn  tthhee  IISSMM  ooff  NNeeaarrbbyy  SSttaarr--FFoorrmmiinngg  GGaallaaxxiieess

AAlleessssaannddrraa AAllooiissii

SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee
MMeeaassuurriinngg ggaallaaxxyy mmeettaalllliicciittyy wwiitthh ccoossmmiicc ttiimmee iiss ooff ppaarraammoouunntt iimmppoorrttaannccee ttoo uunnddeerrssttaanndd ggaallaaxxyy ffoorrmmaattiioonn.. IISSMM
aabbuunnddaanncceess aarree ttyyppiiccaallllyy ddeetteerrmmiinneedd uussiinngg eemmiissssiioonn--lliinnee ssppeeccttrroossccooppyy ooff HHIIII rreeggiioonnss.. HHoowweevveerr,, HHIIII rreeggiioonnss mmaayy
bbee sseellff--eennrriicchheedd aanndd nnoott ttyyppiiccaall ooff tthhee wwhhoollee ggaallaaxxyy.. TThhiiss iiss ppaarrttiiccuullaarrllyy ttrruuee ffoorr ssttaarr--ffoorrmmiinngg ggaallaaxxiieess ((SSFFGGss))
wwhheerree tthhee bbuullkk ooff mmeettaallss mmaayy bbee iinn tthhee nneeuuttrraall ggaass.. QQuuaannttiiffyyiinngg mmeettaallss iinn tthhee IISSMM iiss tthhuuss iimmppoorrttaanntt ttoo aasssseessss
hhooww rreelliiaabbllyy HHIIII rreeggiioonnss ttrraaccee ggaallaaxxyy aabbuunnddaanncceess aatt aannyy rreeddsshhiifftt.. WWee wweerree aawwaarrddeedd 3344 HHSSTT oorrbbiittss ((CCyyccllee 1177))
ttoo mmeeaassuurree aabbuunnddaanncceess iinn tthhee nneeuuttrraall IISSMM ooff 99 nneeaarrbbyy SSFFGGss uussiinngg aabbssoorrppttiioonn lliinneess iinn tthhee CCOOSS GG113300MM//11229911
ssppeeccttrraa ooff bbrriigghhtt UUVV bbaacckkggrroouunndd ssoouurrcceess wwiitthhiinn tthhee ggaallaaxxyy iittsseellff.. WWee ffoouunndd mmeettaalllliicciittiieess tthhaatt ddiiffffeerr bbyy uupp ttoo ~~
22 ddeexx ddeeppeennddiinngg oonn tthhee eelleemmeenntt.. TThheessee vvaarriiaattiioonnss ccoouulldd bbee rreeaall oorr dduuee ttoo oobbsseerrvvaattiioonnaall eeffffeeccttss.. HHeerree wwee
rreeqquueesstt 2222 oorrbbiittss iinn tthhee nneeww GG113300MM//11222222 aanndd iinn GG116600MM//11662233 ttoo aacccceessss nneeww FFUUVV ssppeeccttrraall ttrraannssiittiioonnss tthhaatt
wwiillll hheellpp uuss cchhaarraacctteerriizzee iioonniizzeedd--ggaass ccoonnttaammiinnaattiioonn aanndd dduusstt ddeepplleettiioonn,, aanndd uullttiimmaatteellyy nnaaiill ddoowwnn tthhee
aabbuunnddaanncceess ooff tthhee ddiiffffeerreenntt eelleemmeennttss.. TThheessee nneeww ddaattaa wwiillll nniicceellyy ccoommpplleemmeenntt oouurr CCyyccllee 1177 CCOOSS aanndd
GGeemmiinnii//GGMMOOSS IIFFUU pprrooggrraammss,, tthhee llaatttteerr aaiimmeedd aatt ddeerriivviinngg nneebbuullaarr aabbuunnddaanncceess aalloonngg tthhee ssaammee CCOOSS ssiigghhttlliinneess..
TThhiiss fifirrsstt ddeettaaiilleedd aanndd ssppaattiiaallllyy--aaccccuurraattee ccoommppaarriissoonn bbeettwweeeenn nneeuuttrraall-- aanndd iioonniizzeedd--ggaass aabbuunnddaanncceess iinn llooccaall
((zz~~00)) SSFFGGss wwiillll pprroovviiddee ccrruucciiaall iinnssiigghhttss iinnttoo tthhee mmeettaalllliicciittyy ooff ggaallaaxxiieess aatt aannyy rreeddsshhiifftt.. IIff tthhiiss UUVV ssppeeccttrroossccooppiicc
ssttuuddyy iiss nnoott uunnddeerrttaakkeenn bbeeffoorree HHSSTT cceeaasseess ooppeerraattiioonn,, tthhee ((iinn))hhoommooggeenneeiittyy ooff tthhee IISSMM iinn ggaallaaxxiieess ooff tthhee llooccaall
UUnniivveerrssee  wwiillll  ccoonnttiinnuuee  ttoo  rreemmaaiinn  uunncceerrttaaiinn  ffoorr  aatt  lleeaasstt  aannootthheerr  ddeeccaaddee..
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TThhee  EEppoocchh  ooff  tthhee  FFiirrsstt  SSttaarr  FFoorrmmaattiioonn  iinn  tthhee  CClloosseesstt  MMeettaall--PPoooorr  BBlluuee  CCoommppaacctt
DDwwaarrff  GGaallaaxxyy  UUGGCC  44448833

AAlleessssaannddrraa AAllooiissii

SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee
MMeettaall--ppoooorr BBlluuee CCoommppaacctt DDwwaarrff ((BBCCDD)) ggaallaaxxiieess hhaavvee bbeeeenn iinntteerrpprreetteedd aass nneeaarrbbyy ggaallaaxxiieess ""iinn ffoorrmmaattiioonn"".. TThhiiss
vviieeww hhaass bbeeeenn cchhaalllleennggeedd bbyy HHSSTT ddeetteeccttiioonn ooff RReedd GGiiaanntt BBrraanncchh ((RRGGBB)) ssttaarrss iinn aallll mmeettaall--ppoooorr BBCCDDss wwhheerree aann
RRGGBB ttiipp ((TTRRGGBB,, bbrriigghhtteesstt RRGGBB pphhaassee)) hhaass bbeeeenn sseeaarrcchheedd ffoorr,, iimmpplliinngg tthhee pprreesseennccee ooff ssttaarrss aatt lleeaasstt ~~ 11 GGyyrr
oolldd.. DDuuee ttoo tthhee aaggee--mmeettaalllliicciittyy ddeeggeenneerraaccyy,, tthhee RRGGBB ccoolloorr pprroovviiddeess lliittttllee iinnssiigghhtt iinnttoo tthhee eexxaacctt ssttaarr ffoorrmmaattiioonn
hhiissttoorryy ((SSFFHH)) bbeeyyoonndd 11 GGyyrr.. SSoo,, tthhee fifirrsstt SSFF eeppoocchh mmaayy hhaavvee ooccccuurrrreedd aannyywwhheerree bbeettwweeeenn ~~1133 aanndd 11 GGyyrr aaggoo..
TToo rreessoollvvee tthhiiss,, iitt iiss nneecceessssaarryy ttoo rreeaacchh ffeeaattuurreess iinn tthhee ccoolloorr--mmaaggnniittuuddee ddiiaaggrraamm ((CCMMDD)) tthhaatt aarree mmuucchh ffaaiinntteerr
tthhaann tthhee TTRRGGBB.. HHeerree wwee pprrooppoossee nneeww WWFFCC33//UUVVIISS oobbsseerrvvaattiioonnss ((wwiitthh AACCSS//WWFFCC iinn ppaarraalllleell)) ooff tthhee cclloosseesstt
mmeettaall--ppoooorr BBCCDD,, UUGGCC 44448833.. TThheessee ddaattaa wwiillll yyiieelldd aann II vvss.. VV--II CCMMDD tthhaatt ggooeess ~~ 44 mmaagg ddeeeeppeerr tthhaann tthhee TTRRGGBB
aalllloowwiinngg ttoo ddeetteecctt rreedd cclluummpp ((RRCC)) aanndd hhoorriizzoonnttaall bbrraanncchh ((HHBB)) ssttaarrss.. VVaarriiaabbllee ssttaarrss ooff RRRR LLyyrraaee ttyyppee wwiillll aallssoo
bbee ddeetteecctteedd.. WWiitthh tthheeiirr mmeerree pprreesseennccee,, tthheessee vvaarriiaabblleess wwiillll iinnddiissppuuttaabbllyy pprroovvee tthhee eexxiisstteennccee ooff aa ppooppuullaattiioonn aatt
lleeaasstt ~~ 1100 GGyyrr oolldd.. AAppppaarreenntt mmaagg aanndd wwiiddtthh ooff RRCC,, HHBB aanndd RRGGBB wwiillll iinnddeeppeennddeennttllyy ccoonnssttrraaiinn aaggee aanndd
mmeettaalllliicciittyy ooff tthhee oolldd//eevvoollvveedd ssttaarrss,, tthhee pprreesseennccee ooff mmuullttiippllee SSFF eeppiissooddeess,, tthheeiirr dduurraattiioonn aanndd mmeettaalllliicciittyy
sspprreeaadd.. TThhiiss ddeeeepp ccrroowwddeedd--fifieelldd pphhoottoommeettrriicc pprroojjeecctt iiss oonnllyy ppoossssiibbllee wwiitthh HHSSTT.. DDuuee ttoo UUGGCC 44448833 llooccaattiioonn iinn
CCVVZZ,, iitt ccaann bbee ddoonnee iinn hhaallff tthhee nnuummbbeerr ooff oorrbbiittss tthhaatt iitt wwoouulldd ootthheerrwwiissee ttaakkee.. SSiinnccee UUGGCC 44448833 iiss ssoo cclloossee,, iitt
mmaayy bbee tthhee oonnllyy BBCCDD ffoorr wwhhiicchh tthheessee qquueessttiioonnss ccaann bbee aannsswweerreedd iinn tthhee nneeaarr ffuuttuurree.. IItt pprroovviiddeess oouurr bbeesstt
cchhaannccee  ffoorr  lleeaarrnniinngg  aabboouutt  tthhee  ttrruuee  ccoossmmoollooggiiccaall  aaggee  aanndd  eevvoolluuttiioonnaarryy  ssttaattee  ooff  tthheessee  eenniiggmmaattiicc  ggaallaaxxiieess..
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IIDD:: 1155229999
WWeeaavviinngg  tthhee  hhiissttoorryy  ooff  tthhee  ssoollaarr  wwiinndd  wwiitthh  mmaaggnneettiicc  fifieelldd  lliinneess

JJuulliiaann AAllvvaarraaddoo  GGoommeezz

SSmmiitthhssoonniiaann  IInnssttiittuuttiioonn  AAssttrroopphhyyssiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy
DDeessppiittee iittss ffuunnddaammeennttaall rroollee ffoorr tthhee eevvoolluuttiioonn ooff tthhee ssoollaarr ssyysstteemm,, oouurr oobbsseerrvvaattiioonnaall kknnoowwlleeddggee ooff tthhee wwiinndd
pprrooppeerrttiieess ooff tthhee yyoouunngg SSuunn ccoommeess ffrroomm aa ssiinnggllee sstteellllaarr oobbsseerrvvaattiioonn.. TThhiiss uunneexxppeecctteedd ffaacctt ffoorr aa fifieelldd ssuucchh aass
aassttrroopphhyyssiiccss aarriisseess ffrroomm tthhee ddiifffificcuullttyy ooff ddeetteeccttiinngg SSuunn--lliikkee sstteellllaarr wwiinnddss.. TThheeiirr ddeetteeccttiioonn rreelliieess oonn tthhee
aappppeeaarraannccee ooff aann aassttrroosspphheerriicc ssiiggnnaattuurree ((ffrroomm tthhee sstteellllaarr wwiinndd--IISSMM iinntteerraaccttiioonn rreeggiioonn)),, vviissiibbllee oonnllyy wwiitthh tthhee aaiidd
ooff hhiigghh--rreessoolluuttiioonn HHSSTT LLyymmaann--aallpphhaa ssppeeccttrraa.. HHoowweevveerr,, oobbsseerrvvaattiioonnss aanndd mmooddeelllliinngg ooff tthhee pprreesseenntt ddaayy SSuunn hhaavvee
rreevveeaalleedd tthhaatt mmaaggnneettiicc fifieellddss ccoonnssttiittuuttee tthhee mmaaiinn ddrriivveerr ooff tthhee ssoollaarr wwiinndd,, pprroovviiddiinngg gguuiiddaannccee oonn hhooww ssuucchh
wwiinnddss wwoouulldd llooookk lliikkee bbaacckk iinn ttiimmee.. IInn tthhiiss ccoonntteexxtt wwee pprrooppoossee oobbsseerrvvaattiioonnss ooff ffoouurr yyoouunngg SSuunn--lliikkee ssttaarrss iinn
oorrddeerr ttoo ddeetteecctt tthheeiirr aassttrroosspphheerreess aanndd cchhaarraacctteerriissee tthheeiirr sstteellllaarr wwiinnddss.. FFoorr aallll tthheessee oobbjjeeccttss wwee hhaavvee rreeccoovveerreedd
ssuurrffaaccee mmaaggnneettiicc fifieelldd mmaappss uussiinngg tthhee tteecchhnniiqquuee ooff ZZeeeemmaann DDoopppplleerr IImmaaggiinngg,, aanndd ddeevveellooppeedd ddeettaaiilleedd wwiinndd
mmooddeellss bbaasseedd oonn tthheessee oobbsseerrvveedd fifieelldd ddiissttrriibbuuttiioonnss.. EEvveenn aa ssiinnggllee ddeetteeccttiioonn wwoouulldd rreepprreesseenntt aa mmaajjoorr sstteepp
ffoorrwwaarrdd ffoorr oouurr uunnddeerrssttaannddiinngg ooff tthhee hhiissttoorryy ooff tthhee ssoollaarr wwiinndd,, aanndd tthhee oouuttflfloowwss iinn mmoorree aaccttiivvee ssttaarrss.. MMaassss
lloossss rraattee eessttiimmaatteess ffrroomm HHSSTT wwiillll bbee ccoonnffrroonntteedd wwiitthh pprreeddiiccttiioonnss ffrroomm rreeaalliissttiicc mmooddeellss ooff tthhee ccoorroonnaa//sstteellllaarr
wwiinndd.. IInn oonnee ooff oouurr oobbjjeeccttss tthhee ccoommppaarriissoonn wwoouulldd aallllooww uuss ttoo qquuaannttiiffyy tthhee wwiinndd vvaarriiaabbiilliittyy iinndduucceedd bbyy tthhee
mmaaggnneettiicc ccyyccllee ooff aa ssttaarr,, ootthheerr tthhaann tthhee SSuunn,, ffoorr tthhee fifirrsstt ttiimmee.. TThhrreeee ooff oouurr ttaarrggeettss aarree ppllaanneett hhoossttss,, tthhuuss
tthhee HHSSTT ssppeeccttrraa wwoouulldd aallssoo pprroovviiddee kkeeyy iinnffoorrmmaattiioonn oonn tthhee hhiigghh--eenneerrggyy eennvviirroonnmmeenntt ooff tthheessee ssyysstteemmss,,
gguuaarraanntteeeeiinngg  tthheeiirr  lleeggaaccyy  vvaalluuee  ffoorr  tthhee  ggrroowwiinngg  fifieelldd  ooff  eexxooppllaanneett  cchhaarraacctteerriissaattiioonn..
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IIDD:: 1155009933
DDwwaarrffss  aanndd  GGiiaannttss::  MMaassssiivvee  SSttaarrss  iinn  LLiittttllee  DDwwaarrff  GGaallaaxxiieess

JJeennnniiffeerr AAnnddrreewwss

UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa
DDwwaarrff ggaallaaxxiieess aarree sseennssiittiivvee llaabboorraattoorriieess ffoorr tteessttiinngg tthheeoorriieess ooff ssttaarr ffoorrmmaattiioonn aanndd ffoorr iinnvveessttiiggaattiinngg ppoossssiibbllee
vvaarriiaattiioonnss ooff tthhee sstteellllaarr IInniittiiaall MMaassss FFuunnccttiioonn ((IIMMFF)).. EEssttaabblliisshhiinngg wwhheetthheerr tthhee IIMMFF,, iinn ppaarrttiiccuullaarr tthhee uuppppeerr eenndd ooff
tthhee IIMMFF ((uuIIMMFF)),, iiss iinnvvaarriiaanntt oorr ddeeppeennddeenntt uuppoonn tthhee ccoonnddiittiioonnss ooff ssttaarr ffoorrmmaattiioonn iiss kkeeyy ffoorr iinntteerrpprreettiinngg tthhee vvaasstt
mmaajjoorriittyy ooff oobbsseerrvvaattiioonnss oonn ggaallaaxxyy eevvoolluuttiioonn,, aanndd ffoorr uunnddeerrssttaannddiinngg ccoossmmiicc rreeiioonniizzaattiioonn.. LLooww--mmeettaalllliicciittyy ddwwaarrff
ggaallaaxxiieess aarree ffaaiirrllyy iissoollaatteedd ssyysstteemmss tthhaatt aarree iiddeeaall llooccaalleess ttoo tteesstt tthhee uuIIMMFF.. WWee pprrooppoossee ttoo oobbttaaiinn SSTTIISS
UUVV//ooppttiiccaall ssppeeccttrroossccooppyy ooff 88 HH--aallpphhaa bbrriigghhtt sstteellllaarr cclluusstteerrss iinn 44 ddwwaarrff ggaallaaxxiieess wwiitthhiinn 33 MMppcc ttoo aaccccuurraatteellyy
ddeetteerrmmiinnee tthheeiirr aaggeess,, mmaasssseess,, eexxttiinnccttiioonn,, mmeettaalllliicciittyy,, aanndd sstteellllaarr ccoonntteenntt.. WWee wwiillll uussee ssttaattee ooff tthhee aarrtt sstteellllaarr
ssyynntthheessiiss mmooddeellss tthhaatt iinncclluuddee mmaassssiivvee ssttaarr ssppeecciifificc eevvoolluuttiioonnaarryy ttrraacckkss,, mmaassssiivvee ssttaarr rroottaattiioonn,, aanndd
ssttoocchhaassttiicciittyy ttoo tteesstt wwhheetthheerr ddwwaarrff ggaallaaxxiieess rreeaallllyy ddoo hhaavvee aa ttoopp--lliigghhtt IIMMFF.. TThhee ssuucccceessss ooff tthhiiss pprroojjeecctt rreelliieess
oonn tthhee ssppeeccttrroossccooppiicc UUVV ccaappaabbiilliittyy ooff HHSSTT//SSTTIISS ttoo iissoollaattee yyoouunngg ccoommppaacctt ssttaarr cclluusstteerrss aanndd bbrreeaakk tthhee
ddeeggeenneerraacciieess  bbeettwweeeenn  rreeddddeenniinngg  aanndd  aaggee..
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WWhhaatt  TTyyppee  ooff  SSttaarr  MMaaddee  tthhee  OOnnee--ooff--aa--kkiinndd  SSuuppeerrnnoovvaa  iiPPTTFF1144hhllss??

IIaaiirr AArrccaavvii

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  BBaarrbbaarraa
iiPPTTFF1144hhllss iiss aann oonnggiinngg nneeaarrbbyy ssuuppeerrnnoovvaa wwiitthh ssppeeccttrraall ffeeaattuurreess iiddeennttiiccaall ttoo tthhoossee ooff tthhee ccoommmmoonn TTyyppee IIIIPP
ccllaassss bbuutt mmoorree sslloowwllyy eevvoollvviinngg,, rreemmaaiinniinngg lluummiinnoouuss ffoorr oovveerr 660000 ddaayyss wwiitthh aatt lleeaasstt fifivvee ddiissttiinncctt ppeeaakkss iinn iittss
lliigghhtt ccuurrvvee aanndd sshhoowwiinngg eevviiddeennccee ffoorr mmuullttiippllee pprree--eexxpplloossiioonn eerruuppttiioonnss.. TThhee oobbsseerrvveedd pprrooppeerrttiieess ooff iiPPTTFF1144hhllss
aarree uunniiqquuee aammoonngg aallll kknnoowwnn ssuuppeerrnnoovvaaee,, cchhaalllleennggee aallll eexxiissttiinngg eexxpplloossiioonn mmooddeellss aanndd lliikkeellyy iinnddiiccaattee pprree--
eexxpplloossiioonn eerruuppttiioonnss wwiitthh ttiimmee ssccaalleess aanndd eenneerrggiieess nneevveerr oobbsseerrvveedd bbeeffoorree.. SSuucchh eerruuppttiioonnss aarree tthheeoorriizzeedd ttoo
ooccccuurr iinn ~~9955--113300 ssoollaarr mmaassss ssttaarrss wwhhiicchh eexxppeerriieennccee tthhee ppuullssaattiioonnaall ppaaiirr iinnssttaabbiilliittyy.. IIff iiPPTTFF1144hhllss iiss iinnddeeeedd tthhee
fifirrsstt oobbsseerrvveedd ccaassee ooff ssuucchh aa ssuuppeerrnnoovvaa,, tthheenn ddeetteerrmmiinniinngg iittss pprrooggeenniittoorr mmaassss aanndd mmeettaalllliicciittyy wwiillll pprroovviiddee tthhee
fifirrsstt oobbsseerrvvaattiioonnaall ccoonnssttrraaiinnttss ooff sstteellllaarr eevvoolluuttiioonnaarryy mmooddeellss iinn tthheessee mmaassss rraannggeess.. SSiinnccee nnoo pprree--eexxpplloossiioonn hhiigghh--
rreessoolluuttiioonn iimmaaggiinngg ooff tthhee llooccaattiioonn ooff iiPPTTFF1144hhllss eexxiisstt,, tthhee oonnllyy wwaayy ttoo ccoonnssttrraaiinn tthhee pprrooggeenniittoorr pprrooppeerrttiieess
((iinnddeeppeennddeenntt ooff tthhee ssuuppeerrnnoovvaa)) iiss tthhrroouugghh HHSSTT ssttuuddiieess ooff tthhee ssiittee aafftteerr tthhee eevveenntt ffaaddeess.. SSuucchh ssttuuddiieess wwiillll
rreeqquuiirree kknnoowwiinngg tthhee ppoossiittiioonn ooff iiPPTTFF1144hhllss ttoo ffeeww--ppaarrsseecc pprreecciissiioonn.. WWee pprrooppoossee aa ssiinnggllee--oorrbbiitt HHSSTT oobbsseerrvvaattiioonn
ttoo oobbttaaiinn hhiigghh rreessoolluuttiioonn llooccaalliizzaattiioonn ooff iiPPTTFF1144hhllss bbeeffoorree iitt ffaaddeess.. TThheessee iimmaaggeess wwiillll sseerrvvee aass rreeggiissttrraattiioonn
aanncchhoorrss ffoorr ffuuttuurree ppoosstt--eevveenntt oobbsseerrvvaattiioonnss aatt tthhee rreeqquuiirreedd pprreecciissiioonn ((nnoott ppoossssiibbllee wwiitthh ggrroouunndd--bbaasseedd AAOO
iimmaaggiinngg)).. TThheessee oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll aallssoo aallllooww uuss ttoo mmeeaassuurree tthhee vveerryy llaattee--ttiimmee ddeecclliinnee rraattee ooff iiPPTTFF1144hhllss,,
ccoonnssttrraaiinniinngg ppoossssiibbllee ppoowweerr ssoouurrcceess,, aanndd ttoo tteesstt aann aalltteerrnnaattiivvee eexxppllaannaattiioonn ffoorr iiPPTTFF1144hhllss aass aa lleennsseedd nnoorrmmaall
ssuuppeerrnnoovvaa,,  bbyy  ccoonnssttrraaiinniinngg  aannyy  ddeeppaarrttuurree  ffrroomm  ppooiinntt--ssoouurrccee  eemmiissssiioonn..
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TThhee  BBrriigghhtteesstt  GGaallaaxxyy--SSccaallee  LLeennss

MMaatttthheeww AAuuggeerr

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaammbbrriiddggee
WWee hhaavvee vveerryy rreecceennttllyy ddiissccoovveerreedd tthhee bbrriigghhtteesstt ggaallaaxxyy--ssccaallee lleennss kknnoowwnn ttoo ddaattee ((rr == 1188..77)).. TThhiiss ssyysstteemm iiss
iiddeeaallllyy ssuuiitteedd ffoorr ssppaattiiaallllyy rreessoollvveedd ssttuuddiieess ooff tthhee ssoouurrccee ggaallaaxxyy aatt aa rreeddsshhiifftt zz == 22..88,, ii..ee..,, tthhee ppeeaakk eeppoocchh ooff
ssttaarr ffoorrmmaattiioonn.. SSuucchh bbrriigghhtt ggaallaaxxyy--ssccaallee lleennsseess aarree kkeeyy ttoo ccoonnssttrraaiinniinngg tthhee eevvoolluuttiioonnaarryy pprroocceesssseess wwhhiicchh ttaakkee
ppllaaccee aatt tthheessee rreeddsshhiiffttss oowwiinngg ttoo tthheeiirr hhiigghh mmaaggnniifificcaattiioonnss aanndd ssiimmppllee lleennssiinngg mmaassss ddiissttrriibbuuttiioonnss;; ffuurrtthheerrmmoorree,,
tthheeyy aallllooww aann eexxttrreemmeellyy sseennssiittiivvee pprroobbee ooff ddaarrkk ssuubbssttrruuccttuurreess wwiitthhiinn tthhee lleennssiinngg ggaallaaxxyy.. TThhee rreeqquueesstteedd ddeeeepp,,
hhiigghh--rreessoolluuttiioonn iimmaaggiinngg wwiillll bbee uusseedd ttoo rroobbuussttllyy iinnffeerr tthhee lleennssiinngg ppootteennttiiaall aanndd `̀ddee--lleennss'' tthhee ggaallaaxxyy ttoo pprroobbee
iittss ssttrruuccttuurree oonn ssccaalleess aass ssmmaallll aass ~~2200 ppcc,, aanndd wwiillll ggrreeaattllyy ffaacciilliittaattee ffuuttuurree ssppeeccttrroossccooppiicc oobbsseerrvvaattiioonnss wwiitthh,,
ffoorr  eexxaammppllee,,  JJWWSSTT..
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EEcclliippttiicc--ppoolleess  SStteellllaarr  SSuurrvveeyy  ((EEcclliippSSSS))

TThhoommaass AAyyrreess

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCoolloorraaddoo  aatt  BBoouullddeerr
BBAACCKKGGRROOUUNNDD:: NNooww aanndd iinn ccoommiinngg yyeeaarrss,, aa nnuummbbeerr ooff oorrbbiittiinngg oobbsseerrvvaattoorriieess wwiillll bbee ssccaannnniinngg tthhee sskkiieess ffoorr
aassttrroommeettrryy ((GGaaiiaa)),, ttrraannssiittiinngg eexxooppllaanneettss ((TTEESSSS)),, aanndd hhiigghh--eenneerrggyy ssoouurrcceess ((eeRROOSSIITTAA)).. AA kkeeyy cchhaarraacctteerriissttiicc ooff
tthheessee ssuurrvveeyyss iiss tthheeiirr hhiigghh ddeeggrreeee ooff eexxppoossuurree iinn tthhee eecclliippttiicc ppoollaarr rreeggiioonnss,, nnoorrtthh aanndd ssoouutthh;; aa nnaattuurraall
ccoonnsseeqquueennccee ooff tthheeiirr pprreeffeerrrreedd ssccaannnniinngg oorriieennttaattiioonn.. FFuurrtthheerr,, JJWWSSTT,, aalltthhoouugghh nnoott aa ssccaannnniinngg iinnssttrruummeenntt,, aallssoo
hhoollddss tthhee eecclliippttiicc ppoolleess iinn ssppeecciiaall rreeggaarrdd bbeeccaauussee tthheeyy aarree aacccceessssiibbllee aatt aallll ttiimmeess ((""ccoonnttiinnuuoouuss vviieewwiinngg
zzoonneess"")),,  aa  kkeeyy  aaddvvaannttaaggee  ffoorr  eexxoo--ppllaanneett  ssttuuddiieess..

TTHHIISS PPRROOPPOOSSAALL:: RReeccoorrdd FFUUVV ssppeeccttrraa,, wwiitthh CCOOSS GG113300MM,, ooff aa wweellll--ddeefifinneedd ssaammppllee ooff ssuunnlliikkee ddwwaarrffss ((FF22VV--KK22VV))
aatt tthhee eecclliippttiicc ppoolleess ttoo ttaakkee aaddvvaannttaaggee ooff tthhee eennhhaanncceedd,, wwhhoolliissttiicc iinnffoorrmmaattiioonn ccoonncceerrnniinngg rroottaattiioonn ppeerriiooddss,,
ssiizzeess,, mmaasssseess,, mmeettaalllliicciittiieess,, aaggeess,, aaccttiivviittyy lleevveellss,, aanndd ccoorroonnaall pprrooppeerrttiieess tthhaatt wwiillll bbee aavvaaiillaabbllee ffoorr bbrriigghhtt ee--ppoollaarr
ssttaarrss oovveerr tthhee nneexxtt ffeeww yyeeaarrss.. TThheerree iiss aa sswweeeett ssppoott aatt aabboouutt 88tthh mmaaggnniittuuddee wwhheerree ssuunnlliikkee ssttaarrss aarree nnoott ttoooo
bbrriigghhtt ffoorr TTEESSSS,, bbrriigghhtt eennoouugghh ffoorr eeRROOSSIITTAA,, aanndd jjuusstt rriigghhtt ffoorr CCOOSS.. TThhee GG113300MM cchhaannnneell ccaappttuurreess aa wwiiddee
rraannggee ooff iioonniizzaattiioonn ssttaatteess,, eessppeecciiaallllyy ooff SSii,, NN,, OO,, aanndd CC;; tthhee hhyyrrddooggeenn LLyymmaann--aallpphhaa eemmiissssiioonn;; aanndd aallssoo ccoorroonnaall
ffoorrbbiiddddeenn ttrraannssiittiioonnss ooff FFee XXIIII ((112244 nnmm)) aanndd FFee XXXXII ((113355 nnmm));; aallttooggeetthheerr rreeflfleeccttiinngg ggaass tteemmppeerraattuurreess ffrroomm
1100,,000000 KK ttoo 1100 MMKK iinn tthhee mmaaggnneettiiccaallllyy ddiissttuurrbbeedd sstteellllaarr oouutteerr aattmmoosspphheerreess.. TThhee ccoommbbiinneedd pphhoottoommeettrriicc
((ssttaarrssppoottss)),, aasstteerroosseeiissmmiicc,, FFUUVV,, aanndd XX--rraayy mmeeaassuurreemmeennttss wwiillll iinnffoorrmm ccoommmmuunniittyy--wwiiddee eeffffoorrttss ttoo eexxpplloorree sstteellllaarr
aaccttiivviittyy aanndd iittss uunnddeerrllyyiinngg mmaaggnneettiicc mmaacchhiinnee,, tthhee DDyynnaammoo.. TThhiiss iiss aa uunniiqquuee ooppppoorrttuunniittyy,, aanndd oonnee ---- lliikkee aa ssoollaarr
eecclliippssee  ----  ttoooo  ggoooodd  ttoo  ppaassss  uupp..
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  IIGGMM

IIDD:: 1155116600
HHiigghh--rreessoolluuttiioonn  iimmaaggiinngg  ooff  ffoouurr  lleennsseedd  dduussttyy  ssttaarr--ffoorrmmiinngg  ggaallaaxxiieess

AAnnddrreeww BBaakkeerr

RRuuttggeerrss  tthhee  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  NNeeww  JJeerrsseeyy
DDuussttyy ssttaarr--ffoorrmmiinngg ggaallaaxxiieess ((DDSSFFGGss)) mmaakkee ssiiggnniifificcaanntt ccoonnttrriibbuuttiioonnss ttoo tthhee ssttaarr ffoorrmmaattiioonn hhiissttoorryy ooff tthhee
uunniivveerrssee,, bbuutt tthhee ssaammee dduusstt tthhaatt ppoowweerrss tthheeiirr lluummiinnoossiittyy oobbssccuurreess mmuucchh oorr aallll ooff tthhee rreesstt--UUVV aanndd ooppttiiccaall lliigghhtt
tthhaatt wwoouulldd aallllooww eeaassyy ssttuuddyy ooff tthheeiirr ddyynnaammiiccaall pprrooppeerrttiieess aanndd eevvoolluuttiioonnaarryy ssttaatteess.. IInn tthhiiss pprrooppoossaall,, wwee rreeqquueesstt
oobbsseerrvvaattiioonnss ooff ffoouurr DDSSFFGGss tthhaatt aarree aammoonngg tthhee bbrriigghhtteesstt ppooiinntt ssoouurrcceess iinn tthhrreeee--bbaanndd mmaappppiinngg wwiitthh tthhee
AAttaaccaammaa CCoossmmoollooggyy TTeelleessccooppee ((AACCTT)),, aallll ooff wwhhiicchh sshhooww iinnccoonnttrroovveerrttiibbllee eevviiddeennccee ooff ggrraavviittaattiioonnaall lleennssiinngg..
FFrroomm HHSSTT iimmaaggiinngg,, wwee wwiillll eexxttrraacctt iinnffoorrmmaattiioonn aabboouutt tthhee bbaacckkggrroouunndd ssoouurrcceess aanndd lleennss--ppllaannee ssttrruuccttuurreess aanndd
ddeevveelloopp ggrraavviittaattiioonnaall lleennss mmooddeellss,, tthheerreebbyy ggaaiinniinngg iinnssiigghhttss iinnttoo tthhee DDSSFFGGss'' iinnttrriinnssiicc ssiizzeess,, mmoorrpphhoollooggiieess,, aanndd
ggaass mmaasssseess aanndd kkiinneemmaattiiccss,, aanndd iinnttoo tthhee pprreesseennccee ooff ssuubbssttrruuccttuurree iinn tthhee lleennss ppllaannee.. TThhiiss eeffffoorrtt wwiillll bbee
ssttrreennggtthheenneedd bbyy tthhee ffaacctt tthhaatt tthhrreeee ooff oouurr ffoouurr ttaarrggeettss aallrreeaaddyy hhaavvee hhiigghhllyy rreessoollvveedd mmiidd--JJ CCOO mmaappppiinngg wwiitthh
tthhee IIRRAAMM NNoorrtthheerrnn EExxtteennddeedd MMiilllliimmeetteerr AArrrraayy;; iinn tthheessee ccaasseess,, eeaacchh iinnddeeppeennddeenntt vveelloocciittyy cchhaannnneell sseerrvveess aass aann
iinnddeeppeennddeenntt  pprroobbee  ooff  tthhee  lleennssiinngg  ppootteennttiiaall..
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IIDD:: 1155222244
TThhee  hhoosstt  ggaallaaxxyy  aanndd  eennvviirroonnmmeenntt  ooff  aa  bbrriigghhtt  QQSSOO  aatt  zz==77..5544

EEdduuaarrddoo BBaannaaddooss

CCaarrnneeggiiee  IInnssttiittuuttiioonn  ooff  WWaasshhiinnggttoonn
AAfftteerr aallmmoosstt aa ddeeccaaddee ooff iinntteennssee sseeaarrcchh,, oouurr tteeaamm hhaass fifinnaallllyy ddiissccoovveerreedd aa bbrriigghhtt QQSSOO wweellll wwiitthhiinn tthhee eeppoocchh
ooff rreeiioonniizzaattiioonn,, aatt zz==77..5544.. TThhiiss iiss bbyy ffaarr tthhee mmoosstt ddiissttaanntt QQSSOO kknnoowwnn ((pprreevviioouuss rreeccoorrdd:: 77..0088)),, aatt aa ccoossmmiicc
aaggee ooff 669900 MMyyrr,, ii..ee..,, oonnllyy 55%% ooff oouurr uunniivveerrssee''ss ccuurrrreenntt aaggee.. TThhiiss iiss tthhee fifirrsstt QQSSOO wwhhoossee ssppeeccttrruumm sshhoowwss cclleeaarr
eevviiddeennccee ooff aann iinntteerrggaallaaccttiicc mmeeddiiuumm tthhaatt iiss >>1100%% nneeuuttrraall aanndd tthhaatt rreeiioonniizzaattiioonn iiss uunnddeerrwwaayy.. WWee pprrooppoossee ddeeeepp
HHSSTT AACCSS aanndd WWFFCC//IIRR iimmaaggiinngg ooff tthhiiss uunniiqquuee ssoouurrccee wwiitthh ttwwoo mmaaiinn ggooaallss.. ((ii)) UUnnvveeiill tthhee rreesstt--ffrraammee UUVV sstteellllaarr
lliigghhtt ffrroomm tthhee hhoosstt ggaallaaxxyy ttoo ddiirreeccttllyy pprroobbee ssuuppeerrmmaassssiivvee bbllaacckk hhoollee//ggaallaaxxyy ccoo--eevvoolluuttiioonn aatt tthhee hhiigghheesstt
aacccceessssiibbllee rreeddsshhiifftt.. ((iiii)) SSeeaarrcchh ffoorr ggaallaaxxiieess pphhyyssiiccaallllyy aassssoocciiaatteedd wwiitthh tthhee QQSSOO aanndd tteesstt wwhheetthheerr tthhiiss oobbjjeecctt
rreessiiddeess iinn oonnee ooff tthhee ddeennsseesstt aanndd mmoosstt bbiiaasseedd eennvviirroonnmmeenntt aatt tthhee ppeeaakk ooff tthhee rreeiioonniizzaattiioonn eeppoocchh.. HHSSTT
oobbsseerrvvaattiioonnss aarree iinnddiissppeennssaabbllee ttoo aaddddrreessss tthheessee ttooppiiccss ffoorr ttwwoo rreeaassoonnss:: ((aa)) oonnllyy HHSSTT pprroovviiddeess tthhee ssppaattiiaall
rreessoolluuttiioonn ttoo sseeppaarraattee tthhee cceennttrraall bbrriigghhtt lliigghhtt ssoouurrccee ffrroomm tthhee uunnddeerrllyyiinngg hhoosstt ggaallaaxxyy aanndd ((bb)) aatt tthhiiss rreeccoorrdd--
rreeddsshhiifftt,, oonnllyy ssppaaccee--bbaasseedd iimmaaggiinngg ccaann pprroovviiddee tthhee ddeepptthhss nneecceessssaarryy ttoo ccoonnssttrraaiinn tthhee eennvviirroonnmmeenntt.. TThheessee HHSSTT
oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll pprroovviiddee kkeeyy iinnssiigghhttss iinnttoo tthhee ffoorrmmaattiioonn aanndd eevvoolluuttiioonn ooff tthhee fifirrsstt ssuuppeerr mmaassssiivvee bbllaacckk hhoolleess,,
ggaallaaxxiieess,,  aanndd  llaarrggee--ssccaallee  ssttrruuccttuurree  ooff  tthhee  uunniivveerrssee..
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GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  IIGGMM

IIDD:: 1155116611
TThhee  ffaattee  ooff  iinnffaalllliinngg  ggaass  dduurriinngg  iittss  fifinnaall  aapppprrooaacchh  oonnttoo  tthhee  MMiillkkyy  WWaayy  ddiisskk

KKaatt BBaarrggeerr

TTeexxaass  CChhrriissttiiaann  UUnniivveerrssiittyy
TThhee SSmmiitthh hhiigghh--vveelloocciittyy cclloouudd iiss aann aaddvvaanncceedd ssttaaggee ooff ffaalllliinngg oonnttoo tthhee MMiillkkyy WWaayy''ss ddiisskk.. IIttss ccoommpprreesssseedd hheeaadd,,
ccoommaattaarryy mmoorrpphhoollooggyy ssttrruuccttuurree,, aanndd ddiiffffuussee ttaaiill------aass wweellll aass tthhee aaddjjaacceenntt cclloouudd ffrraaggmmeennttss aalloonngg iittss lleennggtthh------aallll
iinnddiiccaattee tthhaatt tthhiiss cclloouudd iiss iinntteerraaccttiinngg ssttrroonnggllyy wwiitthh iittss eennvviirroonnmmeenntt.. TThhee SSmmiitthh CClloouudd hhaass bbeeeenn ssttuuddiieedd
eexxtteennssiivveellyy,, mmaakkiinngg iitt aann iiddeeaall ccaannddiiddaattee ttoo aasssseessss tthhee mmeecchhaanniissmmss tthhaatt ddiissrruupptt ggaass aass iitt iiss ddeeppoossiitteedd oonnttoo aann
LLssttaarr ggaallaaxxyy aanndd ttoo aasssseessss hhooww eefffificciieennttllyy tthhiiss SS//HH == 00..55 ssoollaarr mmeettaalllliicciittyy cclloouudd ddiissppeerrsseess mmeettaallss iinnttoo tthhee
ssuurrrroouunnddiinngg ccoorroonnaall ggaass.. WWee wwiillll eexxpplloorree tthhee pprrooppeerrttiieess ooff aa cclloouudd tthhaatt rreecceennttllyy sspplliinntteerreedd ooffff tthhee mmaaiinn bbooddyy
ooff tthhee SSmmiitthh CClloouudd uussiinngg nneeww HHSSTT//CCOOSS//GG113300MM oobbsseerrvvaattiioonnss ttoowwaarrdd 22 QQSSOOss.. WWee wwiillll ccoommppaarree tthhiiss ffrreesshhllyy
ssttrriippppeedd cclloouudd ffrraaggmmeenntt wwiitthh tthhee ggaass iinn tthhee wwaakkee ooff tthhee SSmmiitthh CClloouudd,, wwhhiicchh iiss iinn aann aaddvvaanncceedd ssttaattee ooff mmiixxiinngg,,
uussiinngg ppuubblliisshheedd HHSSTT//CCOOSS//GG113300MM oobbsseerrvvaattiioonnss ttoowwaarrdd 33 QQSSOOss.. WWee wwiillll ccoommbbiinnee tthheessee oobbsseerrvvaattiioonnss wwiitthh
aallrreeaaddyy aaccqquuiirreedd ssppeeccttrroossccooppiiccaallllyy rreessoollvveedd HHII 2211--ccmm ((00..0033 kkppcc rreessoolluuttiioonn)) aanndd HH--aallpphhaa ((00..22 kkppcc rreessoolluuttiioonn))
eemmiissssiioonn mmaappss ttoo iinnvveessttiiggaattee hhooww eefffificciieennttllyy tthhee ssuurrrroouunnddiinngg ccoorroonnaall ggaass aanndd iioonniizziinngg rraaddiiaattiioonn fifieelldd aarree
ddiissttuurrbbiinngg tthhiiss cclloouudd.. UUssiinngg ssppaattiiaall mmaappss ooff tthhee iioonniizzaattiioonn ccoonnddiittiioonnss,, cchheemmiiccaall ccoommppoossiittiioonn,, aanndd ggaass mmoottiioonnss
ooff aa hhiigghh--vveelloocciittyy cclloouudd,, wwee wwiillll ffuurrtthheerr ddeevveelloopp aa mmooddeell wwhhiicchh uusseess hhyyddrrooddyynnaammiiccaall ssiimmuullaattiioonnss wwiitthh mmeettaall
mmiixxiinngg aanndd ggaass ccoonnddeennssaattiioonn ttoo ddeessccrriibbee tthhee eevvaappoorraattiioonn ttiimmeessccaallee ooff ggaallaaccttiicc ffoouunnttaaiinnss aass tthheeyy flflooww oonnttoo
LLssttaarr  ggaallaaxxiieess..
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
MMaassssiivvee  BBllaacckk  HHoolleess  AAnndd  TThheeiirr  HHoosstt  GGaallaaxxiieess

IIDD:: 1155112233
PPrroobbiinngg  tthhee  aaccccrreettiioonn  flflooww  aanndd  eemmiissssiioonn--lliinnee  rreeggiioonnss  ooff  MM8811,,  tthhee  nneeaarreesstt
bbrrooaadd--lliinneedd  llooww--lluummiinnoossiittyy  AAGGNN

AAaarroonn BBaarrtthh

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  IIrrvviinnee
TThhee nnuucclleeuuss ooff MM8811 iiss aann oobbjjeecctt ooff ssiinngguullaarr iimmppoorrttaannccee aass aa tteemmppllaattee ffoorr llooww--lluummiinnoossiittyy aaccccrreettiioonn flfloowwss oonnttoo
ssuuppeerrmmaassssiivvee bbllaacckk hhoolleess.. WWee pprrooppoossee ttoo oobbttaaiinn aa ccoommpplleettee,, ssmmaallll--aappeerrttuurree,, hhiigghh SS//NN SSTTIISS UUVV//ooppttiiccaall
ssppeeccttrruumm ooff tthhee MM8811 nnuucclleeuuss aanndd mmuullttii--fifilltteerr WWFFCC33 iimmaaggiinngg ccoovveerriinngg tthhee UUVV tthhrroouugghh nneeaarr--IIRR.. SSuucchh ddaattaa hhaavvee
nneevveerr pprreevviioouussllyy bbeeeenn oobbttaaiinneedd wwiitthh HHSSTT;; tthhee oonnllyy pprriioorr aarrcchhiivvaall UUVV//ooppttiiccaall ssppeeccttrraa ooff MM8811 hhaavvee llooww SS//NN,,
iinnccoommpplleettee wwaavveelleennggtthh ccoovveerraaggee,, aanndd aarree ssttrroonnggllyy ccoonnttaammiinnaatteedd bbyy ssttaarrlliigghhtt.. CCoommbbiinneedd wwiitthh nneeww CChhaannddrraa XX--
rraayy ddaattaa,, oouurr pprrooppoosseedd oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll ccoommpprriissee tthhee ddeefifinniittiivvee rreeffeerreennccee ddaattaasseett oonn tthhee ssppeeccttrraall eenneerrggyy
ddiissttrriibbuuttiioonn ooff tthhiiss bbeenncchhmmaarrkk llooww--lluummiinnoossiittyy AAGGNN.. TThheessee ddaattaa wwiillll pprroovviiddee uunniiqquuee nneeww ccoonnssttrraaiinnttss oonn tthhee
ppoossssiibbllee ccoonnttrriibbuuttiioonn ooff aa ttrruunnccaatteedd tthhiinn aaccccrreettiioonn ddiisskk ttoo tthhee AAGGNN eemmiissssiioonn ssppeeccttrruumm,, ccllaarriiffyyiinngg aa
ffuunnddaammeennttaall pprrooppeerrttyy ooff llooww--lluummiinnoossiittyy aaccccrreettiioonn flfloowwss.. TThhee ddaattaa wwiillll aaddddiittiioonnaallllyy pprroovviiddee nneeww iinnssiigghhttss iinnttoo
bbrrooaadd--lliinnee rreeggiioonn ssttrruuccttuurree aanndd bbllaacckk hhoollee mmaassss ssccaalliinngg rreellaattiioonnsshhiippss aatt tthhee lloowweesstt AAGGNN lluummiinnoossiittiieess,, aanndd
ssppaattiiaallllyy rreessoollvveedd ddiiaaggnnoossttiiccss ooff nnaarrrrooww--lliinnee rreeggiioonn eexxcciittaattiioonn ccoonnddiittiioonnss aatt uunnpprreecceeddeenntteedd ssppaattiiaall rreessoolluuttiioonn ttoo
aasssseessss  tthhee  iimmppaacctt  ooff  tthhee  AAGGNN  oonn  tthhee  iioonniizzaattiioonn  ssttaattee  ooff  tthhee  ggaass  iinn  tthhee  hhoosstt  ggaallaaxxyy  bbuullggee..
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MMaassssiivvee  BBllaacckk  HHoolleess  AAnndd  TThheeiirr  HHoosstt  GGaallaaxxiieess

IIDD:: 1155112244
MMeeaassuurriinngg  tthhee  AAccccrreettiioonn  DDiisskk  SSiizzee  iinn  MMrrkk  550099  uussiinngg  CCoonnttiinnuuuumm  RReevveerrbbeerraattiioonn
MMaappppiinngg

AAaarroonn BBaarrtthh

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  IIrrvviinnee
CCoonnttiinnuuuumm rreevveerrbbeerraattiioonn mmaappppiinngg ffrroomm XX--rraayyss tthhrroouugghh ooppttiiccaall wwaavveelleennggtthhss pprroovviiddeess aa uunniiqquuee pprroobbee ooff
aaccccrreettiioonn ddiisskk ssttrruuccttuurree iinn aaccttiivvee ggaallaaccttiicc nnuucclleeii ((AAGGNN)) oonn ssppaattiiaall ssccaalleess ooff lliigghhtt--ddaayyss.. RReecceenntt SSwwiifftt mmoonniittoorriinngg
ccaammppaaiiggnnss ffoorr NNGGCC 55554488 aanndd NNGGCC 44115511 hhaavvee pprroovviiddeedd ddrraammaattiicc eevviiddeennccee tthhaatt aaccccrreettiioonn ddiisskk ssiizzeess aarree ttoooo
llaarrggee ttoo bbee ccoommppaattiibbllee wwiitthh ssttaannddaarrdd tthhiinn--ddiisskk mmooddeellss,, rreeqquuiirriinngg aa mmaajjoorr rreevviissiioonn ooff oouurr uunnddeerrssttaannddiinngg ooff AAGGNN
aaccccrreettiioonn ddiisskkss.. WWee aarree ccuurrrreennttllyy ccaarrrryyiinngg oouutt aann iinntteennssiivvee 99--mmoonntthh SSwwiifftt aanndd ggrroouunndd--bbaasseedd mmoonniittoorriinngg
ccaammppaaiiggnn ttaarrggeettiinngg MMrrkk 550099,, aann AAGGNN wwiitthh lluummiinnoossiittyy aann oorrddeerr ooff mmaaggnniittuuddee ggrreeaatteerr tthhaann ootthheerr rreecceenntt SSwwiifftt
mmoonniittoorriinngg ttaarrggeettss,, ttoo mmaapp iittss aaccccrreettiioonn ddiisskk ssiizzee.. TThhee UUVV aanndd ooppttiiccaall fifilltteerr bbaannddss uusseedd ffoorr pphhoottoommeettrriicc
mmoonniittoorriinngg iinncclluuddee ssiiggnniifificcaanntt ccoonnttaammiinnaattiioonn bbyy rreepprroocceesssseedd eemmiissssiioonn ffrroomm tthhee bbrrooaadd--lliinnee rreeggiioonn ((BBLLRR)),,
iinncclluuddiinngg bbrrooaadd eemmiissssiioonn lliinneess,, BBaallmmeerr ccoonnttiinnuuuumm,, aanndd FFee IIII eemmiissssiioonn.. IInn oorrddeerr ttoo qquuaannttiiffyy tthhee eeffffeecctt ooff tthhiiss
BBLLRR eemmiissssiioonn oonn tthhee aaccccrreettiioonn ddiisskk ttiimmee ddeellaayyss,, wwee pprrooppoossee ttoo oobbttaaiinn aa SSTTIISS UUVV//ooppttiiccaall ssppeeccttrruumm ooff tthhee
nnuucclleeuuss ooff MMrrkk 550099 wwhhiillee oouurr SSwwiifftt ccaammppaaiiggnn iiss iinn pprrooggrreessss.. WWee wwiillll uussee tthhee SSTTIISS ssppeeccttrruumm ttoo ddeetteerrmmiinnee tthhee
ccoonnttrriibbuuttiioonn ooff bbrrooaadd--lliinnee,, BBaallmmeerr ccoonnttiinnuuuumm,, aanndd FFee IIII eemmiissssiioonn ttoo eeaacchh ooff tthhee UUVV aanndd ooppttiiccaall fifilltteerrss.. BByy
ccoorrrreeccttiinngg ffoorr tthhiiss BBLLRR ccoonnttaammiinnaattiioonn wwee wwiillll ddeerriivvee wwaavveelleennggtthh--ddeeppeennddeenntt ttiimmee ddeellaayyss ffoorr tthhee AAGGNN ccoonnttiinnuuuumm
tthhaatt wwiillll pprroovviiddee aann aaccccuurraattee mmeeaassuurree ooff tthhee aaccccrreettiioonn ddiisskk ssiizzee aanndd ssttrruuccttuurree.. OOuurr nneeww SSTTIISS ddaattaa wwiillll
aaddddiittiioonnaallllyy pprroovviiddee nneeww ddiiaaggnnoossttiiccss ooff bbrrooaadd--lliinnee rreeggiioonn aanndd nnaarrrrooww--lliinnee rreeggiioonn pphhyyssiiccaall ccoonnddiittiioonnss aanndd aa ddiirreecctt
ccoommppaarriissoonn  ooff  bbllaacckk  hhoollee  mmaassss  eessttiimmaatteess  ffrroomm  bbrrooaadd  eemmiissssiioonn  lliinneess  iinncclluuddiinngg  HH--bbeettaa,,  CC  IIVV,,  aanndd  MMgg  IIII..
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SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPooppuullaattiioonnss

IIDD:: 1155006611
PPiinnppooiinnttiinngg  tthhee  OOnnsseett  ooff  MMuullttiippllee  PPooppuullaattiioonnss  iinn  GGlloobbuullaarr  CClluusstteerrss

NNaattee BBaassttiiaann

LLiivveerrppooooll  JJoohhnn  MMoooorreess  UUnniivveerrssiittyy
WWee hhaavvee ppootteennttiiaallllyy ppiinnppooiinntteedd tthhee oonnsseett ooff tthhee mmuullttiippllee ppooppuullaattiioonnss ((MMPPss)) pphheennoommeennoonn dduurriinngg oouurr HHSSTT CCyyccllee
2233 pprrooggrraamm wwhheerree wwee wweerree llooookkiinngg ffoorr aann aabbuunnddaannccee sspprreeaaddss iinn 1122 mmaassssiivvee LLMMCC//SSMMCC cclluusstteerrss wwiitthh wwiiddee
rraannggee ooff aaggeess.. AAllll ooff tthhee cclluusstteerrss hhaavvee ssiimmiillaarr mmaassss ((~~1100^̂55 MMssuunn)),, hhoowweevveerr,, nnoott aallll ooff tthhee cclluusstteerrss wweerree
ffoouunndd ttoo hhoosstt MMPPss.. FFrroomm tthhee oobbsseerrvveedd ssaammppllee,, aallll cclluusstteerrss ((fifivvee)) aabboovvee aann aaggee ooff 66 GGyyrr sshhooww cclleeaarr ssiiggnnss ooff
MMPPss iinn tthheeiirr ppoosstt--mmaaiinn sseeqquueenncceess ((ii..ee..,, tthhee RRGGBB)),, wwhhiillee aallll cclluusstteerrss ((sseevveenn)) bbeellooww tthhiiss aaggee ddoo nnoott sshhooww
eevviiddeennccee ooff MMPPss.. SSuucchh aa rreellaattiioonn wwiitthh aaggee iiss nnoott eexxppeecctteedd iinn aannyy sscceennaarriioo ffoorr tthhee oorriiggiinn ooff MMPPss,, aanndd
ccoonnssttiittuutteess oonnee ooff tthhee mmoosstt iimmppoorrttaanntt fifinnddiinnggss iinn tthhee fifieelldd iinn rreecceenntt yyeeaarrss.. OOnnee ppootteennttiiaall eexxppllaannaattiioonn ffoorr tthhee
oobbsseerrvvaattiioonnss iiss tthhaatt MMPPss ddoo eexxiisstt wwiitthhiinn tthhee yyoouunngg cclluusstteerrss,, bbuutt oonnllyy bbeellooww aa cceerrttaaiinn sstteellllaarr mmaassss lliimmiitt.. WWee
pprrooppoossee ttoo oobbttaaiinn ddeeeeppeerr iimmaaggiinngg ooff NNGGCC 441199,, aa 11..55 GGyyrr cclluusstteerr tthhaatt ddooeess nnoott sshhooww MMPPss iinn iittss RRGGBB ((~~11..66
MMssuunn)),, iinn oorrddeerr ttoo sseeaarrcchh ffoorr sspplliittttiinngg aalloonngg mmaaiinn sseeqquueennccee ssttaarrss ((~~11 MMssuunn aanndd bbeellooww)) ccaauusseedd bbyy tthhee cchheemmiiccaall
aannoommaalliieess.. BBaasseedd oonn sstteellllaarr iissoocchhrroonneess wwiitthh MMPPss aabbuunnddaannccee vvaarriiaattiioonnss,, wwee eexxppeecctt ttoo oobbsseerrvvee aannyy mmaaiinn
sseeqquueennccee sspplliittttiinngg wwiitthh aann aaddddiittiioonnaall 88 oorrbbiittss ooff eexxppoossuurree uussiinngg oouurr uunniiqquuee fifilltteerr ccoommbbiinnaattiioonn.. DDeetteerrmmiinniinngg iiff aa
sstteellllaarr mmaassss lliimmiitt eexxiissttss ffoorr MMPPss wwoouulldd ccoonnssiissttuuttee aa mmaajjoorr sstteepp ffoorrwwaarrdd iinn tthhee sseeaarrcchh ffoorr tthhee oorriiggiinn ooff tthhee
mmuullttiippllee  ppooppuullaattiioonnss  pphheennoommeennoonn..
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SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPooppuullaattiioonnss

IIDD:: 1155006622
EExxtteennddiinngg  tthhee  SSeeaarrcchh  ffoorr  MMuullttiippllee  PPooppuullaattiioonnss  iinn  MMaassssiivvee  IInntteerrmmeeddiiaattee  AAggee
CClluusstteerrss

NNaattee BBaassttiiaann

LLiivveerrppooooll  JJoohhnn  MMoooorreess  UUnniivveerrssiittyy
WWee pprrooppoossee ttoo oobbttaaiinn iimmaaggiinngg ooff 44 mmaassssiivvee cclluusstteerrss iinn tthhee LLMMCC//SSMMCC,, ssppaannnniinngg aann aaggee rraannggee ooff 22--66..55 GGyyrr,, iinn
oorrddeerr ttoo sseeaarrcchh ffoorr cchheemmiiccaall aabbuunnddaannccee sspprreeaaddss ((ii..ee.. mmuullttiippllee ppooppuullaattiioonnss -- MMPPss)) wwiitthhiinn tthheemm.. TThhiiss pprrooppoossaall iiss
mmeeaanntt ttoo ccoommpplliimmeenntt oouurr CCyyccllee 2233 pprrooppoossaall,, wwhhiicchh hhaadd tthhee uunneexxppeecctteedd rreessuulltt wwhheerree wwee ffoouunndd MMPPss iinn aallll
cclluusstteerrss oollddeerr tthhaann 66 GGyyrr ((44 cclluusstteerrss)) aanndd ddiidd nnoott fifinndd MMPPss iinn aannyy cclluusstteerrss yyoouunnggeerr tthhaann 22 GGyyrr ((88 cclluusstteerrss))..
HHeerree wwee wwiillll eexxpplloorree tthhiiss aaggee ggaapp ttoo ppiinnppooiinntt tthhee eexxaacctt aaggee wwhheerree MMPPss bbeeggiinn ttoo ooccccuurr oonn tthhee rreedd ggiiaanntt bbrraanncchh
((RRGGBB)),, wwhhiicchh wwiillll iinn ttuurrnn sshhooww tthhee sstteellllaarr mmaassss wwhheerree MMPPss ccaann ddeevveelloopp.. AAddddiittiioonnaallllyy,, wwee wwiillll ssttuuddyy oonnee 66..55 GGyyrr
cclluusstteerr tthhaatt iiss aa ffaaccttoorr ooff ~~33 lleessss mmaassssiivvee tthhaann pprreevviioouussllyy ssttuuddiieedd ttoo llooookk ffoorr tthhee iinnflfluueennccee ooff cclluusstteerr mmaassss oonn
wwhheetthheerr MMPPss ccaann ddeevveelloopp.. TThhee pprrooppoosseedd ssaammppllee ooccccuuppiieess aa ccrriittiiccaall rreeggiioonn ooff ppaarraammeetteerr ssppaaccee ((aaggee//mmaassss))
wwhheerree  tthheerree  aarree  nnoo  MMiillkkyy  WWaayy  ccoouunntteerrppaarrttss..
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SSoollaarr  SSyysstteemm

IIDD:: 1155009944
SStteellllaarr  OOccccuullttaattiioonn  bbyy  SSaattuurrnn''ss  RRiinnggss  iinn  tthhee  UUVV

TTrraaccyy BBeecckkeerr

SSoouutthhwweesstt  RReesseeaarrcchh  IInnssttiittuuttee
WWee pprrooppoossee ttoo ccaappiittaalliizzee oonn tthhee uunniiqquuee ooppppoorrttuunniittyy ttoo oobbsseerrvvee tthhee JJuullyy 22001188 sstteellllaarr ooccccuullttaattiioonn ooff tthhee ssttaarr
HHDD 116688223333 bbyy SSaattuurrnn''ss rriinnggss uussiinngg tthhee CCOOSS GG223300LL mmooddee oonn HHSSTT.. OOuurr pprrooggrraamm wwiillll cchhaarraacctteerriizzee tthhee ppaarrttiiccllee
ssiizzee ddiissttrriibbuuttiioonn ooff tthhee rriinnggss tthhrroouugghh aannaallyysseess ooff tthhee ssttaarrlliigghhtt ddiiffffrraacctteedd bbyy tthhee rriinngg ppaarrttiicclleess.. IItt wwiillll aallssoo ddeefifinnee
tthhee sshhaappee aanndd ssttrruuccttuurree ooff tthhee rriinnggss tthhrroouugghh mmeeaassuurreemmeennttss ooff tthhee ooppttiiccaall ddeepptthh ooff tthhee vvaarriiaabbllee FF rriinngg,, tthhee
cchhaarraacctteerriizzaattiioonn ooff tthhee sseellff--ggrraavviittyy wwaakkeess,, aanndd bbyy ccoonnssttrraaiinniinngg tthhee AA rriinngg eeddggee ddyynnaammiiccss ssiixx mmoonntthhss aafftteerr tthhee
rraaddiiaall sswwaapp ooff tthhee ccoo--oorrbbiittaall mmoooonnss JJaannuuss aanndd EEppiimmeetthheeuuss,, wwhhiicchh mmaaiinnttaaiinn tthhee rriinngg''ss oouutteerr eeddggee.. SSaattuurrnn''ss rriinnggss
aarree vveerryy ddaarrkk aatt UUVV wwaavveelleennggtthhss;; tthheerreeffoorree,, sstteellllaarr ooccccuullttaattiioonnss iinn tthhee UUVV hhaavvee aa ssiiggnniifificcaannttllyy lloowweerr
bbaacckkggrroouunndd ssiiggnnaall ffrroomm tthhee rriinngg--rreeflfleecctteedd ssuunnlliigghhtt tthhaann aatt lloonnggeerr wwaavveelleennggtthhss.. FFuurrtthheerrmmoorree,, ooccccuullttaattiioonnss aatt UUVV
wwaavveelleennggtthhss aarree sseennssiittiivvee ttoo tthhee ssmmaalllleesstt ppaarrttiicclleess iinn tthhee rriinnggss.. TThhee ggeeoommeettrryy aanndd wwaavveelleennggtthhss ooff tthhee sstteellllaarr
ooccccuullttaattiioonn ffrroomm HHSSTT CCOOSS wwiillll ccoommpplleemmeenntt aanndd eexxtteenndd tthhee sscciieennccee rreettuurrnn ffrroomm tthhee CCaassssiinnii ssppaacceeccrraafftt nneeaarrllyy
oonnee  yyeeaarr  aafftteerr  tthhee  mmiissssiioonn''ss  eenndd..
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SSoollaarr  SSyysstteemm

IIDD:: 1155009955
CCoonnssttrraaiinniinngg  tthhee  SSuurrffaaccee  CCoommppoossiittiioonn  ooff  EEuurrooppaa  wwiitthh  SSppaattiiaallllyy  RReessoollvveedd  MMiidd--UUVV
SSppeeccttrraa

TTrraaccyy BBeecckkeerr

SSoouutthhwweesstt  RReesseeaarrcchh  IInnssttiittuuttee
WWee pprrooppoossee ttoo oobbsseerrvvee JJuuppiitteerr''ss iiccyy mmoooonn,, EEuurrooppaa,, ttoo oobbttaaiinn ssppaattiiaallllyy rreessoollvveedd UUVV ssppeeccttrraa ooff iittss lleeaaddiinngg,,
ttrraaiilliinngg,, ssuubb--JJoovviiaann aanndd aannttii--JJoovviiaann hheemmiisspphheerreess tthhaatt iinncclluuddee ddiiaaggnnoossttiicc mmiidd--UUVV wwaavveelleennggtthhss tthhaatt hhaavvee nnoott
pprreevviioouussllyy bbeeeenn aannaallyyzzeedd.. CCuurrrreenntt ppuubblliisshheedd oobbsseerrvvaattiioonnss ooff EEuurrooppaa iinncclluuddee nneeaarr--UUVV oobbsseerrvvaattiioonnss ffrroomm 221100 nnmm
-- 332200 nnmm,, aanndd ffaarr--UUVV oobbsseerrvvaattiioonnss ffrroomm ~~111100 nnmm -- 117700 nnmm;; hhoowweevveerr,, tthhee ddaattaa iinn tthhee mmiidd--UUVV ((117700 nnmm -- 221100
nnmm)) iiss llaacckkiinngg.. AAlltthhoouugghh EEuurrooppaa''ss ssuurrffaaccee ccoonnssiissttss mmoossttllyy ooff wwaatteerr iiccee,, tthhee cchhaarraacctteerriissttiicc sshhaarrpp aabbssoorrppttiioonn
eeddggee oobbsseerrvveedd aatt ~~116655 nnmm iinn llaabb ssppeeccttrraa aanndd oonn tthhee iiccyy mmoooonnss ooff SSaattuurrnn hhaass nnoott bbeeeenn ddeetteecctteedd oonn EEuurrooppaa..
OObbsseerrvvaattiioonnss iinn tthhee mmiidd--UUVV ccoouulldd rreevveeaall tthhee aabbssoorrppttiioonn eeddggee aatt lloonnggeerr wwaavveelleennggtthhss,, ssuuggggeessttiivvee ooff llaarrggeerr iiccee
ggrraaiinnss oonn tthhee ssuurrffaaccee.. CCoonnvveerrsseellyy,, tthhee mmiidd--UUVV ssppeeccttrruumm ccoouulldd vveerriiffyy tthhaatt tthhee wwaatteerr iiccee aabbssoorrppttiioonn eeddggee iiss nnoott
pprreesseenntt oonn EEuurrooppaa.. TThhee rreeflfleeccttaannccee ooff EEuurrooppaa''ss hheemmiisspphheerreess ddrrooppss ssiiggnniifificcaannttllyy bbeettwweeeenn tthhee nneeaarr-- aanndd ffaarr--UUVV..
TThhee ssppeeccttrraall sshhaappee iinn tthhee mmiidd--UUVV wwiillll bbee uusseedd ttoo ccoonnssttrraaiinn tthhee ssuurrffaaccee ccoommppoossiittiioonn aaccrroossss tthhee ssaatteelllliittee.. MMiidd--
UUVV oobbsseerrvvaattiioonnss wwiitthh SSTTIISS wwiillll ssppaann tthhee pprreevviioouuss nneeaarr-- aanndd ffaarr--UUVV ddaattaa sseettss,, pprroovviiddiinngg aa sseeaammlleessss UUVV
ssppeeccttrruumm.. TThheessee oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll pprroovviiddee tthhee fifirrsstt ssppaattiiaallllyy rreessoollvveedd ssppeeccttrraa ooff eeaacchh ooff EEuurrooppaa''ss hheemmiisspphheerreess
iinn  tthhee  mmiidd--UUVV..
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPooppuullaattiioonnss

IIDD:: 1155009966
TThhee  eenndd  ooff  tthhee  WWhhiittee  DDwwaarrff  CCoooolliinngg  SSeeqquueennccee  ooff  NNGGCC  66775522

LLuuiiggii BBeeddiinn

OOsssseerrvvaattoorriioo  AAssttrroonnoommiiccoo  ddii  PPaaddoovvaa
WWee pprrooppoossee ttoo ssttuuddyy tthhee llaasstt HHSSTT--aacccceessssiibbllee wwhhiittee ddwwaarrff ((WWDD)) ccoooolliinngg sseeqquueennccee ((CCSS)) ffoorr aa nneeaarrbbyy gglloobbuullaarr
cclluusstteerr  ((GGCC)),,  tthhee  cchheemmiiccaallllyy  ccoommpplleexx,,  eexxttrreemmee  bblluuee  hhoorriizzoonnttaall  bbrraanncchh  cclluusstteerr  NNGGCC  66775522..  

OOvveerr 9977%% ooff ssttaarrss eenndd tthheeiirr lliivveess aass WWDDss,, aanndd tthhee WWDD CCSS pprroovviiddeess ccoonnssttrraaiinnttss nnoott oonnllyy oonn tthhee aaggee,, bbuutt aallssoo
ppootteennttiiaallllyy tthhee ssttaarr ffoorrmmaattiioonn hhiissttoorryy ooff aa GGCC.. TThhee CCSS ooff WWDDss aallssoo lliieess iinn tthhee lleeaasstt--eexxpplloorreedd rreeggiioonn ooff tthhee
ccoolloorr--mmaaggnniittuuddee ddiiaaggrraamm ooff oolldd sstteellllaarr ppooppuullaattiioonnss.. RReecceenntt ddeeeepp iimmaaggiinngg wwiitthh HHSSTT hhaass ssuucccceessssffuullllyy rreeaacchheedd tthhee
eenndd ooff tthhee WWDD CCSS iinn oonnllyy tthhrreeee ""ccllaassssiiccaall"" oolldd GGCCss,, MM44,, NNGGCC 66339977 aanndd 4477 TTuucc,, aanndd rreevveeaallss aann uunneexxppeecctteeddllyy
ccoommpplleexx,, aanndd ddoouubbllee--ppeeaakkeedd,, WWDD CCSS iinn tthhee mmeettaall rriicchh oolldd ooppeenn cclluusstteerr NNGGCC 66779911.. OOnnee mmoorree iinnvveessttiiggaattiioonn iiss iinn
pprrooggrreessss  oonn  tthhee  mmaassssiivvee  gglloobbuullaarr  OOmmeeggaa  CCeennttaauurrii,,  wwhheerree  oovveerr  1144  ssuubb--ppooppuullaattiioonnss  aarree  kknnoowwnn  ttoo  eexxiisstt..

WWhhiillee aallmmoosstt eevveerryy cclluusstteerr iiss kknnoowwnn ttoo hhoosstt mmuullttiippllee ppooppuullaattiioonnss,, eevveerryy ssiinnggllee cclluusstteerr iiss uunniiqquuee.. NNGGCC 66775522 iiss aa
bbrriiddggee bbeettwweeeenn tthhee rreellaattiivveellyy ssiimmppllee gglloobbuullaarr cclluusstteerrss,, aanndd OOmmeeggaa CCeenn,, tthhee mmoosstt ccoommpplleexx gglloobbuullaarr cclluusstteerr
kknnoowwnn.. NNGGCC 66775522 hhaass aann eexxtteennddeedd bblluuee hhoorriizzoonnttaall bbrraanncchh,, aa ccoollllaappsseedd ccoorree aanndd 33 cchheemmiiccaallllyy ddiissttiinncctt
ppooppuullaattiioonnss.. IItt iiss oouurr llaasstt cchhaannccee ttoo aadddd ddiivveerrssiittyy ttoo oouurr vveerryy lliimmiitteedd ssaammppllee ooff WWDD CCSS,, ssoo ffaarr ccoonnttaaiinniinngg oonnllyy
33 gglloobbuullaarr cclluusstteerrss,, oonnee oolldd ooppeenn cclluusstteerr,, aanndd tthhee ccoommpplleexx OOmmeeggaa CCeenn ssyysstteemm.. WWee nneeeedd ttoo uunnddeerrttaakkee tthhiiss
iinnvveessttiiggaattiioonn wwhhiillee HHSSTT iiss ssttiillll ooppeerraattiioonnaall,, aass tthheerree iiss nnoo ffoorreesseeeeaabbllee ooppppoorrttuunniittyy iinn tthhee ppoosstt--HHSSTT eerraa ttoo hhaavvee
oonnee  eexxttrraa  WWDD  CCSS  iinn  tthhee  hhoommooggeenneeuuss  ooppttiiccaall  pphhoottoommeettrriicc  ssyysstteemm  ooff  HHSSTT..
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  IIGGMM

IIDD:: 1155112255
GGaallaaccttiicc  fifirreewwoorrkkss::  ddeetteeccttiinngg  yyoouunngg  ssttaarrss  ffoorrmmeedd  iinn  ggaallaaccttiicc  oouuttflfloowwss

FFrraanncceessccoo BBeellfifioorree

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  CCrruuzz
RReecceenntt oobbsseerrvvaattiioonnss hhaavvee rreevveeaalleedd mmaassssiivvee ggaallaaccttiicc oouuttflfloowwss ooff mmoolleeccuullaarr ggaass,, wwhhiicchh mmaayy hhaavvee tthhee pphhyyssiiccaall
ccoonnddiittiioonnss rreeqquuiirreedd ttoo ffoorrmm ssttaarrss.. SSiinnccee oouuttflfloowwss aarree ccoommpplleexx,, ttuurrbbuulleenntt,, mmuullttii--pphhaassee mmeeddiiaa,, iitt hhaass ssoo ffaarr bbeeeenn
cchhaalllleenniinngg ttoo ccoonncclluussiivveellyy iiddeennttiiffyy ssttaarr ffoorrmmaattiioonn ttaakkiinngg ppllaaccee iinn tthhee flflooww vviiaa ccllaassssiiccaall ddiiaaggnnoossttiiccss.. BByy eexxppllooiittiinngg
hhiigghh rreessoolluuttiioonn,, hhiigghh sseennssiittiivviittyy,, bbrrooaadd bbaanndd ssppeeccttrroossccooppyy wwee hhaavvee rreecceennttllyy ffoouunndd eevviiddeennccee ffoorr ssttaarr ffoorrmmaattiioonn
ttaakkiinngg ppllaaccee iinn tthhee ffaasstt ggaallaaccttiicc oouuttflflooww ooff aa nneeaarrbbyy LLIIRRGG.. WWee pprrooppoossee ttoo oobbttaaiinn CCOOSS oobbsseerrvvaattiioonnss wwiitthh ttwwoo
aappeerrttuurreess ssaammpplliinngg tthhee oouuttflflooww ooff tthhiiss ggaallaaxxyy wwiitthh tthhee ffoolllloowwiinngg ggooaallss:: ((11)) oobbttaaiinn aa ddiirreecctt ddeetteeccttiioonn ooff tthhee
hhoott,, yyoouunngg ssttaarrss ffoorrmmeedd iinn tthhee oouuttflflooww,, wwhhiicchh aarree eexxppeecctteedd ttoo hhaavvee tthhee ssaammee vveelloocciittyy aass tthhee oouuttflfloowwiinngg ggaass;;
((22)) ddeetteecctt aanndd mmeeaassuurree tthhee vveelloocciittyy ooff tthhee yyoouunngg ssttaarrss ffoorrmmeedd iinn tthhee oouutteerr ppaarrtt ooff tthhee oouuttflflooww,, wwhheerree,,
aaccccoorrddiinngg ttoo mmooddeellss,, tthheeyy sshhoouulldd ffoorrmm wwiitthh vveelloocciittiieess hhiigghheerr tthhaann tthhee eessccaappee vveelloocciittyy;; ((33)) ddeetteerrmmiinnee tthhee
pprrooppeerrttiieess ooff tthhee ssttaarrss ffoorrmmeedd iinn tthhee oouuttflflooww,, iinn ppaarrttiiccuullaarr tthheeiirr aavveerraaggee tteemmppeerraattuurree aanndd mmeettaalllliicciittyy;; ((44))
mmeeaassuurree tthhee ccoolluummnn ddeennssiittyy aanndd mmeettaalllliicciittyy ooff tthhee oouuttflfloowwiinngg ggaass,, aanndd tthhuuss ccoonnssttrraaiinn tthhee aammoouunntt ooff ggaass iinn
tthhee  oouuttflflooww  aanndd,,  tthheerreeffoorree,,  tthhee  eefffificciieennccyy  ooff  ssttaarr  ffoorrmmaattiioonn  iinn  tthhiiss  eennvviirroonnmmeenntt..
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: SSNNAAPP
MMaassssiivvee  BBllaacckk  HHoolleess  AAnndd  TThheeiirr  HHoosstt  GGaallaaxxiieess

IIDD:: 1155221155

AA  LLooccaall  BBaasseelliinnee  ooff  tthhee  BBllaacckk  HHoollee  MMaassss  --  HHoosstt  GGaallaaxxyy  SSccaalliinngg  RReellaattiioonnss  ffoorr
AAccttiivvee  GGaallaaxxiieess

VVaarrddhhaa BBeennnneerrtt

CCaall  PPoollyy  CCoorrppoorraattiioonn,,  SSppoonnssoorreedd  PPrrooggrraammss  DDeeppaarrttmmeenntt

TThhee ddiissccoovveerryy ooff rreellaattiioonnss bbeettwweeeenn ssuuppeerrmmaassssiivvee bbllaacckk hhoolleess ((BBHHss)) aanndd tthheeiirr hhoosstt--ggaallaaxxyy pprrooppeerrttiieess hhaass
ssppaarrkkeedd mmaannyy oobbsseerrvvaattiioonnaall ssttuuddiieess ppeerrttaaiinniinngg bbootthh ttoo tthhee llooccaall UUnniivveerrssee aanndd ccoossmmiicc hhiissttoorryy.. NNeevveerrtthheelleessss,, aa
cclleeaarr uunnddeerrssttaannddiinngg ooff tthheeiirr oorriiggiinn aanndd ffuunnddaammeennttaall ddrriivveerrss ssttiillll eelluuddeess uuss.. SSttuuddyyiinngg tthhee eevvoolluuttiioonn ooff tthheessee
rreellaattiioonnss ddeeppeennddss oonn oouurr uunnddeerrssttaannddiinngg ooff tthhee ssllooppee aanndd ssccaatttteerr ooff llooccaall rreellaattiioonnss ffoorr aaccttiivvee ggaallaaxxiieess ((AAGGNNss))..
WWee pprrooppoossee aa SSNNAAPP pprrooggrraamm ooff aa uunniiqquuee ssaammppllee ooff 8844 llooccaall ttyyppee--11 AAGGNNss,, ssppaannnniinngg aa wwiiddee rraannggee ooff BBHH
mmaasssseess ((MMBBHH)),, mmoorrpphhoollooggiieess,, aanndd sstteellllaarr mmaasssseess.. TThhee hhiigghh rreessoolluuttiioonn WWFFCC33//FF881144WW iimmaaggeess aarree eesssseennttiiaall ffoorr aa
ddeettaaiilleedd ddeeccoommppoossiittiioonn ooff tthhee hhoosstt--ggaallaaxxyy iinn tthhee pprreesseennccee ooff aa bbrriigghhtt AAGGNN ppooiinntt ssoouurrccee,, rreessuullttiinngg iinn pprreecciissee
mmeeaassuurreemmeennttss ooff tthhee ddiiffffeerreenntt hhoosstt--ggaallaaxxyy ccoommppoonneennttss aanndd AAGGNN lluummiinnoossiittyy ffrreeee ooff hhoosstt--ggaallaaxxyy ccoonnttaammiinnaattiioonn
ffoorr aa rroobbuusstt ddeetteerrmmiinnaattiioonn ooff MMBBHH.. WWhheenn ccoommpplleemmeenntteedd wwiitthh ssppaattiiaallllyy--rreessoollvveedd KKeecckk ssppeeccttrraa ttoo ddeetteerrmmiinnee
sstteellllaarr--vveelloocciittyy ddiissppeerrssiioonn wwiitthhiinn bbuullggee eeffffeeccttiivvee rraaddiiuuss,, tthhiiss yyiieellddss aa mmoosstt ccoommpplleettee bbaasseelliinnee ooff hhoosstt--ggaallaaxxyy
pprrooppeerrttiieess oovveerr tthhee eennttiirree rraannggee ooff MMBBHH ssccaalliinngg rreellaattiioonnss.. AA ttyyppiiccaall SSNNAAPP ccoommpplleettiioonn rraattee rreessuullttss iinn aa ssaammppllee
ooff ~~3300 oobbjjeeccttss wwhhiicchh wwiillll bbee uusseedd ttoo ccaalliibbrraattee eexxiissttiinngg GGeemmiinnii NNIIRRII aanndd SSDDSSSS iimmaaggeess.. WWee wwiillll ssttuuddyy ssllooppee aanndd
ssccaatttteerr ooff tthhee rreellaattiioonnss,, ddeeppeennddeenncciieess aanndd ffuunnddaammeennttaall ddrriivveerrss.. TThhee ffrreeqquueennccyy ooff ppsseeuuddoo--bbuullggeess,, bbaarrss,, aanndd
((mmiinnoorr)) mmeerrggeerrss wwiillll rreevveeaall tthhee ddoommiinnaanntt ggrroowwtthh mmeecchhaanniissmm ooff sspphheerrooiiddss.. TThhee hhoommooggeenneeoouuss ssaammppllee wwiillll
iiddeennttiiffyy aannyy sseelleeccttiioonn bbiiaasseess iinn tthhee rreevveerrbbeerraattiioonn--mmaappppeedd AAGGNN ssaammppllee wwhhiicchh sseerrvveess aass aa MMBBHH ccaalliibbrraattoorr ffoorr
tthhee  eennttiirree  UUnniivveerrssee..  RReessuullttss  wwiillll  bbee  ccoommppaarreedd  wwiitthh  ssttaattee--ooff--tthhee--aarrtt  sseemmii--aannaallyyttiiccaall  mmooddeellss..

2233 66//2277//22001177

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::
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MMaassssiivvee  BBllaacckk  HHoolleess  AAnndd  TThheeiirr  HHoosstt  GGaallaaxxiieess

IIDD:: 1155226633
TThhee  HHoosstt  GGaallaaxxyy  ooff  tthhee  LLooww  MMaassss  BBllaacckk  HHoollee  iinn  UUGGCC  0066772288

MMiissttyy BBeennttzz

GGeeoorrggiiaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy  RReesseeaarrcchh  FFoouunnddaattiioonn
WWee pprrooppoossee ttoo oobbttaaiinn hhiigghh--rreessoolluuttiioonn,, mmuullttiiccoolloorr iimmaaggiinngg ooff tthhee hhoosstt--ggaallaaxxyy ooff UUGGCC 0066772288,, aa nneeaarrbbyy
((zz==00..00006655)) llooww--lluummiinnoossiittyy SSeeyyffeerrtt.. AA rreecceenntt rreevveerrbbeerraattiioonn--mmaappppiinngg ccaammppaaiiggnn hhaass ccoonnssttrraaiinneedd tthhee bbllaacckk hhoollee
mmaassss ttoo 77xx1100^̂55 MM__ssuunn,, bbuutt lliittttllee iiss ccuurrrreennttllyy kknnoowwnn aabboouutt tthhee hhoosstt ggaallaaxxyy dduuee ttoo tthhee llaacckk ooff ssppaattiiaall
rreessoolluuttiioonn iinn eexxiissttiinngg,, sseeeeiinngg--lliimmiitteedd iimmaaggeess.. BBaasseedd oonn tthhee bbllaacckk hhoollee mmaassss aanndd tthhee bbuullggee sstteellllaarr vveelloocciittyy
ddiissppeerrssiioonn,, iitt iiss lliikkeellyy tthhaatt aa bbllaacckk hhoollee mmaassss ccoouulldd aallssoo bbee ddeerriivveedd ffrroomm mmooddeelliinngg tthhee nnuucclleeaarr sstteellllaarr ddyynnaammiiccss
ooff UUGGCC 0066772288.. TThhee nnuummbbeerr ooff ggaallaaxxiieess wwhheerree ccoommppaarriissoonn ooff sstteellllaarr ddyynnaammiiccss aanndd rreevveerrbbeerraattiioonn mmaappppiinngg iiss
ppoossssiibbllee iiss vveerryy ssmmaallll ((<<1100)) dduuee ttoo tthheeiirr nnoonn--oovveerrllaappppiinngg tteecchhnniiccaall rreeqquuiirreemmeennttss,, ssoo UUGGCC 0066772288 iiss aann
iimmppoorrttaanntt ttaarrggeett ffoorr tteessttiinngg tthhee ccoonnssiisstteenncciieess ooff bbllaacckk hhoollee mmaasssseess ffrroomm ddiiffffeerreenntt tteecchhnniiqquueess.. TThhee pprrooppoosseedd
iimmaaggeess wwiillll aallllooww uuss ttoo cchhaarraacctteerriizzee tthhee hhoosstt--ggaallaaxxyy ffeeaattuurreess aanndd mmoorrpphhoollooggyy ffoorr tthhee fifirrsstt ttiimmee.. TThheeyy wwiillll aallssoo
aallllooww uuss ttoo ddeetteerrmmiinnee tthhee cceennttrraall sstteellllaarr ssuurrffaaccee bbrriigghhttnneessss ffoorr ffoollllooww--uupp AAOO--aassssiisstteedd nneeaarr--IIRR iinntteeggrraall fifieelldd
ssppeeccttrroossccooppyy,, aaccccuurraatteellyy ccoonnssttrraaiinn tthhee sstteellllaarr mmaassss--ttoo--lliigghhtt rraattiioo ooff tthhee ggaallaaxxyy,, aanndd ccoorrrreecctt tthhee AAGGNN lluummiinnoossiittyy
ffoorr ssttaarrlliigghhtt ccoonnttaammiinnaattiioonn ((ttoo iinncclluuddee UUGGCC 0066772288 aatt tthhee llooww eenndd ooff tthhee AAGGNN RR--LL rreellaattiioonnsshhiipp)).. WWee wwiillll aallssoo
iinnvveessttiiggaattee tthhee gglloobbuullaarr cclluusstteerr ppooppuullaattiioonn aarroouunndd tthhee ggaallaaxxyy aanndd tthhee ppootteennttiiaall ttoo ddeetteerrmmiinnee iittss ddiissttaannccee uussiinngg
tthhee gglloobbuullaarr cclluusstteerr lluummiinnoossiittyy ffuunnccttiioonn mmeetthhoodd.. TThhee pprrooppoosseedd oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll ffaacciilliittaattee tthhee ddiirreecctt
ccoommppaarriissoonn ooff mmaasssseess ffrroomm rreevveerrbbeerraattiioonn mmaappppiinngg aanndd sstteellllaarr ddyynnaammiiccss,, wwhhiicchh iiss ccrriittiiccaall ttoo eennssuurree tthhaatt aallll
bbllaacckk  hhoolleess,,  ffrroomm  LLooccaall  GGrroouupp  ggaallaaxxiieess  ttoo  zz~~77  qquuaassaarrss,,  aarree  oonn  tthhee  ssaammee  mmaassss  ssccaallee..
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RReessoollvviinngg  tthhee  AAbbuunnddaannccee  DDiissccrreeppaannccyy  wwiitthh  HHSSTT//CCOOSS

DDaanniieellllee BBeerrgg

UUnniivveerrssiittyy  ooff  WWiissccoonnssiinn  --  MMiillwwaauukkeeee
AA lloonngg--ssttaannddiinngg pprroobblleemm iinn nneebbuullaarr aassttrroopphhyyssiiccss iiss tthhee ddiissccrreeppaannccyy bbeettwweeeenn aabbuunnddaanncceess ddeerriivveedd ffrroomm
ccoolllliissiioonnaallllyy--eexxcciitteedd ooppttiiccaall eemmiissssiioonn lliinneess ((CCEELLss)) aanndd ooppttiiccaall rreeccoommbbiinnaattiioonn eemmiissssiioonn lliinneess ((RRLLss)).. BBeeccaauussee tthhee
ooppttiiccaall  RRLLss  aarree  iinnttrriinnssiiccaallllyy  vveerryy  ffaaiinntt,,  tthheerree  iiss  oonnllyy  aa  ssmmaallll  ccoolllleeccttiioonn  ooff  eexxttrraaggaallaaccttiicc  HHIIII  
rreeggiioonnss ffoorr wwhhiicchh aabbuunnddaanncceess ffrroomm RRLLss aarree aavvaaiillaabbllee.. CC//OO rreellaattiivvee aabbuunnddaanncceess aarree mmeeaassuurreedd ffoorr aa ssuubbsseett ooff
tthheessee.. BByy oobbsseerrvviinngg CCIIIIII]] 11990077,,11990099 aanndd OOIIIIII]] 11666611,,11666666 iinn tthhee uullttrraavviioolleett,, wwee ccaann oobbttaaiinn aa vveerryy sseeccuurree
mmeeaassuurreemmeenntt  ooff  tthhee  CC//OO  rraattiioo  ffrroomm  CCEELLss..  CCoommppaarriinngg  tthhee  CC//OO  rreellaattiivvee  aabbuunnddaanncceess  ffrroomm  
UUVV  CCEELLss  wwiitthh  tthhoossee  ffrroomm  ooppttiiccaall  RRLLss  pprroovviiddeess  aann  iinnddeeppeennddeenntt  tteesstt  ooff  tthhee  aabbuunnddaannccee  ddiissccrreeppaannccyy..

UUssiinngg tthhee LLBBTT,, wwee hhaavvee oobbttaaiinneedd hhiigghh qquuaalliittyy ooppttiiccaall ssppeeccttrraa ffoorr aa llaarrggee ssaammppllee ooff HHIIII rreeggiioonnss iinn MM110011.. WWee
hhaavvee ddeetteecctteedd tthhee CC IIIIII 44226677 lliinnee iinn 1100 ooff tthheessee rreeggiioonnss.. BByy oobbsseerrvviinngg tthheessee 1100 rreeggiioonnss,, wwhhiicchh ssppaann nneeaarrllyy aa
ddeexx iinn ooxxyyggeenn aabbuunnddaannccee,, wwee ccaann ccoommppaarree tthhee CC//OO aanndd CC//HH aabbuunnddaanncceess iinn tthheessee rreeggiioonnss ttoo pprroovviiddee aann
iinnddeeppeennddeenntt tteesstt ooff tthhee aabbuunnddaannccee ddiissccrreeppaannccyy.. TThhiiss ssttuuddyy wwiillll aallssoo rreessuulltt iinn tthhee mmoosstt aaccccuurraatteellyy mmeeaassuurreedd
ccaarrbboonn  aabbuunnddaannccee  ggrraaddiieenntt  iinn  aa  ssppiirraall  ggaallaaxxyy..
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SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1155332299
FFiinnee--TTuunneedd  SSeeaarrcchh  ffoorr  KKiilloonnoovvaa  EEmmiissssiioonn  iinn  aa  SShhoorrtt  GGaammmmaa--RRaayy  BBuurrsstt::
IImmpplliiccaattiioonnss  ffoorr  tthhee  PPrrooggeenniittoorrss,,  AAddvvaanncceedd  LLIIGGOO,,  aanndd  rr--PPrroocceessss
NNuucclleeoossyynntthheessiiss
EEddoo BBeerrggeerr

HHaarrvvaarrdd  UUnniivveerrssiittyy
SShhoorrtt--dduurraattiioonn ggaammmmaa--rraayy bbuurrssttss hhaavvee lloonngg bbeeeenn ssuussppeecctteedd ttoo rreessuulltt ffrroomm tthhee ccaattaassttrroopphhiicc mmeerrggeerrss ooff
bbiinnaarriieess ccoommppoosseedd ooff ttwwoo nneeuuttrroonn ssttaarrss ((NNSS--NNSS)) aanndd//oorr aa nneeuuttrroonn ssttaarr aanndd aa bbllaacckk hhoollee ((NNSS--BBHH)).. TThhiiss
ppoossssiibbllee aassssoocciiaattiioonn iiss ooff ffuunnddaammeennttaall iimmppoorrttaannccee ssiinnccee tthheessee bbiinnaarriieess aarree aallssoo ssttrroonngg ggrraavviittaattiioonnaall wwaavvee
eemmiitttteerrss,, aanndd tthhee sshhoorrtt GGRRBB ccoonnnneeccttiioonn ccaann tthheerreeffoorree gguuiiddee eelleeccttrroommaaggnneettiicc ffoollllooww--uupp ooff AAddvvaanncceedd LLIIGGOO
ggrraavviittaattiioonnaall wwaavvee ssoouurrcceess.. AAnn iimmppoorrttaanntt ddiirreecctt ssiiggnnaattuurree ooff NNSS--NNSS//NNSS--BBHH pprrooggeenniittoorrss iiss nneeaarr--iinnffrraarreedd
eemmiissssiioonn ppoowweerreedd bbyy rraaddiiooaaccttiivvee rr--pprroocceessss mmaatteerriiaall ssyynntthheessiizzeedd bbyy tthhee eejjeeccttiioonn ooff nneeuuttrroonn--rriicchh mmaatttteerr dduurriinngg
tthhee mmeerrggeerr,, aa ssoo--ccaalllleedd ""kkiilloonnoovvaa"".. HHSSTT oobbsseerrvvaattiioonnss ooff tthhee sshhoorrtt GGRRBB113300660033BB pprroovviiddeedd tthhee fifirrsstt ttaannttaalliizziinngg
eevviiddeennccee ffoorr ssuucchh aann eemmiissssiioonn ccoommppoonneenntt,, bbuutt uunnffoorrttuunnaatteellyy llaacckkeedd ddeettaaiilleedd ssppeeccttrraall aanndd tteemmppoorraall
iinnffoorrmmaattiioonn.. HHeerree,, wwee pprrooppoossee fifinnee--ttuunneedd TTOOOO oobbsseerrvvaattiioonnss ooff aa ffuuttuurree sshhoorrtt GGRRBB tthhaatt wwiillll ddeefifinniittiivveellyy
eessttaabblliisshh tthhee pprreesseennccee ooff aa kkiilloonnoovvaa aanndd wwiillll aallssoo aallllooww uuss ttoo ddiissttiinngguuiisshh aann NNSS--NNSS ffrroomm aann NNSS--BBHH mmeerrggeerr,,
bbaasseedd oonn tthhee eejjeeccttaa mmaassss ((~~00..0011 vvss.. ~~00..11 MMssuunn,, rreessppeeccttiivveellyy)).. TThhee rreessuullttss wwiillll nnoott oonnllyy sseerrvvee aass aa ssmmookkiinngg
gguunn ffoorr ccoommppaacctt oobbjjeecctt mmeerrggeerr pprrooggeenniittoorrss,, bbuutt tthheeyy wwiillll aallssoo gguuiiddee oouurr ppllaannss ffoorr ooppttiiccaall//iinnffrraarreedd ffoollllooww--uupp ooff
AAddvvaanncceedd LLIIGGOO ssoouurrcceess,, aanndd eessttaabblliisshh wwhheetthheerr ccoommppaacctt oobbjjeecctt mmeerrggeerrss aarree tthhee pprriimmaarryy ssiittee ffoorr ccoossmmiicc rr--
pprroocceessss nnuucclleeoossyynntthheessiiss.. TToo ssuuppppoorrtt aanndd iinntteerrpprreett tthhee pprrooppoosseedd HHSSTT oobbsseerrvvaattiioonnss,, aanndd ttoo rruullee oouutt aalltteerrnnaattiivvee
eexxppllaannaattiioonnss ffoorr aannyy ddeetteecctteedd eemmiissssiioonn,, wwee wwiillll oobbttaaiinn aa wwiiddee rraannggee ooff oobbsseerrvvaattiioonnss ssppaannnniinngg rraaddiioo ttoo XX--rraayyss
uussiinngg  aaccttiivvee  pprrooggrraammss  aatt  GGeemmiinnii,,  MMaaggeellllaann,,  MMMMTT,,  VVLLAA,,  CChhaannddrraa,,  aanndd  XXMMMM..
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  IIGGMM

IIDD:: 1155006633
TThhee  eelluussiivvee  oolldd  sstteellllaarr  hhaalloo  ooff  llooww--mmaassss  ssppiirraallss::  RRRR  LLyyrraaee  ssttaarrss  iinn  NNGGCC5555

EEddoouuaarrdd BBeerrnnaarrdd

OObbsseerrvvaattooiirree  ddee  llaa  CCoottee  dd''AAzzuurr
SSppiirraall ggaallaaxxiieess ddoommiinnaattee tthhee sstteellllaarr mmaassss ddeennssiittyy iinn tthhee UUnniivveerrssee,, yyeett tthhee ddeettaaiillss ooff tthheeiirr ffoorrmmaattiioonn aanndd
eevvoolluuttiioonn aarree ssttiillll ggrreeaattllyy ddeebbaatteedd.. TThhee ssiimmuullaattiioonnss bbaasseedd oonn tthhee ccuurrrreenntt ccoossmmoollooggiiccaall mmooddeell sshhooww tthhaatt tthheessee
ggaallaaxxiieess
ggrrooww iinn mmaassss tthhrroouugghh aaccccrreettiioonn aanndd mmeerrggeerrss.. OOnnee ooff tthhee ccoonnsseeqquueennccee ooff tthhiiss ggaallaaxxyy aasssseemmbbllyy pprroocceessss iiss tthhee
ffoorrmmaattiioonn ooff aann oolldd,, mmeettaall--ppoooorr sstteellllaarr hhaalloo.. HHoowweevveerr,, ttoo ddaattee tthhee pprreesseennccee ooff aa sspphheerrooiiddaall ccoommppoonneenntt iinn llooww--
mmaassss ssppiirraallss iiss eelluussiivvee aanndd ccoonnttrroovveerrssiiaall,, mmoossttllyy dduuee ttoo tthhee ddiifffificcuullttyy ttoo ddeetteecctt ssuucchh aa ffaaiinntt,, ddiiffffuussee ccoommppoonneenntt
aammiidd tthhee ffoorreeggrroouunndd//bbaacckkggrroouunndd ccoonnttaammiinnaattiioonn.. WWee pprrooppoossee aa nnoovveell mmeetthhoodd ttoo ddeetteecctt aanndd cchhaarraacctteerriizzee ssuucchh
aa hhaalloo iinn tthhee nneeaarrbbyy,, eeddggee--oonn ssppiirraall ggaallaaxxyy NNGGCC 5555,, tthhaatt bbyy--ppaasssseess tthheessee lliimmiittaattiioonnss bbyy uussiinngg tthhee ppuullssaattiioonnaall
pprrooppeerrttiieess ooff iittss RRRR LLyyrraaee ssttaarrss.. TThheessee oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll aallllooww uuss ttoo ii)) fifirrmmllyy eessttaabblliisshh tthhee pprreesseennccee ooff aann oolldd
sstteellllaarr hhaalloo,, iiii)) qquuaannttiiffyy iittss eeaarrllyy cchheemmiiccaall eevvoolluuttiioonn,, aanndd iiiiii)) ddeetteerrmmiinnee tthhee nnaattuurree ooff iittss bbuuiillddiinngg bblloocckkss.. WWee wwiillll
uussee tthhee rreessuullttiinngg ddeeeepp ccoolloorr--mmaaggnniittuuddee ddiiaaggrraammss rreeaacchhiinngg 11..55 mmaaggnniittuuddeess bbeellooww tthhee hhoorriizzoonnttaall--bbrraanncchh ttoo tteesstt
hhaalloo  aanndd  tthhiicckk  ddiisskk  ffoorrmmaattiioonn  mmooddeellss..
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
PPllaanneettss  aanndd  PPllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 1155226644
TThhee  MM  DDwwaarrff  UUVV  SSppeeccttrraa  IIrrrraaddiiaattiinngg  NNeeaarrbbyy  TTrraannssiittiinngg  TTeerrrreessttrriiaall  PPllaanneettss

ZZaacchh BBeerrttaa--TThhoommppssoonn

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCoolloorraaddoo  aatt  BBoouullddeerr
OOff tthhee 550000 ssttaarrss wwiitthhiinn 1122 ppcc,, wwee kknnooww ooff tthhrreeee vveerryy llooww--mmaassss MM ddwwaarrffss tthhaatt hhoosstt ssmmaallll ttrraannssiittiinngg ppllaanneettss::
LLHHSS11114400,, TTRRAAPPPPIISSTT--11,, aanndd GGJJ11113322.. AAllll ooff tthheessee ppllaanneettss aappppeeaarr ttoo bbee rroocckkyy,, aanndd ssoommee oorrbbiitt iinn tthheeiirr ssttaarrss''ss
hhaabbiittaabbllee zzoonneess.. TThhaannkkss ttoo tthheeiirr ssttaarrss'' pprrooxxiimmiittyy aanndd ssmmaallll ssiizzeess,, tthhee aattmmoosspphheerreess ooff tthheessee ppllaanneettss aarree wwiitthhiinn
rreeaacchh ooff ssppeeccttrroossccooppiicc cchhaarraacctteerriizzaattiioonn bbyy JJWWSSTT aanndd ggiiaanntt ggrroouunndd--bbaasseedd tteelleessccooppeess.. HHeerree,, wwee pprrooppoossee ttoo uussee
HHuubbbbllee ttoo ggaatthheerr ddeeeepp uullttrraavviioolleett ssppeeccttrraa ooff tthheessee iimmppoorrttaanntt MM ddwwaarrffss.. TThheessee UUVV ssppeeccttrraa aarree ccrruucciiaall ffoorr
uunnddeerrssttaannddiinngg tthhee hhaabbiittaabbiilliittyy ooff ppllaanneettss aarroouunndd tthheessee ssttaarrss.. WWiitthhoouutt kknnoowwlleeddggee ooff tthhee hhiigghh--eenneerrggyy rraaddiiaattiioonn
eennvviirroonnmmeenntt iinn wwhhiicchh tthheessee ppllaanneettss rreessiiddee,, iitt iiss iimmppoossssiibbllee ttoo uunnddeerrssttaanndd tthheeiirr eevvoolluuttiioonn oorr ttoo iinntteerrpprreett
oobbsseerrvvaattiioonnss ooff tthheeiirr aattmmoosspphheerreess.. UUVV lliigghhtt ccaann pprroommoottee oobbssccuurriinngg hhaazzeess iinn aa ppllaanneettaarryy aattmmoosspphheerree,, oorr eevveenn
pprroodduuccee bbiioossiiggnnaattuurree ffaallssee ppoossiittiivveess.. TThhee HHuubbbbllee SSppaaccee TTeelleessccooppee iiss tthhee oonnllyy ffaacciilliittyy tthhaatt ccaann oobbsseerrvvee tthhee UUVV
ssppeeccttrraa ooff tthheessee ssyysstteemmss.. WWiitthh nnoo ffuuttuurree UUVV ccaappaabbiilliittiieess ppllaannnneedd ttoo oovveerrllaapp wwiitthh JJWWSSTT,, iitt iiss eesssseennttiiaall tthhaatt wwee
cchhaarraacctteerriizzee  tthheessee  ppllaanneett  hhoossttss  wwiitthh  HHSSTT  aass  ssoooonn  aass  ppoossssiibbllee..
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: AARR
SStteellllaarr  PPooppuullaattiioonnss

IIDD:: 1155000044
NNeeww  MMooddeellss  ooff  tthhee  MMiillkkyy  WWaayy''ss  DDaarrkk  MMaatttteerr  DDiissttrriibbuuttiioonn  ffoorr  tthhee  EErraa  ooff  HHiigghh
PPrreecciissiioonn  AAssttrroommeettrryy

GGuurrttiinnaa BBeessllaa

UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa
UUnnddeerrssttaannddiinngg tthhee aasssseemmbbllyy hhiissttoorryy aanndd ddaarrkk mmaatttteerr ddiissttrriibbuuttiioonn ooff oouurr MMiillkkyy WWaayy ((MMWW)) iiss aa mmaajjoorr cchhaalllleennggee
ffoorr aassttrroopphhyyssiiccss.. TThhaannkkss ttoo tthhee uunniiqquuee ccaappaabbiilliittiieess ooff HHSSTT,, pprrooppeerr mmoottiioonnss ooff ssaatteelllliittee ggaallaaxxiieess,, gglloobbuullaarr
cclluusstteerrss aanndd sstteellllaarr ssttrreeaammss hhaavvee bbeeeenn mmeeaassuurreedd wwiitthh aaccccuurraacciieess ooff oorrddeerr ~~00..0055 mmaass//yyrr ((~~1100 kkmm//ss)) aatt
ddiissttaanncceess ooff 5500--330000 kkppcc.. WWhheenn ccoommbbiinneedd wwiitthh ddeettaaiilleedd mmooddeellss ooff tthhee MMWW''ss hhaalloo ppootteennttiiaall,, ssuucchh
mmeeaassuurreemmeennttss bbeeccoommee hhiigghh--pprreecciissiioonn ttoooollss ttoo ccoonnssttrraaiinn tthhee ddaarrkk mmaatttteerr mmaassss pprroofifillee ooff tthhee MMWW aanndd ccoommppuuttee
aaccccuurraattee oorrbbiittaall hhiissttoorriieess ooff ssaatteelllliitteess.. HHoowweevveerr,, tthhee MMWW hhoossttss aa ppaaiirr ooff mmaassssiivvee ddwwaarrff ggaallaaxxiieess,, tthhee LLMMCC aanndd
SSMMCC,, tthhaatt ccoonnttrriibbuuttee ttoo iittss ddaarrkk mmaatttteerr ddiissttrriibbuuttiioonn aanndd cchhaannggee tthhee sshhaappee ooff tthhee ppootteennttiiaall iinn aa nnoonn--
ssyymmmmeettrriiccaall,, ttiimmee eevvoollvviinngg mmaannnneerr.. TToo ddaattee,, tthheessee eeffffeeccttss hhaavvee nnoott bbeeeenn aaccccoouunntteedd ffoorr iinn eexxiissttiinngg mmooddeellss ooff
tthhee MMWW hhaalloo.. WWee pprrooppoossee ttoo ddeevveelloopp hhiigghh rreessoolluuttiioonn ssiimmuullaattiioonnss ttoo qquuaannttiiffyy tthhee ttiimmee eevvoollvviinngg ssttrruuccttuurree ooff
tthhee MMWW''ss ddaarrkk mmaatttteerr hhaalloo oowwiinngg ttoo tthhee iinnflfluueennccee ooff tthhee LLMMCC aanndd SSMMCC.. TThheessee nnoovveell mmooddeellss wwiillll eennaabbllee rraappiidd
oorrbbiittaall iinntteeggrraattiioonn ooff hhaalloo oobbjjeeccttss ((ssaatteelllllliitteess,, gglloobbuullaarr cclluusstteerrss,, sstteellllaarr ssttrreeaammss)),, uussiinngg hhiigghh aaccccuurraaccyy HHSSTT
pprrooppeerr mmoottiioonnss,, wwhhiillee aallssoo ccaappttuurriinngg tthhee ccoommpplleexx hhaalloo ppootteennttiiaall rreessuullttiinngg ffrroomm tthhee LLMMCC--SSMMCC--MMWW iinntteerraaccttiioonn..
TThhee eerraa ooff hhiigghh--pprreecciissiioonn aassttrroommeettrryy hhaass aarrrriivveedd,, yyeett wwee ddoo nnoott ccuurrrreennttllyy hhaavvee aann aapppprroopprriiaattee tthheeoorreettiiccaall
ffrraammeewwoorrkk ttoo ssttuuddyy tthhee aasssseemmbbllyy hhiissttoorryy ooff MMWW--lliikkee ggaallaaxxiieess iinn tthhee pprreesseennccee ooff mmaassssiivvee ssaatteelllliittee ppeerrttuurrbbeerrss..
OOuurr pprrooppoosseedd pprrooggrraamm iiss tthhuuss ccrriittiiccaall ttoo oonnggooiinngg HHSSTT pprrooggrraammss aanndd aallll eeffffoorrttss ttoo uunnddeerrssttaanndd tthhee ssttrruuccttuurree
aanndd eevvoolluuttiioonn ooff tthhee ddaarrkk mmaatttteerr hhaalloo ooff oouurr GGaallaaxxyy aanndd aannaallooggoouuss ssyysstteemmss lliikkee MM3311 aanndd iittss mmaassssiivvee ssaatteelllliittee,,
MM3333..
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SSoollaarr  SSyysstteemm

IIDD:: 1155009977
IImmaaggiinngg  tthhee  EExxtteennddeedd  HHoott  HHyyddrrooggeenn  EExxoosspphheerree  aatt  MMaarrss  ttoo  DDeetteerrmmiinnee  tthhee
WWaatteerr  EEssccaappee  RRaattee

DDoolloonn BBhhaattttaacchhaarryyyyaa

BBoossttoonn  UUnniivveerrssiittyy
AACCSS SSBBCC iimmaaggiinngg ooff tthhee eexxtteennddeedd hhyyddrrooggeenn eexxoosspphheerree ooff MMaarrss iiss pprrooppoosseedd ttoo iiddeennttiiffyy tthhee hhoott hhyyddrrooggeenn
ppooppuullaattiioonn pprreesseenntt iinn tthhee eexxoosspphheerree ooff MMaarrss.. DDeetteerrmmiinniinngg tthhee cchhaarraacctteerriissttiiccss ooff tthhiiss ppooppuullaattiioonn aanndd tthhee
uunnddeerrllyyiinngg pprroocceesssseess rreessppoonnssiibbllee ffoorr iittss pprroodduuccttiioonn aarree ccrriittiiccaall ttoowwaarrddss ccoonnssttrraaiinniinngg tthhee eessccaappee flfluuxx ooff HH ffrroomm
MMaarrss,, wwhhiicchh iinn ttuurrnn iiss ddiirreeccttllyy rreellaatteedd ttoo tthhee wwaatteerr eessccaappee hhiissttoorryy ooff MMaarrss.. SSiinnccee tthhee hhoott aattoommss aappppeeaarr mmaaiinnllyy
aatt hhiigghh aallttiittuuddeess,, tthheessee oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll bbee sscchheedduulleedd wwhheenn MMaarrss iiss ffaarr ffrroomm EEaarrtthh aalllloowwiinngg uuss ttoo iimmaaggee tthhee
hhoott hhyyddrrooggeenn aattoommss aatt hhiigghh aallttiittuuddeess wwhheerree tthheeyy ddoommiinnaattee tthhee ppooppuullaattiioonn.. TThhee aallttiittuuddee ccoovveerraaggee bbyy HHSSTT wwiillll
eexxtteenndd bbeeyyoonndd 3300,,000000 kkmm oorr 88..88 MMaarrttiiaann rraaddiiii iinn tthhiiss ccaassee,, wwhhiicchh mmaakkeess iitt ppeerrffeecctt ffoorr tthhiiss ssttuuddyy aass oorrbbiittiinngg
ssppaacceeccrraafftt rreemmaaiinn aatt llooww aallttiittuuddeess ((MMAAVVEENN aappooaappssee iiss ~~ 66000000 kkmm)) aanndd ccaannnnoott sseeppaarraattee hhoott aattoommss ffrroomm tthhee
tthheerrmmaall ppooppuullaattiioonn aatt tthhoossee aallttiittuuddeess.. TThhee oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll aallssoo bbee ccaarrrriieedd oouutt wwhheenn MMaarrss iiss nneeaarr aapphheelliioonn,, tthhee
aattmmoosspphheerriicc tteemmppeerraattuurree iiss llooww,, aanndd tthhee tthheerrmmaall ppooppuullaattiioonn hhaass aa ssmmaallll ssccaallee hheeiigghhtt,, aalllloowwiinngg tthhee cclleeaarr
cchhaarraacctteerriizzaattiioonn ooff tthhee hhoott hhyyddrrooggeenn llaayyeerr.. AAnnootthheerr aaddvvaannttaaggee ooff ccoonndduuccttiinngg tthhiiss ssttuuddyy iinn tthhiiss ccyyccllee iiss tthhaatt
tthhee ssoollaarr aaccttiivviittyy iiss nneeaarr iittss mmiinniimmuumm,, aalllloowwiinngg uuss ttoo ddiissccrriimmiinnaattee bbeettwweeeenn cchhaannggeess iinn tthhee hhoott hhyyddrrooggeenn
ppooppuullaattiioonn ffrroomm pprroocceesssseess ttaakkiinngg ppllaaccee wwiitthhiinn tthhee aattmmoosspphheerree ooff MMaarrss aanndd cchhaannggeess dduuee ttoo eexxtteerrnnaall ddrriivveerrss lliikkee
tthhee  ssoollaarr  wwiinndd,,  pprroodduucciinngg  tthhiiss  nnoonn--tthheerrmmaall  ppooppuullaattiioonn..  TThhiiss  pprrooppoossaall  iiss  ppaarrtt  ooff  tthhee  HHSSTT  UUVV  iinniittiiaattiivvee..
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SSoollaarr  SSyysstteemm

IIDD:: 1155009988
CCaalliibbrraattiinngg  AACCSS--SSBBCC  UUssiinngg  SSTTIISS  aatt  LLyymmaann  AAllpphhaa  ((112211..556677  nnmm))

DDoolloonn BBhhaattttaacchhaarryyyyaa

BBoossttoonn  UUnniivveerrssiittyy
TThhiiss sshhoorrtt ccaalliibbrraattiioonn pprrooggrraamm iiss nneeeeddeedd ttoo ccoorrrreeccttllyy iinntteerrpprreett eexxiissttiinngg SSTTIISS aanndd AACCSS ddaattaa oonn tthhee eexxoosspphheerreess
ooff sseevveerraall ssoollaarr ssyysstteemm oobbjjeeccttss.. IItt wwiillll aallllooww uuss ttoo ccaalliibbrraattee oobbsseerrvvaattiioonnss ooff ppllaanneettaarryy eexxoosspphheerreess,, aanndd ttoo
qquuaannttiittaattiivveellyy ddeetteerrmmiinnee tthhee aattmmoosspphheerriicc eessccaappee flfluuxx,, ffrroomm MMaarrss,, UUrraannuuss,, TTiittaann aanndd ootthheerr ssoollaarr ssyysstteemm
oobbjjeeccttss,, aanndd ttoo ccoonnttrriibbuuttee ttoo tthhee ccaalliibbrraattiioonn ooff tthhee MMAAVVEENN IIUUVVSS iinnssttrruummeenntt.. TThhee nneeeedd ffoorr aaddddeedd ccaalliibbrraattiioonn iiss
ddrriivveenn bbyy tthhee llaarrggee uunncceerrttaaiinnttyy iinn tthhee sseennssiittiivviittyy ooff AACCSS//SSBBCC iimmaaggeess aatt HH LLyymmaann aallpphhaa ((112211..66 nnmm)) aanndd aallssoo
bbyy tthhee llaacckk ooff aa LLyymmaann aallpphhaa flflaatt fifieelldd ffoorr SSTTIISS GG114400LL lloonngg aappeerrttuurree ssppeeccttrraa,, iinn bbootthh ccaasseess ffoorr ddiiffffuussee
eemmiissssiioonnss.. TThhee SSTTIISS iinnssttrruummeenntt sseennssiittiivviittyy iiss wweellll ccaalliibbrraatteedd aatt LLyymmaann aallpphhaa iinn tthhee GG114400LL mmooddee tthhrroouugghh
ccaalliibbrraattiioonn ssttaarr oobbsseerrvvaattiioonnss,, bbuutt tthheerree iiss nnoo flflaatt fifieelldd ssppeecciifificcaallllyy aatt LLyymmaann aallpphhaa ffoorr ddiiffffuussee eemmiissssiioonnss fifilllliinngg
tthhee aappeerrttuurree.. TThhee AACCSS//SSBBCC FF111155 mmooddee iiss ccaalliibbrraatteedd ffoorr aa mmeeaann wwaavveelleennggtthh iinn tthhee bbaannddppaassss,, bbuutt aass aann
iimmaaggiinngg iinnssttrruummeenntt tthhee ssppeecciifificc sseennssiittiivviittyy aatt LLyymmaann aallpphhaa hhaass nnoott bbeeeenn mmeeaassuurreedd.. TThheessee ccaalliibbrraattiioonnss ccoouulldd bbee
oobbttaaiinneedd tthhrroouugghh oobbsseerrvvaattiioonnss ooff tthhee ggeeooccoorroonnaall LLyymmaann aallpphhaa eemmiissssiioonn,, ccoommppaarriinngg tthhee ccoouunntt rraatteess ooff SSTTIISS
GG114400LL aanndd AACCSS//SSBBCC ffoorr tthhee ssaammee ddiiffffuussee ssoouurrccee bbrriigghhttnneessss,, aanndd oobbttaaiinniinngg tthhee SSTTIISS LLyymmaann aallpphhaa flflaatt fifieelldd
ffrroomm tthhee oobbsseerrvvaattiioonnss ooff ddiiffffuussee eemmiissssiioonn.. TThhiiss ssttuuddyy wwiillll bbee bbeenneefificciiaall ffoorr bbootthh tthhee ppllaanneettaarryy aanndd tthhee
aassttrroopphhyyssiiccss ccoommmmuunniittyy aass hhyyddrrooggeenn iiss tthhee mmoosstt aabbuunnddaanntt eelleemmeenntt iinn oouurr uunniivveerrssee aanndd LLyymmaann aallpphhaa iiss tthhee
mmoosstt pprroobbaabbllee ttrraannssiittiioonn iinn HH aattoommss.. TThhee flflaatt fifieelldd ffoorr SSTTIISS iinn LLyymmaann aallpphhaa wwiillll bbeenneefifitt tthhee aannaallyyssiiss ooff ppaasstt aanndd
ffuuttuurree  GGOO  pprrooggrraamm  ddaattaa  aanndd  wwiillll  bbee  ddeelliivveerreedd  ttoo  SSTTSSccII  ffoorr  uussee  bbyy  tthhee  oobbsseerrvvaattiioonnaall  ccoommmmuunniittyy..
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SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
MMaassssiivvee  BBllaacckk  HHoolleess  AAnndd  TThheeiirr  HHoosstt  GGaallaaxxiieess

IIDD:: 1155222255
NNGGCC  33114477,,  aa  GGoollddeenn  ttrruuee  TTyyppee  22  AAGGNN??

SStteeffaannoo BBiiaanncchhii

UUnniivveerrssiittaa''  ddeeggllii  SSttuuddii  RRoommaa  TTrree
TThhee AAGGNN uunniifificcaattiioonn sscchheemmee ssuuggggeessttss tthhaatt TTyyppee 22 AAGGNN aarree iiddeennttiiccaall ttoo ttyyppee 11 AAGGNN,, jjuusstt oobbsseerrvveedd ffrroomm tthhee
ssiiddee,, wwhheerree aann iinnnneerr ttoorruuss ssttrruuccttuurree oobbssccuurreess aa ddiirreecctt vviieeww ooff tthhee ccoonnttiinnuuuumm aanndd bbrrooaadd lliinnee rreeggiioonn ((BBLLRR))
eemmiissssiioonn.. IIss tthhiiss uunniifificcaattiioonn sscchheemmee aallwwaayyss ttrruuee?? IInn ssoommee llooww lluummiinnoossiittyy ttyyppee 22 AAGGNN wwee hhaavvee aa ddiirreecctt vviieeww ooff
tthhee iinnnneerrmmoosstt rreeggiioonnss,, aass iinnddiiccaatteedd bbyy aann uunnaabbssoorrbbeedd aanndd rraappiiddllyy vvaarriiaabbllee XX--rraayy eemmiissssiioonn,, yyeett nnoo bbrrooaadd lliinneess
aarree oobbsseerrvveedd.. AArree tthheessee ttrruuee TTyyppee 22 AAGGNN ((ii..ee.. tthhee BBLLRR iiss ttrruullyy mmiissssiinngg)),, oorr iiss tthhee BBLLRR eemmiissssiioonn jjuusstt hhaarrdd ttoo
ddeetteecctt iinn tthheessee wweeaakk AAGGNN?? HHeerree wwee pprrooppoossee ttoo aaddddrreessss tthhiiss qquueessttiioonn wwiitthh tthhee bbeesstt ttrruuee TTyyppee 22 AAGGNN
ccaannddiiddaattee,, nnaammeellyy NNGGCC 33114477.. IIff tthhee nnaarrrrooww sslliitt HHSSTT ssppeeccttrruumm ooff tthhee nnuucclleeuuss ddooeess nnoott rreevveeaall tthhee eexxppeecctteedd
vveerryy bbrrooaadd aanndd wweeaakk HH aallpphhaa eemmiissssiioonn,, tthheenn NNGGCC 33114477 ccaann bbee ddeeccllaarreedd aass aa GGoollddeenn ttrruuee ttyyppee 22 AAGGNN.. IItt wwiillll
sshhooww  bbeeyyoonndd  aannyy
ddoouubbtt tthhaatt ssuucchh oobbjjeeccttss ddoo eexxiisstt.. IIff tthhee BBLLRR iiss ddeetteecctteedd,, wwiitthh tthhee pprreeddiicctteedd eexxttrreemmeellyy llaarrggee lliinnee wwiiddtthh,, iitt wwiillll
pprroovviiddee aa ssttrriinnggeenntt tteesstt ooff tthhee mmaassss ssccaalliinngg rreellaattiioonnss wwiiddeellyy uusseedd aanndd aacccceepptteedd bbyy tthhee ccoommmmuunniittyy,, ooppeenniinngg uupp
tthhee  ppoossssiibbiilliittyy  ttoo  mmeeaassuurree  ddiirreeccttllyy  tthhee  BBHH  mmaassss  iinn  nneeaarrbbyy  wweeaakkllyy  aaccttiivvee  ggaallaaxxiieess..
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SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1155221166
CChhaarraacctteerriizziinngg  tthhee  SSuuppeerrnnoovvaa  RReemmnnaanntt  PPooppuullaattiioonn  ooff  tthhee  FFiirreewwoorrkkss  GGaallaaxxyy,,
NNGGCC  66994466

WWiilllliiaamm BBllaaiirr

TThhee  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy
CChhaarraacctteerriizziinngg llaarrggee uunniiffoorrmm ssaammpplleess ooff ssuuppeerrnnoovvaa rreemmnnaannttss ((SSNNRRss)) iinn ssppiirraall ggaallaaxxiieess ccaann lleeaadd ttoo ffuunnddaammeennttaall
iinnssiigghhttss aabboouutt tthhee sstteellllaarr ccyyccllee ooff lliiffee,, ddeeaatthh,, aanndd rreebbiirrtthh.. WWee hhaavvee uunnddeerrwwaayy aa ccoommpprreehheennssiivvee mmuullttiiwwaavveelleennggtthh
((ooppttiiccaall,, nneeaarr--IIRR,, rraaddiioo,, XX--rraayy)) ccaammppaaiiggnn uussiinngg bbootthh iimmaaggiinngg aanndd ssppeeccttrroossccooppyy ttoo iiddeennttiiffyy aanndd cchhaarraacctteerriizzee tthhee
rriicchh SSNNRR ppooppuullaattiioonn iinn NNGGCC 66994466,, wwhhiicchh hhaass pprroodduucceedd mmoorree hhiissttoorriiccaall SSNNee tthhaann aannyy ootthheerr ggaallaaxxyy.. OOuurr ccaattaalloogg
ooff ~~220000 ccaannddiiddaatteess ffrroomm ggrroouunndd--bbaasseedd iimmaaggiinngg iiss mmiissssiinngg kkeeyy iinnffoorrmmaattiioonn aabboouutt tthheeiirr ssiizzee aanndd mmoorrpphhoollooggyy,,
ssiinnccee aatt tthhee 55..99 MMppcc ddiissttaannccee,, wwhheerree 11"" == 3333 ppcc,, aallll tthhee ssmmaalllleerr ((yyoouunnggeerr)) SSNNRRss aarree uunnrreessoollvveedd.. WWee rreeqquueesstt
HHSSTT ((WWFFCC33 UUVVIISS)) iimmaaggiinngg iinn HH--aallpphhaa aanndd [[SS IIII]] 66771166,, 66773311 ooff sseevveenn fifieellddss iinn NNGGCC 66994466,, wwhhiicchh wwiillll aallllooww uuss
ttoo ((aa)) mmeeaassuurree ssiizzeess aanndd mmoorrpphhoollooggiieess ooff tthhee ggrroouunndd--bbaasseedd SSNNRR ccaannddiiddaatteess,, ((bb)) iiddeennttiiffyy ssmmaallll--ddiiaammeetteerr SSNNRR
ccaannddiiddaatteess mmiisssseedd iinn tthhee ggrroouunndd--bbaasseedd ssuurrvveeyy oorr llooccaatteedd iinn ccoonnffuusseedd rreeggiioonnss,, ((cc)) sseeaarrcchh ffoorr ooppttiiccaall ttrraacceess
ffrroomm aannyy ooff tthhee 77 ((oouutt ooff 99)) hhiissttoorriiccaall SSNNee wwiitthhiinn oouurr ssuurrvveeyy rreeggiioonn,, aanndd ((dd)) sseeaarrcchh ffoorr aannyy eexxcceeppttiioonnaall
oobbjjeeccttss ssuucchh aass vveerryy yyoouunngg SSNNRRss oorr mmiiccrroo--qquuaassaarrss tthhaatt mmaayy bbee mmaassqquueerraaddiinngg aass nnoorrmmaall SSNNRR ccaannddiiddaatteess.. WWee
aallssoo pprrooppoossee ttoo uussee ddeeeepp pphhoottoommeettrryy aanndd CCMMDD--fifittttiinngg oonn aarrcchhiivvaall HHSSTT--AACCSS ttwwoo--ccoolloorr bbrrooaaddbbaanndd iimmaaggeerryy ooff
tthhrreeee fifieellddss,, pplluuss oonnee aaddddiittiioonnaall AACCSS fifieelldd pprrooppoosseedd hheerree,, ttoo ddeetteerrmmiinnee tthhee aaggee ooff tthhee sstteellllaarr ppooppuullaattiioonn
ssuurrrroouunnddiinngg mmaannyy ooff tthhee SSNNRRss,, aanndd tthhuuss ccoonnssttrraaiinn tthhee mmaasssseess ooff tthheeiirr pprrooggeenniittoorr SSNNee.. FFiinnaallllyy,, wwee wwiillll ccoommppaarree
NNGGCC 66994466 wwiitthh aa ssiimmiillaarrllyy ccoommpprreehheennssiivvee aannaallyyssiiss wwee hhaavvee ddoonnee ffoorr MM8833 ttoo uunnddeerrssttaanndd wwhhaatt cchhaarraacctteerriissttiiccss
mmiigghhtt  bbee  ggaallaaxxyy  ddeeppeennddeenntt  vveerrssuuss  mmoorree  uunniivveerrssaall..
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPooppuullaattiioonnss

IIDD:: 1155226655
MMAASSSSIIVVEE++::  TThhee  GGrroowwtthh  HHiissttoorriieess  ooff  MMAASSSSIIVVEE  SSuurrvveeyy  GGaallaaxxiieess  ffrroomm  tthheeiirr
GGlloobbuullaarr  CClluusstteerr  CCoolloorrss

JJoohhnn BBllaakkeesslleeee

NNRRCC  HHeerrzzbbeerrgg  IInnssttiittuuttee  ooff  AAssttrroopphhyyssiiccss
TThhee MMAASSSSIIVVEE ssuurrvveeyy iiss ttaarrggeettiinngg tthhee ~~110000 mmoosstt mmaassssiivvee ggaallaaxxiieess wwiitthhiinn 110088 MMppcc tthhaatt aarree vviissiibbllee iinn tthhee
nnoorrtthheerrnn sskkyy.. TThheessee mmoosstt mmaassssiivvee ggaallaaxxiieess iinn tthhee pprreesseenntt--ddaayy uunniivveerrssee rreessiiddee iinn aa ssuurrpprriissiinnggllyy wwiiddee vvaarriieettyy ooff
eennvviirroonnmmeennttss,, ffrroomm rriicchh cclluusstteerrss ttoo ffoossssiill ggrroouuppss ttoo nneeaarr iissoollaattiioonn.. WWee pprrooppoossee ttoo uussee WWFFCC33//UUVVIISS aanndd AACCSS ttoo
ccaarrrryy oouutt aa ddeeeepp iimmaaggiinngg ssttuuddyy ooff tthhee gglloobbuullaarr cclluusstteerr ppooppuullaattiioonnss aarroouunndd aa sseelleecctteedd ssuubbsseett ooff tthhee MMAASSSSIIVVEE
ttaarrggeettss.. TThhoouugghh mmuucchh iiss kknnoowwnn aabboouutt GGCC ssyysstteemmss ooff bbrriigghhtt ggaallaaxxiieess iinn rriicchh cclluusstteerrss,, wwee kknnooww ssuurrpprriissiinnggllyy
lliittttllee aabboouutt tthhee eeffffeeccttss ooff eennvviirroonnmmeenntt oonn tthheessee ssyysstteemmss.. TThhee MMAASSSSIIVVEE ssaammppllee pprroovviiddeess aa ggoollddeenn ooppppoorrttuunniittyy
ttoo lleeaarrnn aabboouutt tthhee ssyysstteemmaattiiccss ooff GGCC ssyysstteemmss aanndd wwhhaatt tthheeyy ccaann tteellll uuss aabboouutt eennvviirroonnmmeennttaall ddrriivveerrss oonn tthhee
eevvoolluuttiioonn ooff tthhee hhiigghheesstt mmaassss ggaallaaxxiieess.. TThhee mmoosstt pprreessssiinngg qquueessttiioonnss ttoo bbee aaddddrreesssseedd iinncclluuddee:: ((11)) DDoo iissoollaatteedd
ggiiaannttss hhaavvee tthhee ssaammee ccoonnssttaanntt mmaassss ffrraaccttiioonn ooff GGCCss ttoo ttoottaall hhaalloo mmaassss aass BBCCGGss ooff ssiimmiillaarr lluummiinnoossiittyy?? ((22)) DDoo
tthheeiirr GGCC ssyysstteemmss sshhooww tthhee ssaammee ccoolloorr ((mmeettaalllliicciittyy)) ddiissttrriibbuuttiioonn,, wwhhiicchh iiss aann oouuttccoommee ooff tthhee mmaassss ssppeeccttrruumm ooff
ggaass--rriicchh hhaallooss dduurriinngg hhiieerraarrcchhiiccaall ggrroowwtthh?? ((33)) DDoo tthhee GGCCss iinn iissoollaatteedd hhiigghh--mmaassss ggaallaaxxiieess ffoollllooww tthhee ssaammee rraaddiiaall
ddiissttrriibbuuttiioonn vveerrssuuss mmeettaalllliicciittyy aass iinn rriicchh eennvviirroonnmmeennttss ((aa tteesstt ooff tthhee rreellaattiivvee iimmppoorrttaannccee ooff ggrroowwtthh bbyy
aaccccrreettiioonn))?? ((44)) DDoo tthhee GGCCss ooff ggaallaaxxiieess iinn ssppaarrssee eennvviirroonnmmeennttss ffoollllooww tthhee ssaammee mmaassss ffuunnccttiioonn?? OOuurr pprrooppoosseedd
sseeccoonndd--bbaanndd iimmaaggiinngg wwiillll eennaabbllee uuss ttoo sseeccuurree aannsswweerrss ttoo tthheessee qquueessttiioonnss aanndd aadddd eennoorrmmoouussllyy ttoo tthhee lleeggaaccyy
vvaalluuee  ooff  eexxiissttiinngg  HHSSTT  iimmaaggiinngg  ooff  tthhee  hhiigghheesstt  mmaassss  ggaallaaxxiieess  iinn  tthhee  uunniivveerrssee..
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1155116622
CCoonnssttrraaiinniinngg  tthhee  LLaattee--TTiimmee  LLiigghhtt  CCuurrvvee  BBeehhaavviioorr  ooff  TThhrreeee  DDiivveerrssee
SSuuppeerrlluummiinnoouuss  SSuuppeerrnnoovvaaee

PPeetteerr BBllaanncchhaarrdd

HHaarrvvaarrdd  UUnniivveerrssiittyy
TThhee ccuurrrreenntt ggeenneerraattiioonn ooff uunnttaarrggeetteedd ooppttiiccaall ttiimmee--ddoommaaiinn ssuurrvveeyyss hhaavvee lleedd ttoo tthhee ddiissccoovveerryy ooff rraarree aanndd
eexxttrreemmee ttrraannssiieennttss ssuucchh aass ssuuppeerrlluummiinnoouuss ssuuppeerrnnoovvaaee ((SSLLSSNNee)).. TThhee mmeecchhaanniissmm tthhaatt ppoowweerrss tthhee hhyyddrrooggeenn--
ppoooorr TTyyppee II SSLLSSNNee rreemmaaiinnss eelluussiivvee,, tthhoouugghh mmooddeellss ssuucchh aass aa mmaaggnneettaarr cceennttrraall eennggiinnee aanndd iinntteerraaccttiioonn wwiitthh aa
hhyyddrrooggeenn--ppoooorr cciirrccuummsstteellllaarr mmeeddiiuumm aarree bbootthh mmaajjoorr ccoonntteennddeerrss.. OOnnee ooff tthhee mmoosstt pprroommiissiinngg oobbsseerrvvaattiioonnaall
mmeetthhooddss aavvaaiillaabbllee ttoo tteesstt tthheessee mmooddeellss iiss ttoo ttrraacckk tthhee lliigghhtt ccuurrvvee eevvoolluuttiioonn ttoo vveerryy llaattee ttiimmeess wwhheerree mmooddeell
pprreeddiiccttiioonnss ddiivveerrggee.. WWee pprrooppoossee ttoo oobbttaaiinn AACCSS//WWFFCC iimmaaggiinngg ooff tthhrreeee TTyyppee II SSLLSSNNee ((PPSS1166aaqqvv,, PPSS1166ffggtt,, aanndd
GGaaiiaa1166aappdd)) aatt ggrreeaatteerr tthhaann 550000 rreesstt--ffrraammee ddaayyss aafftteerr ppeeaakk bbrriigghhttnneessss wwhheenn oonnllyy HHSSTT pprroovviiddeess tthhee rreeqquuiirreedd
sseennssiittiivviittyy.. TThheessee eevveennttss ssppaann tthhee ddiivveerrssiittyy ooff ddeecclliinnee ttiimmeessccaalleess aanndd ccoolloorrss eexxhhiibbiitteedd bbyy TTyyppee II SSLLSSNNee aanndd
wwiillll aallllooww uuss ttoo ccoommppaarree tthhee llaattee--ttiimmee eevvoolluuttiioonn ooff aa ddiivveerrssee ssaammppllee ooff eevveennttss aammoonngg tthheemmsseellvveess aanndd wwiitthh
mmooddeell pprreeddiiccttiioonnss.. TThheessee HHSSTT oobbsseerrvvaattiioonn wwiillll bbee tthhee llaatteesstt eevveerr ooff TTyyppee II SSLLSSNNee aanndd wwiillll hheellpp ttoo aaddddrreessss
iimmppoorrttaanntt  qquueessttiioonnss  rreeggaarrddiinngg  tthheeiirr  ppoowweerr  ssoouurrccee  aanndd  ddiivveerrssiittyy..
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
MMaassssiivvee  BBllaacckk  HHoolleess  AAnndd  TThheeiirr  HHoosstt  GGaallaaxxiieess

IIDD:: 1155222266
SStteellllaarr  LLuummiinnoossiittyy  PPrroofifilleess  ffoorr  PPrreecciissiioonn  MMeeaassuurreemmeennttss  ooff  BBllaacckk  HHoollee  MMaassss  iinn
EEaarrllyy--TTyyppee  GGaallaaxxiieess

BBeennjjaammiinn BBooiizzeellllee

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  IIrrvviinnee
WWee hhaavvee oobbttaaiinneedd AALLMMAA CCOO((22--11)) ddaattaa ffoorr aa ssaammppllee ooff nneeaarrbbyy eeaarrllyy--ttyyppee ggaallaaxxiieess,, ooff wwhhiicchh nniinnee aarree ddeetteecctteedd
iinn CCOO aatt hhiigghh SS//NN aanndd sshhooww rroottaattiioonn--ddoommiinnaatteedd kkiinneemmaattiiccss.. WWee aarree iinn tthhee pprroocceessss ooff mmooddeelliinngg tthhee kkiinneemmaattiiccss
ooff tthheessee mmoolleeccuullaarr ggaass ddiisskkss ttoo ddeerriivvee aaccccuurraattee mmeeaassuurreemmeennttss ooff tthhee bbllaacckk hhoollee mmaasssseess iinn tthheessee ggaallaaxxiieess..
NNeeaarr--IIRR iimmaaggiinngg iiss eesssseennttiiaall iinn oorrddeerr ttoo mmeeaassuurree tthhee sstteellllaarr lluummiinnoossiittyy pprroofifilleess ffoorr tthheessee ggaallaaxxiieess wwiitthh dduussttyy
cciirrccuummnnuucclleeaarr ddiisskkss,, aanndd WWFFCC33//IIRR iimmaaggiinngg ddaattaa iiss aavvaaiillaabbllee oorr ppeennddiinngg ffoorr oonnllyy ttwwoo ooff oouurr CCOO ddiisskk ggaallaaxxiieess.. WWee
pprrooppoossee ttoo oobbttaaiinn WWFFCC33//IIRR aanndd UUVVIISS ddaattaa ffoorr tthhee rreemmaaiinniinngg sseevveenn ggaallaaxxiieess.. GGaass mmaassss mmeeaassuurreemmeennttss ssuuggggeesstt
tthhaatt tthhee dduusstt eexxttiinnccttiioonn mmaayy rreeaacchh ~~11 mmaagg iinn tthhee HH--bbaanndd,, aanndd wwee aarree ddeevveellooppiinngg aa mmooddeelliinngg mmeetthhoodd ttoo
rreeccoovveerr ppiixxeell--bbyy--ppiixxeell eexxttiinnccttiioonn mmaappss ffoorr tthheessee dduusstt ddiisskkss aanndd pprroodduuccee dduusstt--ccoorrrreecctteedd sstteellllaarr lluummiinnoossiittyy
pprroofifilleess uussiinngg iimmaaggiinngg iinn fifilltteerrss ffrroomm tthhee BB ttoo HH bbaannddss.. UUssiinngg tthhee dduusstt--ccoorrrreecctteedd sstteellllaarr lluummiinnoossiittyy pprroofifilleess
ttooggeetthheerr wwiitthh tthhee AALLMMAA kkiinneemmaattiicc ddaattaa,, wwee wwiillll bbee aabbllee ttoo ddeetteerrmmiinnee bbllaacckk hhoollee mmaasssseess wwiitthh pprreecciissiioonnss
rreeaacchhiinngg  ~~1100%%..  WWee  rreeqquueesstt  aa  ssiinnggllee  oorrbbiitt  ffoorr  eeaacchh  ooff  tthhee  sseevveenn  ggaallaaxxiieess..
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: AARR
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1155000055
AArrcchhiivvaall  IInnvveessttiiggaattiioonn  ooff  OOuuttbbuurrsstt  SSiitteess  aanndd  PPrrooggeenniittoorrss  ooff  EExxttrraaggaallaaccttiicc
IInntteerrmmeeddiiaattee--LLuummiinnoossiittyy  MMiidd--IIRR  TTrraannssiieennttss

HHoowwaarrdd BBoonndd

TThhee  PPeennnnssyyllvvaanniiaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy
OOuurr tteeaamm iiss uussiinngg SSppiittzzeerr iinn aa lloonngg--tteerrmm sseeaarrcchh ffoorr eexxttrraaggaallaaccttiicc mmiidd--iinnffrraarreedd ((MMIIRR)) vvaarriiaabbllee ssttaarrss aanndd
ttrraannssiieennttss----tthhee SSPPIIRRIITTSS pprroojjeecctt ((SSPPiittzzeerr IInnffrraaRReedd IInntteennssiivvee TTrraannssiieennttss SSuurrvveeyy)).. IInn tthhiiss fifirrsstt eexxpplloorraattiioonn ooff
lluummiinnoouuss aassttrroopphhyyssiiccaall ttrraannssiieennttss iinn tthhee iinnffrraarreedd,, wwee hhaavvee ddiissccoovveerreedd aa ppuuzzzzlliinngg nneeww ccllaassss.. WWee ccaallll tthheemm
SSPPRRIITTEEss:: eeSSPPeecciiaallllyy RReedd IInntteerrmmeeddiiaattee--lluummiinnoossiittyy TTrraannssiieenntt EEvveennttss.. TThheeyy hhaavvee mmaaxxiimmuumm MMIIRR lluummiinnoossiittiieess
bbeettwweeeenn ssuuppeerrnnoovvaaee aanndd ccllaassssiiccaall nnoovvaaee,, bbuutt aarree nnoott ddeetteecctteedd iinn tthhee ooppttiiccaall ttoo ddeeeepp lliimmiittss.. TToo ddaattee,, wwee hhaavvee
ddiissccoovveerreedd  mmoorree  tthhaann  5500  SSPPRRIITTEEss  iinn  ggaallaaxxiieess  oouutt  ttoo  ~~1177  MMppcc..  

IInn tthhiiss AArrcchhiivvaall RReesseeaarrcchh pprrooppoossaall,, wwee rreeqquueesstt ssuuppppoorrtt iinn oorrddeerr ttoo iinnvveessttiiggaattee tthhee pprree--eerruuppttiioonn ssiitteess iinn HHSSTT
iimmaaggeess ooff ssoommee 33 ddoozzeenn SSPPRRIITTEEss ddiissccoovveerreedd ttoo ddaattee,, aanndd aann aaddddiittiioonnaall ~~22 ddoozzeenn tthhaatt wwee aarree lliikkeellyy ttoo fifinndd
uunnttiill tthhee eenndd ooff SSppiittzzeerr oobbsseerrvviinngg iinn llaattee 22001188.. OOuurr aaiimmss aarree ((11)) cchhaarraacctteerriizzee tthhee pprree--oouuttbbuurrsstt eennvviirroonnmmeennttss
aatt HHSSTT rreessoolluuttiioonn iinn tthhee vviissiibbllee aanndd nneeaarr--IIRR,, ttoo uunnddeerrssttaanndd tthhee sstteellllaarr ppooppuullaattiioonnss,, sstteellllaarr aaggeess aanndd mmaasssseess,, aanndd
iinntteerrsstteellllaarr mmeeddiiuumm aatt tthhee oouuttbbuurrsstt ssiitteess;; ((22)) sseeaarrcchh ffoorr pprrooggeenniittoorrss;; ((33)) hheellpp pprreeppaarree tthhee wwaayy ffoorr aa bbeetttteerr
uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhee  nnaattuurree  ooff  eexxttrraaggaallaaccttiicc  IIRR  ttrraannssiieennttss  tthhaatt  wwiillll  bbee  iinnvveessttiiggaatteedd  bbyy  JJWWSSTT..
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
PPllaanneettss  aanndd  PPllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 1155112277
SSeeaarrcchh  ffoorr  aann  eevvaappoorraattiinngg  oocceeaann  oonn  tthhee  ssuuppeerr--EEaarrtthh  HHIIPP  111166445544bb

VViinncceenntt BBoouurrrriieerr

OObbsseerrvvaattooiirree  ddee  GGeenneevvee
TThhee ssuuppeerr--EEaarrtthh HHIIPP111166445544bb wwaass tthhee fifirrsstt eexxooppllaanneett ddeetteecctteedd bbyy tthhee KK22 mmiissssiioonn,, iinn ttrraannssiitt aaccrroossss aa bbrriigghhtt
aanndd nneeaarrbbyy KK11 ddwwaarrff ((VV==1100..22,, dd==5555 ppcc)).. TThhee llooww ddeennssiittyy ooff tthhee ppllaanneett ssuuggggeessttss iitt mmuusstt hhaavvee aatt lleeaasstt 3300%%
wwaatteerr oorr aa 00..55%% HH--HHee eennvveellooppee.. GGiivveenn tthhee ssttrroonngg XXUUVV iirrrraaddiiaattiioonn ffrroomm tthhee yyoouunngg ((22 GGyyrr)) hhoosstt ssttaarr,, tthhiiss HH--HHee
eennvveellooppee sshhoouulldd hhaavvee bbeeeenn lloosstt tthhrroouugghh eevvaappoorraattiioonn iinn aa ffeeww hhuunnddrreedd mmiilllliioonnss yyeeaarr,, ssuuggggeessttiinngg tthhaatt HHIIPP
111166445544bb lliikkeellyy ccoonnttaaiinnss aa llaarrggee mmaassss ffrraaccttiioonn ooff wwaatteerr.. TThhee sshhaallllooww ttrraannssiitt ddeepptthh mmaakkeess ddiifffificcuulltt tthhee sseeaarrcchh
ffoorr wwaatteerr vvaappoorr iinn tthhee lloowweerr aattmmoosspphheerree wwiitthh HHSSTT//WWFFCC33.. TThhee mmooddeerraattee oorrbbiittaall ddiissttaannccee ooff tthhiiss wwaarrmm ((~~770000
KK)) ppllaanneett ffaavvoorrss tthhee ffoorrmmaattiioonn ooff aa ssuuppeerr--ccrriittiiccaall sstteeaamm eennvveellooppee,, wwhhiicchh sshhoouulldd bbee pprroommppttllyy ddiissssoocciiaatteedd aatt
hhiigghh aallttiittuuddee bbyy tthhee XXUUVV iirrrraaddiiaattiioonn aanndd bbeeccoommee oobbsseerrvvaabbllee aass hhyyddrrooggeenn flfloowwiinngg wwiitthhiinn aanndd bbeeyyoonndd tthhee RRoocchhee
lloobbee.. TThhee hhoosstt ssttaarr iiss ssiimmiillaarr ttoo HHDD 118899773333,, hhoosstt ttoo aann eevvaappoorraattiinngg hhoott JJuuppiitteerr,, aanndd nnuummeerriiccaall ssiimmuullaattiioonnss ooff
HHIIPP111166445544bb sshhooww tthhaatt tthhee hhyyddrrooggeenn eexxoosspphheerree rreessuullttiinngg ffrroomm tthhee ddiissssoocciiaattiioonn ooff wwaatteerr iiss oobbsseerrvvaabbllee wwiitthh
HHSSTT//SSTTIISS aatt LLyy--aallpphhaa.. TThhee ddeetteeccttiioonn ooff tthhiiss eexxoosspphheerree wwoouulldd bbee tthhee fifirrsstt ssiiggnnaattuurree ooff aann eevvoollvveedd eevvaappoorraattiinngg
oocceeaann oonn aann eexxttrraassoollaarr ppllaanneett,, aass wweellll aass tthhee fifirrsstt vvaalliiddaattiioonn ooff iinntteerrnnaall ssttrruuccttuurree mmooddeellss ooff eexxooppllaanneettss iinn tthhiiss
mmaassss rreeggiimmee.. IItt wwoouulldd aallssoo ddeetteerrmmiinnee hhooww ttoo bbeesstt sseeaarrcchh ffoorr wwaatteerr iinn tthhee lloowweerr aattmmoosspphheerree ooff HHIIPP111166445544bb
wwiitthh tthhee JJWWSSTT.. AA nnoonn--ddeetteeccttiioonn ooff eessccaappiinngg hhyyddrrooggeenn,, aass wwiitthh 5555 CCnncc ee aanndd HHDD 9977665588bb,, wwoouulldd bbrriinngg uusseeffuull
ccoonnssttrraaiinnttss oonn tthhee nnaattuurree ooff tthhee ppllaanneettaarryy aattmmoosspphheerree,, tthhee eevvoolluuttiioonnaarryy ppaatthh ooff cclloossee--iinn ssuuppeerr--EEaarrtthhss,, aanndd tthhee
pprrooggeenniittoorrss  ooff  tthhee  rroocckkyy  eevvaappoorraattiioonn  rreemmnnaannttss  ddeetteecctteedd  bbyy  KKeepplleerr..
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  IIGGMM

IIDD:: 1155119955
TThhee  BBaarryyoonn  RReesseerrvvooiirrss  iinn  UUllttrraa  DDiiffffuussee  GGaallaaxxiieess  ((UUDDGGss))

DDaavviidd BBoowweenn

PPrriinncceettoonn  UUnniivveerrssiittyy
UUllttrraa DDiiffffuussee GGaallaaxxiieess ((UUDDGGss)) aarree ggaallaaxxiieess wwiitthh llaarrggee eeffffeeccttiivvee rraaddiiii bbuutt vveerryy llooww ssuurrffaaccee bbrriigghhttnneessss.. TThheeyy wweerree
rreecceennttllyy ddiissccoovveerreedd iinn uunnpprreecceeddeenntteedd nnuummbbeerrss iinn tthhee CCoommaa CClluusstteerr,, aanndd aarree nnooww bbeeiinngg ffoouunndd iinn ootthheerr cclluusstteerrss,,
aass wweellll aass iinn tthhee fifieelldd.. TThheeiirr oorriiggiinn rreemmaaiinnss ffaarr ffrroomm cclleeaarr.. IInn tthhiiss pprrooppoossaall,, wwee rreeqquueesstt ttiimmee ttoo oobbsseerrvvee tthhrreeee
QQSSOOss tthhaatt lliiee bbeehhiinndd tthhrreeee UUDDGGss,, uussiinngg tthhee CCOOSS GG113300MM ggrraattiinngg,, iinn oorrddeerr ttoo sseeaarrcchh ffoorr aabbssoorrppttiioonn lliinneess ffrroomm
tthhee iinntteerrsstteellllaarr aanndd cciirrccuummggaallaaccttiicc mmeeddiiuumm ooff tthhee UUDDGGss.. BBeeccaauussee tthhee pprrooppeerrttiieess ooff UUDDGGss aarree lliikkeellyy ttiieedd ttoo
tthheeiirr llooccaattiioonnss,, tthhee UUDDGGSS hhaavvee bbeeeenn sseelleecctteedd ttoo rreessiiddee iinn tthhrreeee ddiiffffeerreenntt eennvviirroonnmmeennttss ------ iinn CCoommaa,, iinn tthhee
FFoorrnnaaxx CClluusstteerr,, aanndd iinn tthhee fifieelldd.. TThhee QQSSOO ssiigghhttlliinneess pprroobbee tthhee iinnnneerr rreeggiioonnss ooff tthhee ggaallaaxxiieess aatt rraaddiiii ooff 11,, 77 aanndd
1111 kkppcc,, wwhhiicchh sshhoouulldd bbee ssmmaallll eennoouugghh ttoo ddeetteecctt hhiigghh ccoolluummnn ddeennssiittiieess ooff nneeuuttrraall hhyyddrrooggeenn,, NN((HH II)),, aakkiinn ttoo ggaass
cclloouuddss tthhaatt ggiivvee rriissee ttoo DDaammppeedd LLyymmaann--aallpphhaa oorr LLyymmaann LLiimmiitt QQSSOO aabbssoorrppttiioonn lliinnee ssyysstteemmss ((QQSSOOAALLSSss)).. TThhiiss iiss
ppaarrttiiccuullaarrllyy lliikkeellyy ttoowwaarrddss tthhee ggaass--rriicchh fifieelldd UUDDGG SSEECCCCOO--ddII--22 ffrroomm wwhhiicchh 2211ccmm eemmiissssiioonn hhaass rreecceennttllyy bbeeeenn
ddeetteecctteedd.. TThhiiss hhiigghh NN((HH II)) aabbssoorrppttiioonn,, aalloonngg wwiitthh tthhee ccoorrrreessppoonnddiinngg mmeettaall aabbssoorrppttiioonn lliinneess,, wwiillll eennaabbllee uuss ttoo
mmeeaassuurree tthhee iioonniizzaattiioonn ccoonnddiittiioonnss ooff tthhee IISSMM aanndd CCGGMM,, iittss vveelloocciittyy ssttrruuccttuurree,, aanndd eessppeecciiaallllyy iittss mmeettaalllliicciittyy,,
wwhhiicchh ccaann bbee uusseedd ttoo hheellpp ccoonnssttrraaiinn tthhee cchheemmiiccaall eevvoolluuttiioonn ooff tthhee ggaallaaxxiieess aanndd sshheedd lliigghhtt oonn tthheeiirr oorriiggiinn.. TThhiiss
wwiillll bbee tthhee fifirrsstt ssttuuddyy ooff aabbssoorrppttiioonn lliinneess ffrroomm tthhiiss ttyyppee ooff ggaallaaxxiieess,, aanndd wwiillll ddeemmoonnssttrraattee wwhheetthheerr oorr nnoott UUDDGGss
ccoonnttrriibbuuttee  ssiiggnniifificcaannttllyy  ttoo  tthhee  ppooppuullaattiioonn  ooff  QQSSOOAALLSSss  iinn  tthhee  uunniivveerrssee..
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  IIGGMM

IIDD:: 1155119966
HHooww  DDoo  IInnflfloowwss  aanndd  OOuuttflfloowwss  ffrroomm  GGaallaaxxiieess  CCrreeaattee  TThheeiirr  IInnnneerr  CCiirrccuummggaallaaccttiicc
MMeeddiiuumm??

DDaavviidd BBoowweenn

PPrriinncceettoonn  UUnniivveerrssiittyy
WWee pprrooppoossee uussiinngg CCOOSS ttoo oobbsseerrvvee 77 QQSSOO ssiigghhttlliinneess wwiitthhiinn hhaallff aa vviirriiaall rraaddiiuuss eeaacchh ooff ttwwoo ggaallaaxxiieess iinn oorrddeerr ttoo
pprroobbee tthheeiirr cciirrccuummggaallaaccttiicc mmeeddiiuummss ((CCGGMMss)) aalloonngg mmuullttiippllee ssiigghhttlliinneess.. RReessuullttss ffrroomm hhiigghheerr rreeddsshhiifftt QQSSOO
aabbssoorrppttiioonn lliinnee ssuurrvveeyyss ssuuggggeesstt tthhaatt tthhiiss iiss tthhee rreeggiioonn wwhheerree mmoosstt mmeettaall lliinnee aabbssoorrbbiinngg ggaass cclloouuddss rreessiiddee,, bbuutt
tthheeiirr oorriiggiinn rreemmaaiinnss ccoonnttrroovveerrssiiaall.. TThhee ttwwoo ssppiirraall ggaallaaxxiieess ssttuuddiieedd iinn tthhiiss pprrooppoossaall aarree NNGGCC 44556655 ((tthhee NNeeeeddllee
GGaallaaxxyy)) wwhhiicchh iiss hhiigghhllyy iinncclliinneedd ((ii==8866 ddeeggrreeeess)),, aanndd NNGGCC 33118844,, wwhhiicchh hhaass aa vveerryy llooww iinncclliinnaattiioonn ((ii==99 ddeeggrreeeess))..
TThheeiirr oorriieennttaattiioonn mmaakkeess tthheemm iiddeeaall ttaarrggeettss ffoorr llooookkiinngg ffoorr kkiinneemmaattiicc aanndd mmeettaalllliicciittyy ssiiggnnaattuurreess ffrroomm oouuttflfloowwss
aalloonngg tthhee mmiinnoorr aaxxiiss,, oorr iinnflfloowwss iinnttoo tthhee ddiisskk aalloonngg tthhee mmaajjoorr aaxxiiss.. FFoorr bbootthh ggaallaaxxiieess,, wwee wwiillll mmeeaassuurree hhooww HHII
aanndd mmeettaall lliinnee ccoolluummnn ddeennssiittiieess cchhaannggee gglloobbaallllyy wwiitthh rraaddiiuuss,, aanndd hhooww tthhee iioonnzzaattiioonn ssttrruuccttuurree ooff tthhee aabbssoorrbbeerrss
vvaarriieess wwiitthh ppoossiittiioonn.. WWee pprreeddiicctt tthhaatt tthhee HHII ccoolluummnn ddeennssiittiieess wwee ddeetteecctt wwiillll bbee ssiimmiillaarr ttoo tthhee LLyymmaann LLiimmiitt,, oorr
ppaarrttiiaall--LLyymmaann LLiimmiitt ssyysstteemmss,, aanndd tthhaatt wwee wwiillll bbee aabbllee ttoo mmeeaassuurree tthhee ggaass mmeettaalllliicciittyy iinn tthheessee cclloouuddss.. TThheessee
mmeeaassuurreemmeennttss ccaann bbee uusseedd ttoo iinnffeerr wwhheetthheerr tthhee aabbssoorrbbiinngg ggaass iiss flfloowwiinngg iinnttoo tthhee ggaallaaxxyy ffrroomm tthhee IIGGMM ((wwhheerree
tthhee mmeettaalllliicciittyy iiss lloowweerr tthhaann iinn tthhee ggaallaaxxyy)) oorr oouutt ooff tthhee ggaallaaxxyy ((wwhhiicchh sshhoouulldd bbee mmeettaall eennrriicchheedd)).. GGiivveenn tthhaatt
LLLLSS aanndd ppLLLLSS hhaavvee bbeeeenn sshhoowwnn ttoo hhaavvee aa bbiimmooddaall ddiissttrriibbuuttiioonn iinn tthheeiirr mmeettaalllliicciittyy,, wwee wwiillll sseeee wwhhiicchh ooff tthhee ttwwoo
rreeggiimmeess tthhee ggaass iinn oouurr ggaallaaxxiieess bbeelloonngg ttoo,, aanndd eevveenn wwhheetthheerr tthhee bbiimmooddaalliittyy ccaann bbee sseeeenn iinn aa ssiinnggllee ggaallaaxxyy
ttoowwaarrddss  ddiiffffeerreenntt  ssiigghhttlliinneess..
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
PPllaanneettss  aanndd  PPllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 1155119977
RRoottaattiioonn  PPeerriiooddss  aanndd  CClloouudd  DDyynnaammiiccss  ooff  DDiirreeccttllyy  IImmaaggeedd  EExxooppllaanneettss

BBrreennddaann BBoowwlleerr

UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  aatt  AAuussttiinn
PPrreecciissiioonn pphhoottoommeettrriicc mmoonniittoorriinngg ooff bbrroowwnn ddwwaarrffss hhaass sshhoowwnn tthhaatt vvaarriiaabbiilliittyy ssppaannnniinngg aa bbrrooaadd rraannggee ooff
aammpplliittuuddeess ((00..11--3300%%)) iiss eexxttrreemmeellyy ccoommmmoonn iinn tthhee iinnffrraarreedd.. TThheessee ppeerriiooddiicc cchhaannggeess aarree lliikkeellyy ccaauusseedd bbyy
rroottaattiioonnaallllyy--mmoodduullaatteedd ffeeaattuurreess pprroodduucceedd bbyy hheetteerrooggeenneeoouuss ccoovveerraaggee ooff ccoonnddeennssaattee cclloouuddss.. TTiimmee sseerriieess
ssppeeccttrroossccooppyy iiss aann eessppeecciiaallllyy iinnffoorrmmaattiivvee ttooooll;; bbyy ssiimmuullttaanneeoouussllyy pprroobbiinngg aa rraannggee ooff wwaavveelleennggtthhss,, pprreessssuurree
lleevveellss,, aanndd eevvoollvviinngg pphhaasseess,, tthhiiss mmeetthhoodd hhaass ooppeenneedd aa nneeww wwiinnddooww iinnttoo tthhee aattmmoosspphheerriicc ssttrruuccttuurree aanndd
ddyynnaammiiccss ooff uullttrraaccooooll aattmmoosspphheerreess.. RReecceenntt oobbsseerrvvaattiioonnss ooff yyoouunngg bbrroowwnn ddwwaarrffss aanndd ppllaanneettaarryy--mmaassss oobbjjeeccttss
iinnddiiccaattee tthhaatt hhiigghh--aammpplliittuuddee ((~~1100%%)) vvaarriiaabbiilliittyy mmaayy bbee eevveenn mmoorree ccoommmmoonn aatt llooww ssuurrffaaccee ggrraavviittiieess.. WWee
pprrooppoossee ttoo oobbttaaiinn tthhee fifirrsstt--eevveerr rroottaattiioonnaall pphhaassee mmaappss ffoorr tthhrreeee ddiirreeccttllyy iimmaaggeedd eexxooppllaanneettss wwiitthh ttiimmee sseerriieess
WWFFCC33//IIRR ssppeeccttrroossccooppyy ttoo mmeeaassuurree tthhee rroottaattiioonn,, cclloouudd ssttrruuccttuurree,, aanndd aattmmoosspphheerriicc ddyynnaammiiccss ooff yyoouunngg ((22--330000
MMyyrr)) ggiiaanntt ppllaanneettss.. IInn aaddddiittiioonn,, bbyy ccoommbbiinniinngg pprroojjeecctteedd rroottaattiioonnaall vveelloocciittiieess ffrroomm hhiigghh--rreessoolluuttiioonn nneeaarr--iinnffrraarreedd
ssppeeccttrroossccooppyy ooff tthheessee ppllaanneettss,, tthheessee ssppeeccttrroossccooppiicc lliigghhtt ccuurrvveess wwiillll aallssoo bbee uusseedd ttoo ddeetteerrmmiinnee tthhee fifirrsstt
oobblliiqquuiittyy  aannggllee  ooff  aann  iimmaaggeedd  eexxooppllaanneett..
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: AARR
GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  IIGGMM

IIDD:: 1155000066
DDwwaarrff  GGaallaaxxiieess  ffrroomm  DDeeeepp  FFiieellddss  ttoo  tthhee  NNeeaarr  FFiieelldd

MMiicchhaaeell BBooyyllaann--KKoollcchhiinn

UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  aatt  AAuussttiinn
WWee pprrooppoossee ttoo uussee ccoossmmoollooggiiccaall hhyyddrrooddyynnaammiiccaall ssiimmuullaattiioonnss -- bbootthh zzoooomm--iinn aanndd llaarrggee--vvoolluummee -- ttoo ssttuuddyy tthhee
ccoonnnneeccttiioonnss  bbeettwweeeenn  tthhee  ffaaiinntteesstt  oobbsseerrvvaabbllee  ggaallaaxxiieess  iinn  tthhee  hhiigghh--rreeddsshhiifftt  UUnniivveerrssee  aanndd  ddwwaarrff  ggaallaaxxiieess  llooccaallllyy..

SSttuuddiieess ooff tthhee lliikkeellyy ddeesscceennddaannttss ooff vveerryy ffaaiinntt HHUUDDFF // FFrroonnttiieerr FFiieelldd ggaallaaxxiieess wwiillll pprroovviiddee aa ppoowweerrffuull
ccoommpplleemmeenntt ttoo ddiirreecctt oobbsseerrvvaattiioonnss aatt zz~~88 ffoorr iinnvveessttiiggaattiinngg tthhee pphhyyssiiccaall pprroocceesssseess iinn tthhee hhiigghh--rreeddsshhiifftt
UUnniivveerrssee aanndd,, iinn ccoonnnneeccttiioonn wwiitthh pprrooppeerrttiieess ooff llooww--mmaassss ggaallaaxxiieess iinn tthhee nneeaarrbbyy UUnniivveerrssee,, wwiillll pprroodduuccee ssttrroonngg
ccoonnssttrraaiinnttss oonn rreeiioonniizzaattiioonn sscceennaarriiooss aanndd ddaarrkk mmaatttteerr mmooddeellss.. UUnnddeerrssttaannddiinngg tthhee rreellaattiioonnsshhiipp bbeettwweeeenn hhiigghh--
rreeddsshhiifftt aanndd llooccaall ggaallaaxxyy ppooppuullaattiioonnss tthhrroouugghh ssiimmuullaattiioonnss rreeqquuiirreess aann aaccccuurraattee kknnoowwlleeddggee ooff tthhee lliinnkkss bbeettwweeeenn
ggaallaaxxyy ppooppuullaattiioonnss aatt ccoossmmiicc ddaawwnn aanndd tthhoossee llooccaallllyy.. AAllll eexxiissttiinngg rreessuullttss oonn tthhiiss ttooppiicc eeiitthheerr ssuuffffeerr ffrroomm ppoooorr
ssttaattiissttiiccss oorr aarree uunnaabbllee ttoo rreessoollvvee tthhee hhoossttss ooff FFrroonnttiieerr FFiieelldd ggaallaaxxiieess,, hhoowweevveerr.. OOuurr pprrooggrraamm wwiillll aaddddrreessss tthhiiss
sshhoorrttccoommiinngg bbyy ccoommbbiinniinngg aa sseerriieess ooff zzoooomm--iinn hhyyddrrooddyynnaammiiccaall ssiimmuullaattiioonnss wwiitthh tthhee nneexxtt ggeenneerraattiioonn ooff llaarrggee--
vvoolluummee  hhyyddrrooddyynnaammiiccaall  ssiimmuullaattiioonnss  ooff  tthhee  ggaallaaxxyy  ppooppuullaattiioonn  ffrroomm  tthhee  IIlllluussttrriiss  pprroojjeecctt..

HHSSTT hhaass mmaaddee uunniiqquuee aanndd iinnvvaalluuaabbllee ccoonnttrriibbuuttiioonnss ttoo ssuurrvveeyyss ooff ggaallaaxxiieess aatt hhiigghh rreeddsshhiiffttss aanndd ttoo ddeettaaiilleedd,,
rreessoollvveedd--ssttaarr ssttuuddiieess ooff iinnddiivviidduuaall ggaallaaxxiieess iinn tthhee vveerryy nneeaarrbbyy UUnniivveerrssee.. OOuurr ssttuuddyy wwiillll hheellpp cceemmeenntt lliinnkkss
bbeettwweeeenn tthheessee ttwwoo HHSSTT lleeggaacciieess.. WWee wwiillll qquuaannttiiffyy tthhee rreellaattiioonnsshhiippss bbeettwweeeenn ffaaiinntt ppooppuullaattiioonnss aatt llooww aanndd hhiigghh
rreeddsshhiiffttss,, cchhaarraacctteerriizzee tthhee mmeerrggeerr hhiissttoorriieess ooff ddwwaarrff ggaallaaxxiieess ((bbootthh ffoorrwwaarrdd aanndd bbaacckkwwaarrdd iinn ttiimmee)),, aanndd tteesstt
tthhee  vvaalliiddiittyy  ooff  vvaarriioouuss  ppooppuullaarr  mmooddeellss  ssuucchh  aass  aabbuunnddaannccee  mmaattcchhiinngg  bbaasseedd  oonn  UUVV  lluummiinnoossiittyy  ffuunnccttiioonnss..

4422 66//2277//22001177

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: AARR
CCoossmmoollooggyy

IIDD:: 1155000077
TTeessttiinngg  mmeetthhooddss  ttoo  mmeeaassuurree  ddaarrkk  mmaatttteerr  ssuubbssttrruuccttuurree  wwiitthh  ggrraavviittaattiioonnaall
lleennssiinngg

SSeeaann BBrreennnnaann

RRuuttggeerrss  tthhee  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  NNeeww  JJeerrsseeyy
SSoommee ssttrroonngg ggrraavviittaattiioonnaall lleennss ssyysstteemmss eexxhhiibbiitt ffeeaattuurreess tthhaatt ccaannnnoott bbee eexxppllaaiinneedd bbyy aa ssmmooootthh mmaassss
ddiissttrriibbuuttiioonn.. AA ppoossssiibbllee eexxppllaannaattiioonn ffoorr tthheessee aannoommaalliieess iiss tthhee pprreesseennccee ooff ddaarrkk mmaatttteerr ssuubbssttrruuccttuurree ooff tthhee
ttyyppee pprreeddiicctteedd bbyy LLCCDDMM.. MMuucchh wwoorrkk hhaass bbeeeenn ddoonnee ttoo uussee tthheessee aannoommaalloouuss lleennss ssyysstteemmss ttoo aatttteemmpptt ttoo
ddeetteecctt iinnddiivviidduuaall ddaarrkk mmaatttteerr cclluummppss.. TThhee ssttaannddaarrdd aapppprrooaacchh iiss ttoo iinnccrreeaassee tthhee ccoommpplleexxiittyy ooff tthhee mmooddeell ttoo
iinncclluuddee aa ccoommppoonneenntt tthhaatt ccaann aaccccoouunntt ffoorr aa ssiinnggllee ddaarrkk mmaatttteerr cclluummpp.. SSoommee ggrroouuppss ggoo oonn ttoo uussee tthhee cclluummppss
iinn tthheeiirr mmooddeellss ttoo ccoonnssttrraaiinn tthhee ssuubbhhaalloo mmaassss ffuunnccttiioonn aanndd aabbuunnddaannccee,, aanndd iinn ddooiinngg ssoo aassssuummee tthhaatt tthhee
mmooddeelleedd cclluummpp ccoorrrreessppoonnddss ttoo aa pphhyyssiiccaall cclluummpp iinn tthhee lleennss.. OOuurr ggooaall iiss ttoo qquuaannttiiffyy tthhee rreelliiaabbiilliittyy ooff tthhiiss
aassssuummppttiioonn.. WWee wwiillll ccrreeaattee rreeaalliissttiicc mmoocckk lleennsseess wwiitthh ssuubbssttrruuccttuurree,, uussee tthheemm ttoo ccrreeaattee mmoocckk lleennsseedd iimmaaggeess,,
aanndd fifitt tthhoossee iimmaaggeess wwiitthh ssiinnggllee cclluummpp mmooddeellss.. WWoorrkkiinngg wwiitthh mmoocckk lleennsseess mmeeaannss wwee ccaann qquuaannttiiffyy hhooww
ssyysstteemmaattiicc eeffffeeccttss mmaayy bbiiaass tthhee ccoonncclluussiioonnss wwee ddrraaww aabboouutt tthhee cclluummpp''ss pprrooppeerrttiieess.. AAnnyy bbiiaass iinn tthhiiss sstteepp wwiillll
pprrooppaaggaattee iinnttoo tthhee ccoonnssttrraaiinnttss ppllaacceedd oonn tthhee mmaassss ffuunnccttiioonn oorr aabbuunnddaannccee ooff ddaarrkk mmaatttteerr.. WWee wwiillll ccaarrrryy oouutt
tthhiiss  aannaallyyssiiss  ffoorr  qquuaassaarr  lleennsseess  aanndd  ggaallaaxxyy  lleennsseess..

4433 66//2277//22001177

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: AARR
MMaassssiivvee  BBllaacckk  HHoolleess  AAnndd  TThheeiirr  HHoosstt  GGaallaaxxiieess

IIDD:: 1155000088
SSppaattiiaallllyy  RReessoollvveedd  EEmmiissssiioonn  LLiinnee  RRaattiiooss  ffoorr  NNuucclleeaarr  AAGGNN  SSeelleeccttiioonn

JJooaannnnaa BBrriiddggee

TThhee  PPeennnnssyyllvvaanniiaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy
DDiiffffeerreennttiiaattiinngg bbeettwweeeenn AAGGNN aaccttiivviittyy aanndd ssttaarr ffoorrmmaattiioonn iinn zz ~~ 22 ggaallaaxxiieess iiss ddiifffificcuulltt bbeeccaauussee ttrraaddiittiioonnaall
mmeetthhooddss ssuucchh aass lliinnee rraattiioo ddiiaaggnnoossttiiccss cchhaannggee wwiitthh rreeddsshhiifftt,, wwhhiillee mmuullttiiwwaavveelleennggtthh mmeetthhooddss ((XX--rraayy,, rraaddiioo,, IIRR))
aarree sseennssiittiivvee ttoo oonnllyy tthhee bbrriigghhtteesstt AAGGNN.. WWee hhaavvee ddeevveellooppeedd aa nneeww mmeetthhoodd ffoorr ssppaattiiaallllyy rreessoollvviinngg eemmiissssiioonn
lliinneess iinn HHSSTT//WWFFCC33 GG114411 ggrriissmm ssppeeccttrraa,, qquuaannttiiffyyiinngg AAGGNN aaccttiivviittyy tthhrroouugghh tthhee ssppaattiiaall ggrraaddiieenntt ooff tthhee [[OO IIIIII]]
//HHBBeettaa lliinnee rraattiioo.. TThhrroouugghh ddeettaaiilleedd ssiimmuullaattiioonnss,, wwee hhaavvee sshhoowwnn tthhaatt oouurr nnoovveell lliinnee--rraattiioo ggrraaddiieenntt aapppprrooaacchh
iiddeennttiififieess llooww--mmaassss aanndd oobbssccuurreedd AAGGNN wweellll bbeeyyoonndd tthhee lliimmiittss ooff ccllaassssiicc mmeetthhooddss.. IInn tthhee ccoouurrssee ooff tthhiiss aarrcchhiivvaall
pprrooggrraamm,, wwee wwiillll eexxtteenndd tthhee ccuurrrreenntt ssiimmuullaattiioonnss bbeeyyoonndd sstteellllaarr mmaassss,, ssttaarr ffoorrmmaattiioonn rraattee,, aanndd AAGGNN aaccccrreettiioonn,,
aaddddiittiioonnaallllyy mmooddeelliinngg tthhee eeffffeeccttss ooff ddiiffffeerreenntt ggaallaaxxyy ssiizzeess aanndd mmoorrpphhoollooggiieess.. WWee wwiillll tthheenn uussee tthhee ttwwoo--oorrbbiitt
33DD--HHSSTT GG114411 ggrriissmm oobbsseerrvvaattiioonnss aanndd 1122-- aanndd 4400--oorrbbiitt GG110022 ggrriissmm oobbsseerrvvaattiioonnss ffrroomm FFIIGGSS aanndd CCLLEEAARR iinn tthhee
CCAANNDDEELLSS fifieellddss ooff sseevveerraall tthhoouussaanndd 00..66 << zz <<22..33 ggaallaaxxiieess ttoo ttaakkee aa ccoommpplleettee AAGGNN cceennssuuss aatt ccoossmmiicc nnoooonn..
TThhee HHSSTT ggrriissmm iiss tthhee iiddeeaall ttooooll ffoorr tthhiiss wwoorrkk bbeeccaauussee iittss uunniiqquuee ssppaattiiaall aabbiilliittiieess aapppplliieedd ttoo ssuucchh aa llaarrggee ddaattaasseett
aarree uunnppaarraalllleelleedd.. OOuurr ssiimmuullaattiioonnss ooff ssppaattiiaallllyy rreessoollvveedd AAGGNN++ggaallaaxxyy eemmiissssiioonn lliinneess wwiillll iinnffoorrmm mmaannyy rreellaatteedd
ssttuuddiieess  ooff  rreessoollvveedd  ggaallaaxxyy  pprrooppeerrttiieess,,  ssuucchh  dduusstt,,  ssttaarr  ffoorrmmaattiioonn  rraattee,,  mmeettaalllliicciittyy..

4444 66//2277//22001177

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1155112288
IInnnneerr  DDiisskk  SSttrruuccttuurree  aanndd  TTrraannssppoorrtt  MMeecchhaanniissmmss  iinn  tthhee  TTrraannssiittiioonnaall  DDiisskk  aarroouunndd
TT  CChhaa

AAlleexxaannddeerr BBrroowwnn

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCoolloorraaddoo  aatt  BBoouullddeerr
TToo bbeetttteerr uunnddeerrssttaanndd hhooww EEaarrtthh--lliikkee ppllaanneettss ffoorrmm aarroouunndd llooww--mmaassss ssttaarrss,, wwee pprrooppoossee ttoo ssttuuddyy tthhee UUVV ((HHSSTT)),,
XX--rraayy ((XXMMMM)),, aanndd ooppttiiccaall ((LLCCOOGGTT)) vvaarriiaabbiilliittyy ooff tthhee yyoouunngg ssttaarr TT CChhaa.. TThhiiss vvaarriiaabbiilliittyy iiss ccaauusseedd bbyy oobbssccuurraattiioonn
ooff tthhee ssttaarr bbyy cclluummppyy mmaatteerriiaall iinn tthhee rriimm ooff iittss iinnnneerr ddiisskk.. CChhaannggiinngg ssiigghhtt lliinneess tthhrroouugghh tthhee ddiisskk aallllooww
mmeeaassuurreemmeenntt ooff tthhee tteemmppeerraattuurree aanndd ccoolluummnn ddeennssiittyy ooff bbootthh mmoolleeccuullaarr aanndd aattoommiicc ggaass aanndd tthhee pphhyyssiiccaall
pprrooppeerrttiieess ooff tthhee dduusstt ggrraaiinnss iinn tthhee wweellll--mmiixxeedd iinnnneerr ddiisskk,, aass wweellll aass ddeetteerrmmiinniinngg tthhee ggaass--ttoo--dduusstt rraattiioo.. TThhee
ggaass--ttoo--dduusstt rraattiioo aaffffeeccttss ppllaanneetteessiimmaall ggrroowwtthh aanndd ddiisskk ssttaabbiilliittyy bbuutt iiss ddiifffificcuulltt ttoo mmeeaassuurree iinn llooccaall rreeggiioonnss ooff
ddiisskkss.. TThhrreeee 55 oorrbbiitt vviissiittss,, sseeppaarraatteedd bbyy 33--77 ddaayyss,, aarree rreeqquuiirreedd ffoorr uussee ooff aannaallyyssiiss tteecchhnniiqquueess ccoommpprriissiinngg bbootthh
ddiiffffeerreennttiiaall ""ppaaiirr--mmeetthhoodd"" ccoommppaarriissoonn ooff ssppeeccttrraa wwiitthh ddiiffffeerriinngg AA__vv ((ppaarrttiiccuullaarrllyy iimmppoorrttaanntt ffoorr ddeetteerrmmiinniinngg tthhee
dduusstt eexxttiinnccttiioonn ccuurrvvee,, AA__llaammbbddaa,, wwhheerree rreemmoovvaall ooff tthhee ffoorreeggrroouunndd eexxttiinnccttiioonn rreeqquuiirreess mmuullttiippllee eeppoocchhss)) aanndd
ddeettaaiilleedd ssppeeccttrraall fifittttiinngg ooff ggaass aabbssoorrppttiioonn ffeeaattuurreess aatt eeaacchh eeppoocchh.. TThhee iinnnneerr ddiisskk ooff TT CChhaa iiss ppaarrttiiccuullaarrllyy
iinntteerreessttiinngg,, bbeeccaauussee TT CChhaa hhaass aa ttrraannssiittiioonnaall ddiisskk wwiitthh aa llaarrggee ggaapp aatt 00..22--1155 AAUU iinn tthhee dduusstt ddiisskk aanndd aalllloowwss
ssttuuddyy ooff tthhee ggaass aanndd dduusstt ssttrruuccttuurree iinn tthhee tteerrrreessttrriiaall ppllaanneett ffoorrmmaattiioonn zzoonnee dduurriinngg tthhiiss iimmppoorrttaanntt rraappiidd pphhaassee
ooff pprroottooppllaanneettaarryy ddiisskk eevvoolluuttiioonn.. CChhaarraacctteerriizziinngg tthhee hhiigghh eenneerrggyy ((UUVV//XX--rraayy)) rraaddiiaattiioonn fifieelldd iiss aallssoo eesssseennttiiaall ffoorr
iinn--ddeepptthh ssttuuddiieess ooff tthhee ddiisskk iinn ootthheerr ssppeeccttrraall rreeggiioonnss.. RReessuullttss ffrroomm tthheessee oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll hhaavvee wwiiddee rreelleevvaannccee
ttoo tthhee mmooddeelliinngg aanndd uunnddeerrssttaannddiinngg ooff pprroottooppllaanneettaarryy ddiisskk ssttrruuccttuurree aanndd eevvoolluuttiioonn,, aanndd tthhee ccoommpplleexx ggaass aanndd
dduusstt  pphhyyssiiccss  aanndd  cchheemmiissttrryy  iinn  ddiisskk  ssuurrffaaccee  llaayyeerrss..

4455 66//2277//22001177

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: AARR
GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  IIGGMM

IIDD:: 1155000099
SSuurrvveeyyiinngg  tthhee  CCGGMM  aanndd  IIGGMM  aaccrroossss  44  oorrddeerrss  ooff  mmaaggnniittuuddee  iinn  eennvviirroonnmmeennttaall
ddeennssiittyy

JJoosseepphh BBuurrcchheetttt

UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaassssaacchhuusseettttss  --  AAmmhheerrsstt
EEnnvviirroonnmmeenntt mmaatttteerrss wwhheenn iitt ccoommeess ttoo ggaallaaxxyy eevvoolluuttiioonn,, aanndd tthhee mmeecchhaanniissmmss ddrriivviinngg tthhiiss eevvoolluuttiioonn aarree
rreeflfleecctteedd iinn tthhee ddiiffffuussee ggaass rreessiiddiinngg wwiitthhiinn tthhee llaarrggee--ssccaallee ssttrruuccttuurreess eennvveellooppiinngg tthhee ccoossmmiicc ggaallaaxxyy ppooppuullaattiioonn..
QQSSOO aabbssoorrppttiioonn lliinneess eeffffeeccttiivveellyy pprroobbee tthhee cciirrccuummggaallaaccttiicc mmeeddiiuumm ((CCGGMM)) aanndd iinnttrraaggrroouupp aanndd iinnttrraacclluusstteerr
mmeeddiiaa,, aanndd wwoorrkk tthhuuss ffaarr hhiinnttss aatt pprrooffoouunndd eennvviirroonnmmeennttaall eeffffeeccttss oonn tthhee CCGGMM.. HHoowweevveerr,, ssaammppllee ssiizzeess rreemmaaiinn
ssmmaallll,, aanndd aa uunniiffyyiinngg ppiiccttuurree ooff tthhee ggaass cchhaarraacctteerriissttiiccss aaccrroossss ddiivveerrssee eennvviirroonnmmeennttss hhaass yyeett ttoo eemmeerrggee.. WWiitthhiinn
tthhee SSllooaann DDiiggiittaall SSkkyy SSuurrvveeyy,, wwee hhaavvee iiddeennttiififieedd aa ssaammppllee vvoolluummee ccoonnttaaiinniinngg aa rreemmaarrkkaabbllee ddiivveerrssiittyy iinn llaarrggee--
ssccaallee eennvviirroonnmmeenntt wwiitthh aann aarrrraayy ooff vvooiiddss,, >>1100,,000000 ggrroouuppss,, sseevveerraall fifillaammeennttss,, aanndd 55 cclluusstteerrss,, iinncclluuddiinngg tthhee
CCoommaa SSuuppeerrcclluusstteerr aanndd CCffAA GGrreeaatt WWaallll.. LLeevveerraaggiinngg tthhee HHuubbbbllee SSppeeccttrroossccooppiicc LLeeggaaccyy AArrcchhiivvee ((HHSSLLAA)),, wwee
pprrooppoossee aa ssttuuddyy uussiinngg >>336600 bbaacckkggrroouunndd QQSSOOss pprroobbiinngg tthhiiss vvoolluummee ttoo ssttuuddyy tthhee eeffffeeccttss ooff llaarrggee--ssccaallee
eennvviirroonnmmeenntt oonn CCGGMM aanndd iinntteerrggaallaaccttiicc mmeeddiiuumm ((IIGGMM)) ggaass.. TThhee zz == 00..001199--00..002288 ssppeeccttrroossccooppiicc ggaallaaxxyy ssaammppllee iiss
uunniiffoorrmmllyy ccoommpplleettee ttoo ggaallaaxxiieess LL >> 00..0033 LL** aanndd,, wwiitthh tthhee HHSSLLAA,, pprroodduucceess ~~220000 ggaallaaxxyy//ssiigghhttlliinnee ppaaiirrss wwiitthhiinn
330000--kkppcc  iimmppaacctt  ppaarraammeetteerrss  aaccrroossss  aa  wwiiddee  rraannggee  ooff  eennvviirroonnmmeennttaall  ddeennssiittiieess  aanndd  ssttrruuccttuurreess..

UUppoonn qquuaannttiiffyyiinngg tthhee ggaallaaxxyy eennvviirroonnmmeenntt aanndd iiddeennttiiffyyiinngg//mmeeaassuurriinngg tthhee QQSSOO aabbssoorrppttiioonn lliinneess aatt zz == 00..001199
--00..002288,,  wwee  wwiillll  ppuurrssuuee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  pprriimmaarryy  sscciieennccee  ggooaallss::
11..  CCoonnssttrraaiinn  tthhee  CCGGMM//IIGGMM  pphhyyssiiccaall  ccoonnddiittiioonnss  aaccrroossss  ffoouurr  oorrddeerrss  ooff  mmaaggnniittuuddee  iinn  ggaallaaxxyy  ddeennssiittyy
22..  CCoommppaarree  iioonniicc  aabbuunnddaanncceess  aanndd  iioonniizzaattiioonn  ssttaatteess  iinn  tthhee  CCGGMM  ooff  ggaallaaxxiieess  iinn  fifillaammeennttss  vvss..  vvooiiddss
33..  SSttaattiissttiiccaallllyy  iinnvveessttiiggaattee  tthhee  IIGGMM//CCGGMM  ggaass  pprrooppeerrttiieess  ffrroomm  ssttrruuccttuurree  ttoo  ssttrruuccttuurree

4466 66//2277//22001177

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  IIGGMM

IIDD:: 1155222277
FFiinnddiinngg  tthhee  mmiissssiinngg  mmeettaallss  aarroouunndd  tthhee  UUnniivveerrssee''ss  mmoosstt  pprrooddiiggiioouuss  ppoolllluutteerrss

JJoosseepphh BBuurrcchheetttt

UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaassssaacchhuusseettttss  --  AAmmhheerrsstt
AAnnaallyyssiiss ooff tthhee HHuubbbbllee DDeeeepp FFiieellddss rreevveeaallss tthhaatt ssttaarr--ffoorrmmaattiioonn iinn tthhee eeaarrllyy uunniivveerrssee iiss ddoommiinnaatteedd bbyy tthhee
ffaaiinntteesstt ggaallaaxxiieess ddeetteecctteedd,, aanndd tthhee ffoorrmmaattiioonn aanndd eevvoolluuttiioonn ooff tthheessee ddwwaarrff ggaallaaxxiieess ddrriivveess tthhee rreeiioonniizzaattiioonn,,
eennrriicchhmmeenntt,, aanndd ssuubbsseeqquueenntt ffoorrmmaattiioonn ooff mmoorree mmaassssiivvee ssyysstteemmss.. IInn ttaannddeemm,, ttwwoo ddeeccaaddeess ooff ccoossmmoollooggiiccaall
ssiimmuullaattiioonnss hhaavvee aatt lleeaasstt rreeaacchheedd oonnee ccoonnsseennssuuss:: rreepprroodduucciinngg rreeaalliissttiicc ggaallaaxxyy ppooppuullaattiioonnss ccrriittiiccaallllyy ddeeppeennddss oonn
tthhee ttrreeaattmmeenntt ooff ggaallaaccttiicc ffeeeeddbbaacckk.. SStteellllaarr aanndd ggaallaaccttiicc wwiinnddss rreegguullaattee ssttaarr ffoorrmmaattiioonn bbuutt aallssoo ddiissttrriibbuuttee
mmeettaall--eennrriicchheedd ggaass tthhrroouugghhoouutt tthhee iinntteerrsstteellllaarr mmeeddiiuumm ((IISSMM)),, iinnttoo tthhee cciirrccuummggaallaaccttiicc mmeeddiiuumm ((CCGGMM)),, aanndd
bbeeyyoonndd.. TThhuuss,, aa fifirrmm tthheeoorreettiiccaall ffoouunnddaattiioonn ttoo oouurr uunnddeerrssttaannddiinngg ooff ggaallaaxxyy eevvoolluuttiioonn hhiinnggeess oonn rreepprroodduucciinngg
tthhee eennrriicchhmmeenntt aanndd ttrraannssppoorrtt ooff hheeaavvyy eelleemmeennttss tthhrroouugghh tthhee ssttaarrss,, IISSMM,, CCGGMM,, aanndd iinntteerrggaallaaccttiicc mmeeddiiuumm..
CCuurrrreenntt tteecchhnnoollooggyy aaffffoorrddss aa ddeettaaiilleedd cceennssuuss ooff tthhee mmeettaallss ccuurrrreennttllyy iinn ssttaarrss aass wweellll aass tthhoossee pprroodduucceedd oovveerr
tthhee ssttaarr ffoorrmmaattiioonn hhiissttoorryy oonnllyy iinn llooccaall aannaallooggss ttoo tthhee eeaarrllyy ddwwaarrff ppoolllluutteerrss.. MMeeaannwwhhiillee,, QQSSOO aabbssoorrppttiioonn lliinnee
ssppeeccttrroossccooppyy ccaann ccoonnssttrraaiinn tthhee CCGGMM ccoommppoonneenntt.. WWee pprrooppoossee oobbsseerrvvaattiioonnss ooff UUVV--bbrriigghhtt QQSSOOss tthhaatt pprroobbee tthhee
CCGGMM ooff aa ssaammppllee ooff vveerryy--nneeaarrbbyy llooww--mmaassss ddwwaarrff ggaallaaxxiieess ffoorr wwhhiicchh tthhee HHSSTT aarrcchhiivvee ccoonnttaaiinnss iimmaaggiinngg ssuuiittaabbllee
ttoo ccoonnssttrraaiinn tthhee mmeettaall pprroodduuccttiioonn hhiissttoorryy,, aanndd tthhee QQSSOO ssppeeccttrraa wwiillll eennaabbllee uuss ttoo 11)) sseeaarrcchh ffoorr mmeettaall--eennrriicchheedd
CCGGMM mmaatteerriiaall bbootthh aatt tthhee vveelloocciittiieess ooff tthhee ddwwaarrffss aanndd aatt hhiigghh vveelloocciittiieess cchhaarraacctteerriissttiicc ooff oouuttflfloowwss,, 22)) eessttiimmaattee
tthhee mmaassss ooff ttoottaall ccaarrbboonn rreessiiddiinngg iinn tthheessee ddwwaarrff ggaallaaxxyy hhaallooss,, aanndd 33)) ccoommppaarree tthheessee ddeerriivveedd mmaasssseess oorr lliimmiittss
wwiitthh  tthhee  aammoouunntt  ooff  mmiissssiinngg  mmeettaall  mmaassss  ffrroomm  tthhee  iinnnneerr  ggaallaaccttiicc  rreeggiioonnss..
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SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
PPllaanneettss  aanndd  PPllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 1155112299
CCoommpplleettiinngg  KKeepplleerr''ss  MMiissssiioonn  ttoo  DDeetteerrmmiinnee  tthhee  FFrreeqquueennccyy  ooff  EEaarrtthh--lliikkee  PPllaanneettss

CChhrriissttoopphheerr BBuurrkkee

SSEETTII  IInnssttiittuuttee
TThhee pprriimmaarryy ggooaall ooff NNAASSAA''ss KKeepplleerr mmiissssiioonn iiss ttoo eessttiimmaattee tthhee ffrreeqquueennccyy ooff EEaarrtthh--ssiizzeedd ppllaanneettss oorrbbiittiinngg iinn tthhee
hhaabbiittaabbllee zzoonnee ((HHZZ)) ooff SSuunn--lliikkee ssttaarrss ((ssoo ccaalllleedd eettaa--EEaarrtthh)).. AAnnaallyyssiiss ooff ffoouurr yyeeaarrss ooff KKeepplleerr ddaattaa rreevveeaallss aann
uunnpprreecceeddeenntteedd ppooppuullaattiioonn ooff mmoorree tthhaann 44440000 ppllaanneett ccaannddiiddaatteess oorrbbiittiinngg 33440000 ssttaarrss,, hhoowweevveerr oonnllyy aa ssmmaallll
ssuubbsseett ooff tthheessee ((~~1133 ppllaanneettss)) ffaallll iinnttoo tthhee rreeggiimmee ooff nneeaarr--EEaarrtthh--ssiizzeedd aanndd iinn tthhee HHZZ ooff aa ssoollaarr--ttyyppee ssttaarr.. BByy
aaccccoouunnttiinngg pprrooppeerrllyy ffoorr ddeetteeccttiioonn bbiiaasseess tthhaatt lliimmiitt tthhee ccaattaalloogg ccoommpplleetteenneessss aanndd rreelliiaabbiilliittyy wwee ccaann ttuurrnn aann
oobbsseerrvveedd ppooppuullaattiioonn iinnttoo aann iinnttrriinnssiicc ppooppuullaattiioonn aanndd aacchhiieevvee KKeepplleerr''ss pprriimmee mmiissssiioonn ggooaall.. OOuurr tteeaamm hhaavvee sshhoowwnn
tthhaatt uunncceerrttaaiinnttiieess iinn HHZZ ooccccuurrrreennccee rraatteess ffoorr ssoollaarr--ttyyppee ssttaarrss ffoorr aallll aannaallyysseess ttoo ddaattee aarree ddoommiinnaatteedd bbyy
ssyysstteemmaattiicc uunncceerrttaaiinnttiieess.. TThhee rroobbuussttnneessss ooff tthhee 1133 hhiigghh--vvaalluuee EEaarrtthh--lliikkee ppllaanneett ccaannddiiddaatteess iiss qquueessttiioonnaabbllee dduuee
ttoo tthheeiirr lloonngg ppeerriiooddss aanndd ssmmaallll ttrraannssiitt ddeepptthhss -- tthhee KKeepplleerr tteeaamm eessttiimmaattee tthhaatt ppeerrhhaappss 5500%% ooff tthheessee aarree rreeaall
ppllaanneettss.. TThhee pprrooppoosseedd HHSSTT oobbsseerrvvaattiioonnss pprroovviiddee aa ppiilloott ssttuuddyy ttoo mmeeaassuurree tthhee pphhoottoommeettrriicc ttiimmee sseerriieess ooff tthhee
hhiigghh--vvaalluuee,, tteemmppeerraattee tteerrrreessttrriiaall ppllaanneett ccaannddiiddaattee KKeepplleerr--6622ff iinn oorrddeerr ttoo ccoonnfifirrmm tthhaatt iitt iiss nnoott aa ffaallssee aallaarrmm..
LLoonngg--dduurraattiioonn hhiigghh--pprreecciissiioonn oobbsseerrvvaattiioonnss ffrroomm HHSSTT ooff tthhiiss kkiinndd hhaavvee nnoott bbeeeenn aatttteemmpptteedd bbeeffoorree aanndd
tthheerreeffoorree wwee oopptt ttoo wwaaiivvee tthhee pprroopprriieettaarryy ppeerriioodd ooff ddaattaa ccoolllleecctteedd dduurriinngg tthhiiss ppiilloott ssttuuddyy.. SSuucccceessssffuull
ccoonnfifirrmmaattiioonn wwiillll ppaavvee tthhee wwaayy ffoorr aa ffuuttuurree llaarrggee pprrooggrraamm ttoo eexxaammiinnee aallll ooff tthhee KKeepplleerr GG ddwwaarrff hhaabbiittaabbllee EEaarrtthh--
ssiizzeedd  ppllaanneettss  aanndd  ddrraassttiiccaallllyy  iimmpprroovvee  tthhee  aaccccuurraaccyy  ooff  eettaa--EEaarrtthh  eessttiimmaatteess..
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SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: AARR
GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  IIGGMM

IIDD:: 1155001100
PPHHAATT++MMaaNNGGAA::  UUssiinngg  rreessoollvveedd  sstteellllaarr  ppooppuullaattiioonnss  ttoo  iimmpprroovvee  tthhee  rreeccoovveerryy  ooff
ssttaarr  ffoorrmmaattiioonn  hhiissttoorriieess  ffrroomm  ggaallaaxxyy  ssppeeccttrraa

NNeellll BByylleerr

UUnniivveerrssiittyy  ooff  WWaasshhiinnggttoonn
SStteellllaarr PPooppuullaattiioonn SSyynntthheessiiss ((SSPPSS)) mmooddeellss aarree rroouuttiinneellyy uusseedd ttoo iinntteerrpprreett eexxttrraaggaallaaccttiicc oobbsseerrvvaattiioonnss aatt aallll
rreeddsshhiiffttss.. CCuurrrreennttllyy,, tthhee ddoommiinnaanntt ssoouurrccee ooff uunncceerrttaaiinnttyy iinn SSPPSS mmooddeelliinngg lliieess iinn tthhee ddeeggeenneerraacciieess aassssoocciiaatteedd
wwiitthh ssyynntthheessiizziinngg aanndd fifittttiinngg ccoommpplleexx sstteellllaarr ppooppuullaattiioonnss ttoo oobbsseerrvveedd ggaallaaxxyy ssppeeccttrraa.. TToo rreemmeeddyy tthhiiss,, wwee
pprrooppoossee aann eemmppiirriiccaall ccaalliibbrraattiioonn ooff SSPPSS mmooddeellss uussiinngg rreessoollvveedd sstteellllaarr ppooppuullaattiioonn oobbsseerrvvaattiioonnss ffrroomm HHuubbbbllee
SSppaaccee TTeelleessccooppee ((HHSSTT)) ttoo ccoonnssttrraaiinn tthhee sstteellllaarr mmaasssseess,, aaggeess,, aanndd ssttaarr ffoorrmmaattiioonn hhiissttoorriieess ((SSFFHHss)) iinn rreeggiioonnss
mmaattcchheedd ttoo 22DD ssppeeccttrroossccooppiicc oobbsseerrvvaattiioonnss ffrroomm MMaaNNGGAA.. WWee wwiillll ttaakkee aaddvvaannttaaggee ooff tthhee ssttaattee ooff tthhee aarrtt
oobbsseerrvvaattiioonnss ffrroomm tthhee PPaanncchhrroommaattiicc HHuubbbbllee AAnnddrroommeeddaa TTrreeaassuurryy ((PPHHAATT)),, wwhhiicchh mmaappss tthhee dduusstt ccoonntteenntt,,
hhiissttoorryy ooff cchheemmiiccaall eennrriicchhmmeenntt,, aanndd hhiissttoorryy ooff ssttaarr ffoorrmmaattiioonn aaccrroossss tthhee ddiisskk ooff MM3311 iinn eexxqquuiissiittee ddeettaaiill..
RReecceennttllyy,, wwee hhaavvee ccoouupplleedd tthheessee oobbsseerrvvaattiioonnss wwiitthh aann uunnpprreecceeddeenntteedd,, ssppaattiiaallllyy--rreessoollvveedd ssuuiittee ooff IIFFUU
oobbsseerrvvaattiioonnss ffrroomm MMaaNNGGAA.. WWiitthh tthheessee ttwwoo ccoommpprreehheennssiivvee ddaattaa sseettss wwee ccaann uussee tthhee ttrruuee uunnddeerrllyyiinngg sstteellllaarr
pprrooppeerrttiieess ffrroomm PPHHAATT ttoo pprrooppeerrllyy iinntteerrpprreett tthhee aappeerrttuurree--mmaattcchheedd iinntteeggrraatteedd ssppeeccttrraa ffrroomm MMaaNNGGAA.. OOuurr MMaaNNGGAA
oobbsseerrvvaattiioonnss ttaarrggeett 2200 rreeggiioonnss wwiitthhiinn tthhee PPHHAATT ffoooottpprriinntt tthhaatt ffuullllyy ssaammppllee tthhee aavvaaiillaabbllee rraannggee iinn mmeettaalllliicciittyy,,
SSFFRR,, dduusstt ccoonntteenntt,, aanndd sstteellllaarr ddeennssiittyy.. TThhiiss ttrraannssffoorrmmaattiivvee ddaattaasseett wwiillll eessttaabblliisshh aa ccoommpprreehheennssiivvee lliinnkk bbeettwweeeenn
rreessoollvveedd sstteellllaarr ppooppuullaattiioonnss aanndd tthhee iinnffeerrrreedd pprrooppeerrttiieess ooff uunnrreessoollvveedd sstteellllaarr ppooppuullaattiioonnss aaccrroossss aassttrroopphhyyssiiccaallllyy
iimmppoorrttaanntt eennvviirroonnmmeennttss.. TThhee nneett ddaattaa pprroodduucctt wwiillll bbee aa lliibbrraarryy ooff ggaallaaxxyy ssppeeccttrraa mmaattcchheedd ttoo tthhee ttrruuee
uunnddeerrllyyiinngg  sstteellllaarr  pprrooppeerrttiieess,,  aa  ccoommppaarriissoonn  sseett  tthhaatt  hhaass  llaassttiinngg  lleeggaaccyy  vvaalluuee  ffoorr  tthhee  eexxttrraaggaallaaccttiicc  ccoommmmuunniittyy..
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
PPllaanneettss  aanndd  PPllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 1155221177
IImmaaggiinngg  tthhee  pprreeddiicctteedd  aasstteerrooiidd  bbeelltt  aannaalloogguuee  aarroouunndd  EEppssiilloonn  EErriiddaannii

KKeerrrrii CCaahhooyy

MMaassssaacchhuusseettttss  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy
WWee pprrooppoossee ttoo ttaakkee aaddvvaannttaaggee ooff tthhee SSTTIISS ccoorroonnaaggrraapphhiicc mmooddee aanndd aaddvvaanncceess iinn ssppeecckkllee ssuubbttrraaccttiioonn
tteecchhnniiqquueess ttoo pprroobbee ffoorr ssccaatttteerreedd lliigghhtt ffrroomm EEppssiilloonn EErriiddaannii''ss pprreeddiicctteedd aasstteerrooiidd bbeelltt aannaalloogg ttoo ccoonnttrraassttss aann
oorrddeerr--ooff--mmaaggnniittuuddee ddeeeeppeerr tthhaann ppaasstt ggrroouunndd bbaasseedd ssttuuddiieess.. TThhiiss pprrooppoossaall tteessttss ffoorr tthhee pprreesseennccee ooff vviissiibbllee
ssccaatttteerreedd lliigghhtt ffrroomm aa wwaarrmm dduusstt rriinngg aatt 11 aarrccsseeccoonndd wwiitthh aa 55ee--55//aass^̂22 ccoonnttrraasstt,, pprreeddiicctteedd ffrroomm oobbsseerrvvaattiioonnss
ooff tthhee 2244 mmiiccrroonn eexxcceessss.. DDuusstt mmoorrpphhoollooggyy aanndd ssccaatttteerreedd lliigghhtt bbrriigghhttnneessss ((eexxoozzooddii)) pprreesseenntt aa ssiiggnniifificcaanntt
cchhaalllleennggee ttoo ffuuttuurree eexxooppllaanneett iimmaaggiinngg mmiissssiioonnss,, aanndd EEppssiilloonn EErriiddaannii iiss aann eexxcceelllleenntt ssuunnlliikkee ccaannddiiddaattee ffoorr ffuuttuurree
eexxooppllaanneett  ddiirreecctt  iimmaaggiinngg  mmiissssiioonnss  dduuee  iittss  eeaassiillyy  aacccceessssiibbllee  hhaabbiittaabbllee  zzoonnee..
EEiitthheerr aa ddeetteeccttiioonn ooff ssccaatttteerreedd lliigghhtt ffrroomm tthhiiss cciirrccuummsstteellllaarr dduusstt ppooppuullaattiioonn oorr aa nnoonn--ddeetteeccttiioonn wwiillll ppllaaccee
vvaalluuaabbllee ccoonnssttrraaiinnttss oonn tthhee dduusstt ccoommppoossiittiioonn,, mmoorrpphhoollooggyy,, aanndd ttrraannssppoorrtt mmeecchhaanniissmmss aatt wwoorrkk iinn tthhee ssyysstteemm
aanndd  iinnffoorrmm  ffuuttuurree  ddiirreecctt  iimmaaggiinngg  eeffffoorrttss  ooff  tthhiiss  nneeaarrbbyy  ssttaarr  ssyysstteemm..
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  IIGGMM

IIDD:: 1155226666
IImmaaggiinngg  tthhee  MMoosstt  MMaassssiivvee  GGaallaaxxyy  OOvveerrddeennssiittiieess  aatt  zz==22..22::  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 BBOOSSSS11224444 aanndd BBOOSSSS11554422 pprroottoocclluusstteerrss aatt zz
== 22..2233 ttrraacceedd bbyy tthhee ssttrroonnggeesstt ggrroouuppss ooff LLyy--aallpphhaa aabbssoorrbbeerrss aanndd mmuullttiippllee qquuaassaarrss iinn SSDDSSSS ddaattaabbaassee.. TThheessee
ttwwoo ssttrruuccttuurreess aarree sseelleecctteedd ffrroomm aa llaarrggee ssuurrvveeyy vvoolluummee ooff 11 GGppcc^̂33,, aanndd tthheeyy aarree tthhee mmoosstt oovveerrddeennssee aanndd
rroobbuussttllyy eessttaabblliisshheedd cclluusstteerr--ssiizzeedd oovveerrddeennssiittiieess aatt zz ~~ 22.. BBOOSSSS11224444 hhaass tthhee oovveerrddeennssiittyy ooff 1111..00++//--22..00 oonn tthhee
1155 ccoommoovviinngg MMppcc ((ccMMppcc)) ssccaallee aanndd BBOOSSSS11554422 hhaass tthhee oovveerrddeennssiittyy ooff 1133..00++//--22..00 oonn tthhee 1155ccMMppcc ssccaallee,,
rreepprreesseennttiinngg tthhee mmoosstt oovveerrddeennssee eennvviirroonnmmeennttss aatt hhiigghh rreeddsshhiifftt.. OOuurr ddeeddiiccaatteedd LLBBTT//LLUUCCII aanndd MMMMTT//MMMMIIRRSS
oobbsseerrvvaattiioonnss hhaavvee ccoonnfifirrmmeedd >>~~110000 ggaallaaxxiieess aatt zz==22..2233++//--00..0022 iinn eeaacchh fifieelldd,, aanndd ccoonnfifirrmmeedd tthhee HH--aallpphhaa
eemmiitttteerrss ((HH << 2244..00)) iinn tthheessee ttwwoo fifieellddss,, aanndd mmeeaassuurreedd tthhee 33--DD llaarrggee--ssccaallee ssttrruuccttuurreess.. FFuurrtthheerrmmoorree,, tthheessee ttwwoo
fifieellddss aarree ccoovveerreedd wwiitthh ccoommpplleettee wwaavveelleennggtthh oobbsseerrvvaattiioonnss ffrroomm UU--bbaanndd ttoo KK--bbaanndd uussiinngg ggrroouunndd--bbaasseedd iimmaaggiinngg..
IInn CCyyccllee--2255,, wwee pprrooppoossee ttoo uussee eeiigghhtt HHSSTT//WWFFCC33 ppooiinnttiinnggss ttoo ccoovveerr tthhee mmoosstt oovveerrddeennssee rreeggiioonnss iinn eeaacchh fifieelldd..
WWee wwiillll mmeeaassuurree tthhee ddeettaaiilleedd rreesstt--ffrraammee ooppttiiccaall mmoorrpphhoollooggyy ooff ffoorr 7788 mmeemmbbeerr ggaallaaxxiieess iinn BBOOSSSS11224444 aanndd 8855
mmeemmbbeerr ggaallaaxxiieess iinn BBOOSSSS11554422.. TThheessee oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll 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.. 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 rroobbuusstt 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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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  IIGGMM

IIDD:: 1155333300
TThhee  EEmmeerrggeennccee  ooff  SSttaarr  CClluusstteerrss

DDaanniieellaa CCaallzzeettttii

UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaassssaacchhuusseettttss  --  AAmmhheerrsstt
WWee pprrooppoossee ttoo mmeeaassuurree tthhee ttiimmeessccaallee ffoorr tthhee cclleeaarriinngg ooff nnaattaall dduusstt bbyy yyoouunngg ssttaarr cclluusstteerrss.. WWee wwiillll aauuggmmeenntt
eexxiissttiinngg aarrcchhiivvaall UUVV--ttoo--II iimmaaggiinngg ddaattaa wwiitthh nneeww WWFFCC33//IIRR iimmaaggeess aatt JJ,, HH,, aanndd PPaasscchheenn--bbeettaa ffoorr aa ssaammppllee ooff ssiixx
nneeaarrbbyy ssttaarr ffoorrmmiinngg ggaallaaxxiieess.. UUnnddeerr tthhee ssttaannddaarrdd sscceennaarriioo tthhaatt tthhee cclleeaarriinngg iiss ppeerrffoorrmmeedd bbyy ssuuppeerrnnoovvaaee ((>> 33
MMyyrr)),, ssiimmuullaattiioonnss sshhooww tthhaatt nnoott eennoouugghh iioonniizziinngg pphhoottoonnss ccaann eessccaappee ggaallaaxxiieess aanndd rreeiioonniizzee tthhee UUnniivveerrssee aatt
zz>>66.. HHoowweevveerr,, tthhee aaccttuuaall cclleeaarriinngg ttiimmeessccaallee iiss ppoooorrllyy eessttaabblliisshheedd.. WWee wwiillll oobbttaaiinn aaccccuurraattee aaggeess aanndd eexxttiinnccttiioonnss
ffoorr tthhee eemmbbeeddddeedd aanndd eemmeerrggeenntt yyoouunngg cclluusstteerrss iinn oouurr ttaarrggeett ggaallaaxxiieess,, iinn oorrddeerr ttoo:: ((11)) ddeetteerrmmiinnee wwhheetthheerr dduusstt
cclleeaarriinngg ooccccuurrss bbeeffoorree oorr aafftteerr 33 MMyyrr,, ((22)) iinnvveessttiiggaattee eennvviirroonnmmeennttaall ddeeppeennddeenncciieess ffoorr tthhee ttiimmeessccaallee,, aanndd ((33))
eessttaabblliisshh tthhee pprriinncciippaall mmeecchhaanniissmmss ffoorr eennaabblliinngg tthhee eessccaappee ooff iioonniizziinngg pphhoottoonnss ffrroomm ggaallaaxxiieess.. OOuurr pprroojjeecctt
pprroovviiddeess tthhee pphhyyssiiccaall ffoooottiinngg ffoorr ffuuttuurree JJWWSSTT oobbsseerrvvaattiioonnss aaiimmeedd aatt ddeetteerrmmiinniinngg tthhee ssoouurrcceess ooff rreeiioonniizzaattiioonn ooff
tthhee UUnniivveerrssee.. TThhee ccoommbbiinnaattiioonn ooff aarrcchhiivvaall aanndd nneeww iimmaaggeess wwiillll aallssoo eeqquuiipp tthhee ccoommmmuunniittyy wwiitthh aa llaassttiinngg lleeggaaccyy
ooff  hhoommooggeenneeoouuss  UUVV--ttoo--IIRR  ccoovveerraaggee  ffoorr  aa  ssaammppllee  ooff  nneeaarrbbyy  ggaallaaxxiieess..
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  IIGGMM

IIDD:: 1155225533
TThhee  nnaattuurree  ooff  uullttrraa--mmaassssiivvee  lleennss  ggaallaaxxiieess

RRaaoouull CCaannaammeerraass

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCooppeennhhaaggeenn,,  NNiieellss  BBoohhrr  IInnssttiittuuttee
DDuurriinngg tthhee ppaasstt ddeeccaaddee,, ssttrroonngg ggrraavviittaattiioonnaall lleennssiinngg aannaallyysseess hhaavvee ccoonnttrriibbuutteedd ttrreemmeennddoouussllyy ttoo tthhee
cchhaarraacctteerriizzaattiioonn ooff tthhee iinnnneerr pprrooppeerrttiieess ooff mmaassssiivvee eeaarrllyy--ttyyppee ggaallaaxxiieess,, bbeeyyoonndd tthhee llooccaall UUnniivveerrssee.. HHeerree wwee
iinntteenndd ttoo eexxtteenndd ssttuuddiieess ooff tthhiiss kkiinndd ttoo tthhee mmoosstt mmaassssiivvee lleennss ggaallaaxxiieess kknnoowwnn ttoo ddaattee,, wweellll oouuttssiiddee tthhee mmaassss
lliimmiittss iinnvveessttiiggaatteedd bbyy pprreevviioouuss lleennssiinngg ssuurrvveeyyss.. TThhiiss wwiillll aallllooww uuss ttoo pprroobbee tthhee pphhyyssiiccss ooff tthhee lliikkeellyy
ddeesscceennddaannttss ooff tthhee mmoosstt vviioolleenntt eeppiissooddeess ooff ssttaarr ffoorrmmaattiioonn aanndd ooff tthhee ccoommppaacctt mmaassssiivvee ggaallaaxxiieess aatt hhiigghh
rreeddsshhiifftt..  

WWee pprrooppoossee WWFFCC33 iimmaaggiinngg ((FF443388WW aanndd FF116600WW)) ooff ffoouurr eexxttrreemmeellyy mmaassssiivvee eeaarrllyy--ttyyppee lleennss ggaallaaxxiieess aatt zz ~~
00..55,, iinn oorrddeerr ttoo ppuutt tthheemm iinnttoo ccoonntteexxtt wwiitthh tthhee eevvoolluuttiioonnaarryy ttrreennddss ooff eelllliippttiiccaallss aass aa ffuunnccttiioonn ooff mmaassss aanndd
rreeddsshhiifftt.. TThheessee ssyysstteemmss wweerree ddiissccoovveerreedd iinn tthhee SSDDSSSS aanndd sshhooww oonnee ssiinnggllee mmaaiinn lleennss ggaallaaxxyy wwiitthh aa sstteellllaarr mmaassss
aabboovvee 11..55xx1100^̂1122 MMssuunn aanndd llaarrggee EEiinnsstteeiinn rraaddiiii.. OOuurr hhiigghh--rreessoolluuttiioonn ssppeeccttrroossccooppiicc ffoollllooww--uupp wwiitthh VVLLTT//XX--
sshhooootteerr pprroovviiddeess sseeccuurree lleennss aanndd ssoouurrccee rreeddsshhiiffttss,, bbeettwweeeenn 00..33 aanndd 00..77 aanndd bbeettwweeeenn 11..55 aanndd 22..55,,
rreessppeeccttiivveellyy,, aanndd ccoonnfifirrmm eexxttrreemmee sstteellllaarr vveelloocciittyy ddiissppeerrssiioonnss >>~~440000 kkmm//ss ffoorr tthhee lleennsseess.. TThhee eexxcceelllleenntt
aanngguullaarr rreessoolluuttiioonn ooff tthhee pprrooppoosseedd WWFFCC33 iimmaaggiinngg -- nnoott aacchhiieevvaabbllee ffrroomm tthhee ggrroouunndd -- iiss tthhee rreemmaaiinniinngg
iinnddiissppeennssaabbllee  ppiieeccee  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  ttoo  ::

((11))  RReessoollvvee  tthhee  lleennss  ssttrruuccttuurraall  ppaarraammeetteerrss  aanndd  oobbttaaiinn  rroobbuusstt  mmeeaassuurreemmeennttss  ooff  tthheeiirr  sstteellllaarr  mmaassss  ddiissttrriibbuuttiioonnss,,

((22)) MMooddeell tthhee aammoouunntt aanndd ddiissttrriibbuuttiioonn ooff tthhee lleennss ttoottaall mmaasssseess aanndd mmeeaassuurree tthheeiirr MM//LL rraattiiooss aanndd sstteellllaarr IIMMFF
wwiitthh  jjooiinntt  ssttrroonngg  lleennssiinngg  aanndd  sstteellllaarr  ddyynnaammiiccss  aannaallyysseess,,
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
MMaassssiivvee  BBllaacckk  HHoolleess  AAnndd  TThheeiirr  HHoosstt  GGaallaaxxiieess

IIDD:: 1155226677
HHSSTT  GGrriissmm  oobbsseerrvvaattiioonnss  ooff  tthhee  hhiigghheesstt--zz  mmaassssiivvee  ggaallaaxxyy  cclluusstteerr

RReebbeeccccaa CCaannnniinngg

SSttaannffoorrdd  UUnniivveerrssiittyy
WWee pprrooppoossee ttoo oobbsseerrvvee tthhee mmoosstt mmaassssiivvee ggaallaaxxyy cclluusstteerr,, \\xxllssssuu,, aatt aa rreeddsshhiifftt ooff $$zz>>22$$.. BByy oobbsseerrvviinngg tthhiiss
cclluusstteerr wwiitthh 1122 oorrbbiittss HHSSTT GG114411 ggrriissmm aanndd FF114400WW fifilltteerr oobbsseerrvvaattiioonnss pplluuss oonnee oorrbbiitt FF110055WW,, wwee wwiillll bbee aabbllee
ttoo pprreecciisseellyy iiddeennttiiffyy cclluusstteerr mmeemmbbeerrss,, aass wweellll aass ssttuuddyy hhooww tthhee ddeennssee cclluusstteerr eennvviirroonnmmeenntt eeffffeeccttss tthheessee
mmeemmbbeerrss aatt aann uunnpprreecceeddeenntteeddllyy hhiigghh rreeddsshhiifftt aanndd mmiinniimmiizziinngg bbiiaasseess ffrroomm cclluusstteerr sseelleeccttiioonn.. WWiitthh tthhiiss ddaattaa sseett,,
wwee wwiillll eexxaammiinnee tthhee ffrraaccttiioonn ooff AAGGNN aanndd ssttaarr ffoorrmmiinngg ggaallaaxxiieess aass aa ffuunnccttiioonn ooff cclluusstteerr rraaddiiuuss aass wweellll aass
iinncciiddeenncceess ooff mmeerrggiinngg,, aalllloowwiinngg kkeeyy iinnssiigghhttss iinnttoo tthhee ttrriiggggeerriinngg aanndd qquueenncchhiinngg mmeecchhaanniissmmss aatt ppllaayy..
FFuurrtthheerrmmoorree,, wwee wwiillll eexxaammiinnee tthhee qquuiieesscceenntt ggaallaaxxyy ffrraaccttiioonn ttoo pprroobbee tthhee tthhee bbuuiilldd--uupp ooff tthhee rreedd sseeqquueennccee aatt
aann eeaarrllyy ccoossmmoollooggiiccaall ttiimmee.. FFiinnaallllyy,, llooookkiinngg ffoorrwwaarrdd,, wwee wwiillll uussee oouurr oobbsseerrvvaattiioonnss ttoo qquuaannttiiffyy tthhee aammoouunntt ooff
ssttaarr  ffoorrmmaattiioonn  ccoonnttaammiinnaattiioonn  tthhaatt  iiss  lliikkeellyy  ttoo  eeffffeecctt  tthhee  nneexxtt  ggeenneerraattiioonn  SSZZ  ssuurrvveeyyss  aatt  ootthheerr  wwaavveelleennggtthhss..
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPooppuullaattiioonnss

IIDD:: 1155222288
TTeessttiinngg  GGaallaaxxyy  EEvvoolluuttiioonn  iinn  UUnneexxpplloorreedd  EEnnvviirroonnmmeennttss::  tthhee  FFiirrsstt  FFaaiinntt  DDwwaarrff
SSaatteelllliitteess  ooff  LLooccaall  VVoolluummee  LLMMCC  AAnnaallooggss

JJeeffffrreeyy CCaarrlliinn

LLaarrggee  SSyynnooppttiicc  SSuurrvveeyy  TTeelleessccooppee
WWee pprrooppoossee ttoo uussee ffoouurr HHSSTT//AACCSS oorrbbiittss ttoo oobbttaaiinn ffoollllooww--uupp iimmaaggiinngg aanndd rreessoollvveedd pphhoottoommeettrryy ooff ttwwoo
ccaannddiiddaattee ddwwaarrff ggaallaaxxiieess iinn tthhee hhaallooss ooff LLooccaall VVoolluummee LLMMCC aannaallooggss,, wwhhiicchh hhaavvee bbeeeenn ddiissccoovveerreedd aass ppaarrtt ooff oouurr
ggrroouunndd--bbaasseedd MMAADDCCAASSHH ssuurrvveeyy:: MMAADDCCAASSHH--11,, wwhhiicchh iiss aa ssaatteelllliittee ooff NNGGCC 22440033 ((DD == 33..22 MMppcc)),, aanndd MMAADDCCAASSHH
--22,, nneeaarr NNGGCC 44221144 ((DD == 22..99 MMppcc)).. TThheessee aarree tthhee ffaaiinntteesstt ddwwaarrff ssaatteelllliitteess kknnoowwnn aarroouunndd hhoosstt ggaallaaxxiieess ooff
LLaarrggee MMaaggeellllaanniicc CClloouudd sstteellllaarr mmaassss oouuttssiiddee tthhee LLooccaall GGrroouupp.. WWee wwiillll mmeeaassuurree aaccccuurraattee TTRRGGBB ddiissttaanncceess ttoo
ccoonnfifirrmm tthheeiirr aassssoocciiaattiioonnss wwiitthh tthheeiirr hhoosstt ggaallaaxxiieess,, ddeerriivvee tthheeiirr ssttrruuccttuurraall ppaarraammeetteerrss,, aanndd aasssseessss tthheeiirr sstteellllaarr
ppooppuullaattiioonnss.. TThheessee ttwwoo ddwwaarrff ggaallaaxxiieess,, tthhee fifirrsstt ooff tthheeiirr kkiinndd aarroouunndd LLMMCC aannaallooggss,, aarree vviittaall pprroobbeess ooff ddwwaarrff
eevvoolluuttiioonn iinn ddiiffffeerreenntt eennvviirroonnmmeennttss.. BBootthh ooff tthheessee MMAADDCCAASSHH ddwwaarrffss aarree aatt lluummiinnoossiittiieess iinntteerrmmeeddiiaattee bbeettwweeeenn
tthhee ""ccllaassssiiccaall"" MMiillkkyy WWaayy ddwwaarrff ggaallaaxxiieess aanndd tthhee ""uullttrraa--ffaaiinntt"" ddwwaarrffss.. TThhee pprrooppoosseedd oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll rreessoollvvee
iinnddiivviidduuaall ssttaarrss iinn tthheessee ssyysstteemmss ooff ssmmaallll aanngguullaarr ssiizzee,, aalllloowwiinngg uuss ttoo qquuaannttiiffyy tthhee rreellaattiivvee pprreesseennccee ooff aanncciieenntt
sstteellllaarr ppooppuullaattiioonnss aanndd yyoouunnggeerr,, mmoorree mmeettaall--eennrriicchheedd ssttaarrss,, aanndd ttoo mmeeaassuurree tthheeiirr pphhyyssiiccaall pprrooppeerrttiieess.. WWee wwiillll
ccoommppaarree tthheessee ttoo tthhee MMiillkkyy WWaayy ccllaassssiiccaall aanndd uullttrraa--ffaaiinntt ddwwaarrffss ttoo ppllaaccee tthheessee ssyysstteemmss iinn aa bbrrooaaddeerr ccoonntteexxtt
aanndd  aasssseessss  ssiimmiillaarriittiieess  oorr  ddiiffffeerreenncceess  bbeettwweeeenn  tthheessee  ""ddwwaarrffss  aarroouunndd  ddwwaarrffss""  aanndd  LLooccaall  GGrroouupp  ssaatteelllliitteess..
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
PPllaanneettss  aanndd  PPllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 1155330011
NNooww  yyoouu  sseeee  mmee  --  tthhee  WWAASSPP--111177bb  vveerrssiioonn

LLuuddmmiillaa CCaarroonnee

MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroonnoommiiee,,  HHeeiiddeellbbeerrgg
WWAASSPP--111177bb iiss aann uunniiqquuee eexxooppllaanneett aass iitt''ss eelllliippttiiccaall oorrbbiitt ccaauusseess tthhee tteemmppeerraattuurree ooff tthhee aattmmoosspphheerree ttoo ccrroossss
tthhee 997700 KK tteemmppeerraattuurree bboouunnddaarryy,, wwhhiicchh sseeppaarraatteess tthhee ddiisseeqquuiilliibbrriiuumm aanndd eeqquuiilliibbrriiuumm cchheemmiissttrryy rreeggiimmee.. DDuuee ttoo
tthhee lloonngg oorrbbiittaall ppeerriioodd ((1100..002222 ddaayyss)) ccoommppaarreedd ttoo cchheemmiissttrryy aanndd ddyynnaammiiccaall ttiimmee ssccaalleess aanndd dduuee ttoo tthhee oorrbbiittaall
oorriieennttaattiioonn,, wwee ccaann eexxppeecctt tthhee ppllaanneett ttoo bbee wweellll iinn tthhee ddiisseeqquuiilliibbrriiuumm cchheemmiissttrryy tteemmppeerraattuurree rreeggiimmee ((TTeeffff
<<997700 KK)) dduurriinngg ttrraannssiitt,, wwhhiicchh iiss iiddeennttiififiaabbllee bbyy tthhee uunnddeerr--aabbuunnddaannccee ooff mmeetthhaannee ccoommppaarreedd ttoo pprreeddiiccttiioonnss wwiitthh
eeqquuiilliibbrriiuumm  cchheemmiissttrryy..

TToo cchhaarraacctteerriizzee tthhee aattmmoosspphheerree ooff WWAASSPP--111177bb,, wwee tthhuuss pprrooppoossee ttoo oobbsseerrvvee iittss pprriimmaarryy ttrraannssiitt wwiitthh
HHSSTT//WWFFCC33.. IItt iiss tthhee oonnllyy iinnssttrruummeenntt ccuurrrreennttllyy aavvaaiillaabbllee wwiitthh ssuufffificciieenntt ssttaabbiilliittyy ttoo ccoovveerr tthhee 66 hhoouurr lloonngg,,
rreellaattiivveellyy ddeeeepp ((00..7755%%)) ttrraannssiitt oovveerr aa qquuiieett,, bbrriigghhtt ((mmvv==1100..1144)) hhoosstt ssttaarr aanndd ttoo oobbttaaiinn aaccccuurraattee ttrraannssiitt
ssppeeccttrroossccooppyy  ttoo  ccoonnssttrraaiinn  mmeetthhaannee--ccoonntteenntt  iinn  tthhee  aattmmoosspphheerree  ooff  WWAASSPP--111177bb..

TTwwoo iimmppoorrttaanntt sscciieennccee oobbjjeeccttiivveess ccaann tthhuuss bbee ffuullfifilllleedd wwiitthh oonnllyy oonnee HHSSTT mmeeaassuurreemmeenntt:: aa)) DDeetteerrmmiinniinngg iiff tthhee
ppllaanneett''ss aattmmoosspphheerree iiss iinn cchheemmiiccaall eeqquuiilliibbrriiuumm oorr nnoott aanndd bb)) CCoonnssttrraaiinniinngg tthhee eeffffeeccttiivvee tteemmppeerraattuurree,, aallbbeeddoo
aanndd cclloouudd ccoovveerraaggee.. SSiinnccee tthhee ppllaanneett iiss eexxppeecctteedd ttoo ssppeenndd sseevveerraall ddaayyss eeaacchh iinn tthhee ddiisseeqquuiilliibbrriiuumm aanndd
eeqquuiilliibbrriiuumm cchheemmiissttrryy rreeggiimmee oovveerr tthhee ccoouurrssee ooff oonnee oorrbbiitt,, HHSSTT oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll aallssoo pprroovviiddee aa vviittaall fifirrsstt iinnppuutt
ffoorr ppllaannnniinngg ffuuttuurree pphhaassee rreessoollvveedd JJWWSSTT oobbsseerrvvaattiioonnss.. TThhee llaatttteerr wwiillll aallllooww ttoo iinnvveessttiiggaattee aattmmoosspphheerree aanndd
cclloouudd  ccoommppoossiittiioonn  cchhaannggeess  aass  WWAASSPP--111177bb  sswwiittcchheess  iinn  bbeettwweeeenn  cchheemmiiccaall  rreeggiimmeess..
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  IIGGMM

IIDD:: 1155006644
TThhee  eennvviirroonnmmeennttss  ooff  66<<zz<<77  qquuaassaarrss::  rriicchh  wwiitthh  ssttaarrbbuurrssttss??

CCaaiittlliinn CCaasseeyy

UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  aatt  AAuussttiinn
WWee pprrooppoossee 1133 oorrbbiittss ooff AACCSS aanndd WWFFCC33 iimmaaggiinngg ttoo cchhaarraacctteerriizzee tthhee eennvviirroonnmmeennttss ooff 66<<zz<<77 qquuaassaarrss.. TThheessee
qquuaassaarrss aarree ssuuggggeesstteedd ttoo lliivvee iinn ppaarrttiiccuullaarrllyy oovveerrddeennssee eennvviirroonnmmeennttss,, ggiivveenn aann oobbsseerrvveedd eexxcceessss ooff
sseerreennddiippiittoouuss mmiilllliimmeetteerr ccoonnttiinnuuuumm ddeetteeccttiioonnss iinn tthheeiirr vviicciinniittiieess ffrroomm AALLMMAA.. AAtt zz>>66,, 11..11mmmm pprroobbeess tthhee ppeeaakk
ooff dduusstt eemmiissssiioonn aanndd iiss aa ggoooodd pprrooxxyy ffoorr ttoottaall oobbssccuurreedd SSFFRR;; tthhee sseerreennddiippiittoouuss AALLMMAA ddeetteeccttiioonnss wwee fifinndd aarree
ccoonnssiisstteenntt wwiitthh SSFFRRss 3300--115500MMssuunn//yyrr,, aanndd tthheeyy aarree lliikkeellyy ttoo ssiitt aatt tthhee ssaammee rreeddsshhiifftt ooff tthhee qquuaassaarr bbeeccaauussee
tthheeyy ggrreeaattllyy eexxcceeeedd tthhee eexxppeecctteedd nnuummbbeerr ooff ddeetteeccttiioonnss ffoorr bbllaannkk--fifieelldd mmiilllliimmeetteerr wwoorrkk.. WWee wwiillll uussee HHSSTT
iimmaaggiinngg ttoo iinnvveessttiiggaattee wwhheetthheerr oorr nnoott tthheessee aarree ggeennuuiinnee oovveerrddeennssee eennvviirroonnmmeennttss bbyy iiddeennttiiffyyiinngg ccaannddiiddaattee
ssttaarr--ffoorrmmiinngg ggaallaaxxiieess vviiaa tthheeiirr LLyy--aallpphhaa bbrreeaakk aanndd rreesstt--ffrraammee UUVV ccoonnttiinnuuuumm.. TThhee AALLMMAA ddaattaa eennaabblleess uuss ttoo
ppllaaccee uunniiqquuee ccoonnssttrraaiinnttss oonn tthhee aasssseemmbbllyy hhiissttoorryy ooff eeaarrllyy UUnniivveerrssee pprroottoocclluusstteerrss,, ggiivveenn tthhee sshhoorrtt dduuttyy--ccyyccllee ooff
dduussttyy ggaallaaxxiieess ddeetteecctteedd ddiirreeccttllyy iinn tthhee mmiilllliimmeetteerr.. TThhiiss wwiillll aallllooww uuss ttoo ddiirreeccttllyy cchhaarraacctteerriizzee tthhee lluummiinnoossiittyy
ffuunnccttiioonnss iinn oovveerrddeennssee eennvviirroonnmmeennttss aatt zz>>66,, cchhaarraacctteerriizziinngg tthhee uubbiiqquuiittyy ooff ssttaarrbbuurrssttss aarroouunndd qquuaassaarrss,, aanndd
tteesstt tthhee pprreeddiiccttiioonnss ooff tthheeoorryy,, wwhhiicchh aasssseerrtt tthhaatt hhaallff ooff aallll ccoossmmiicc ssttaarr--ffoorrmmaattiioonn aatt zz>>66 ttaakkeess ppllaaccee iinn
oovveerrddeennssee  eennvviirroonnmmeennttss  tthhaatt  wwiillll  eevveennttuuaallllyy  ccoollllaappssee  iinnttoo  >>1100^̂{{1144}}MMssuunn  ggaallaaxxyy  cclluusstteerrss  aatt  zz==00..
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MMuullttii--WWaavveelleennggtthh  SSppeeccttrroossccooppyy  ooff  TTiiddaall  DDiissrruuppttiioonn  FFllaarreess::  AA  LLeeggaaccyy  SSaammppllee  ffoorr
tthhee  LLSSSSTT  EErraa

SStteepphheenn CCeennkkoo

NNAASSAA  GGooddddaarrdd  SSppaaccee  FFlliigghhtt  CCeenntteerr
WWhheenn aa ssttaarr ppaasssseess wwiitthhiinn tthhee sspphheerree ooff ddiissrruuppttiioonn ooff aa mmaassssiivvee bbllaacckk hhoollee,, ttiiddaall ffoorrcceess wwiillll oovveerrccoommee sseellff--
ggrraavviittyy aanndd uunnbbiinndd tthhee ssttaarr.. WWhhiillee aapppprrooxxiimmaatteellyy hhaallff ooff tthhee sstteellllaarr ddeebbrriiss iiss eejjeecctteedd aatt hhiigghh vveelloocciittiieess,, tthhee
rreemmaaiinniinngg mmaatteerriiaall ssttaayyss bboouunndd ttoo tthhee bbllaacckk hhoollee aanndd aaccccrreetteess,, rreessuullttiinngg iinn aa lluummiinnoouuss,, lloonngg--lliivveedd ttrraannssiieenntt
kknnoowwnn aass aa ttiiddaall ddiissrruuppttiioonn flflaarree ((TTDDFF)).. IInn aaddddiittiioonn ttoo sseerrvviinngg aass uunniiqquuee llaabboorraattoorriieess ffoorr aaccccrreettiioonn pphhyyssiiccss,,
TTDDFFss  ooffffeerr  tthhee  hhooppee  ooff  mmeeaassuurriinngg  bbllaacckk  hhoollee  mmaasssseess  iinn  ggaallaaxxiieess  mmuucchh  ttoooo  ddiissttaanntt  ffoorr  rreessoollvveedd  kkiinneemmaattiicc  ssttuuddiieess..

IInn oorrddeerr ttoo rreeaalliizzee tthhiiss ppootteennttiiaall,, wwee mmuusstt bbeetttteerr uunnddeerrssttaanndd tthhee ddeettaaiilleedd pprroocceesssseess bbyy wwhhiicchh tthhee bboouunndd ddeebbrriiss
cciirrccuullaarriizzeess aanndd ffoorrmmss aann aaccccrreettiioonn ddiisskk.. SSppeeccttrroossccooppyy iiss ccrriittiiccaall ttoo tthhiiss eeffffoorrtt,, aass eemmiissssiioonn aanndd aabbssoorrppttiioonn lliinnee
ddiiaaggnnoossttiiccss pprroovviiddee iinnssiigghhtt iinnttoo tthhee llooccaattiioonn aanndd pphhyyssiiccaall ssttaattee ((vveelloocciittyy,, ddeennssiittyy,, ccoommppoossiittiioonn)) ooff tthhee eemmiittttiinngg
ggaass ((iinn aannaallooggyy wwiitthh qquuaassaarrss)).. UUVV ssppeeccttrraa aarree ppaarrttiiccuullaarrllyy ccrriittiiccaall,, aass mmoosstt ssttrroonngg aattoommiicc ffeeaattuurreess ffaallll iinn tthhiiss
bbaannddppaassss,,  aanndd  hhiigghh--rreeddsshhiifftt  TTDDFF  ddiissccoovveerriieess  ffrroomm  LLSSSSTT  wwiillll  ssaammppllee  rreesstt--ffrraammee  UUVV  wwaavveelleennggtthhss..

HHeerree wwee pprrooppoossee ttoo oobbttaaiinn aa sseeqquueennccee ooff UUVV ((HHSSTT)) aanndd ooppttiiccaall ((GGeemmiinnii//GGMMOOSS)) ssppeeccttrraa ffoorr aa ssaammppllee ooff 55
TTDDFFss ddiissccoovveerreedd bbyy tthhee ZZwwiicckkyy TTrraannssiieenntt FFaacciilliittyy,, ddoouubblliinngg tthhee nnuummbbeerr ooff TTDDFFss wwiitthh UUVV ssppeeccttrraa.. OOuurr
oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll ddiirreeccttllyy tteesstt mmooddeellss ffoorr tthhee ggeenneerraattiioonn ooff tthhee UUVV//ooppttiiccaall eemmiissssiioonn ((cciirrccuullaarriizzaattiioonn vvss
rreepprroocceessssiinngg)) bbyy sseeaarrcchhiinngg ffoorr oouuttflfloowwss aanndd mmeeaassuurriinngg ddeennssiittiieess,, tteemmppeerraattuurreess,, aanndd ccoommppoossiittiioonn aass aa ffuunnccttiioonn
ooff ttiimmee.. TThhiiss eeffffoorrtt iiss ccrriittiiccaall ttoo ddeevveellooppiinngg tthhee ffrraammeewwoorrkk bbyy wwhhiicchh wwee ccaann iinnffeerr bbllaacckk hhoollee pprrooppeerrttiieess ((ee..gg..,,
mmaassss))  ffrroomm  LLSSSSTT  TTDDFF  ddiissccoovveerriieess..
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CCOOSS  UUllttrraavviioolleett  BBaarryyoonn  SSuurrvveeyy  ((CCUUBBSS))

HHssiiaaoo--WWeenn CChheenn

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CChhiiccaaggoo
TThhee ccoossmmiicc ssttaarr--ffoorrmmaattiioonn--rraattee ddeennssiittyy ddeecclliinneess rraappiiddllyy ffrroomm zz~~11..55 ttoo tthhee pprreesseenntt ddaayy.. OObbsseerrvviinngg tthhee ccoo--
eevvoolluuttiioonn ooff ggaallaaxxiieess aanndd tthheeiirr ssuurrrroouunnddiinngg ggaass dduurriinngg tthhiiss eeppoocchh pprroovviiddeess kkeeyy iinnssiigghhttss iinnttoo hhooww ggaallaaxxyy ggrroowwtthh
iiss rreegguullaatteedd bbyy aaccccrreettiioonn aanndd oouuttflfloowwss.. WWee pprrooppoossee tthhee CCOOSS UUllttrraavviioolleett BBaarryyoonn SSuurrvveeyy ((CCUUBBSS)) pprroojjeecctt ttoo mmaapp
ggaass flfloowwss iinn aanndd oouutt ooff tthhee cciirrccuummggaallaaccttiicc mmeeddiiuumm aatt iinntteerrmmeeddiiaattee rreeddsshhiiffttss uussiinngg aabbssoorrppttiioonn lliinnee ssppeeccttrroossccooppyy
ooff 1155 QQSSOOss aatt zzqqssoo==00..88--11..33.. CCUUBBSS wwiillll bbrriiddggee tthhee ggaapp bbeettwweeeenn eexxiissttiinngg eeffffoorrttss aatt zz<<00..44 aanndd aatt zz~~22,, ssoolliiddiiffyy
aa ffoouunnddaattiioonn ffoorr zz>>44 ssttuuddiieess iinn tthhee JJWWSSTT eerraa,, aanndd ggrreeaattllyy eennhhaannccee HHSSTT''ss UUVV ssppeeccttrroossccooppiicc lleeggaaccyy wwiitthh aa
tthhrreeee--ffoolldd iinnccrreeaassee iinn hhiigghh--qquuaalliittyy UUVV aabbssoorrppttiioonn ssppeeccttrraa aatt zzqqssoo>>00..88.. OOvveerr tthhee rraannggee ooff zz==00..44--00..88,, aabbssoorrppttiioonn
mmeeaassuurreemmeennttss ooff bbootthh llooww-- aanndd hhiigghh--iioonnss ((ii..ee.. CC,, OO,, SSii,, NNee)),, ttooggeetthheerr wwiitthh aaccccuurraattee mmeeaassuurreemmeennttss ooff HHII
ccoolluummnn ddeennssiittyy ffrroomm mmuullttiippllee LLyymmaann sseerriieess ttrraannssiittiioonnss,, eennaabbllee rroobbuusstt mmeeaassuurreemmeennttss ooff tthhee iioonniizzaattiioonn ssttaattee
aanndd mmeettaalllliicciittyy ooff tthhee ggaass.. AAllll ooff tthhee pprrooppoosseedd QQSSOOss aarree iinn tthhee DDaarrkk EEnneerrggyy SSuurrvveeyy,, pprroovviiddiinngg ddeeeepp,, mmuullttii--ccoolloorr
iimmaaggeess ooff tthhee ggaallaaccttiicc eennvviirroonnmmeennttss ooff tthhee aabbssoorrppttiioonn ssyysstteemmss.. WWee wwiillll oobbttaaiinn ffoollllooww--uupp ssppeeccttrroossccooppyy ooff tthhee
QQSSOOss aanndd ccoommpplleettee ssppeeccttrroossccooppiicc rreeddsshhiifftt ssuurrvveeyyss ooff tthhee ggaallaaxxiieess iinn tthhee ffoorreeggrroouunndd vvoolluummee.. CCUUBBSS wwiillll 11))
pprroovviiddee aa cceennssuuss ooff tthhee cchheemmiiccaall eennrriicchhmmeenntt ooff tthhee CCGGMM//IIGGMM oovveerr ccoossmmiicc ttiimmee,, 22)) aasssseessss iittss rreellaattiioonnsshhiipp ttoo
ggaallaaxxiieess aatt vvaarriioouuss ssttaaggeess ooff eevvoolluuttiioonn,, aanndd 33)) iinnffoorrmm aanndd rreefifinnee ggaallaaccttiicc ffeeeeddbbaacckk pprreessccrriippttiioonnss iinn
ccoossmmoollooggiiccaall ssiimmuullaattiioonnss.. TThhiiss pprroojjeecctt eexxppllooiittss aa ssyynneerrggyy bbeettwweeeenn UUVV ssppeeccttrroossccooppyy aanndd ggrroouunndd--bbaasseedd wwiiddee--
fifieelldd  ssuurrvveeyy  ddaattaa  ttoo  aaddvvaannccee  oouurr  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhee  ccoossmmiicc  eevvoolluuttiioonn  ooff  bbaarryyoonniicc  ssttrruuccttuurreess..
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TThhee  hhoosstt  ggaallaaxxyy  ooff  tthhee  ggrraavviittaattiioonnaall  wwaavvee  rreeccooiilliinngg  bbllaacckk  hhoollee  ccaannddiiddaattee  33CC118866

MMaarrccoo CChhiiaabbeerrggee

SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee  --  EESSAA
WWee ddiissccoovveerreedd aa ggrraavviittaattiioonnaall wwaavvee ((GGWW)) rreeccooiilliinngg bbllaacckk hhoollee ((BBHH)) ccaannddiiddaattee iinn oouurr HHSSTT WWFFCC33 ssnnaappsshhoott
iimmaaggeess ooff tthhee rraaddiioo--lloouudd QQSSOO 33CC118866.. TThheessee eevveennttss aarree eexxppeecctteedd ttoo hhaappppeenn aass aa rreessuulltt ooff BBHH--BBHH mmeerrggeerrss..
TThhiiss eexxttrreemmeellyy eenneerrggeettiicc pphheennoommeennoonn lleeaaddss ttoo tthhee pprroodduuccttiioonn ooff aann iinntteennssee fifieelldd ooff GGWWss,, wwhhiicchh iinn mmoosstt ccaasseess
aarree eemmiitttteedd aanniissoottrrooppiiccaallllyy.. AAss aa rreessuulltt,, tthhee mmeerrggeedd bbllaacckk hhoollee mmaayy rreecceeiivvee aa kkiicckk aanndd bbee ddiissppllaacceedd ffrroomm tthhee
cceenntteerr ooff tthhee hhoosstt ggaallaaxxyy wwiitthh vveelloocciittiieess tthhaatt ccaann bbee aass hhiigghh aass ~~44000000 kkmm//ss.. DDeeppeennddiinngg oonn tthhee rreellaattiivvee
oorriieennttaattiioonn ooff tthhee kkiicckk wwiitthh rreessppeecctt ttoo tthhee lliinnee--ooff--ssiigghhtt,, iiff tthhee BBHH iiss aaccttiivvee wwee eexxppeecctt ttoo oobbsseerrvvee aann ooffffsseett
QQSSOO.. FFuurrtthheerrmmoorree,, tthhee bbrrooaadd lliinneess mmaayy bbee ooffffsseett wwiitthh rreessppeecctt ttoo tthhee nnaarrrrooww lliinneess,, wwhhiicchh aarree eemmiitttteedd iinn tthhee
ffrraammee ooff tthhee hhoosstt.. 33CC118866 sshhoowwss aallll ooff tthhee pprreeddiicctteedd oobbsseerrvvaattiioonnaall ffeeaattuurreess ooff aa ssuucchh aann eevveenntt.. SSppeeccttrraa sshhooww
ooffffsseettss bbeettwweeeenn nnaarrrrooww aanndd bbrrooaadd eemmiissssiioonn lliinneess ooff ~~22110000kkmm//ss,, aanndd oouurr HHSSTT iimmaaggee cclleeaarrllyy sshhoowwss tthhaatt tthhee
QQSSOO iiss ooffffsseett bbyy 11..33"" wwiitthh rreessppeecctt ttoo tthhee iissoopphhoottaall cceenntteerr ooff tthhee hhoosstt ggaallaaxxyy.. SScceennaarriiooss aalltteerrnnaattiivvee ttoo tthhee GGWW
kkiicckk aass tthhee oorriiggiinn ffoorr tthhee oobbsseerrvveedd ffeeaattuurreess aarree uunnlliikkeellyy,, bbuutt ssttiillll vviiaabbllee.. OOnnllyy HHSSTT aalllloowwss uuss ttoo oobbttaaiinn ssppaattiiaallllyy
rreessoollvveedd iinnffoorrmmaattiioonn,, hhiigghh sseennssiittiivviittyy aanndd ssttaabbllee PPSSFF ttoo bbeetttteerr iinnvveessttiiggaattee tthhee hhoosstt ggaallaaxxyy pprrooppeerrttiieess.. WWee wwiillll
uussee AACCSS aanndd WWFFCC33 ttoo oobbttaaiinn ddeeeepp iimmaaggeess aanndd ssttuuddyy tthhee mmoorrpphhoollooggyy ooff tthhee hhoosstt ggaallaaxxyy.. WWee wwiillll
uunnaammbbiigguuoouussllyy eessttaabblliisshh wwhheetthheerr tthhee hhoosstt ggaallaaxxyy ooff 33CC118866 uunnddeerrwweenntt aa mmaajjoorr mmeerrggeerr aanndd wwee wwiillll bbee aabbllee ttoo
sseett aaccccuurraattee ccoonnssttrraaiinnttss oonn tthhee aaggee ooff tthhee mmeerrggeerr.. TThhee pprrooppoosseedd oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll hhaavvee aa ttrreemmeennddoouuss iimmppaacctt
oonn  oouurr  kknnoowwlleeddggee  ooff  ssuuppeerrmmaassssiivvee  BBHH  mmeerrggeerrss  aanndd  tthhee  aassssoocciiaatteedd  eemmiissssiioonn  ooff  ggrraavviittaattiioonnaall  wwaavveess..
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DDoo  ggaallaaccttiicc  oouuttflfloowwss  sshhaappee  tthhee  sstteellllaarr  mmaassss--mmeettaalllliicciittyy  rreellaattiioonnsshhiipp??

JJoohhnn CChhiisshhoollmm

OObbsseerrvvaattooiirree  ddee  GGeenneevvee
DDwwaarrff ggaallaaxxiieess hhaavvee ssuubbssttaannttiiaallllyy ffeewweerr mmeettaallss,, rreellaattiivvee ttoo hhyyddrrooggeenn,, tthhaann tthheeiirr hhiigghh--mmaassss ccoouunntteerrppaarrttss.. TThhiiss
rreellaattiioonnsshhiipp iiss ccaalllleedd tthhee sstteellllaarr mmaassss--mmeettaalllliicciittyy rreellaattiioonnsshhiipp,, aanndd iitt iiss aassttoonniisshhiinnggllyy ttiigghhtt aatt nneeaarrllyy aallll rreeddsshhiiffttss..
TThhee mmeettaalllliicciittiieess ooff ddwwaarrff ggaallaaxxiieess aarree lloowweerr tthhaann eexxppeecctteedd ffrroomm aa ''cclloosseedd--bbooxx'' mmooddeell,, wwhheerree ggaallaaxxiieess rreettaaiinn aallll
ooff tthhee mmeettaallss pprroodduucceedd bbyy ssttaarrss.. TThheeoorryy ssuuggggeessttss tthhaatt ddwwaarrff ggaallaaxxiieess pprreeffeerreennttiiaallllyy eejjeecctt mmeettaallss tthhrroouugghh
mmeettaall--eennrriicchheedd ggaallaaccttiicc oouuttflfloowwss ttoo ccrreeaattee tthhee oobbsseerrvveedd rreellaattiioonnsshhiipp bbeettwweeeenn sstteellllaarr mmaassss aanndd mmeettaalllliicciittyy..
HHoowweevveerr,, tthhiiss hhaass yyeett ttoo bbee ccoonnfifirrmmeedd oobbsseerrvvaattiioonnaallllyy.. RReecceennttllyy,, wwee cchhaarraacctteerriizzeedd tthhee ccooooll iioonniizzeedd ggaass iinn
ggaallaaccttiicc oouuttflfloowwss iinn sseevveenn ssttaarr--ffoorrmmiinngg ggaallaaxxiieess uussiinngg CCOOSS uullttrraavviioolleett ssppeeccttrroossccooppyy.. UUssiinngg mmuullttiippllee aabbssoorrppttiioonn
lliinneess aanndd pphhoottooiioonniizzaattiioonn mmooddeellss,, wwee mmeeaassuurree tthhee oouuttflflooww mmeettaalllliicciittiieess ooff tthheessee sseevveenn ggaallaaxxiieess uussiinngg aa
BBaayyeessiiaann aapppprrooaacchh.. TThhee oouuttflflooww mmeettaalllliicciittiieess ssuuggggeesstt tthhaatt llooww--mmaassss ggaallaaxxiieess eejjeecctt aa llaarrggeerr ffrraaccttiioonn ooff tthheeiirr
mmeettaallss tthhaann hhiigghh--mmaassss ggaallaaxxiieess ddoo,, iinn aaggrreeeemmeenntt wwiitthh tthhee rreeqquuiirreemmeennttss ffrroomm tthhee oobbsseerrvveedd sstteellllaarr mmaassss ---- ggaass
ffrraaccttiioonn ----mmeettaalllliicciittyy rreellaattiioonnsshhiipp.. UUnnffoorrttuunnaatteellyy,, tthhee ccuurrrreenntt CCOOSS aarrcchhiivvee oonnllyy ccoonnttaaiinnss ttwwoo ggaallaaxxiieess wwiitthhiinn tthhee
sstteeeepp ppoorrttiioonn ooff tthhee mmaassss--mmeettaalllliicciittyy rreellaattiioonnsshhiipp,, rreennddeerriinngg tthheessee ccoonncclluussiioonnss tteennttaattiivvee.. HHeerree,, wwee pprrooppoossee
nneeww CCOOSS ssppeeccttrroossccooppiicc oobbsseerrvvaattiioonnss ooff eeiigghhtt llooww--mmaassss ggaallaaxxiieess ttoo mmeeaassuurree tthheeiirr mmaassss oouuttflflooww rraatteess aanndd
oouuttflflooww mmeettaalllliicciittiieess.. TThheessee oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll ddeetteerrmmiinnee tthhee rroollee ooff ggaallaaccttiicc oouuttflfloowwss iinn eessttaabblliisshhiinngg tthhee
oobbsseerrvveedd mmaassss--mmeettaalllliicciittyy rreellaattiioonnsshhiipp,, uunnccoovveerriinngg tthhee oorriiggiinn ooff oonnee ooff tthhee ddeefifinniinngg rreellaattiioonnsshhiippss iinn
eexxttrraaggaallaaccttiicc  aassttrroonnoommyy..
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
PPllaanneettss  aanndd  PPllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 1155221188
DDeebbrriiss  DDiisskk  DDuusstt  CChhaarraacctteerriizzaattiioonn  tthhrroouugghh  SSppeeccttrraall  TTyyppeess::  DDeeeepp  VViissiibbllee--LLiigghhtt
IImmaaggiinngg  ooff  NNiinnee  SSyysstteemmss

EEllooddiiee CChhooqquueett

JJeett  PPrrooppuullssiioonn  LLaabboorraattoorryy
WWee pprrooppoossee SSTTIISS ccoorroonnaaggrraapphhyy ooff 99 ddeebbrriiss ddiisskkss rreecceennttllyy sseeeenn iinn tthhee nneeaarr--iinnffrraarreedd ffrroomm oouurr rree--aannaallyyssiiss ooff
aarrcchhiivvaall NNIICCMMOOSS ddaattaa.. SSTTIISS ccoorroonnaaggrraapphhyy wwiillll pprroovviiddee ccoommpplleemmeennttaarryy vviissiibbllee--lliigghhtt iimmaaggeess tthhaatt wwiillll lleett uuss
cchhaarraacctteerriizzee tthhee ddiisskk ccoolloorrss nneeeeddeedd ttoo ppllaaccee ccoonnssttrraaiinnttss oonn dduusstt ggrraaiinn ssiizzeess,, aallbbeeddooss,, aanndd aanniissoottrrooppyy ooff
ssccaatttteerriinngg ooff tthheessee ddiisskkss.. WWiitthh 33 ttiimmeess fifinneerr aanngguullaarr rreessoolluuttiioonn aanndd mmuucchh bbeetttteerr sseennssiittiivviittyy,, oouurr SSTTIISS iimmaaggeess
wwiillll ddrraammaattiiccaallllyy ssuurrppaassss tthhee NNIICCMMOOSS ddiissccoovveerryy iimmaaggeess,, aanndd wwiillll mmoorree cclleeaarrllyy rreevveeaall ddiisskk llooccaall ssttrruuccttuurreess,,
cclleeaarreedd iinnnneerr rreeggiioonnss,, aanndd tteesstt ffoorr llaarrggee--ssccaallee aassyymmmmeettrriieess iinn tthhee dduusstt ddiissttrriibbuuttiioonnss ppoossssiibbllyy ttrriiggggeerreedd bbyy
aassssoocciiaatteedd ppllaanneettss iinn tthheessee ssyysstteemmss.. TThhee eexxqquuiissiittee sseennssiittiivviittyy ttoo vviissiibbllee--lliigghhtt ssccaatttteerriinngg bbyy ssuubbmmiiccrroonn ppaarrttiicclleess
uunniiqquueellyy ooffffeerreedd bbyy SSTTIISS ccoorroonnaaggrraapphhyy wwiillll lleett uuss ddeetteecctt aanndd ssppaattiiaallllyy cchhaarraacctteerriizzee tthhee ddiiffffuussee hhaalloo ooff dduusstt
bblloowwnn oouutt ooff tthhee ssyysstteemmss bbyy tthhee hhoosstt ssttaarr rraaddiiaattiivvee pprreessssuurree.. OOuurr ssaammppllee iinncclluuddeess ddiisskkss aarroouunndd 33 llooww--mmaassss
ssttaarrss,, 33 ssoollaarr--ttyyppee ssttaarrss,, aanndd 33 mmaassssiivvee AA ssttaarrss;; ttooggeetthheerr wwiitthh oouurr SSTTIISS++NNIICCMMOOSS iimmaaggiinngg ooff 66 aaddddiittiioonnaall ddiisskkss
aarroouunndd FF aanndd GG ssttaarrss,, oouurr ssaammppllee ccoovveerrss tthhee ffuullll rraannggee ooff ssppeeccttrraall ttyyppeess aanndd wwiillll lleett uuss ppeerrffoorrmm aa ccoommppaarraattiivvee
ssttuuddyy ooff dduusstt ddiissttrriibbuuttiioonn pprrooppeerrttiieess aass aa ffuunnccttiioonn ooff sstteellllaarr mmaassss aanndd lluummiinnoossiittyy.. OOuurr ssaammppllee mmaakkeess uupp mmoorree
tthhaann 11//33 ooff aallll ddeebbrriiss ddiisskkss iimmaaggeedd iinn ssccaatttteerreedd lliigghhtt ttoo ddaattee,, aanndd wwiillll ooffffeerr tthhee fifirrsstt hhoommooggeenneeoouuss
cchhaarraacctteerriizzaattiioonn ooff tthhee vviissiibbllee--lliigghhtt ttoo nneeaarr--IIRR pprrooppeerrttiieess ooff ddeebbrriiss ddiisskk ssyysstteemmss oovveerr aa llaarrggee rraannggee ooff ssppeeccttrraall
ttyyppeess.. OOuurr pprrooggrraamm wwiillll lleett uuss aannaallyyzzee hhooww tthhee ddyynnaammiiccaall bbaallaannccee iiss aaffffeecctteedd bbyy iinniittiiaall ccoonnddiittiioonnss aanndd ssttaarr
pprrooppeerrttiieess,,  aanndd  hhooww  iitt  mmaayy  bbee  ppeerrttuurrbbeedd  bbyy  ggaass  ddrraagg  oorr  ppllaanneett  ppeerrttuurrbbaattiioonnss..
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: AARR
GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  IIGGMM

IIDD:: 1155001111
TThhee  BBaarryyoonn  CCyyccllee  tthhrroouugghh  CCoossmmoollooggiiccaall  SSiimmuullaattiioonnss::  TTaakkiinngg  CCOOSS  ttoo  tthhee  NNeexxtt
GGeenneerraattiioonn  ooff  AAnnaallyyssiiss

CChhrriissttoopphheerr CChhuurrcchhiillll

NNeeww  MMeexxiiccoo  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy
HHooww ddoo bbaarryyoonnss ccyyccllee iinn aanndd oouutt ooff ggaallaaxxiieess,, aanndd hhooww ddooeess tthhee bbaarryyoonn ccyyccllee ddrriivvee ggaallaaxxyy eevvoolluuttiioonn?? SStteellllaarr
ffeeeeddbbaacckk pprroocceesssseess aanndd aaccccrreettiioonn ffrroomm tthhee iinntteerrggaallaaccttiicc mmeeddiiuumm ggiivvee rriissee ttoo eexxtteennddeedd mmeettaall--eennrriicchheedd ggaasseeoouuss
ssttrruuccttuurreess ssuurrrroouunnddiinngg ggaallaaxxiieess:: tthhee cciirrccuummggaallaaccttiicc mmeeddiiuumm ((CCGGMM)).. AArrgguuaabbllyy,, tthhee CCGGMM iiss tthhee kkeeyy ccoommppoonneenntt
ooff tthhee bbaarryyoonniicc ccyyccllee tthhaatt rreegguullaatteess ggaallaaxxyy eevvoolluuttiioonn aanndd iiss tthheerreeffoorree tthhee mmoosstt ccrriittiiccaall ccoommppoonneenntt ooff tthhee ccyyccllee
ttoo ppiinn ddoowwnn.. CCOOSS wwaass ddeevveellooppeedd pprriimmaarriillyy ffoorr tthhiiss ppuurrppoossee aanndd 110000ss ooff HHSSTT oorrbbiittss hhaavvee bbeeeenn ddeeddiiccaatteedd ttoo
CCGGMM oobbsseerrvvaattiioonnss.. HHoowweevveerr,, hhiigghh rreessoolluuttiioonn hhyyddrrooddyynnaammiicc ssiimmuullaattiioonnss sshhooww tthhaatt ssttaannddaarrdd oobbsseerrvvaattiioonnaall
aannaallyyssiiss mmeetthhooddss ooff aabbssoorrppttiioonn lliinneess aarree ffrraauugghhtt wwiitthh aassssuummppttiioonnss tthhaatt aarree nnoo lloonnggeerr jjuussttiififieedd.. WWee aaiimm ttoo
aaddddrreessss  tthhiiss,,  tthheerreebbyy  iinnccrreeaassiinngg  tthhee  iinnttrriinnssiicc  sscceeiinnttiifificc  vvaalluuee  ooff  aarrcchhiivveedd  HHSSTT//CCOOSS  ssppeeccttrraa..

WWee pprrooppoossee ttoo eennhhaannccee tthhee lleeggaaccyy ooff HHSSTT//CCOOSS bbyy aannaallyyzziinngg EEuulleerriiaann hhyyddrrooddyynnaammiicc ccoossmmoollooggiiccaall ssiimmuullaattiioonnss
iinnccoorrppoorraattiinngg pphhyyssiiccss bbaasseedd bbaarryyoonn ccyyccllee pprroocceesssseess.. WWee wwiillll ((11)) uunnddeerrttaakkee aabbssoorrppttiioonn lliinnee aannaallyyssiiss ooff
ssiimmuullaatteedd ggaallaaxxiieess tthhaatt aaccccuurraatteellyy eemmuullaatteess oobbsseerrvvaattiioonnaall ddaattaa aanndd aannaallyyssiiss mmeetthhooddss aanndd ccoommppaarree tthhee rreessuullttss
ttoo ppuubblliisshheedd CCOOSS pprrooggrraammss,, ((22)) ccoommppaarree tthhee 33DD ssiimmuullaattiioonnss ttoo tthhee aabbssoorrppttiioonn lliinnee rreessuullttss,, ((33)) aasssseessss
ccoommmmoonnllyy aapppplliieedd aabbssoorrppttiioonn lliinnee mmeetthhooddss iinn oorrddeerr ttoo pprroovviiddee iinnssiigghhttss iinnttoo tthhee iinntteerrpprreettaattiioonn ooff HHSSTT//CCOOSS
ddaattaa,, aanndd ((44)) ddeevveelloopp nneeww aabbssoorrppttiioonn lliinnee aannaallyyssiiss mmeetthhooddss tthhaatt bbeetttteerr rreeflfleecctt tthhee CCGGMM ggaass ssppaattiiaall aanndd
kkiinneemmaattiicc  ddiissttrriibbuuttiioonnss..    

OOuurr ggooaall iiss ttoo pprroovviiddee ddeeeeppeerr iinnssiigghhttss iinnttoo ccuurrrreenntt oobbsseerrvvaattiioonnaall tteecchhnniiqquueess ffoorr iimmpprroovviinngg oouurr oobbsseerrvvaattiioonnaall
kknnoowwlleeddggee  ooff  tthhee  bbaarryyoonn  ccyyccllee  ffrroomm  CCOOSS  ssppeeccttrraa..
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AA  FFiirrsstt  IInnvveessttiiggaattiioonn  ooff  tthhee  UUVV  EExxttiinnccttiioonn  PPrrooppeerrttiieess  ooff  IInntteerrsstteellllaarr  DDuusstt  iinn  MM3333

GGeeooffffrreeyy CCllaayyttoonn

LLoouuiissiiaannaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy  aanndd  AA  &&  MM  CCoolllleeggee
IItt iiss wweellll kknnoowwnn tthhaatt tthhee ssttaannddaarrdd MMiillkkyy WWaayy UUVV eexxttiinnccttiioonn ccuurrvvee ddooeess nnoott hhoolldd eevveenn iinn tthhee mmoosstt nneeaarrbbyy
ggaallaaxxiieess,, tthhee LLMMCC aanndd tthhee SSMMCC.. BBuutt,, iitt iiss nnoott eevveenn kknnoowwnn wwhheetthheerr tthhee ssttaannddaarrdd ccuurrvvee hhoollddss tthhrroouugghhoouutt oouurr
oowwnn ggaallaaxxyy bbeeccaauussee oouurr ppoossiittiioonn iinn tthhee ddiisskk ooff tthhee MMiillkkyy WWaayy,, wwhheerree eexxttiinnccttiioonn iiss hhiigghh,, pprreevveennttss uuss ffrroomm
sseeeeiinngg mmoosstt ooff oouurr ggaallaaxxyy aatt UUVV wwaavveelleennggtthhss.. WWee hhaavvee aa uunniiqquuee ooppppoorrttuunniittyy,, wwhhiillee wwee ssttiillll hhaavvee tthhee ccaappaabbiilliittyy
ttoo oobbttaaiinn UUVV ssppeeccttrraa,, ttoo iinnvveessttiiggaattee tthhee UUVV eexxttiinnccttiioonn pprrooppeerrttiieess aaccrroossss aannootthheerr ssppiirraall ggaallaaxxyy iinn tthhee LLooccaall
GGrroouupp,, MM3333.. TThhee ssmmaallll aappeerrttuurree aanndd hhiigghh sseennssiittiivviittyy ooff HHSSTT//SSTTIISS aarree iiddeeaall ffoorr oobbttaaiinniinngg UUVV ssppeeccttrraa ooff ssttaarrss iinn
tthhee ccrroowwddeedd fifieellddss ooff MM3333.. WWee pprrooppoossee ttoo oobbsseerrvvee 88 ssttaarrss iinn MM3333 wwhhiicchh wwiillll pprroovviiddee ggoooodd ssppaattiiaall ccoovveerraaggee..
WWee aarree cchhoooossiinngg ssiigghhttlliinneess tthhaatt lliiee iinn tthhee ffoooottpprriinntt ooff tthhee MM3333 LLeeggaaccyy SSuurrvveeyy wwhhiicchh eexxtteennddss tthhee PPaanncchhrroommaattiicc
HHuubbbbllee AAnnddrroommeeddaa TTrreeaassuurryy ((PPHHAATT)) ssuurrvveeyy.. FFooccuussiinngg oouurr ssttuuddyy oonn tthhee ddeettaaiilleedd pprrooppeerrttiieess ooff MM3333 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 eennvviirroonnmmeennttss.. BByy sseelleeccttiinngg oouurr ssiigghhttlliinneess iinn tthhee MM3333 PPHHAATT ssuurrvveeyy rreeggiioonn,, wwee wwiillll
bbee aabbllee ttoo pprroobbee aa vvaarriieettyy ooff ppootteennttiiaall ccoorrrreellaattiioonnss bbeettwweeeenn dduusstt ggrraaiinnss aanndd tthheeiirr eennvviirroonnmmeenntt.. TThhiiss pprrooppoossaall
iiss ppaarrtt ooff aa lloonngg--tteerrmm pprrooggrraamm ttoo iinnvveessttiiggaattee tthhee eexxttiinnccttiioonn pprrooppeerrttiieess ooff iinntteerrsstteellllaarr dduusstt aaccrroossss aa ssaammppllee ooff
LLooccaall GGrroouupp ggaallaaxxiieess,, aallssoo iinncclluuddiinngg MM3311,, wwiitthh ddiiffffeerreenntt gglloobbaall cchhaarraacctteerriissttiiccss ssuucchh aass mmeettaalllliicciittyy aanndd ssttaarr
ffoorrmmaattiioonn aaccttiivviittyy.. TThheerree iiss aa mmeettaalllliicciittyy ggrraaddiieenntt aaccrroossss MM3333 ffrroomm ssoollaarr ttoo ssuubb--ssoollaarr tthhaatt wwiillll bbee ssaammpplleedd wwiitthh
oouurr  pprrooppoosseedd  ssiigghhttlliinneess..
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OOppeenniinngg  tthhee  WWiinnddooww  oonn  GGaallaaxxyy  AAsssseemmbbllyy::  AAggeess  aanndd  DDyynnaammiiccss  ooff  IInnnneerr  MMiillkkyy
WWaayy  GGlloobbuullaarr  CClluusstteerrss

RRooggeerr CCoohheenn

SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee
WWee pprrooppoossee aa ssyysstteemmaattiicc iinnvveessttiiggaattiioonn ooff tthhee aaggeess aanndd ddyynnaammiiccss ooff tthhee GGaallaaccttiicc gglloobbuullaarr cclluusstteerrss ((GGGGCCss))
llooccaatteedd iinn tthhee iinnnneerr MMiillkkyy WWaayy.. BByy ttaarrggeettiinngg bbuullggee GGGGCCss tthhaatt hhaavvee aa fifirrsstt eeppoocchh ooff ddeeeepp aarrcchhiivvaall AACCSS//WWFFCC oorr
WWFFCC33//UUVVIISS iimmaaggiinngg aanndd oobbttaaiinniinngg aa sseeccoonndd eeppoocchh ooff ddeeeepp ((SS//NN>>110000 aatt tthhee mmaaiinn sseeqquueennccee ttuurrnnooffff)) AACCSS//WWFFCC
FF660066WW,, FF881144WW iimmaaggiinngg,, wwee wwiillll eexxppllooiitt 77--1144 yyeeaarr ttiimmee bbaasseelliinneess ttoo mmeeaassuurree pprreecciissee ((<<00..55 GGyyrr)) rreellaattiivvee aaggeess
ffrroomm  pprrooppeerr  mmoottiioonn  ((PPMM))  cclleeaanneedd  ccoolloorr--mmaaggnniittuuddee  ddiiaaggrraammss..

AArrcchhiivvaall iimmaaggiinngg ccoonnfifirrmmss tthhaatt oouurr ttaarrggeett cclluusstteerrss ooccccuuppyy aa uunniiqquuee llooccaattiioonn iinn GGGGCC ppaarraammeetteerr ssppaaccee wwiitthh
rreeggaarrdd ttoo llooccaattiioonn,, ccoonncceennttrraattiioonn,, mmeettaalllliicciittyy aanndd HHBB mmoorrpphhoollooggyy.. TThheerreeffoorree,, tthhee pprrooppoosseedd oobbsseerrvvaattiioonnss aallllooww
tthhee fifirrsstt ssttuuddyy ooff aa ssttaattiissttiiccaallllyy--ssiiggnniifificcaanntt ssaammppllee ooff GGGGCCss iinn tthhee rreeggiimmee ooff ssttrroonngg ddiisskk//bbuullggee sshhoocckkiinngg wwiitthh
rreeggaarrdd ttoo bbootthh aaggeess aanndd ddyynnaammiiccss.. SSppeecciifificcaallllyy,, bbyy ssiimmuullttaanneeoouussllyy mmeeaassuurriinngg aaggeess aanndd pprrooppeerr mmoottiioonnss,, wwee
mmaayy ppeerrffoorrmm aa ddiirreecctt,, sseellff--ccoonnssiisstteenntt eemmppiirriiccaall ccoommppaarriissoonn aatt fifixxeedd mmeettaalllliicciittyy bbeettwweeeenn oouurr ttaarrggeett cclluusstteerrss aanndd
wweellll--ssttuuddiieedd TTrreeaassuurryy SSuurrvveeyy ((GGOO--1100777755)) GGGGCCss wwiitthh kknnoowwnn aaggeess aanndd oorrbbiittss ttoo tteesstt tthhee ffoolllloowwiinngg rreecceenntt
hhyyppootthheesseess::

11))  PPrreesseenntt  ddaayy  GGGGCCss  cclloossee  ttoo  tthhee  GGaallaaccttiicc  cceenntteerr  ((RR<<33  kkppcc))  ffoorrmmeedd  iinn  ssiittuu..

22))  LLooccaattiioonn  iinn  tthhee  GGGGCC  aaggee--mmeettaalllliicciittyy  ppllaannee  iiss  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  pprrooggeenniittoorr  mmaassss..

33)) MMeettaall--iinntteerrmmeeddiiaattee bblluuee hhoorriizzoonnttaall bbrraanncchh GGGGCCss iinn tthhee bbuullggee aarree aass oolldd aass tthheeiirr aanncciieenntt mmeettaall--ppoooorr hhaalloo
ccoouunntteerrppaarrttss..
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UUnnvveeiilliinngg  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  ooff  AAnnddrroommeeddaa  XXIIXX  --  aa  uunniiqquueellyy  ddiiffffuussee  LLooccaall  GGrroouupp
ggaallaaxxyy

MMiicchheellllee CCoolllliinnss

UUnniivveerrssiittyy  ooff  SSuurrrreeyy
WWee rreeqquueesstt 1166 oorrbbiittss ooff HHSSTT//AACCSS ttoo oobbttaaiinn iimmaaggiinngg iinn FF660066WW aanndd FF881144WW ooff AAnnddrroommeeddaa ((AAnndd)) XXIIXX,, aa ttrruullyy
uunniiqquuee ggaallaaxxyy.. WWiitthh aann eeffffeeccttiivvee rraaddiiuuss ooff 33..11 kkppcc,, aanndd aa ssuurrffaaccee bbrriigghhttnneessss ooff 2299..33 mmaagg ppeerr ssqquuaarree aarrccsseecc,, iitt
iiss tthhee oonnllyy kknnoowwnn LLooccaall GGrroouupp aannaalloogguuee ooff tthhee iinnttrriigguuiinngg nneewwllyy--ddiissccoovveerreedd uullttrraa ddiiffffuussee ggaallaaxxiieess ffoouunndd aatt
hhiigghheerr rreeddsshhiifftt.. AAnndd XXIIXX ccoonnttaaiinnss ssiiggnniifificcaanntt ssuubbssttrruuccttuurree,, aanndd iiss oonnee ooff oonnllyy 33 llooww mmaassss ggaallaaxxiieess tthhaatt iiss kknnoowwnn
ttoo hhaavvee pprroollaattee rroottaattiioonn.. TThhiiss ssuuggggeessttss tthhee ppoossssiibbiilliittyy tthhaatt AAnndd XXIIXX ffoorrmmeedd aass tthhee rreessuulltt ooff aa mmeerrggeerr.. UUssiinngg
ddeeeepp,, ccoooorrddiinnaatteedd ppaarraalllleell HHSSTT//AACCSS aanndd WWFFCC33 iimmaaggiinngg,, wwee wwiillll eefffificciieennttllyy tteesstt tthhiiss ffoorrmmaattiioonn sscceennaarriioo.. OOuurr
pprrooppoosseedd oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll aallllooww uuss ttoo mmeeaassuurree ddeettaaiilleedd ssttaarr ffoorrmmaattiioonn hhiissttoorriieess ffoorr bbootthh tthhee cceennttrree ooff AAnndd
XXIIXX,,  aanndd  iittss  mmoosstt  ssiiggnniifificcaanntt  ssuubbssttrruuccttuurree,,  tthhee  ssoouutthheerrnn  cclluummpp..  

IIff AAnndd XXIIXX hhaass bbeeeenn ffoorrmmeedd aass tthhee rreessuulltt ooff aa mmeerrggeerr,, wwee eexxppeecctt ttoo sseeee ssiiggnniifificcaanntt ddiiffffeerreenncceess bbeettwweeeenn tthhee
ssttaarr ffoorrmmaattiioonn hhiissttoorriieess ooff bbootthh fifieellddss.. IIff AAnndd XXIIXX hhaass ffoorrmmeedd tthhrroouugghh sseeccuullaarr pprroocceesssseess oorr ttiiddaall ssttrriippppiinngg,, wwee
eexxppeecctt ttoo sseeee nnoo ddiiffffeerreennccee bbeettwweeeenn tthhee ttwwoo fifieellddss.. EEiitthheerr rreessuulltt wwiillll ppllaaccee aa ssttrroonngg ccoonnssttrraaiinntt oonn tthhee
ffoorrmmaattiioonn  ooff  AAnndd  XXIIXX,,  aanndd  tthheerreeffoorree  aallssoo  tthhee  mmoosstt  ddiiffffuussee  ggaallaaxxiieess  kknnoowwnn..
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
PPllaanneettss  aanndd  PPllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 1155225555
TThhee  KKEELLTT--1111bb  OOppppoorrttuunniittyy::  MMeeaassuurriinngg  tthhee  AAttmmoosspphheerriicc  WWaatteerr  AAbbuunnddaannccee  ffoorr
aa  SSuubb--SSaattuurrnn--MMaassss  PPllaanneett  aarroouunndd  aa  MMeettaall--RRiicchh  SSttaarr

KKnniiccoollee CCoolloonn

NNAASSAA  GGooddddaarrdd  SSppaaccee  FFlliigghhtt  CCeenntteerr
MMeeaassuurreemmeennttss ooff eexxooppllaanneett aattmmoosspphheerree ccoommppoossiittiioonn pprroovviiddee aann uunnppaarraalllleelleedd wwiinnddooww iinnttoo ppllaanneettaarryy nnaattuurree aanndd
oorriiggiinnss.. WWaatteerr iinn ppaarrttiiccuullaarr iiss aann iimmppoorrttaanntt ttrraacceerr ooff tthhee ppllaanneett ffoorrmmaattiioonn pprroocceessss bbeeccaauussee iitt iiss aa ddoommiinnaanntt
ccoommppoonneenntt bbyy mmaassss ooff iiccyy ppllaanneetteessiimmaallss.. EExxooppllaanneettss pprroovviiddee tthhee ooppppoorrttuunniittyy ttoo mmeeaassuurree wwaatteerr aabbuunnddaannccee
oovveerr aa wwiiddee rraannggee ooff ppllaanneett mmaasssseess aanndd tthheerreebbyy tteesstt pprreeddiiccttiioonnss ooff ppllaanneett ppooppuullaattiioonn ssyynntthheessiiss mmooddeellss.. SSoo
ffaarr,,  hhoowweevveerr,,  pprreecciissee  ccoonnssttrraaiinnttss  oonn  wwaatteerr  aabbuunnddaannccee  hhaavvee  bbeeeenn  lliimmiitteedd  ttoo  JJuuppiitteerr--mmaassss  oobbjjeeccttss..  

HHeerree wwee pprrooppoossee ttoo mmeeaassuurree tthhee ttrraannssmmiissssiioonn ssppeeccttrruumm ooff tthhee rreecceennttllyy ddiissccoovveerreedd llooww ddeennssiittyy ssuubb--SSaattuurrnn
KKEELLTT--1111bb wwiitthh HHSSTT//WWFFCC33.. WWee wwiillll uussee tthhiiss mmeeaassuurreemmeenntt ttoo ddeetteerrmmiinnee tthhee ppllaanneett''ss aattmmoosspphheerriicc wwaatteerr
aabbuunnddaannccee.. KKEELLTT--1111bb iiss oonnee ooff tthhee ffeeww SSaattuurrnn--mmaassss ppllaanneettss ffoorr wwhhiicchh wwee ccaann oobbttaaiinn ccoonnssttrraaiinnttss oonn tthhee
wwaatteerr aabbuunnddaannccee wwiitthh aa mmooddeesstt aammoouunntt ooff tteelleessccooppee ttiimmee.. OOuurr rreessuullttss wwiillll eennaabbllee mmeeaanniinnggffuull ccoommppaarriissoonn wwiitthh
bbootthh oobbjjeeccttss iinn tthhee SSoollaarr SSyysstteemm aanndd wwiitthh tthhee ootthheerr ffeeww ppllaanneettss iinn tthhee ssuubb--SSaattuurrnn ppooppuullaattiioonn.. TThhiiss pprrooggrraamm
wwiillll aallssoo bbee tthhee fifirrsstt iinnvveessttiiggaattiioonn ooff tthhee mmeettaall eennhhaanncceemmeenntt ooff aa ppllaanneett wwiitthh aa mmeettaall--rriicchh hhoosstt ssttaarr.. EEvveenn iiff
tthhee aattmmoosspphheerree iiss cclloouuddyy,, oouurr ddaattaa wwiillll bbee ssuufffificciieennttllyy pprreecciissee ttoo ddeetteecctt wwaatteerr aabboovvee aa 11 mmbbaarr cclloouudd--ddeecckk,,
aanndd wwiillll ccoonnssttrraaiinn cclloouudd pphhyyssiiccss iinn aa nneeww rreeggiimmee ooff ssuurrffaaccee ggrraavviittyy.. TThheessee mmeeaassuurreemmeennttss wwiillll sseett tthhee ssttaaggee
ffoorr  ccoommppaarraattiivvee  ppllaanneettoollooggyy  tthhaatt  wwiillll  bbee  ppoossssiibbllee  wwiitthh  JJWWSSTT..
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
CCoossmmoollooggyy

IIDD:: 1155119988
UUVV  OObbsseerrvvaattiioonn  ooff  aa  QQSSOO  SSiigghhttlliinnee  IInntteerrsseeccttiinngg  aann  XX--rraayy  IIddeennttiififieedd  FFiillaammeenntt  ooff
tthhee  CCoossmmiicc  WWeebb

TThhoommaass CCoonnnnoorr

CCaarrnneeggiiee  IInnssttiittuuttiioonn  ooff  WWaasshhiinnggttoonn
WWee pprrooppoossee ttoo oobbsseerrvvee QQuuaassaarr QQSSOO JJ00110022--22220099 wwiitthh CCOOSS ffoorr 55 oorrbbiittss ttoo ssttuuddyy tthhee mmuullttii--pphhaassee nnaattuurree ooff aa
fifillaammeenntt ddeetteecctteedd iinn XX--rraayyss ccoonnnneeccttiinngg ttoo AAbbeellll 113333.. TThhee ddiiffffuussee nnaattuurree ooff ccoossmmiicc fifillaammeennttss mmaakkeess ddeetteeccttiinngg
tthheemm iinn XX--rraayyss aann aallmmoosstt iimmppoossssiibbllee ttaasskk wwiitthh ccuurrrreenntt XX--rraayy oobbsseerrvvaattoorriieess wwiitthhoouutt ddeeddiiccaattiinngg eexxttrreemmee aammoouunnttss
ooff ttiimmee;; tthhiiss fifillaammeenntt wwaass ddeetteecctteedd wwiitthh aallmmoosstt aa mmoonntthh ooff ttoottaall oobbsseerrvvaattiioonnss wwiitthh CChhaannddrraa.. AAss tthhee oonnllyy
kknnoowwnn qquuaassaarr iinntteerrsseeccttiinngg aa rreeppoorrtteedd XX--rraayy fifillaammeenntt,, QQSSOO JJ00110022--22220099 ooffffeerrss uuss tthhee uunniiqquuee ooppppoorrttuunniittyy ttoo
ssttuuddyy tthhee mmuullttii--pphhaassee ccoonnddiittiioonnss ooff aa fifillaammeenntt wwiitthh bbootthh UUVV aanndd XX--rraayy oobbsseerrvvaattiioonnss.. WWiitthh tthhee oobbsseerrvvaattiioonnss wwee
pprrooppoossee,, wwee wwiillll uussee LLyymmaann--aallpphhaa aabbssoorrppttiioonn ttoo ddeetteecctt nneeuuttrraall hhyyddrrooggeenn ddoowwnn ttoo aa ccoolluummnn ddeennssiittyy ooff NN((HHII)) ~~
1100^̂1133..33 ccmm^̂--22.. AAddddiittiioonnaallllyy,, wwee wwiillll uussee llooww-- aanndd iinntteerrmmeeddiiaattee--iioonniizzaattiioonn mmeettaall ttrraannssiittiioonn lliinneess ttoo ccoonnssttrraaiinn
tthhee  mmeettaalllliicciittyy  aanndd  iioonniizzaattiioonn  ssttaattee  ooff  tthhee  fifillaammeennttaarryy  ggaass..
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GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  IIGGMM

IIDD:: 1155110000
MMaappppiinngg  tthhee  eessccaappiinngg  iioonniizziinngg  flfluuxx  ooff  LLyymmaann  ccoonnttiinnuuuumm  ggaallaaxxiieess

JJeeffff CCooookkee

SSwwiinnbbuurrnnee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeecchhnnoollooggyy
WWee pprrooppoossee WWFFCC33 iimmaaggiinngg ttoo mmaapp tthhee oorriiggiinn aanndd eexxtteenntt ooff eessccaappiinngg iioonniizziinngg ((<< 991122 AA)) flfluuxx ffoorr ~~5500 zz ~~ 33--44
LLyymmaann ccoonnttiinnuuuumm ggaallaaxxiieess ((LLCCGGss)) iinn tthhee CCOOSSMMOOSS fifieelldd.. LLCCGGss aarree aa rreecceennttllyy iiddeennttiififieedd ppooppuullaattiioonn ooff ggaallaaxxiieess
sseelleecctteedd vviiaa 3300--bbaanndd pphhoottoommeettrryy aanndd ddeeeepp ssppeeccttrroossccooppyy tthhaatt eexxhhiibbiitt eexxcceessss LLyymmaann ccoonnttiinnuuuumm ((LLyyCC;; << 991122
AA)) flfluuxx.. IInn tthhiiss pprrooggrraamm,, wwee wwiillll oobbsseerrvvee 22 WWFFCC33 ppooiinnttiinnggss ttoo ggaatthheerr aa ssttaattiissttiiccaall ssaammppllee ooff tthhee tthhee ffuullll
ppooppuullaattiioonn.. TThhee ddaattaa wwiillll ((11)) mmaapp tthhee ffuullll LLyyCC flfluuxx eexxtteenntt aanndd oorriiggiinn,, ((22)) mmeeaassuurree tthhee LLyyCC flfluuxx aass aa ffuunnccttiioonn
ooff ggaallaaxxyy lluummiinnoossiittyy,, mmoorrpphhoollooggyy,, UUVV ccoonnttiinnuuuumm ssllooppee,, aanndd LLyyaa eemmiissssiioonn ffoorr tthhee ssppeeccttrroossccooppiicc ssuubbsseett,, aanndd ((33))
sseeccuurree tthhee nnuummbbeerr ddeennssiittyy ooff tthhiiss nneewwllyy iiddeennttiififieedd ppooppuullaattiioonn ooff ggaallaaxxiieess.. TThhiiss iiss tthhee fifirrsstt ssyysstteemmaattiicc
iinnvveessttiiggaattiioonn ooff aa zz == 33--44 ggaallaaxxyy ppooppuullaattiioonn aannaalloogg ttoo zz >> 66 ggaallaaxxiieess rreessppoonnssiibbllee ffoorr ccoossmmiicc rreeiioonniizzaattiioonn.. LLCCGG
iioonniizziinngg flfluuxx mmeeaassuurreemmeennttss wwiillll bbee uusseedd wwiitthh oouurr KKeecckk//MMOOSSFFIIRREE rreessttffrraammee ooppttiiccaall ssppeeccttrroossccooppiicc pprrooggrraamm ttoo
ccaalliibbrraattee mmooddeellss tthhaatt pprreeddiicctt tthhee eessccaappiinngg iioonniizziinngg pphhoottoonn ffrraaccttiioonn bbaasseedd oonn nneebbuullaarr eemmiissssiioonn lliinnee ssttrreennggtthh
rraattiiooss.. TThhee mmeetthhoodd wwiillll bbee uusseedd ttoo iinnffeerr ggaallaaxxyy iioonniizziinngg pphhoottoonn eessccaappee ffrraaccttiioonnss nneeaarr,, aanndd bbeeyyoonndd,, tthhee eeppoocchh
ooff rreeiioonniizzaattiioonn uussiinngg JJWWSSTT,, aass ddiirreecctt mmeeaassuurreemmeennttss ooff << 991122AA pphhoottoonnss aatt zz >> 55 aarree iimmppoossssiibbllee aass aa rreessuulltt ooff
IIGGMM aabbssoorrppttiioonn.. CCoommpplleettee LLyyCC flfluuxx mmeeaassuurreemmeennttss,, iinncclluuddiinngg tthhee ffuullll eexxtteenntt aanndd pphhyyssiiccaall oorriiggiinn ooff tthhee iioonniizziinngg
flfluuxx  ffoorr  pprrooppeerr  ccaalliibbrraattiioonn  ooff  tthhee  mmooddeellss  aatt  zz  ~~  33--44  ccaann  oonnllyy  bbee  ddoonnee  wwiitthh  HHSSTT  iimmaaggiinngg..

6699 66//2277//22001177

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: AARR
GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  IIGGMM

IIDD:: 1155001122
RReessoollvviinngg  tthhee  SSmmaallll--SSccaallee  SSttrruuccttuurree  ooff  tthhee  CCiirrccuummggaallaaccttiicc  MMeeddiiuumm  iinn
CCoossmmoollooggiiccaall

LLaauurreenn CCoorrlliieess

TThhee  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy
WWee pprrooppoossee ttoo rreessoollvvee tthhee cciirrccuummggaallaaccttiicc mmeeddiiuumm ((CCGGMM)) ooff LL** ggaallaaxxiieess ddoowwnn ttoo 110000 MMssuunn ((225500 ppcc)) iinn aa ffuullll
ccoossmmoollooggiiccaall ssiimmuullaattiioonn ttoo eexxaammiinnee hhooww mmiixxiinngg aanndd ccoooolliinngg sshhaappee tthhee pphhyyssiiccaall nnaattuurree ooff tthhiiss ggaass oonn tthhee ssccaalleess
eexxppeecctteedd ffrroomm oobbsseerrvvaattiioonnss.. CCOOSS hhaass pprroovviiddeedd tthhee bbeesstt cchhaarraacctteerriizzaattiioonn ooff tthhee llooww--zz CCGGMM ttoo ddaattee,, rreevveeaalliinngg
tthhee eexxtteenntt aanndd aammoouunntt ooff llooww-- aanndd hhiigghh--iioonnss aanndd hhiinnttiinngg aatt tthhee kkiinneemmaattiicc rreellaattiioonnss bbeettwweeeenn tthheemm.. YYeett
ccoossmmoollooggiiccaall ggaallaaxxyy ssiimmuullaattiioonnss tthhaatt ccaann rreepprroodduuccee tthhee sstteellllaarr pprrooppeerrttiieess ooff ggaallaaxxiieess hhaavvee aallll ssttrruugggglleedd ttoo
rreepprroodduuccee tthheessee rreessuullttss eevveenn qquuaalliittaattiivveellyy.. HHoowweevveerr,, wwhhiillee tthhee CCOOSS ddaattaa iimmppllyy tthhaatt tthhee llooww--iioonn aabbssoorrppttiioonn iiss
ooccccuurrrriinngg oonn ssuubb--kkppcc ssccaalleess,, ssuucchh ssccaalleess ccaann nnoott bbee ttrraacceedd bbyy ssiimmuullaattiioonnss wwiitthh rreessoolluuttiioonn bbeettwweeeenn 11--55 kkppcc iinn
tthhee CCGGMM.. OOuurr pprrooppoosseedd ssiimmuullaattiioonnss wwiillll,, ffoorr tthhee fifirrsstt ttiimmee,, rreeaacchh tthhee rreessoolluuttiioonn rreeqquuiirreedd ttoo rreessoollvvee tthheessee
ssttrruuccttuurreess  iinn  tthhee  oouutteerr  hhaalloo  ooff  LL**  ggaallaaxxiieess..  

UUssiinngg tthhee aaddaappttiivvee mmeesshh rreefifinneemmeenntt ccooddee eennzzoo,, wwee wwiillll eexxppeerriimmeenntt wwiitthh tthhee ssiizzee,, sshhaappee,, aanndd rreessoolluuttiioonn ooff aann
eennffoorrcceedd hhiigghh rreefifinneemmeenntt rreeggiioonn eexxtteennddiinngg ffrroomm tthhee ddiisskk iinnttoo tthhee CCGGMM ttoo iiddeennttiiffyy tthhee bbeesstt ccoonnfifigguurraattiioonn ffoorr
pprroobbiinngg tthhee flfloowwss ooff ggaass tthhrroouugghhoouutt tthhee CCGGMM.. OOuurr tteesstt ccaassee hhaass ffoouunndd tthhaatt iinnccrreeaassiinngg tthhee rreessoolluuttiioonn aalloonnee
ccaann hhaavvee ddrraammaattiicc ccoonnsseeqquueenncceess ffoorr tthhee ddeennssiittyy,, tteemmppeerraattuurree,, aanndd kkiinneemmaattiiccss aalloonngg aa lliinnee ooff ssiigghhtt.. CCoouupplliinngg
tthhiiss tteecchhnniiqquuee wwiitthh aann iinnddeeppeennddeenntt ffeeeeddbbaacckk ssttuuddyy aallrreeaaddyy uunnddeerrwwaayy wwiillll hheellpp ddiisseennttaannggllee tthhee rroolleess ooff gglloobbaall
aanndd ssmmaallll ssccaallee pphhyyssiiccss iinn sseettttiinngg tthhee pphhyyssiiccaall ssttaattee ooff tthhee CCGGMM.. FFiinnaallllyy,, wwee wwiillll uussee tthhee MMIISSTTYY ppiippeelliinnee ttoo
ggeenneerraattee  rreeaalliissttiicc  mmoocckk  ssppeeccttrraa  ffoorr  ddiirreecctt  ccoommppaarriissoonn  wwiitthh  CCOOSS  ddaattaa  wwhhiicchh  wwiillll  bbee  mmaaddee  aavvaaiillaabbllee  tthhrroouugghh  MMAASSTT..
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPooppuullaattiioonnss

IIDD:: 1155333322
UUnnvveeiilliinngg  tthhee  eexxttrreemmee  nnaattuurree  ooff  tthhee  hhyyppeerr  ffaaiinntt  ggaallaaxxyy  VViirrggoo  II

DDeenniijjaa CCrrnnoojjeevviicc

TTeexxaass  TTeecchh  UUnniivveerrssiittyy
WWee rreeqquueesstt HHSSTT//AACCSS iimmaaggiinngg ttoo oobbttaaiinn aa ddeeeepp ccoolloorr--mmaaggnniittuuddee ddiiaaggrraamm ooff tthhee nneewwllyy ddiissccoovveerreedd ccaannddiiddaattee
MMiillkkyy WWaayy ssaatteelllliittee VViirrggoo II.. WWiitthh aann eessttiimmaatteedd aabbssoolluuttee mmaaggnniittuuddee ooff oonnllyy MM__VV~~--00..88 aanndd aa GGaallaaccttoocceennttrriicc
rraaddiiuuss ooff ~~9900 kkppcc,, VViirrggoo II iiss oonnee ooff tthhee ffaaiinntteesstt aanndd mmoosstt ddiissttaanntt ddwwaarrffss eevveerr oobbsseerrvveedd,, aanndd ccoouulldd bbee
iiddeennttiififieedd aass aa pprroottoottyyppee `̀`̀hhyyppeerr'''' ffaaiinntt ggaallaaxxyy.. TThhee ddeettaaiilleedd cchhaarraacctteerriizzaattiioonn ooff tthhee ssmmaalllleesstt iinnhhaabbiitteedd ddaarrkk
mmaatttteerr ssuubbhhaallooss iiss ccrruucciiaall ttoo gguuiiddee hhiieerraarrcchhiiccaall ggaallaaxxyy ffoorrmmaattiioonn mmooddeellss,, aanndd iinn ppaarrttiiccuullaarr ttoo ccoonnssttrraaiinn
rreeiioonniizzaattiioonn,, tthhee nnaattuurree ooff tthhee ddaarrkk mmaatttteerr ppaarrttiiccllee,, eettcc.. WWiitthh tthhee aaddvveenntt ooff ddeeeepp wwiiddee--fifieelldd,, ggrroouunndd--bbaasseedd
ssuurrvveeyyss,, tthhee ppootteennttiiaall ooff uunnccoovveerriinngg tthheessee lloowweesstt--mmaassss ggaallaaxxiieess iiss qquuiicckkllyy ttuurrnniinngg iinnttoo rreeaalliittyy,, aass ddeemmoonnssttrraatteedd
bbyy tthhee ddiissccoovveerryy iinn tthhee ppaasstt ttwwoo yyeeaarrss ooff tteennss ooff nneeww LLooccaall GGrroouupp mmeemmbbeerrss iinn tthhee uullttrraa--ffaaiinntt rreeggiimmee ((MM__VV>>
--88)).. VViirrggoo II rreepprreesseennttss aa nneeww rreeccoorrdd iinn ggaallaaxxyy pphhyyssiiccaall pprrooppeerrttiieess,, aanndd uurrggeess uuss ttoo bbee pprreeppaarreedd ffoorr tthhee lliikkeellyy
eemmeerrggeennccee ooff aann eennttiirreellyy nneeww ccllaassss ooff ssuucchh oobbjjeeccttss iinn tthhee eerraa ooff ffuuttuurree wwiiddee--fifieelldd ssuurrvveeyyss ((ee..gg..,, LLSSSSTT)).. OOnnllyy
hhiigghh rreessoolluuttiioonn HHSSTT oobbsseerrvvaattiioonnss ccaann eennaabbllee uuss ttoo ccoonnfifirrmm tthhee nnaattuurree ooff VViirrggoo II,, pprroovviiddiinngg ssiiggnniifificcaannttllyy mmoorree
aaccccuurraattee eessttiimmaatteess ffoorr iittss ddiissttaannccee aanndd ssttrruuccttuurraall pprrooppeerrttiieess,, wwhheenn ccoommppaarreedd ttoo tthhee ddiissccoovveerryy
SSuubbaarruu//HHyyppeerrSSuupprriimmeeCCaamm iimmaaggiinngg.. OOuurr pprrooppoosseedd ddaattaasseett wwiillll ccoonnssttiittuuttee aa ffuunnddaammeennttaall sstteepp iinn tthhee uuppccoommiinngg
hhuunntt  ffoorr  ggaallaaxxiieess  wwiitthh  ssiimmiillaarrllyy  eexxttrreemmee  pprrooppeerrttiieess..
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TThhee  AAttmmoosspphheerriicc  DDiivveerrssiittyy  ooff  MMiinnii--NNeeppttuunneess  iinn  MMuullttii--ppllaanneett  SSyysstteemmss

IIaann CCrroossssfifieelldd

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  CCrruuzz
MMiinnii--NNeeppttuunneess,,  ppllaanneettss  22--44  ttiimmeess  tthhee  ssiizzee  ooff  tthhee  EEaarrtthh,,  aarree  aann
iinnttrriigguuiinngg  ppooppuullaattiioonn..  TThheeyy  aarree  aann  aabbuunnddaanntt  oouuttccoommee  ooff  ppllaanneett
ffoorrmmaattiioonn  aanndd  ooccccuurr  aarroouunndd  mmoorree  tthhaann  aa  qquuaarrtteerr  ooff  aallll  ssttaarrss  ------  yyeett
tthheeyy  aarree  aabbsseenntt  iinn  tthhee  SSoollaarr  SSyysstteemm..  MMiinnii--NNeeppttuunneess  bbrriiddggee  tthhee  ggaapp
bbeettwweeeenn  tteerrrreessttrriiaall  ppllaanneettss  aanndd  ggaass  ggiiaannttss,,  aanndd  aattmmoosspphheerree
cchhaarraacctteerriizzaattiioonn  ooff  tthheessee  ppllaanneettss  hhaass  mmuucchh  ttoo  rreevveeaall  aabboouutt  tthheeiirr  ccuurrrreenntt
pprrooppeerrttiieess,,  oorriiggiinnss,,  aanndd  eevvoolluuttiioonnaarryy  hhiissttoorriieess..  HHoowweevveerr,,  oonnllyy  aa  hhaannddffuull  
ooff  mmiinnii--NNeeppttuunneess  hhaavvee  bbeeeenn  aammeennaabbllee  ttoo  aattmmoosspphheerriicc  ssttuuddyy  ssoo  ffaarr..

WWee  pprrooppoossee  aa  ssuurrvveeyy  ooff  ffoouurr  mmiinnii--NNeeppttuunneess  rreecceennttllyy  ddiissccoovveerreedd  bbyy  oouurr
tteeaamm  aarroouunndd  bbrriigghhtt,,  nneeaarrbbyy  ssttaarrss..    TThheessee  oobbsseerrvvaattiioonnss  wwiillll  nneeaarrllyy
ddoouubbllee  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ppllaanneettss  iinn  tthhiiss  ssiizzee  rraannggee  wwiitthh  mmeeaassuurreedd
ttrraannssmmiissssiioonn  ssppeeccttrraa..  OOuurr  oobbsseerrvvaattiioonnss  wwiillll  yyiieelldd  hhiigghh--pprreecciissiioonn
ccoonnssttrraaiinnttss  oonn  tthhee  ppllaanneettss''  aattmmoosspphheerriicc  mmeettaalllliicciittiieess,,  eelleemmeennttaall
aabbuunnddaanncceess,,  CC//OO  rraattiiooss,,  aanndd  aaeerroossooll  ccoonntteenntt..    WWiitthh  aa  ggrreeaattllyy  eexxppaannddeedd
mmiinnii--NNeeppttuunnee  ssaammppllee,,  wwee  wwiillll  iiddeennttiiffyy  ttrreennddss  iinn  ppllaanneett  pprrooppeerrttiieess  aass  aa
ffuunnccttiioonn  ooff  eeqquuiilliibbrriiuumm  tteemmppeerraattuurree,,  UUVV  iirrrraaddiiaattiioonn,,  ppllaanneett  mmaassss,,  aanndd
sstteellllaarr  ssppeeccttrraall  ttyyppee..  TThheessee  ttrreennddss  wwiillll  aallssoo  iiddeennttiiffyy  ssppeecciifificc
pprroommiissiinngg  ttaarrggeettss  ffoorr  ffuurrtthheerr  ssttuuddyy  wwiitthh  JJWWSSTT,,  aanndd  wwiillll  hheellpp  uuss
pprriioorriittiizzee  ffoollllooww--uupp  aanndd  aattmmoosspphheerriicc  cchhaarraacctteerriizzaattiioonn  ooff  tthhee
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BBoorroonn  iinn  HHyyaaddeess  FF  DDwwaarrffss  --  TTrraacciinngg  DDeeeepp  IInnttoo  tthhee  LLii--BBee  GGaapp

JJeeffffrreeyy CCuummmmiinnggss

TThhee  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy
DDrraammaattiicc ddeefificciieenncciieess ooff LLii iinn tthhee mmiidd--FF ssttaarrss ooff tthhee HHyyaaddeess cclluusstteerr wweerree ddiissccoovveerreedd bbyy BBooeessggaaaarrdd aanndd TTrriippiiccccoo
iinn 11998866.. UUssiinngg hhiigghh--rreessoolluuttiioonn,, hhiigghh ssiiggnnaall--ttoo--nnooiissee ssppeeccttrraa ffrroomm tthhee KKeecckk 1100--mm tteelleessccooppee,, BBooeessggaaaarrdd aanndd KKiinngg
ddiissccoovveerreedd tthhee ccoorrrreessppoonnddiinngg ddeefificciieenncciieess iinn BBee iinn tthhee ssaammee nnaarrrrooww tteemmppeerraattuurree rreeggiioonn iinn tthhee HHyyaaddeess.. WWee
pprrooppoossee aann iinnvveessttiiggaattiioonn iinnttoo tthhee BB aabbuunnddaannccee iinn tthhee HHyyaaddeess FF ssttaarrss ttoo aasscceerrttaaiinn iiff tthheerree iiss aallssoo aa BB ggaapp..
BBoorroonn ccaann oonnllyy bbee oobbsseerrvveedd wwiitthh HHSSTT;; wwee ppllaann ttoo uussee tthhee rreessoonnaannccee lliinnee ooff BB II aatt 22449977 AAnnggssttrroommss.. EEaacchh ooff
tthheessee tthhrreeee eelleemmeennttss iiss ddeessttrrooyyeedd iinnssiiddee ssttaarrss,, bbuutt aatt ddiiffffeerreenntt ddeepptthhss.. LLii,, BBee,, aanndd BB ssuurrvviivvee ttoo pprrooggrreessssiivveellyy
ggrreeaatteerr ddeepptthhss,, aanndd tthheeiirr ssuurrffaaccee aabbuunnddaanncceess aacctt aass aa rreeppoorrtt oonn tthhee ddeepptthh aanndd tthhoorroouugghhnneessss ooff pphhyyssiiccaall
pprroocceesssseess ooccccuurriinngg iinn tthhee ssttaarr.. TThhee LLii--BBee ggaappss ssttrroonnggllyy ccoonnttrraaddiicctt ssttaannddaarrdd tthheeoorryy.. PPrreevviioouuss wwoorrkk ffaavvoorrss
rroottaattiioonnaall mmiixxiinngg tthhaatt rreessuullttss ffrroomm aanngguullaarr mmoommeennttuumm lloossss aass tthhee ddoommiinnaanntt mmeecchhaanniissmm oovveerr ddiiffffuussiioonn,, mmaassss
lloossss,, aanndd ootthheerr ttyyppeess ooff rroottaattiioonnaall mmiixxiinngg.. HHoowweevveerr,, ccoommbbiinnaattiioonnss ooff tthheessee mmeecchhaanniissmmss oorr ootthheerr ppoossssiibbiilliittiieess
ccoouulldd ssttiillll bbee aatt wwoorrkk.. TThheessee oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll hheellpp ddeetteerrmmiinnee tthhee nnaattuurree ooff tthhee mmiixxiinngg mmeecchhaanniissmm((ss)) aanndd tthhee
ccoonnnneeccttiioonn ttoo sstteellllaarr rroottaattiioonn.. TThhee aabbuunnddaannccee ooff **aallll tthhrreeee** lliigghhtt eelleemmeennttss iinn aa cclluusstteerr ooff kknnoowwnn aaggee aanndd
mmeettaalllliicciittyy ccaann pprroovviiddee tthhee iinnffoorrmmaattiioonn nneeeeddeedd ttoo ddiisscceerrnn iinntteerrnnaall sstteellllaarr pprroocceesssseess.. TThhee LLii aanndd BBee ddeefificciieenncciieess
ooccccuurr iinn fifieelldd aanndd cclluusstteerr ssttaarrss iinn tthhiiss mmaassss rraannggee ((11..11 -- 11..2255 ssoollaarr mmaasssseess)),, bbuutt tthhee mmeecchhaanniissmmss ccaann bbeesstt bbee
ssttuuddiieedd iinn aa cclluusstteerr ooff ssttaarrss ooff ccoommmmoonn oorriiggiinn aanndd kknnoowwnn cchhaarraacctteerriissttiiccss.. TThhee HHyyaaddeess cclluusstteerr aatt 665500 MMyyrr iiss
cclloossee  eennoouugghh  ttoo  ccoonnttaaiinn  ssttaarrss  bbrriigghhtt  eennoouugghh  ffoorr  tthhiiss  iinnvveessttiiggaattiioonn..
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IInntteerrpprreettiinngg  HHSSTT  oobbsseerrvvaattiioonnss  wwiitthh  ssiimmuullaattiioonnss  ooff  rreeiioonniizzaattiioonn::  tthhee  iioonniizziinngg
pphhoottoonn  bbuuddggeett  aanndd  tthhee  ddeecclliinnee  ooff  LLyymmaann--aallpphhaa  eemmiissssiioonn  iinn  zz>>66  ddrrooppoouuttss

AAnnssoonn DD''AAllooiissiioo

UUnniivveerrssiittyy  ooff  WWaasshhiinnggttoonn
IInn rreecceenntt yyeeaarrss,, HHSSTT ssuurrvveeyyss ssuucchh aass CCAANNDDEELLSS,, HHUUDDFF,, BBooRRGG//HHIIPPPPIIEESS,, EERRSS,, aanndd tthhee FFrroonnttiieerr FFiieellddss,, hhaavvee mmaaddee
ppoossssiibbllee tthhee fifirrsstt rroobbuusstt mmeeaassuurreemmeennttss ooff tthhee rreesstt--ffrraammee UUVV lluummiinnoossiittyy ffuunnccttiioonn ooff zz ==66--1100 ggaallaaxxiieess,, ssppaannnniinngg
mmuucchh ooff tthhee rreeddsshhiifftt rraannggee oovveerr wwhhiicchh rreeiioonniizzaattiioonn lliikkeellyy ooccccuurrrreedd.. TThheessee mmeeaassuurreemmeennttss pprroovviiddee aann eessttiimmaattee
ooff tthhee ggaallaaccttiicc iioonniizziinngg pphhoottoonn oouuttppuutt,, aaddddrreessssiinngg tthhee ccrriittiiccaall qquueessttiioonn ooff wwhheetthheerr tthheessee ggaallaaxxiieess ccoouulldd hhaavvee
rreeiioonniizzeedd tthhee UUnniivveerrssee.. IInn aaddddiittiioonn,, ffoollllooww--uupp ssppeeccttrroossccooppyy hhaass mmeeaassuurreedd tthhee ffrraaccttiioonn ooff tthheessee ggaallaaxxiieess tthhaatt
sshhooww LLyymmaann--aallpphhaa eemmiissssiioonn.. IInntteerreessttiinnggllyy,, aa ddrraammaattiicc ddeeccrreeaassee iinn tthhiiss ffrraaccttiioonn aabboovvee zz~~66 hhaass bbeeeenn oobbsseerrvveedd,,
aanndd tthhiiss eevvoolluuttiioonn hhaass ((ccoonnttrroovveerrssiiaallllyy)) bbeeeenn iinntteerrpprreetteedd aass eevviiddeennccee tthhaatt mmuucchh ooff rreeiioonniizzaattiioonn hhaappppeenneedd oovveerr
zz==66--88 ((aass iinntteerrggaallaaccttiicc nneeuuttrraall ggaass lleeaaddss ttoo llaarrggee ddaammppiinngg wwiinnggss tthhaatt ssccaatttteerr tthhee LLyymmaann--aallpphhaa lliinnee)).. TThhee
cclluummppiinneessss ooff tthhee IIGGMM aanndd hhooww iitt sseellff sshhiieellddss ttoo iioonniizziinngg pphhoottoonnss iimmppaaccttss wwhheetthheerr tthhee oobbsseerrvveedd ppooppuullaattiioonn ooff
ggaallaaxxiieess ccaann rreeiioonniizzee tthhee UUnniivveerrssee,, aass wweellll aass tthhee iinntteerrpprreettaattiioonn ooff tthhee eevvoollvviinngg LLyymmaann--aallpphhaa eemmiitttteerr ffrraaccttiioonn..
WWee pprrooppoossee ttoo rruunn ffuullllyy ccoouupplleedd rraaddiiaattiivvee--hhyyddrrooddyynnaammiiccss ssiimmuullaattiioonnss tthhaatt aarree tthhee fifirrsstt ttoo rreessoollvvee tthhee
eevvaappoorraattiioonn ooff ssmmaallll ssttrruuccttuurreess bbyy ppaassssiinngg iioonniizzaattiioonn ffrroonnttss aanndd,, hheennccee,, ttoo aaccccuurraatteellyy aasssseessss tthhee lleevveell ooff
cclluummppiinneessss aanndd sseellff--sshhiieellddiinngg ffrroomm tthhee IIGGMM.. OOuurr ssttuuddyy wwiillll nnaaiill ddoowwnn tthhee ""cclluummppiinngg ffaaccttoorr"" uusseedd ttoo aasssseessss
wwhheetthheerr tthhee oobbsseerrvveedd ppooppuullaattiioonn ooff ggaallaaxxiieess ccaann ddrriivvee rreeiioonniizzaattiioonn,, aanndd iitt wwiillll aaddddrreessss wwhheetthheerr nneeuuttrraall sseellff--
sshhiieellddiinngg  cclluummppss  iinn  rreecceennttllyy  rreeiioonniizzeedd  rreeggiioonnss  ccaann  ssccaatttteerr  ggaallaaxxiieess''  LLyymmaann--aallpphhaa  lliinneess..
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RReevveeaalliinngg  tthhee  EEnnvviirroonnmmeennttaall  DDeeppeennddeennccee  iinn  SSuuppeerrlluummiinnoouuss  SSuuppeerrnnoovvaaee
DDiivveerrssiittyy

CChhrriiss DD''AAnnddrreeaa

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPeennnnssyyllvvaanniiaa
SSuuppeerrlluummiinnoouuss SSuuppeerrnnoovvaaee ((SSLLSSNNee)) aarree aa rraarree,, eexxoottiicc nneeww ccllaassss ooff ttrraannssiieennttss,, 5500 ttiimmeess bbrriigghhtteerr tthhaann ccllaassssiiccaall
ssuuppeerrnnoovvaaee,, tthhaatt hhaavvee oonnllyy bbeeeenn iiddeennttiififieedd wwiitthhiinn tthhee ppaasstt ddeeccaaddee.. LLiittttllee iiss kknnoowwnn aabboouutt tthhee nnaattuurree ooff tthhee
pprrooggeenniittoorrss ooff tthheessee mmaassssiivvee eexxpplloossiioonnss.. TToo ddaattee ffeewweerr tthhaann 110000 ooff tthheessee hhaavvee bbeeeenn ddiissccoovveerreedd,, aanndd mmoosstt
hhaavvee ssiinnggllee--bbaanndd pphhoottoommeettrryy,, ppoooorr lliigghhtt--ccuurrvvee ccoovveerraaggee,, aanndd aarree aatt llooww ttoo mmooddeerraattee rreeddsshhiifftt.. TThhee DDaarrkk
EEnneerrggyy SSuurrvveeyy ((DDEESS)) hhaass ssppeeccttrroossccooppiiccaallllyy--ccllaassssiififieedd 1177 SSLLSSNNee ffrroomm 00..22 << zz << 22..00,, aallll ooff wwhhiicchh hhaavvee wweellll--
ccaaddeenncceedd ggrriizz pphhoottoommeettrryy ssppaannnniinngg tthhee eennttiirreettyy ooff tthhee 55..55 mmoonntthh DDEESS oobbsseerrvviinngg sseeaassoonn.. WWhhiillee tthhee ddaattaa
qquuaalliittyy iiss uunniiffoorrmmllyy eexxcceelllleenntt,, tthhee vvaarriiaabbiilliittyy iinn tthhee SSLLSSNNee tthheemmsseellvveess iiss rreemmaarrkkaabbllee:: tthhee rriissee ttiimmee,, tthhee ddeecclliinnee
rraattee,, aanndd tthhee ppeeaakk mmaaggnniittuuddeess aallll eexxhhiibbiitt llaarrggee vvaarriiaattiioonnss.. HHeerree wwee pprrooppoossee ttoo oobbttaaiinn rreesstt--ffrraammee NNUUVV
pphhoottoommeettrryy ttoo pprroobbee tthhee eennvviirroonnmmeenntt ooff SSLLSSNNee ddiissccoovveerreedd iinn DDEESS.. WWee wwiillll ddeetteerrmmiinnee tthhee llooccaall aanndd gglloobbaall
ssttaarr--ffoorrmmaattiioonn rraatteess ((SSFFRRss)),, aanndd mmoorrpphhoollooggyy aanndd ccoommppaaccttnneessss ooff tthhee ggaallaaxxyy.. TThheessee oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll ddoouubbllee
tthhee eexxiissttiinngg ssaammppllee ooff SSLLSSNNee aatt zz>>00..55 ffoorr wwhhiicchh tthheessee hhoosstt--ggaallaaxxyy pprrooppeerrttiieess ccaann bbee ddeetteerrmmiinneedd.. WWee wwiillll
tthheenn uussee tthhiiss iinnffoorrmmaattiioonn ttoo ccoonndduucctt tthhee fifirrsstt ssyysstteemmaattiicc ssttuuddyy ooff hhoosstt--ggaallaaxxyy ccoorrrreellaattiioonnss wwiitthh SSLLSSNN lliigghhtt--
ccuurrvvee pprrooppeerrttiieess.. BByy ttyyiinngg eennvviirroonnmmeennttaall ccoonnssttrraaiinnttss ttoo oobbsseerrvveedd cchhaarraacctteerriissttiiccss ooff tthhee eexxpplloossiioonn,, tthhiiss ssttuuddyy
wwiillll  ggeett  ttoo  tthhee  hheeaarrtt  ooff  tthhee  SSLLSSNN  pprrooggeenniittoorr  qquueessttiioonn..
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TToowwaarrddss  hhiigghh  aaccccuurraaccyy  tteessttss  oonn  tthhee  ssuubbsstteellllaarr  IIMMFF  iinn  yyoouunngg  cclluusstteerrss..  AA  ssuurrvveeyy
iinn  NNGGCC  22002244..

NNiiccoollaa DDaa  RRiioo

UUnniivveerrssiittyy  ooff  FFlloorriiddaa
MMeeaassuurriinngg tthhee IInniittiiaall MMaassss FFuunnccttiioonn iinn yyoouunngg cclluusstteerrss,, aanndd tteessttiinngg iittss uunniivveerrssaalliittyy,, iiss aa ffuunnddaammeennttaall bbeenncchhmmaarrkk
ttoo ccoonnssttrraaiinn tthhee pphhyyssiiccaall pprroocceesssseess aanndd tthheeoorreettiiccaall mmooddeellss ooff ssttaarr ffoorrmmaattiioonn.. TThhee sshhaappee aanndd uunniivveerrssaalliittyy ooff
tthhee sstteellllaarr IIMMFF aarree wweellll kknnoowwnn.. OOuurr oobbsseerrvvaattiioonnaall cchhaarraacctteerriizzaattiioonn ooff tthhee ssuubbsstteellllaarr IIMMFF,, oonn tthhee ootthheerr hhaanndd,,
rreemmaaiinnss  mmoorree  uunncceerrttaaiinn,,  aalloonngg  wwiitthh  iittss  ppoossssiibbllee  eennvviirroonnmmeennttaall  vvaarriiaattiioonnss..  
BBeeccaauussee ooff tthhiiss,, tthhee pphhyyssiiccaall pprroocceesssseess tthhaatt ppllaayy aa rroollee iinn tthhee ffoorrmmaattiioonn ooff bbrroowwnn ddwwaarrffss aarree nnoott ffuullllyy
ccoonnssttrraaiinneedd.. IInn CCyyccllee 2222 wwee wweerree aawwaarrddeedd HHSSTT ttiimmee ttoo ccaarrrryy oouutt tthhee ddeeeeppeesstt ssppeeccttrroo--pphhoottoommeettrriicc cceennssuuss ooff
BBDDss iinn aa yyoouunngg cclluusstteerr:: tthhee OOrriioonn NNeebbuullaa CClluusstteerr.. TThhrroouugghh ddeeeepp WWFFCC33//IIRR nnaarrrrooww bbaanndd iimmaaggiinngg,, wwee aarree aabbllee ttoo
oobbttaaiinn TTeeffff aanndd AA__VV ddoowwnn ttoo ~~1155MMjjuupp.. PPrreelliimmiinnaarryy aannaallyyssiiss lliimmiitteedd ttoo aa ppoorrttiioonn ooff tthhee ttoottaall fifieelldd ooff vviieeww
aalllloowwss uuss ttoo ccllaassssiiffyy sseevveerraall hhuunnddrreeddss BBDDss,, ppllaaccee tthheemm iinn tthhee HHRRDD aanndd oobbttaaiinn,, ffoorr aann eexxttiinnccttiioonn lliimmiitteedd ssaammppllee,,
tthhee ccoommpplleettee aanndd ccoonnssiisstteenntt IIMMFF ddoowwnn ttoo ppllaanneettaarryy mmaasssseess.. TThhee ssuubbsstteellllaarr ssllooppee iiss ccoonnssiisstteenntt wwiitthh tthhee
GGaallaaccttiicc IIMMFF bbuutt aa rraappiidd ddrroopp iiss ffoouunndd aatt tthhee HH--bbuurrnniinngg lliimmiitt.. WWee pprrooppoossee ttoo ccaarrrryy oouutt aa nneeaarrllyy iiddeennttiiccaall ssuurrvveeyy
wwiitthh HHSSTT iinn aa yyoouunnggeerr,, lleessss mmaassssiivvee nneeaarrbbyy cclluusstteerr:: NNGGCC22002244 iinn tthhee FFllaammee NNeebbuullaa.. TThhiiss wwiillll aallllooww uuss ttoo ddeerriivvee
tthhee ccoommpplleettee cceennssuuss ooff tthhee yyoouunngg ppooppuullaattiioonn ddoowwnn ttoo ppllaanneettaarryy mmaasssseess,, ddeerriivvee tthhee IIMMFF,, eennaabblliinngg aa ccoonnssiisstteenntt
ccoommppaarriissoonn wwiitthh tthhee rreessuullttss iinn tthhee OONNCC.. WWee wwiillll ssppeecciifificcaallllyy llooookk ffoorr ssttaattiissttiiccaallllyy ssiiggnniifificcaanntt IIMMFF vvaarriiaattiioonnss wwiitthh
eennvviirroonnmmeennttaall pprrooppeerrttiieess ((cclluusstteerr mmaassss,, ddeennssiittyy)) aanndd iinnvveessttiiggaattee pprriimmoorrddiiaall mmaassss sseeggrreeggaattiioonn iinn tthhee ssuubbsstteellllaarr
rreeggiimmee..  TThheessee  rreessuullttss  wwiillll  ssiiggnniifificcaannttllyy  hheellpp  ttoo  ccoonnssttrraaiinn  tthhee  mmeecchhaanniissmmss  iinnvvoollvveedd  iinn  BBDD  ffoorrmmaattiioonn..
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GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  IIGGMM

IIDD:: 1155222299
SSppeeccttrroossccooppiicc  rreeddsshhiiffttss  aanndd  aaggee  ddaattiinngg  ooff  aa  fifirrsstt  ssttaattiissttiiccaall  ssaammppllee  ooff  ppaassssiivvee
ggaallaaxxiieess  aatt  zz~~33

EEmmaannuueellee DDaaddddii

CCoommmmiissssaarriiaatt  aa  ll''EEnneerrggiiee  AAttoommiiqquuee  ((CCEEAA))
UUllttrraaddeeeepp WWFFCC33//GG114411 oobbsseerrvvaattiioonnss ffrroomm oonnee ooff oouurr ppaasstt HHSSTT pprrooggrraammss aalllloowweedd uuss ttoo ccoonnfifirrmm tthhee rreeddsshhiifftt
aanndd mmeeaassuurree tthhee aaggee ooff aa qquuiieesscceenntt ggaallaaxxyy aatt zz==33.. TThhiiss uunniiqquuee oobbjjeecctt wwaass ffoouunndd iinnssiiddee aa ssiinnggllee WWFFCC33
ppooiinnttiinngg ((44 ssqq.. aarrccmmiinn)) ssuuggggeessttiinngg tthhaatt mmaassssiivvee oolldd ggaallaaxxiieess eevveenn aatt zz~~33 aarree mmoorree ccoommmmoonn tthhaann pprreevviioouussllyy
tthhoouugghhtt.. TThhee ssttrroonngg ccoorrrreellaattiioonn oobbsseerrvveedd bbeettwweeeenn eevvoollvveedd sstteellllaarr ppooppuullaattiioonnss aanndd aa bbuullggee--ddoommiinnaatteedd
mmoorrpphhoollooggyy aatt lleeaasstt uupp ttoo zz~~22 mmaayy aallssoo iimmppllyy tthhaatt tthhee HHuubbbbllee sseeqquueennccee ccoommeess iinnttoo ppllaaccee aatt vveerryy eeaarrllyy ttiimmeess..
GGuuiiddeedd bbyy tthhee pprrooppeerrttiieess ooff tthhiiss ssppeeccttrroossccooppiiccaallllyy ccoonnfifirrmmeedd zz==33 ppaassssiivvee ggaallaaxxyy,, wwee hhaavvee iiddeennttiififieedd aa
ssuubbssttaannttiiaall ssaammppllee ooff 22..55<<zz<<33..55 ppaassssiivvee ccaannddiiddaatteess oovveerr tthhee ffuullll CCOOSSMMOOSS fifieelldd,, sseelleeccttiinngg tthhee bbrriigghhtteesstt,, mmoosstt
mmaassssiivvee aanndd mmoosstt sseeccuurree ttaarrggeettss ffoorr wwhhiicchh ssuufffificciieenntt SS//NN oonn tthhee ccoonnttiinnuuuumm ccaann bbee oobbttaaiinneedd iinn ~~22 oorrbbiittss wwiitthh
WWFFCC33//GG114411 ggrriissmm ssppeeccttrroossccooppyy.. WWee rreeqquueesstt hheerree aa ttoottaall ooff 1177 oorrbbiittss ttoo oobbsseerrvvee aa ssaammppllee ooff 1100 ppaassssiivvee
ggaallaaxxiieess aatt zz>>22..55,, ttoo ddeetteecctt tthheeiirr 44000000AA bbrreeaakkss aanndd mmeeaassuurree pprreecciissee rreeddsshhiiffttss,, ccoonnfifirrmmiinngg tthheeiirr iiddeennttiifificcaattiioonn
aass ddiissttaanntt,, qquuiieesscceenntt ssyysstteemmss ((aass ooppppoosseedd ttoo dduussttyy ssttaarr--ffoorrmmiinngg ssoouurrcceess)),, aanndd mmeeaassuurriinngg tthheeiirr sstteellllaarr aaggeess aass
wweellll aass ssiizzeess ffrroomm tthhee WWFFCC33//FF114400 aanncciillllaarryy iimmaaggiinngg.. WWee hhaavvee vveerriififieedd tthhaatt nnoo oobbjjeecctt ooff tthhiiss kkiinndd,, bbrriigghhtt
eennoouugghh ttoo bbee ccoonnfifirrmmeedd ssppeeccttrroossccooppiiccaallllyy,, ccaann bbee ffoouunndd iinnssiiddee eexxiissttiinngg WWFFCC33 ssppeeccttrroossccooppyy iinn tthhee CCAANNDDEELLSS
fifieellddss,, aanndd tthhaatt tthhiiss sscciieennccee ccaannnnoott bbee ccoommppeettiittiivveellyy ddoonnee ffrroomm tthhee ggrroouunndd.. TThheessee nneeww oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll ppuusshh
tthhee ccoonnssttrraaiinnttss oonn tthhee eevvoolluuttiioonn,, nnaattuurree aanndd aabbuunnddaannccee ooff ppaassssiivvee ggaallaaxxiieess ttoo tthhee hhiigghheesstt rreeddsshhiiffttss,, aanndd wwiillll
aallllooww  aa  fifirrsstt  ddeettaaiilleedd  ppiiccttuurree  ooff  tthhee  eeaarrllyy  aasssseemmbbllyy  ooff  tthhee  HHuubbbbllee  sseeqquueennccee..
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AA  hhiigghh--ddeefifinniittiioonn  ssttuuddyy  ooff  tthhee  bbrriigghhtteesstt  lleennsseedd  ggaallaaxxyy  iinn  tthhee  uunniivveerrssee

HHaaaakkoonn DDaahhllee

UUnniivveerrssiittyy  ooff  OOsslloo
WWee pprrooppoossee AACCSS//WWFFCC33 bbrrooaadd--bbaanndd aanndd mmeeddiiuumm--bbaanndd iimmaaggiinngg aanndd WWFFCC33//IIRR ggrriissmm ssppeeccttrroossccooppyy ooff aa uunniiqquueellyy
bbrriigghhtt ((RR==1177..88)) ssttaarr ffoorrmmiinngg ggaallaaxxyy aatt zz==22..3377.. TThhiiss ttaarrggeett iiss lliikkeellyy ttoo bbee tthhee bbrriigghhtteesstt lleennsseedd ggaallaaxxyy tthhaatt wwiillll
eevveerr bbee ddiissccoovveerreedd.. TThhee ggaallaaxxyy iiss ggrraavviittaattiioonnaallllyy lleennsseedd iinnttoo aa 5555"" lloonngg aarrcc,, wwiitthh aa ttoottaall mmaaggnniifificcaattiioonn ffaaccttoorr
mmoosstt lliikkeellyy iinn eexxcceessss ooff 5500xx.. TThhee pprrooppoosseedd oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll bbee uusseedd ttoo ccoonnssttrruucctt aa lleennssiinngg mmaassss mmooddeell ttoo
pprreecciisseellyy mmeeaassuurree tthhee lleennssiinngg mmaaggnniifificcaattiioonn aatt eeaacchh llooccaattiioonn aalloonngg tthhee aarrcc.. TThhiiss wwiillll aallllooww uuss ttoo pprroobbee tthhee
ssppeeccttrraall eenneerrggyy ddiissttrriibbuuttiioonnss,, ssttaarr ffoorrmmaattiioonn rraatteess,, mmeettaalllliicciittiieess aanndd iioonniizzaattiioonn ppaarraammeetteerrss ooff iinnddiivviidduuaall ssttaarr
ffoorrmmiinngg rreeggiioonnss,, wwhhiillee aallssoo mmaappppiinngg tthhee rreellaattiivvee ddiissttrriibbuuttiioonn ooff LLyyaa eemmiissssiioonn aanndd sstteellllaarr UUVV ccoonnttiinnuuuumm oonn
ssccaalleess ddoowwnn ttoo <<110000 ppcc.. TThhee ssppaattiiaall rreessoolluuttiioonn ooff HHSSTT iiss rreeqquuiirreedd ttoo rreevveeaall tthhee uunnpprreecceenntteedd aammoouunntt ooff
iinnffoorrmmaattiioonn  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  aa  ggaallaaxxyy  sseeeenn  aatt  tthhee  ssttaarr--ffoorrmmaattiioonn  ppeeaakk  eeppoocchh  ooff  tthhee  uunniivveerrssee..
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TThhee  SSuuppeerr--RReemmnnaanntt  ooff  tthhee  RReeccuurrrreenntt  NNoovvaa  MM3311NN  22000088--1122aa  --  AA  SSiiggnnppoosstt  ttoo
TTyyppee  IIaa  SSuuppeerrnnoovvaaee??

MMaatttt DDaarrnnlleeyy

LLiivveerrppooooll  JJoohhnn  MMoooorreess  UUnniivveerrssiittyy
MM3311NN 22000088--1122aa iiss tthhee ssiinnggllee mmoosstt iimmppoorrttaanntt nnoovvaa ssyysstteemm iinn MM3311.. WWiitthh aann uunnpprreecceeddeenntteedd 99 oobbsseerrvveedd
eerruuppttiioonnss iinn jjuusstt 99 yyeeaarrss,, aann uullttrraa--hhiigghh mmaassss wwhhiittee ddwwaarrff,, aa hhiigghh aaccccrreettiioonn rraattee,, aanndd llooww eejjeecctteedd mmaassss,, iitt iiss tthhee
lleeaaddiinngg pprree--eexxpplloossiioonn SSuuppeerrnnoovvaa TTyyppee IIaa pprrooggeenniittoorr ccaannddiiddaattee iinn aannyy ggaallaaxxyy.. OOuurr tteeaamm uunnccoovveerreedd aa vvaasstt
eelllliippttiiccaall nneebbuullaa,, cceennttrreedd oonn tthhee nnoovvaa -- aa rreeccuurrrreenntt nnoovvaa ''ssuuppeerr--rreemmnnaanntt'',, tthhee rreelliicc ooff mmaannyy tthhoouussaannddss ooff ppaasstt
eerruuppttiioonnss.. SSttaattee--ooff--tthhee--aarrtt ''mmuullttii--ccyyccllee'' nnoovvaa eerruuppttiioonn mmooddeellss hhaavvee sshhoowwnn tthhaatt aa CCOO 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 ffeeww--hhuunnddrreedd eerruuppttiioonnss.. OOuurr CCyyccllee 2244 HHaallpphhaa
oobbsseerrvvaattiioonnss ccoonnfifirrmmeedd tthhee aassssoocciiaattiioonn bbeettwweeeenn tthhee rreeccuurrrreenntt nnoovvaa aanndd iittss ssuuppeerr--rreemmnnaanntt,, eennaabblleedd tthhee
mmaappppiinngg ooff tthhee ggaass ddeennssiittyy,, aanndd pprroovviiddeedd tthhee fifirrsstt ppoossssiibbllee eevviiddeennccee ooff tthhee pprrooppoosseedd rreeccuurrrreenntt HHee--flflaasshheess --
llaarrggee ssccaallee ''rriipppplleess'' iinn tthhee ssuuppeerr--rreemmnnaanntt.. WWee pprrooppoossee ttoo uuttiilliizzee tthhee uunniiqquuee hhiigghh--ssppaattiiaall rreessoolluuttiioonn ccaappaabbiilliittiieess
ooff HHSSTT aatt vviissiibbllee wwaavveelleennggtthhss ttoo oobbttaaiinn aa sseerriieess ooff ddeeeepp [[SS IIII]] iimmaaggeess ttoo:: ((ii)) uunniiqquueellyy ttrraaccee tthhee rreemmnnaanntt sshhoocckk
ssttrruuccttuurree;; ((iiii)) ccoonnfifirrmm tthhee ddeetteeccttiioonn ooff tthhee ssiiggnnaattuurree rriipppplleess llaaiidd ddoowwnn iinn tthhee ssuuppeerr--rreemmnnaanntt bbyy tthhee rreeccuurrrreenntt
HHee--flflaasshheess,, hheennccee ((iiiiii)) ccoonnssttrraaiinn mmooddeellss ooff tthhee ssuuppeerr--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.. TThhee rreelliiccss ooff HHee--flflaasshheess wwiitthhiinn tthhee ssuuppeerr--rreemmnnaanntt wwoouulldd ccoonnfifirrmm tthhee nneeww ssiinnggllee--
ddeeggeenneerraattee  WWDD  ggrroowwtthh  mmooddeell,,  pprroovviiddiinngg  ccrruucciiaall  eevviiddeennccee  iinn  ssuuppppoorrtt  ooff  tthhee  nnoovvaa  ppaatthhwwaayy  ttoo  SSNNee  IIaa..
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MMaappppiinngg  tthhee  ssttrruuccttuurree  aanndd  kkiinneemmaattiiccss  ooff  NNGGCC  11662244--22''ss  ggiiaanntt  mmaaggnneettoosspphheerree

AAlleexxaannddrree DDaavviidd--UUrraazz

UUnniivveerrssiittyy  ooff  DDeellaawwaarree
WWee pprrooppoossee ttoo oobbttaaiinn pphhaassee--rreessoollvveedd CCOOSS oobbsseerrvvaattiioonnss ooff tthhee eexxttrraaoorrddiinnaarryy mmaaggnneettiicc ssttaarr NNGGCC 11662244--22,, wwhhiicchh
hhaass tthhee ssttrroonnggeesstt mmaaggnneettiicc fifieelldd eevveerr ddeetteecctteedd iinn aann OO--ttyyppee ssttaarr,, bbyy nneeaarrllyy aann oorrddeerr ooff mmaaggnniittuuddee.. TTwwoo CCOOSS
oobbsseerrvvaattiioonnss,, oobbttaaiinneedd aatt rroottaattiioonnaall pphhaasseess wwhheenn tthhee mmaaggnneettiicc fifieelldd iiss cclloosseesstt ttoo ppoollee--oonn aanndd eeqquuaattoorr--oonn,,
rreessppeeccttiivveellyy,, rreevveeaalleedd aa rreemmaarrkkaabbllee vvaarriiaattiioonn ooff tthhee wwiinndd lliinnee pprroofifilleess,, ccaauusseedd bbyy tthhee mmaaggnneettiiccaallllyy--iimmppoosseedd
bbrreeaakk ooff sspphheerriiccaall ssyymmmmeettrryy iinn tthhee kkiinneemmaattiiccss,, ddeennssiittyy,, aanndd iioonniizzaattiioonn ssttrruuccttuurree ooff tthhee sstteellllaarr wwiinndd.. WWiitthh 44
nneeww oobbsseerrvvaattiioonnss,, wwee wwiillll nnooww mmoonniittoorr tthhee vvaarriiaattiioonn ooff tthhee UUVV lliinnee pprroofifilleess oovveerr tthhee wwhhoollee sstteellllaarr rroottaattiioonn ttoo
mmaapp tthhee ccoommpplleexx ssttrruuccttuurree ooff NNGGCC 11662244--22''ss eennoorrmmoouuss mmaaggnneettoosspphheerree,, wwhhiicchh rreepprreesseennttss aa nneeww rreeggiimmee ooff
eexxttrreemmee  wwiinndd  ccoonnfifinneemmeenntt  tthhaatt  wwiillll  tteesstt  tthhee  lliimmiittss  ooff  tthhee  ccuurrrreenntt  tthheeoorryy  ooff  mmaaggnneettiizzeedd  sstteellllaarr  wwiinnddss..
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EEttaa  CCaarriinnaaee''ss  CChhaannggee  ooff  SSttaattee::  TThhee  EEnndd  GGaammee

KKrriiss DDaavviiddssoonn

UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMiinnnneessoottaa  --  TTwwiinn  CCiittiieess
EEttaa CCaarr iiss tthhee oonnllyy ggiiaanntt--eerruuppttiioonn ssuurrvviivvoorr tthhaatt ccaann bbee oobbsseerrvveedd wweellll.. HHeennccee iitt iiss ggeennuuiinneellyy uunniiqquuee ffoorr tteessttiinngg
iinnssttaabbiilliittyy tthheeoorriieess wwhhiicchh aarree ccrruucciiaall ffoorr vveerryy mmaassssiivvee ssttaarrss.. FFoorrttuuiittoouussllyy,, aa rraappiidd cchhaannggee ooff ssttaattee bbeeggaann aabboouutt
11999988.. TThhiiss rreepprreesseennttss aann uunneexxppeecctteedd ssttaaggee iinn tthhee rreeccoovveerryy ffoolllloowwiinngg tthhee GGrreeaatt EErruuppttiioonn ((""ssuuppeerrnnoovvaa
iimmppoossttoorr eevveenntt"")) sseeeenn 117700 yyeeaarrss aaggoo.. NNooww tthheerree aarree rreeaassoonnss ttoo tthhiinnkk tthhaatt tthhee cchhaannggee ooff ssttaattee iiss nneeaarrllyy
ccoommpplleettee.. HHSSTT//SSTTIISS hhaass bbeeeenn tthhee mmaaiinn ssoouurrccee ooff iinnffoorrmmaattiioonn oonn tthhiiss pphheennoommeennoonn,, aanndd iiss tthhee oonnllyy iinnssttrruummeenntt
tthhaatt ccaann sshhooww tthhee fifinnaall ((oorr nneeaarrllyy fifinnaall)) ssttaattee.. TThheerreeffoorree wwee pprrooppoossee ttoo ccoommpplleettee tthhiiss rreeccoorrdd iinn CCyy 2255.. TThhee
aarrcchhiivvaall vvaalluuee iiss vveerryy hhiigghh,, bbeeccaauussee ssiimmiillaarr oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll llaatteerr bbee iimmppoossssiibbllee;; tthhee ssttaarr iiss cchhaannggiinngg
iirrrreevveerrssiibbllyy..  

HHSSTT iiss nneeeeddeedd,, bbeeccaauussee UUVV iiss eesssseennttiiaall aanndd bbeeccaauussee aallll ggrroouunndd--bbaasseedd ssppeeccttrroossccooppyy ooff eettaa CCaarr iiss hheeaavviillyy
ccoonnttaammiinnaatteedd bbyy eemmiissssiioonn lliinneess ffoorrmmeedd aabboouutt 00..33 aarrccsseecc aawwaayy.. FFoorr tthhiiss oobbjjeecctt eeaacchh HHSSTT oorrbbiitt pprroodduucceess
mmaannyy hhiigghh--qquuaalliittyy ssppeeccttrraa.. TThhee ssaammee ddaattaa aappppllyy ttoo ootthheerr pprroobblleemmss,, ee..gg.. eexxoottiicc eemmiissssiioonn pprroocceesssseess iinn tthhee
eejjeeccttaa,,  bbiippoollaarr  ssttrruuccttuurreess,,  aanndd  tthhee  nnaattuurree  ooff  tthhee  ccoommppaanniioonn  ssttaarr..

WWee pprrooppoossee SSTTIISS oobbsseerrvvaattiioonnss:: ((11)) AA fifinnaall uuppddaattee ooff tthhee cceennttrraall ssttaarr''ss wwiinndd ssppeeccttrruumm aatt sseelleecctteedd NNUUVV--ttoo--rreedd
wwaavveelleennggtthhss.. ((22)) BBrriieeff UUVV ssppeeccttrroossccooppyy wwiitthh tthhee MMAAMMAA eecchheellllee.. TThhiiss wwiillll bbee tthhee oonnllyy ssuucchh ddaattaa oobbttaaiinneedd aatt aa
ttiimmee wwhheenn tthhee ccoommppaanniioonn ssttaarr iiss nneeaarr aappooaassttrroonn.. ((33)) SSppeecciiaall ssaammpplliinngg ooff tthhee HHoommuunnccuulluuss eejjeeccttaa--nneebbuullaa uussiinngg
SSTTIISS//CCCCDD wwiitthh lloonngg eexxppoossuurree ttiimmeess.. TThhiiss wwaass ddoonnee oonnccee bbeeffoorree,, iinn 22000000,, aanndd mmaajjoorr cchhaannggeess hhaavvee ooccccuurrrreedd
ssiinnccee  tthheenn..
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IIDD:: 1155001144
NNeeww  CCoonnssttrraaiinnttss  oonn  tthhee  HHaarrdd  IIoonniizziinngg  PPhhoottoonn  BBuuddggeett  aanndd  tthhee  LLiiffeettiimmee  aanndd
OObbssccuurraattiioonn  ooff  QQuuaassaarrss  DDuurriinngg  tthhee  EEppoocchh  ooff  HHeelliiuumm  RReeiioonniizzaattiioonn

FFrreeddeerriicckk DDaavviieess

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  BBaarrbbaarraa
TThhee eeppoocchh ooff hheelliiuumm rreeiioonniizzaattiioonn wwaass aa mmaajjoorr mmiilleessttoonnee iinn tthhee hhiissttoorryy ooff tthhee UUnniivveerrssee,, aa ddiirreecctt ccoonnsseeqquueennccee
ooff ssuuppeerrmmaassssiivvee bbllaacckk hhoollee ggrroowwtthh aanndd tthhee ccuummuullaattiivvee oouuttppuutt ooff hhaarrdd iioonniizziinngg pphhoottoonnss bbyy qquuaassaarrss.. OOuurr
oobbsseerrvvaattiioonnss ooff tthhee HHee IIII LLyy--aallpphhaa ffoorreesstt wwiitthh HHSSTT//CCOOSS iinn 2266 qquuaassaarr ssiigghhttlliinneess sshhooww ssttrroonngg flfluuccttuuaattiioonnss aatt zz ~~
33,, ccoonnssiisstteenntt wwiitthh oouurr ssttaattee--ooff--tthhee--aarrtt ssiimmuullaattiioonnss ooff tthhee HHee IIII rreeiioonniizzaattiioonn eeppoocchh.. HHoowweevveerr,, oouurr ddeetteeccttiioonn ooff
ttrraannssmmiissssiioonn aatt zz >> 33..55 iiss iinnccoonnssiisstteenntt wwiitthh aallll HHee IIII rreeiioonniizzaattiioonn mmooddeellss.. RReessoollvviinngg tthhiiss ppuuzzzzllee rreeqquuiirreess aann
eexxtteennssiivvee ppaarraammeetteerr ssttuuddyy ooff HHee IIII rreeiioonniizzaattiioonn,, wwhhiicchh wwee pprrooppoossee ttoo ccaarrrryy oouutt uussiinngg oouurr ffaasstt,, eefffificciieenntt
ssiimmuullaattiioonnss.. TThhee HHee IIII LLyy--aallpphhaa ffoorreesstt iiss aallssoo sseennssiittiivvee ttoo tthhee eeffffeecctt ooff qquuaassaarr rraaddiiaattiioonn iilllluummiinnaattiinngg tthhee
iinntteerrggaallaaccttiicc mmeeddiiuumm,, kknnoowwnn aass tthhee pprrooxxiimmiittyy eeffffeecctt.. WWee hhaavvee ppeerrffoorrmmeedd aann aammbbiittiioouuss ggrroouunndd--bbaasseedd iimmaaggiinngg
aanndd ssppeeccttrroossccooppiicc ssuurrvveeyy ffoorr zz ~~ 33 qquuaassaarrss iinn tthhee ffoorreeggrroouunndd ooff HHeeIIII ssiigghhttlliinneess oobbsseerrvveedd wwiitthh HHSSTT//CCOOSS,, aanndd
ssttaattiissttiiccaallllyy ddeetteecctteedd tthhee ttrraannssvveerrssee pprrooxxiimmiittyy eeffffeecctt ffoorr tthhee fifirrsstt ttiimmee.. TThhee ssttrreennggtthh ooff tthhiiss eeffffeecctt ddeeppeennddss oonn
bbootthh tthhee qquuaassaarr lliiffeettiimmee aanndd tthhee ooppeenniinngg aannggllee ooff qquuaassaarr eemmiissssiioonn ((oorr tthhee ffrraaccttiioonn ooff oobbssccuurreedd qquuaassaarrss)),, aanndd
wwee pprrooppoossee ttoo uussee oouurr HHee IIII rreeiioonniizzaattiioonn ssiimmuullaattiioonnss ttoo iinntteerrpprreett tthhiiss nneeww mmeeaassuurreemmeenntt.. FFiinnaallllyy,, tthhee lliinnee--ooff--
ssiigghhtt pprrooxxiimmiittyy eeffffeecctt dduuee ttoo tthhee bbaacckkggrroouunndd qquuaassaarr pprroovviiddeess aann iinnddeeppeennddeenntt ccoonnssttrraaiinntt oonn tthhee qquuaassaarr
lliiffeettiimmee.. OOuurr pprreelliimmiinnaarryy ccoommppaarriissoonn ooff HHee IIII ssppeeccttrraa ttoo oouurr rraaddiiaattiivvee ttrraannssffeerr ssiimmuullaattiioonnss ssuuggggeessttss aa qquuaassaarr
lliiffeettiimmee >> 1100 MMyyrr.. WWee pprrooppoossee ttoo uussee oouurr HHee IIII rreeiioonniizzaattiioonn ssiimmuullaattiioonnss ttoo mmooddeell tthhiiss ddiivveerrssee sseett ooff
oobbsseerrvvaattiioonnss  aanndd  ffuullllyy  ccaappiittaalliizzee  oonn  tthhee  ffaarr--UUVV  lleeggaaccyy  ooff  HHSSTT..
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BBeeaaccoonnss  iinn  tthhee  ddaarrkk::  uussiinngg  tthhee  mmoosstt  ddiissttaanntt  ggaallaaxxiieess  ttoo  pprroobbee  ccoossmmiicc
rreeiioonniizzaattiioonn

SStteepphhaannee DDee  BBaarrrrooss

OObbsseerrvvaattooiirree  ddee  GGeenneevvee
OOnnee ooff tthhee mmaajjoorr uunnrreessoollvveedd pprroobblleemmss iinn mmooddeerrnn ccoossmmoollooggyy iiss wwhheenn aanndd hhooww tthhee uunniivveerrssee wwaass iioonniizzeedd.. TThhee
ccoonnsseennssuuss sscceennaarriioo iiss tthhaatt uullttrraa--ffaaiinntt,, llooww--mmaassss ggaallaaxxiieess ccoonnttrriibbuutteedd mmoosstt ttoo tthhee UUVV bbaacckkggrroouunndd aatt hhiigghh--
rreeddsshhiifftt aanndd tthhaatt rreeiioonniizzaattiioonn wwaass aann iinnhhoommooggeenneeoouuss pprroocceessss,, wwiitthh iioonniizzeedd bbuubbbblleess ccrreeaatteedd fifirrsstt aarroouunndd ggaallaaxxyy
oovveerrddeennssiittiieess.. TThhee vveerryy ssuurrpprriissiinngg ddiissccoovveerryy ooff LLyy--aallpphhaa eemmiissssiioonn lliinneess aarroouunndd aa llaarrggee ffrraaccttiioonn ooff tthhee mmoosstt
lluummiinnoouuss ggaallaaxxiieess aatt zz==77..44--88..77,, wwhheenn wwee eexxppeecctt tthhee uunniivveerrssee ttoo bbee hhiigghhllyy nneeuuttrraall,, ccoouulldd tthhuuss bbee eexxppllaaiinneedd bbyy
tthhee ffaacctt tthhaatt tthheeyy lliiee iinn llaarrggee HHIIII bbuubbbblleess wwhhiicchh wweerree iioonniizzeedd tthhaannkkss ttoo yyeett uunnddeetteecctteedd ffaaiinntteerr nneeiigghhbboorrss..
TThheeoorreettiiccaall mmooddeellss iinnddeeeedd pprreeddiicctt aa bboooosstt ooff uupp ttoo 66xx llaarrggeerr ggaallaaxxyy ccoouunnttss aarroouunndd tthhee bbrriigghhtteesstt ssoouurrcceess
ccoommppaarreedd ttoo tthhee ggeenneerraall fifieelldd,, wwhheenn pprroobbiinngg ddoowwnn ttoo lluummiinnoossiittiieess aass ffaaiinntt aass 00..11LL__UUVV ooff tthhee cceennttrraall ssoouurrccee..
HHeerree wwee pprrooppoossee aa ddiirreecctt tteesstt ooff tthheessee mmooddeellss bbyy sseeaarrcchhiinngg ffoorr ffaaiinntteerr nneeiigghhbboorrss aarroouunndd tthhrreeee bbrriigghhtt zz>>77..44
ggaallaaxxiieess eemmiittttiinngg LLyy--aallpphhaa,, iinncclluuddiinngg ttwwoo ssoouurrcceess tthhaatt lliiee oonnllyy 99 MMppcc ffrroomm eeaacchh ootthheerr aanndd ccoouulldd sshhaarree tthhee
ssaammee iioonniizzeedd bbuubbbbllee,, aass wweellll aass tthhee mmoosstt ddiissttaanntt ccoonnfifirrmmeedd LLyy--aallpphhaa eemmiitttteerr EEGGSSYY--88pp77 aatt zz==88..6688.. GGiivveenn tthhee
eexxppeecctteedd oovveerrddeennssiittiieess,, wwee hhaavvee tthhee ooppppoorrttuunniittyy ttoo ddeetteecctt 2200 ((aanndd uupp ttoo 5500)) nneeww zz~~77--99 ggaallaaxxiieess wwiitthh oonnllyy aa
mmooddeesstt iinnvveessttmmeenntt ooff HHSSTT ttiimmee.. TThheessee oobbsseerrvvaattiioonnss aarree tthhuuss mmaaxxiimmaallllyy eefffificciieenntt aatt pprroovviiddiinngg aa llaarrggee nnuummbbeerr
ooff pprreecciioouuss hhiigghh--rreeddsshhiifftt ttaarrggeettss ffoorr eeaarrllyy JJWWSSTT ssppeeccttrroossccooppyy ttoo ddiirreeccttllyy ssttuuddyy tthhee ggaallaaxxiieess tthhaatt aarree iinn tthhee
pprroocceessss ooff iioonniizziinngg tthhee uunniivveerrssee.. OOuurr iimmaaggiinngg wwiillll ffuurrtthheerr eennhhaannccee tthhee lleeggaaccyy ooff tthhee CCAANNDDEELLSS//EEGGSS fifieelldd,, aanndd
wwee  wwiillll  mmaakkee  tthhee  rreedduucceedd  ddaattaa  aavvaaiillaabbllee  ttoo  tthhee  ccoommmmuunniittyy  iimmmmeeddiiaatteellyy  ffoorr  JJWWSSTT  ffoollllooww--uupp..
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WWhhaatt  iiss  tthhee  mmeettaalllliicciittyy  ooff  tthhee  ccooooll  IISSMM  iinn  oouurr  oowwnn  GGaallaaxxyy??

AAnnnnaalliissaa DDee  CCiiaa

EEuurrooppeeaann  SSoouutthheerrnn  OObbsseerrvvaattoorryy  --  GGeerrmmaannyy
TThhee IInntteerrsstteellllaarr MMeeddiiuumm ((IISSMM)) hhaass aa ffuunnddaammeennttaall rroollee ffoorr ssttaarr aanndd ppllaanneett ffoorrmmaattiioonn,, aanndd tthhee eexxcchhaannggee ooff
mmeettaallss wwiitthhiinn tthhee bbaarryyoonn ccyyccllee.. RReemmaarrkkaabbllyy,, tthhee ccooooll IISSMM mmeettaalllliicciittyy iinn oouurr oowwnn GGaallaaxxyy iiss nnoott kknnoowwnn ttoo ddaattee,,
aanndd iitt iiss ttyyppiiccaallllyy aassssuummeedd ttoo bbee ssoollaarr.. IISSMM aabbuunnddaanncceess ccaann aanndd hhaavvee bbeeeenn mmeeaassuurreedd wwiitthh UUVV ssppeeccttrroossccooppyy,,
bbuutt aarree hheeaavviillyy aaffffeecctteedd bbyy tthhee pprreesseennccee ooff dduusstt.. RReeffrraaccttoorryy mmeettaallss aarree mmiissssiinngg ffrroomm tthhee ggaass--pphhaassee bbeeccaauussee
tthheeyy aarree lloocckkeedd iinnttoo dduusstt ggrraaiinnss ((dduusstt ddeepplleettiioonn)).. TThhee ddeeggeenneerraaccyy bbeettwweeeenn mmeettaalllliicciittyy aanndd dduusstt ddeepplleettiioonn
lliimmiitteedd ppaasstt ssttuuddiieess ttoo aassssuummee ssoollaarr mmeettaalllliicciittyy ffoorr tthhee GGaallaaccttiicc IISSMM,, aanndd aassssiiggnn aannyy ddeevviiaattiioonn ffrroomm iitt ttoo dduusstt
ddeepplleettiioonn.. IInn DDee CCiiaa eett aall.. 22001166 wwee hhaavvee ddeevveellooppeedd aa mmeetthhoodd ttoo cchhaarraacctteerriizzee dduusstt ddeepplleettiioonn wwiitthhoouutt
aassssuummppttiioonnss oonn tthhee mmeettaalllliicciittyy.. WWee ccaann nnooww mmeeaassuurree tthhee dduusstt--ccoorrrreecctteedd mmeettaalllliicciittyy iinn tthhee IISSMM,, aass lloonngg aass HH,,
ZZnn,, FFee,, aanndd aa tthhiirrdd mmeettaall aarree ccoonnssttrraaiinneedd,, wwhhiicchh wwee ccoolllleecctteedd ffoorr oonnllyy 1122 lliinneess ooff ssiigghhtt ssoo ffaarr.. WWee pprrooppoossee ttoo
eexxppaanndd aanndd iimmpprroovvee tthhiiss ssaammppllee ooff IISSMM mmeettaalllliicciittiieess bbyy oobbsseerrvviinngg 2255 hhoott ssttaarrss ((wwiitthh kknnoowwnn HH aanndd aatt ddiiffffeerreenntt
GGaallaaccttiicc llaattiittuuddeess aanndd EE((BB--VV)))) ddeeppllooyyiinngg aa SSTTIISS NNUUVV eecchheellllee sseettttiinngg tthhaatt wwiillll aallllooww uuss ttoo ccoonnssttrraaiinn ZZnn,, FFee,, aanndd
CCrr aabbuunnddaanncceess aalloonngg tthheessee lliinneess ooff ssiigghhtt.. WWee wwiillll lleeaarrnn 11)) wwhheetthheerr tthhee ccooooll IISSMM mmeettaalllliicciittyy ttoowwaarrdd aa ttoottaall ooff
3377 lliinneess ooff ssiigghhtt iiss rreeaallllyy ssoollaarr,, oorr ddeevviiaatteess ffrroomm iitt;; 22)) wwhheetthheerr tthheerree aarree rraaddiiaall ggrraaddiieennttss ooff mmeettaalllliicciittyy iinn tthhee
GGaallaaxxyy  IISSMM;;  aanndd  33))  wwhheetthheerr  lliinneess  ooff  ssiigghhtt  wwiitthh  hhiigghheerr  dduusstt  ccoonntteenntt  hhaavvee  aallssoo  hhiigghheerr  mmeettaalllliicciittyy..
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IIDD:: 1155223300
IInnnneerr  sstteellllaarr  hhaallooss  ooff  ssppiirraall  ggaallaaxxiieess::  aaccccrreettiioonn  oorr  iinn--ssiittuu  ffoorrmmaattiioonn??

RRooeellooff ddee  JJoonngg

LLeeiibbnniizz--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroopphhyyssiikk  PPoottssddaamm  ((AAIIPP))
TThhee sstteellllaarr hhaallooss ssuurrrroouunnddiinngg ssppiirraall ggaallaaxxiieess lliikkee tthhee MMiillkkyy WWaayy aarree tthhoouugghhtt ttoo bbee oolldd aanndd mmeettaall--ppoooorr.. IInnddeeeedd,,
wwee sseeee lliittttllee eevviiddeennccee ffoorr rreecceenntt ssttaarr ffoorrmmaattiioonn iinn tthhee ffoorrmm ooff mmaaiinn sseeqquueennccee ssttaarrss oorr HHee bbuurrnniinngg ssttaarrss iinn tthhee
ccoolloorr--mmaaggnniittuuddee ddiiaaggrraammss ((CCMMDDss)) ooff tthhee sstteellllaarr hhaallooss ooff tthhee 1166 nneeaarrbbyy ddiisskk ggaallaaxxiieess iinn oouurr GGHHOOSSTTSS HHSSTT
ssuurrvveeyy.. IItt iiss tthheerreeffoorree ssuurrpprriissiinngg,, tthhaatt wwee ddoo sseeee bbrriigghhtt AAssyymmppttoottiicc GGiiaanntt BBrraanncchh ((AAGGBB)) ssttaarrss iinn oouurr CCMMDDss,,
ssttaarrss tthhaatt aarree ttyyppiiccaallllyy bbeettwweeeenn 00..55 aanndd 22..55 GGyyrr oolldd.. RReecceenntt ssiimmuullaattiioonnss sshhooww ttwwoo vviiaabbllee mmooddeellss ffoorr tthhee oorriiggiinn
ooff tthheessee iinntteerrmmeeddiiaattee aaggee hhaalloo ssttaarrss:: 11)) tthheeyy hhaavvee bbeeeenn bbrroouugghhtt iinn bbyy ggaass--rriicchh,, ssttaarr--ffoorrmmiinngg,, rreecceennttllyy--
ddiissrruupptteedd  ssaatteelllliitteess  oorr  22))  tthheeyy  hhaavvee  bbeeeenn  ddiissllooddggeedd  ffrroomm  tthhee  mmaaiinn  ggaallaaxxyy  ddiisskk  bbyy  rreecceenntt  iinntteerraaccttiioonnss..  

TToo ccoonnssttrraaiinn tthheeiirr oorriiggiinn,, wwee pprrooppoossee ttoo uussee WWFFCC33 FF667733NN nnaarrrroowwbbaanndd iimmaaggiinngg oonn ttwwoo sstteellllaarr hhaallooss ttoo
ddeetteerrmmiinnee tthhee ffrraaccttiioonn ooff ccaarrbboonn ((CC)) ssttaarrss iinn tthhee ddeetteecctteedd AAGGBB ppooppuullaattiioonn.. CCllaassssiiccaall ccaarrbboonn ssttaarrss oonnllyy ffoorrmm
eeffffeeccttiivveellyy aatt lloowweerr mmeettaalllliicciittiieess (([[FFee//HH]]<<--00..33)) aanndd hheennccee wwiillll bbee llooww iinn nnuummbbeerr ccoommppaarreedd ttoo nnoorrmmaall ((MM--ttyyppee))
AAGGBB ssttaarrss iiff tthhiiss mmyysstteerriioouuss AAGGBB ppooppuullaattiioonn oorriiggiinnaatteess ffrroomm tthhee mmaaiinn ddiisskk,, bbuutt tthhee CC ssttaarr ffrraaccttiioonn wwiillll bbee hhiigghh
iiff tthheeyy oorriiggiinnaattee ffrroomm aaccccrreetteedd mmeettaall--ppoooorr ddwwaarrff ggaallaaxxiieess.. SSuucchh mmeeaassuurreemmeennttss aarree hhaarrdd ttoo ddoo iinn tthhee MMiillkkyy WWaayy
aanndd MM3311,, aanndd NNGGCC225533 iiss tthhee oonnllyy ddiisskk ggaallaaxxyy wwhheerree tthhiiss hhaalloo CC ssttaarr ffrraaccttiioonn hhaass bbeeeenn mmaappppeedd bbeeffoorree.. WWee wwiillll
ttrriippllee tthhiiss ssaammppllee bbyy mmeeaassuurriinngg MM--ttoo--CC ffrraaccttiioonnss aatt ddiissttaanncceess 1155--3300kkppcc aabboovvee tthhee mmiiddppllaannee ooff NNGGCC889911 aanndd
NNGGCC44556655.. TThhee rreellaattiivvee ddiissttrriibbuuttiioonnss ooff CC ssttaarrss,, MM--ggiiaannttss aanndd RRGGBB ssttaarrss wwiillll bbee ccoommppaarreedd ttoo oouurr ssuuiittee ooff hhaalloo
ffoorrmmaattiioonn  mmooddeellss  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  rreellaattiivvee  iimmppoorrttaannccee  ooff  aaccccrreettiioonn  vvss..  iinn  ssiittuu  ffoorrmmaattiioonn..
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GGiiaanntt  iimmppaaccttss  oonn  ggiiaanntt  ppllaanneettss

IImmkkee ddee  PPaatteerr

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  BBeerrkkeelleeyy
TThhee 22000099 iimmppaacctt aanndd rreecceenntt ssuuppeerrbboolliiddeess oonn JJuuppiitteerr ccaauugghhtt tthhee wwoorrlldd bbyy ssuurrpprriissee aanndd ccaasstt ddoouubbtt oonn iimmppaaccttoorr
flfluuxx eessttiimmaatteess ffoorr tthhee oouutteerr ssoollaarr ssyysstteemm.. EEnnhhaanncceedd aammaatteeuurr ppllaanneettaarryy iimmaaggiinngg tteecchhnniiqquueess yyiieelldd bbootthh hhiigghh
ssppaattiiaall rreessoolluuttiioonn ((eennaabblliinngg tthhee 22000099 iimmppaacctt ddeebbrriiss fifieelldd ddeetteeccttiioonn)) aanndd rraappiidd ffrraammee rraatteess ((eennaabblliinngg tthhee
22001100//22001122  iimmppaacctt  flflaasshh  ddeetteeccttiioonnss  aanndd  lliigghhttccuurrvvee  mmeeaassuurreemmeennttss))..

WWee pprrooppoossee aa TTooOO pprrooggrraamm ttoo iimmaaggee ffuuttuurree iimmppaaccttss oonn JJuuppiitteerr aanndd SSaattuurrnn.. TToo rreemmoovvee tthhee ppoossssiibbiilliittyy ooff
iimmppaacctt cclloouudd nnoonn--ddeetteeccttiioonnss,, tthhee pprrooggrraamm wwiillll bbee ttrriiggggeerreedd oonnllyy iiff aann eexxiissttiinngg iimmppaacctt ddeebbrriiss fifieelldd iiss sseeeenn,, aann
oobbjjeecctt oonn aa ccoolllliissiioonn ccoouurrssee wwiitthh JJuuppiitteerr oorr SSaattuurrnn iiss ddiissccoovveerreedd,, oorr aann iimmppaacctt lliigghhtt ccuurrvvee iiss mmeeaassuurreedd wwiitthh aann
eessttiimmaatteedd  ttoottaall  eenneerrggyy  llaarrggee  eennoouugghh  ttoo  ggeenneerraattee  aann  iimmppaacctt  cclloouudd  iinn  aa  ggiiaanntt  ppllaanneett  aattmmoosspphheerree  ((1100^̂1199  JJ))..

HHSSTT pprroovviiddeess tthhee oonnllyy wwaayy ttoo iimmaaggee tthheessee eevveennttss iinn tthhee uullttrraavviioolleett,, pprroovviiddiinngg iinnffoorrmmaattiioonn oonn aaeerroossooll aallttiittuuddeess
aanndd oonn ssmmaalllleerr ppaarrttiicclleess tthhaatt aarree lleessss vviissiibbllee ttoo ggrroouunndd--bbaasseedd iinnffrraarreedd oobbsseerrvvaattiioonnss.. HHiigghh--rreessoolluuttiioonn iimmaaggiinngg
wwiitthh pprrooppeerr ttiimmiinngg ((nnoott aacchhiieevvaabbllee ffrroomm tthhee ggrroouunndd)) iiss rreeqquuiirreedd ttoo mmeeaassuurree pprreecciisseellyy bbootthh tthhee vveelloocciittyy fifieellddss
ooff iimmppaacctt ssiitteess aanndd tthhee ooppttiiccaall ssppeeccttrruumm ooff iimmppaacctt ddeebbrriiss.. HHSSTT oobbsseerrvvaattiioonnss ooff ppaasstt iimmppaaccttss oonn JJuuppiitteerr hhaavvee
aallssoo sseerrvveedd bbootthh aass ccoorrnneerrssttoonneess ooff sscciieennccee iinnvveessttiiggaattiioonnss aatt ootthheerr wwaavveelleennggtthhss aanndd aass vveehhiicclleess ffoorr eeffffeeccttiivvee
ppuubblliicc  oouuttrreeaacchh..

LLaarrggee oouutteerr ssoollaarr ssyysstteemm iimmppaaccttss aarree ggoovveerrnneedd bbyy tthhee ssaammee pphhyyssiiccss aass iinn tthhee tteerrrreessttrriiaall eevveennttss tthhaatt ddoommiinnaattee
tthhee iimmppaacctt tthhrreeaatt ttoo hhuummaannss.. SSttuuddyyiinngg tthhee bbeehhaavviioorr ooff iimmppaaccttoorrss ooff vvaarriioouuss ssiizzeess aanndd ccoommppoossiittiioonnss,, aass tthheeyy
eenntteerr  tthhee  aattmmoosspphheerree  aatt  vvaarryyiinngg  aanngglleess  aanndd  ssppeeeeddss,,  wwiillll  bbeetttteerr  qquuaannttiiffyy  tteerrrreessttrriiaall  iimmppaacctt  hhaazzaarrddss..
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
PPllaanneettss  aanndd  PPllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 1155330044
CCoolllleeccttiinngg  tthhee  PPuuzzzzllee  PPiieecceess::  CCoommpplleettiinngg  HHSSTT''ss  UUVV++NNIIRR  SSuurrvveeyy  ooff  tthhee
TTRRAAPPPPIISSTT--11  SSyysstteemm  aahheeaadd  ooff  JJWWSSTT

JJuulliieenn ddee  WWiitt

MMaassssaacchhuusseettttss  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy
UUssiinngg tthhee SSppiittzzeerr SSppaaccee TTeelleessccooppee,, oouurr tteeaamm hhaass ddiissccoovveerreedd 77 EEaarrtthh--ssiizzeedd ppllaanneettss aarroouunndd tthhee nneeaarrbbyy UUllttrraa--
ccooooll ddwwaarrff ssttaarr TTRRAAPPPPIISSTT--11.. TThheessee ppllaanneettss aarree tthhee fifirrsstt ttoo bbee ssiimmuullttaanneeoouussllyy EEaarrtthh--ssiizzeedd,, tteemmppeerraattee,, aanndd
aammeennaabbllee ffoorr iinn--ddeepptthh aattmmoosspphheerriicc ssttuuddiieess wwiitthh ssppaaccee--bbaasseedd oobbsseerrvvaattoorriieess ((nnoottaabbllyy,, JJWWSSTT)).. TTRRAAPPPPIISSTT--11''ss
ssyysstteemm tthhuuss pprroovviiddeess uuss wwiitthh tthhee fifirrsstt ooppppoorrttuunniittyy ttoo pprroobbee tthhee aattmmoosspphheerreess ooff EEaarrtthh--ssiizzeedd eexxooppllaanneettss aanndd
sseeaarrcchh ffoorr ssiiggnnss ooff hhaabbiittaabbiilliittyy bbeeyyoonndd oouurr ssoollaarr ssyysstteemm,, wwhhiicchh wwiillll rreeqquuiirree ssppeeccttrraall iinnffoorrmmaattiioonn ffrroomm tthhee UUVV ttoo
tthhee  IIRR  ttoo  ccoommpplleettee  tthheeiirr  aattmmoosspphheerriicc  ppuuzzzzlleess..

WWee rreeqquueesstt 111144 HHSSTT oorrbbiittss ttoo ccoommpplleettee tthhee UUVV++NNIIRR ssuurrvveeyy ooff tthhee 77 ppllaanneettss iinn pprreeppaarraattiioonn ffoorr tthheeiirr iinn--ddeepptthh
ffoolllloowwuupp wwiitthh JJWWSSTT.. TThhee ssuuggggeesstteedd llooww--ddeennssiittyy ooff tthhee ppllaanneettss ccoommbbiinneedd wwiitthh tthheeiirr ccoommpplleexx oorrbbiittaall rreessoonnaannccee
cchhaaiinn iinnddiiccaattee tthhaatt tthheeyy mmiiggrraatteedd iinnwwaarrdd ttoo tthheeiirr ccuurrrreenntt ppoossiittiioonnss aanndd mmaayy hhaarrbboorr llaarrggee wwaatteerr rriicchh rreesseerrvvooiirr
oorr lleeffttoovveerr pprriimmoorrddiiaall HH22 aattmmoosspphheerreess.. WWee hhaavvee aallrreeaaddyy rruulleedd oouutt tthhee pprreesseennccee ooff cclleeaarr HH22 aattmmoosspphheerreess ffoorr
tthhee 55 iinnnneerrmmoosstt ppllaanneettss uussiinngg WWFFCC33 aanndd aarree rreeqquueessttiinngg 1166 WWFFCC33 oorrbbiittss ttoo ccoommpplleettee tthhee TTRRAAPPPPIISSTT--11 NNIIRR
rreeccoonnnnaaiissssaannccee ssuurrvveeyy.. OOuurr pprriimmaarryy rreeqquueesstt ccoonnssiissttss iinn 9988 SSTTIISS oorrbbiittss ttoo ccoommpplleettee tthhee ssuurrvveeyy ffoorr eexxtteennddeedd HH--
eexxoosspphheerreess aarroouunndd eeaacchh ooff tthhee ppllaanneettss.. HH--eexxoosspphheerreess aarree tthhee mmoosstt aacccceessssiibbllee oobbsseerrvvaabblleess ffoorr vvoollaattiillee
rreesseerrvvooiirrss,, wwhhiicchh hhaavvee nnoott bbeeeenn rruulleedd oouutt bbyy oouurr WWFFCC33 oobbsseerrvvaattiioonnss.. EExxoosspphheerree ddeetteeccttiioonn iiss oonnllyy aammeennaabbllee
uussiinngg HHSSTT uunniiqquuee ccaappaabbiilliittiieess iinn tthhee UUVV aanndd aarree ppiivvoottaall ttoo gguuiiddee JJWWSSTT''ss iinn--ddeepptthh ffoolllloowwuupp.. TThhee ccoommbbiinneedd
iinnffoorrmmaattiioonn ffrroomm HHSSTT''ss UUVV aanndd NNIIRR oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll aallllooww uuss ppuutt tthhee fifirrsstt ccrriittiiccaall ppiieecceess ooff tthhee aattmmoosspphheerriicc
ppuuzzzzllee  iinn  ppllaaccee  ffoorr  tthheessee  tteemmppeerraattee  eeaarrtthh--ssiizzeedd  wwoorrllddss..
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IIDD:: 1155113311
TThhee  fifirrsstt  nneeaarr--iinnffrraarreedd  rreeflfleeccttaannccee  ssppeeccttrruumm  ooff  aann  eexxooppllaanneett

JJeeaann--MMiicchheell DDeesseerrtt

UUnniivveerrssiitteeiitt  vvaann  AAmmsstteerrddaamm
AAmmoonnggsstt tthhee iimmppoorrttaanntt rreessuullttss tthhaatt ccaammee oouutt iinn tthhee fifieelldd ooff eexxooppllaanneettoollooggyy iiss tthhaatt cclloouuddss aanndd hhaazzeess iinn
eexxooppllaanneett aattmmoosspphheerreess sseeeemm ttoo bbee uubbiiqquuiittoouuss.. TThheeiirr pprreesseennccee pprroovviiddeess iimmppoorrttaanntt iinnffoorrmmaattiioonn oonn tthhee
cchheemmiissttrryy aanndd ccoommppoossiittiioonn ooff aattmmoosspphheerreess,, aanndd hhaavvee mmaajjoorr iimmppaacctt oonn ppllaanneettss'' eenneerrggyy bbuuddggeettss aanndd eevvoolluuttiioonnss..
AAeerroossoollss aarree aallssoo iimmppoorrttaanntt oobbsseerrvvaattiioonnaallllyy bbeeccaauussee tthheeyy pprreevveenntt pprroobbiinngg ddeeeeppeerr aattmmoosspphheerriicc ccoommppoossiittiioonn,,
aanndd tthheeyy hhaavvee bbeeeenn tthhee ccoommmmoonn iinntteerrpprreettaattiioonn iinn aa lloonngg lliisstt ooff ppuubblliisshheedd ffeeaattuurreelleessss ttrraannssmmiissssiioonn ssppeeccttrraa..
HHoowweevveerr,, nnoonnee ooff tthheessee iinnddiirreecctt ddeetteeccttiioonnss ccaann ddeefifinniitteellyy ccoonnfifirrmm oorr ddeennyy tthhee pprreesseennccee ooff aaeerroossoollss;; tthhuuss,, wwee
pprrooppoossee  aa  pprrooggrraamm  tthhaatt  wwiillll  cchhaannggee  oouurr  vviieeww  oonn  aaeerroossoollss  bbyy  llooookkiinngg  aatt  tthheeiirr  rreeflfleeccttiivviittyy..

TThheeoorreettiiccaall mmooddeellss aanndd llaabboorraattoorryy eexxppeerriimmeennttss hhaavvee lloonngg ssppeeccuullaatteedd oonn tthhee oorriiggiinnss aanndd pprrooppeerrttiieess ooff aaeerroossoollss
iinn eexxooppllaanneett aattmmoosspphheerreess.. MMoorree rreecceenntt ssttuuddiieess hhaavvee sshhoowwnn tthhaatt pphhoottoocchheemmiiccaall hhaazzeess ccaann bbee vveerryy rreeflfleeccttiivvee iinn
tthhee nneeaarr--IInnffrraarreedd ((NNIIRR)) ffoorr ppllaanneettss ccoooolleerr tthhaann 990000 KK.. WWee pprrooppoossee ttoo ttaacckkllee tthhiiss rreevvoolluuttiioonniizziinngg iiddeeaa bbyy
ppiioonneeeerriinngg aann oobbsseerrvvaattiioonnaall pprrooggrraamm tthhaatt wwiillll bbootthh tteesstt tthheessee nneeww mmooddeellss aanndd pprroovviiddee aa nnoovveell wwaayy ttoo ssttuuddyy
aattmmoosspphheerreess  ooff  eexxooppllaanneettss..

WWee wwiillll llooookk ffoorr rreeflfleeccttiivvee hhaazzeess iinn tthhee NNIIRR wwiitthh WWFFCC33 aanndd ddeelliivveerr tthhee fifirrsstt ggeeoommeettrriicc aallbbeeddoo ssppeeccttrruumm ((AAgg)) ooff
aann eexxooppllaanneett:: WWAASSPP--8800bb.. WWee wwiillll mmeeaassuurree eexxppeecctteedd rreeflfleeccttiivviittyy ((AAgg==00..55)) aatt hhiigghh lleevveell ooff ccoonnfifiddeennccee ((77--
SSiiggmmaa)),, aanndd ppuutt ssttrriinnggeenntt lliimmiittss oonn hhaazzee mmooddeellss.. TThhiiss pprrooggrraamm wwiillll pprroovviiddee aa ppaatthhwwaayy ttoowwaarrddss tthhee ssttuuddyy ooff
eexxooppllaanneettss aarroouunndd llooww mmaassss--ssttaarrss tthhrroouugghh tthheeiirr rreeflfleeccttiivviittyy,, wwhhiicchh iiss uurrggeenntt ssiinnccee tthheessee wwiillll bbee tthhee ggoollddeenn
ttaarrggeettss  ffoorr  JJWWSSTT..  OOnnllyy  HHSSTT  ccaann  pprroovviiddee  tthhee  rreeqquuiirreedd  pprreecciissiioonn  ffoorr  ssuucchh  aann  eexxppeerriimmeenntt..
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IIDD:: 1155001155

CCoonnssttrraaiinniinngg  tthhee  eevvoolluuttiioonn  ooff  tthhee  HHuubbbbllee  PPaarraammeetteerr  uussiinngg  ccoossmmiicc
cchhrroonnoommeetteerrss

HHuugghh DDiicckkiinnssoonn

UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMiinnnneessoottaa  --  TTwwiinn  CCiittiieess

SSuubbssttaannttiiaall iinnvveessttmmeenntt iiss bbeeiinngg mmaaddee iinn ssppaaccee-- aanndd ggrroouunndd--bbaasseedd mmiissssiioonnss wwiitthh tthhee ggooaall ooff rreevveeaalliinngg tthhee
nnaattuurree ooff tthhee oobbsseerrvveedd ccoossmmiicc aacccceelleerraattiioonn.. TThhiiss iiss oonnee ooff tthhee mmoosstt iimmppoorrttaanntt uunnssoollvveedd pprroobblleemmss iinn
ccoossmmoollooggyy  ttooddaayy..

WWee pprrooppoossee hheerree ttoo ccoonnssttrraaiinn tthhee eevvoolluuttiioonn ooff tthhee HHuubbbbllee ppaarraammeetteerr [[HH((zz))]] bbeettwweeeenn 11..33 << zz << 22,, uussiinngg tthhee
ccoossmmiicc cchhrroonnoommeetteerr mmeetthhoodd,, bbaasseedd oonn ddiiffffeerreennttiiaall aaggee mmeeaassuurreemmeennttss ffoorr ppaassssiivveellyy eevvoollvviinngg ggaallaaxxiieess.. EExxiissttiinngg
WWFFCC33--IIRR GG110022 aanndd GG114411 ggrriissmmss ddaattaa oobbttaaiinneedd bbyy tthhee WWIISSPP,, 33DD--HHSSTT++AAGGHHAASSTT,, FFIIGGSS,, aanndd CCLLEEAARR ssuurrvveeyyss wwiillll
yyiieelldd aa ssaammppllee ooff ~~114400 ssuuiittaabbllee ssttaannddaarrdd cclloocckkss,, eexxppaannddiinngg eexxiissttiinngg ssaammpplleess bbyy aa ffaaccttoorr ooff fifivvee.. TThheessee
aaddddiittiioonnaall ddaattaa wwiillll eennaabbllee uuss ttoo iimmpprroovvee eexxiissttiinngg ccoonnssttrraaiinnttss oonn tthhee eevvoolluuttiioonn ooff HH aatt hhiigghh rreeddsshhiifftt,, aanndd
iinnssooddooiinngg  ttoo  bbeetttteerr  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  ffuunnddaammeennttaall  nnaattuurree  ooff  ddaarrkk  eenneerrggyy..
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PPrroobbiinngg  CCOO--ddaarrkk  GGaass  wwiitthhiinn  tthhee  PPllaanncckk  GGaallaaccttiicc  CCoolldd  CClluummppss

CCooddyy DDiirrkkss

NNoorrtthhwweesstteerrnn  UUnniivveerrssiittyy
TThhee PPllaanncckk CCaattaalloogguuee ooff GGaallaaccttiicc CCoolldd CClluummppss ((PPGGCCCC)) hhaass iiddeennttiififieedd tthhee ccoollddeesstt rreeggiioonnss ooff iinntteerrsstteellllaarr dduusstt
aaccrroossss tthhee eennttiirree sskkyy bbaasseedd oonn ssuubbmmiilllliimmeetteerr eemmiissssiioonn.. TThheessee ssoouurrcceess rraannggee ffrroomm rreellaattiivveellyy ddiiffffuussee ccoolldd cclloouuddss
ttoo pprree--sstteellllaarr ccoorreess eemmbbeeddddeedd iinn ggiiaanntt mmoolleeccuullaarr cclloouuddss.. IInn rreecceenntt yyeeaarrss,, tthheeoorreettiiccaall aanndd oobbsseerrvvaattiioonnaall
eevviiddeennccee hhaass sshhoowwnn tthhaatt tthheerree eexxiissttss aa ccoommppoonneenntt ooff tthhee ccoolldd mmoolleeccuullaarr IISSMM tthhaatt iiss ""CCOO--ddaarrkk"" -- tthhaatt iiss,, iitt
ccoonnttaaiinnss vveerryy lliittttllee ccaarrbboonn mmoonnooxxiiddee,, tthhee mmoosstt ccoommmmoonn ttrraacceerr ooff mmoolleeccuullaarr hhyyddrrooggeenn,, aanndd tthhuuss iiss hhiiddddeenn aanndd
uunnaaccccoouunntteedd ffoorr iinn oouurr mmeeaassuurreemmeennttss ooff tthhee mmoolleeccuullaarr ccoonntteenntt ooff tthhee IISSMM.. TThhee PPGGCCCC rreepprreesseennttss aann eexxcceelllleenntt
tteesstt bbeedd ttoo pprroobbee ffoorr tthhiiss CCOO--ddaarrkk ggaass.. TToo ddoo ssoo,, wwee ccaann uussee tthhee hhiigghh--rreessoolluuttiioonn UUVV aabbssoorrppttiioonn lliinnee
ccaappaabbiilliittiieess ooff tthhee SSTTIISS iinnssttrruummeenntt ttoo pprroobbee ffoorr CCOO aatt hhiigghheerr sseennssiittiivviittiieess tthhaann CCOO eemmiissssiioonn lliinnee ssuurrvveeyyss..
FFuurrtthheerrmmoorree,, wwee ccaann iinnddeeppeennddeennttllyy mmeeaassuurree bbootthh tthhee mmoolleeccuullaarr hhyyddrrooggeenn aanndd ttoottaall hhyyddrrooggeenn ccoonntteenntt,, wwhhiicchh
hhaavvee bbeeeenn sshhoowwnn ttoo ccoorrrreellaattee wweellll wwiitthh CCll II aanndd OO II aabbssoorrppttiioonn,, rreessppeeccttiivveellyy.. AAss ppaarrtt ooff aa pprreevviioouuss aarrcchhiivvaall
ssuurrvveeyy,, wwee iiddeennttiififieedd eexxiissttiinngg SSTTIISS ssiigghhttlliinneess iinn tthhee sskkyy vviicciinniittyy ooff PPGGCCCC oobbjjeeccttss,, aanndd ffoouunndd tthhaatt aa ssuurrpprriissiinnggllyy
ssmmaallll nnuummbbeerr ooff tthheessee ssiigghhttlliinneess ddiissppllaayyeedd ssttrroonngg CCOO aabbssoorrppttiioonn.. TThhiiss ggeenneerraall llaacckk ooff CCOO aabbssoorrppttiioonn ddiirreeccttllyy
iinnddiiccaatteess tthhee pprreesseennccee ooff CCOO--ddaarrkk ggaass nneeaarr tthheessee ccoolldd dduusstt eemmiissssiioonn ssoouurrcceess.. HHoowweevveerr,, oouurr aarrcchhiivvaall ssttuuddyy
ffoouunndd nnoo hhiigghh--rreessoolluuttiioonn ffaarr--UUVV SSTTIISS ssppeeccttrraa ooff aannyy ssttaarrss tthhaatt lliiee ddiirreeccttllyy bbeehhiinndd aa PPGGCCCC ssoouurrccee.. WWee nnooww
pprrooppoossee ttoo oobbsseerrvvee sseevveenn ssiigghhttlliinneess tthhaatt pprroobbee tthhee cceennttrraall ccoorreess ooff tthheessee rreeggiioonnss,, aalllloowwiinngg uuss ttoo bbeetttteerr
cchhaarraacctteerriizzee  tthhee  pprreevvaalleennccee  aanndd  nnaattuurree  ooff  CCOO--ddaarrkk  ggaass  iinn  tthheessee  ssoouurrcceess..
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BBuuiillddiinngg  aann  aassttrroommeettrriicc  rreeffeerreennccee  ffrraammee  ffoorr  tteessttss  ooff  GGeenneerraall  RReellaattiivviittyy  wwiitthh
sstteellllaarr  oorrbbiittss  aatt  tthhee  GGaallaaccttiicc  cceenntteerr  wwiitthh  HHSSTT  aanndd  GGAAIIAA

TTuuaann DDoo

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  LLooss  AAnnggeelleess
TThhee sshhoorrtt--ppeerriioodd ssttaarr SS00--22 wwiillll rreeaacchh iittss cclloosseesstt aapppprrooaacchh ttoo tthhee ssuuppeerrmmaassssiivvee bbllaacckk hhoollee aatt tthhee GGaallaaccttiicc
cceenntteerr iinn 22001188 aatt aa sseeppaarraattiioonn ooff << 112200 AAUU.. TThhiiss eevveenntt wwiillll ooffffeerr tthhee fifirrsstt ooff aa sseerriieess ooff tteessttss ooff GGeenneerraall
RReellaattiivviittyy wwiitthh sstteellllaarr oorrbbiittss aarroouunndd aa ssuuppeerrmmaassssiivvee bbllaacckk hhoollee,, aann uunneexxpplloorreedd rreeggiimmee ffoorr tteessttss ooff ggrraavviittyy.. WWhhiillee
SS00--22 hhaass bbeeeenn mmoonniittoorreedd ffoorr oovveerr 2200 yyeeaarrss wwiitthh hhiigghh aanngguullaarr rreessoolluuttiioonn mmeeaassuurreemmeennttss ffrroomm tthhee ggrroouunndd,, tthhee
aassttrroommeettrriicc rreeffeerreennccee ffrraammee iiss ccuurrrreennttllyy nnoott ssttaabbllee eennoouugghh ffoorr GGRR tteessttss.. TThhee ccuurrrreenntt rreeffeerreennccee ffrraammee iiss
ccoonnssttrruucctteedd uussiinngg oobbsseerrvvaattiioonnss ooff 77 rraaddiioo mmaasseerrss wwiitthh nnaarrrrooww--fifieelldd aaddaappttiivvee ooppttiiccss iimmaaggiinngg ffrroomm tthhee ggrroouunndd..
WWhhiillee tthhiiss mmeetthhoodd pprroovviiddeess aa rreeffeerreennccee ffrraammee tthhaatt iiss ssttaabbllee eennoouugghh ttoo mmeeaassuurree tthhee KKeepplleerriiaann oorrbbiittss,, iitt ddooeess
nnoott mmeeeett tthhee mmoorree ssttrriinnggeenntt rreeqquuiirreemmeennttss nneeeeddeedd ttoo mmeeaassuurree ppoosstt--NNeewwttoonniiaann eeffffeeccttss ssuucchh aass tthhee pprreecceessssiioonn
ooff tthhee ppeerriiaappssee ooff tthhee oorrbbiitt.. TThhee ssmmaallll nnuummbbeerr ooff rreeffeerreennccee ssttaarrss aanndd tthhee ssyysstteemmaattiicc eerrrroorrss aassssoocciiaatteedd wwiitthh
uussiinngg llaarrggee mmoossaaiiccss ttoo oobbsseerrvvee tthheessee ssttaarrss lliimmiitt tthhee aaccccuurraaccyy ooff tthhiiss mmeetthhoodd.. WWee pprrooppoossee ttoo ccoonnssttrruucctt aa nneeww
rreeffeerreennccee ffrraammee ffoorr tteessttss ooff ggrraavviittyy wwiitthh WWFFCC33--IIRR oobbsseerrvvaattiioonnss iinn CCyycclleess 2255,, 2266,, && 2277.. WWhheenn ccoommbbiinneedd wwiitthh
aabbssoolluuttee ppoossiittiioonnss aanndd pprrooppeerr mmoottiioonnss ffrroomm GGAAIIAA,, tthheessee oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll pprroovviiddee tthhee rreeqquuiirreedd pprreecciissiioonn iinn tthhee
rreeffeerreennccee ffrraammee.. TThhee WWFFCC33--IIRR fifieelldd ooff vviieeww hhaass oovveerr 11000000 ttiimmeess ggrreeaatteerr aarreeaall ccoovveerraaggee tthhaann tthhee nnaarrrrooww--fifieelldd
AAOO oobbsseerrvvaattiioonnss,, pprroovviiddiinngg 33 ttiimmeess tthhee nnuummbbeerr ooff aabbssoolluuttee rreeffeerreennccee ssoouurrcceess ffrroomm GGAAIIAA.. TThhee pprrooppoosseedd
oobbsseerrvvaattiioonnss bbuuiilldd oonn aa lleeggaaccyy ooff HHSSTT,, GGAAIIAA,, aanndd aaddaappttiivvee ooppttiiccss ddaattaa ttoo ooppeenn aann eerraa ooff ggrraavviittaattiioonnaall sscciieennccee
wwiitthh  oorrbbiittss  aatt  tthhee  GGaallaaccttiicc  cceenntteerr..
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GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  IIGGMM

IIDD:: 1155116644
UUllttrraavviioolleett  ssppeeccttrroossccooppyy  ooff  tthhee  dduusstt  eexxttiinnccttiioonn  iinn  tthhee  MM3311  iinnnneerr  bbuullggee

HHuuii DDoonngg

IInnssttiittuuttoo  ddee  AAssttrroofifissiiccaa  ddee  AAnnddaalluucciiaa  ((IIAAAA))
TThhee eexxttiinnccttiioonn ccuurrvvee iinn tthhee cceennttrraall 225500 ppcc rreeggiioonn ooff tthhee MM3311 bbuullggee iiss ssuubbssttaannttiiaallllyy sstteeeeppeerr tthhaann tthhaatt iinn tthhee
MMiillkkyy WWaayy.. IInn aaddddiittiioonn,, tthheerree iiss aallssoo cclleeaarr eevviiddeennccee ffoorr aa ssttrroonngg 22117755 AAnnggssttrroomm eexxttiinnccttiioonn bbuummpp,, tthhee ssttrreennggtthh
ooff wwhhiicchh sshhoowwss vvaarriiaattiioonn aammoonngg ddiiffffeerreenntt dduussttyy cclluummppss iinn tthhee rreeggiioonn.. TToo bbeetttteerr uunnddeerrssttaanndd tthheessee iimmppoorrttaanntt
cchhaarraacctteerriissttiiccss ooff tthhee eexxttiinnccttiioonn pprrooppeerrttiieess aanndd tthheeiirr ssppaattiiaall vvaarriiaattiioonn,, wwee pprrooppoossee ttoo uussee tthhee HHSSTT//SSTTIISS,, tthhee
oonnllyy lloonngg--sslliitt uullttrraavviioolleett ssppeeccttrroossccooppiicc ddeetteeccttoorr aavvaaiillaabbllee,, ttoo oobbsseerrvvee ttwwoo pprroommiinneenntt dduussttyy cclluummppss.. CCoommbbiinniinngg
wwiitthh tthhee eexxiissttiinngg pphhoottoommeettrriicc ddaattaa,, wwee wwiillll ccoonnttrraasstt tthheessee dduussttyy cclluummppss wwiitthh nneeiigghhbboorriinngg eexxttiinnccttiioonn--ffrreeee
rreeggiioonnss ttoo ccoonnssttrruucctt tthheeiirr eexxttiinnccttiioonn ccuurrvveess,, wwhhiicchh wwiillll aallllooww uuss ttoo pprreecciisseellyy mmeeaassuurree tthhee ssllooppee iinn tthhee UUVV
wwaavveelleennggtthh rraannggee aanndd ttoo ttiigghhttllyy qquuaannttiiffyy tthhee wwiiddtthh aanndd ssttrreennggtthh ooff tthhee 22117755 AAnnggssttrroomm bbuummpp.. TThhee rreessuullttss
ccoommppaarreedd wwiitthh tthhee eexxiissttiinngg mmuullttii--wwaavveelleennggtthh ddaattaa wwiillll eennaabbllee uuss ttoo aaddddrreessss ssuucchh qquueessttiioonnss aass:: 11)) WWhhaatt ccaauusseess
tthhee sstteeeepp ssllooppee ooff tthhee eexxttiinnccttiioonn ccuurrvvee iinn tthhee MM3311 bbuullggee?? 22)) HHooww ddooeess tthhee vvaarriiaattiioonn ooff tthhee eexxttiinnccttiioonn ccuurrvvee,,
eessppeecciiaallllyy tthhee 22117755 AAnnggssttrroomm bbuummpp,, ddeeppeenndd oonn tthhee pprrooppeerrttiieess aanndd eennvviirroonnmmeennttss ooff tthhee cclluummppss?? TThhee rreessuullttss
ooff tthhiiss iinnvveessttiiggaattiioonn sshhoouulldd hhaavvee ssttrroonngg iimmpplliiccaattiioonnss ffoorr tthhee dduusstt eexxttiinnccttiioonn ccoorrrreeccttiioonnss ffoorr sstteellllaarr lliigghhtt ffrroomm
ootthheerr  ssiimmiillaarr  ggaallaaccttiicc  sspphheerrooiiddss..

9922 66//2277//22001177

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::
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PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::
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SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1155227700
TThhee  CCoooolleesstt  SSaammppllee  ooff  BBrroowwnn  DDwwaarrff  DDyynnaammiiccaall  MMaasssseess

TTrreenntt DDuuppuuyy

UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  aatt  AAuussttiinn
WWee pprrooppoossee aa 33--yyeeaarr oorrbbiitt mmoonniittoorriinngg pprrooggrraamm ttoo mmeeaassuurree tthhee fifirrsstt ddyynnaammiiccaall mmaasssseess ffoorr bbrroowwnn ddwwaarrffss bbeellooww
11110000 KK.. WWiitthh pprroojjeecctteedd sseeppaarraattiioonnss ooff oonnllyy 11--22 AAUU,, oouurr ttaarrggeettss aarree aammoonngg tthhee ttiigghhtteesstt ssuubbsstteellllaarr vviissuuaall
bbiinnaarriieess eevveerr ffoouunndd aanndd aarree aammeennaabbllee ttoo oorrbbiitt ddeetteerrmmiinnaattiioonnss wwiitthhiinn oonnllyy aa ffeeww yyeeaarrss.. WWhheenn ccoommbbiinneedd wwiitthh
oouurr ppaarraallllaaxx ddeetteerrmmiinnaattiioonnss,, tthheessee ddaattaa wwiillll yyiieelldd ddyynnaammiiccaall mmaasssseess wwiitthh <<1100%% uunncceerrttaaiinnttiieess.. OOuurr ttaarrggeettss hhaavvee
bbeeeenn ddiissccoovveerreedd aatt tthhee lliimmiittss ooff eexxiissttiinngg ffaacciilliittiieess aanndd tthhuuss pprroommiissee ttoo bbee tthhee oonnllyy vviiaabbllee oobbjjeeccttss iinn tthhiiss
tteemmppeerraattuurree  rreeggiimmee  ((335500--11000000  KK))  ffoorr  ddiirreecctt  mmaassss  mmeeaassuurreemmeennttss  dduurriinngg  tthhee  JJWWSSTT  eerraa..
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
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IIDD:: 1155001166

CCaalliibbrraattiinngg  tthhee  NNeeaarr--IInnffrraarreedd  TTiipp  ooff  tthhee  RReedd  GGiiaanntt  BBrraanncchh  wwiitthh  MMuullttiiwwaavveelleennggtthh
PPhhoottoommeettrryy

MMeerreeddiitthh DDuurrbbiinn

UUnniivveerrssiittyy  ooff  WWaasshhiinnggttoonn

TThhee nneeaarr--iinnffrraarreedd ((NNIIRR)) ttiipp ooff tthhee rreedd ggiiaanntt bbrraanncchh ((TTRRGGBB)) sshhoowwss oouuttssttaannddiinngg pprroommiissee aass aa ddiissttaannccee iinnddiiccaattoorr..
IInn tthhee JJWWSSTT eerraa,, tthhee NNIIRR--TTRRGGBB wwiillll bbrriiddggee tthhee ggaapp ffrroomm llooccaall ggeeoommeettrriicc ppaarraallllaaxx ((wwiitthh GGaaiiaa)) oouutt ttoo tthhee llooww--
vveelloocciittyy HHuubbbbllee flflooww iinn aa ssiinnggllee sstteepp,, iinn aallll ttyyppeess ooff ggaallaaxxiieess.. HHoowweevveerr,, tthheerree ccuurrrreennttllyy eexxiisstt sseevveerraall
iimmppeeddiimmeennttss ttoo JJWWSSTT''ss uussiinngg tthhee TTRRGGBB ttoo ffuullll aaddvvaannttaaggee.. DDaallccaannttoonn eett aall.. ((22001122)) pprreesseenntteedd tthhee mmoosstt
ccoommpprreehheennssiivvee ddaattaasseett aavvaaiillaabbllee ffoorr ccaalliibbrraattiinngg tthhee TTRRGGBB aabbssoolluuttee mmaaggnniittuuddee,, wwiitthh ooppttiiccaall aanndd NNIIRR ccoovveerraaggee ooff
2233 nneeaarrbbyy ddwwaarrff aanndd ssppiirraall ggaallaaxxiieess ssppaannnniinngg aa wwiiddee rraannggee ooff aaggeess aanndd mmeettaalllliicciittiieess.. HHoowweevveerr,, ssuubbttllee ooffffsseettss
bbeettwweeeenn  tthhiiss  ddaattaasseett,,  tthheeoorreettiiccaall  mmooddeellss,,  aanndd  gglloobbuullaarr  cclluusstteerrss  rraaiissee  ccoonncceerrnnss  aabboouutt  tthhee  ccaalliibbrraattiioonn..

WWee pprrooppoossee ttoo ppeerrffoorrmm aa ccoommpplleettee rree--rreedduuccttiioonn aanndd rree--aannaallyyssiiss ooff tthhiiss ddaattaasseett.. WWee hhaavvee ddeevveellooppeedd aa ppiippeelliinnee
tthhaatt lleevveerraaggeess ssiimmuullttaanneeoouuss fifittttiinngg ooff ooppttiiccaall aanndd NNIIRR ddaattaa ttoo pprroodduuccee NNIIRR pphhoottoommeettrryy ooff hhiigghheerr qquuaalliittyy aanndd
ccoommpplleetteenneessss,, wwiitthh uupp ttoo 11..55 mmaagg ggrreeaatteerr ddeepptthh tthhaann ccaann bbee aacchhiieevveedd wwiitthh tthhee NNIIRR aalloonnee.. WWiitthh tthhiiss aaddddeedd
ddeepptthh,, iimmpprroovveemmeennttss iinn pphhoottoommeettrriicc pprreecciissiioonn,, aanndd uuppddaatteedd WWFFCC33//IIRR PPSSFFss aanndd flfluuxx ccaalliibbrraattiioonn,, wwee wwiillll ddeerriivvee
uunniiffoorrmm,, pprreecciissee,, aanndd aaccccuurraattee NNIIRR TTRRGGBB mmeeaassuurreemmeennttss,, wwiitthh wwhhiicchh wwee wwiillll bbee aabbllee ttoo rreessoollvvee ssttaannddiinngg iissssuueess
wwiitthh tthhee TTRRGGBB ccoolloorr--aabbssoolluuttee mmaaggnniittuuddee rreellaattiioonn aanndd iittss bbeehhaavviioorr wwiitthh cchhaannggiinngg ssttaarr--ffoorrmmaattiioonn hhiissttoorriieess.. TThhiiss
wwoorrkk wwiillll llaayy tthhee ggrroouunnddwwoorrkk ffoorr eexxtteennddiinngg tthhee TTRRGGBB ddiissttaannccee ssccaallee oouutt ttoo aatt lleeaasstt 3377 MMppcc wwiitthh JJWWSSTT.. WWee wwiillll
rreelleeaassee tthhee rreessuullttiinngg 44--fifilltteerr ooppttiiccaall--NNIIRR pphhoottoommeettrryy aass HHLLSSPPss ffoorr uussee bbyy tthhee ccoommmmuunniittyy bbeeffoorree tthhee llaauunncchh ooff
JJWWSSTT,,  ttoo  sseerrvvee  aass  aa  rreessoouurrccee  ffoorr  pprrooppoossiinngg  ffoorr  sstteellllaarr  ppooppuullaattiioonn  oobbsseerrvvaattiioonnss  iinn  tthhee  NNIIRR..
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
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IIDD:: 1155113322

BBeeyyoonndd  MMAACCSS::  AA  SSnnaappsshhoott  SSuurrvveeyy  ooff  tthhee  MMoosstt  MMaassssiivvee  CClluusstteerrss  ooff  GGaallaaxxiieess  aatt
zz>>00..55

HHaarraalldd EEbbeelliinngg

UUnniivveerrssiittyy  ooff  HHaawwaaiiii

TTrruullyy mmaassssiivvee ggaallaaxxyy cclluusstteerrss ppllaayy aa ppiivvoottaall rroollee ffoorr aa wweeaalltthh ooff eexxttrraaggaallaaccttiicc aanndd ccoossmmoollooggiiccaall rreesseeaarrcchh ttooppiiccss,,
aanndd SSNNAAPPsshhoott oobbsseerrvvaattiioonnss ooff tthheessee ssyysstteemmss aarree iiddeeaallllyy ssuuiitteedd ttoo iiddeennttiiffyy tthhee mmoosstt pprroommiissiinngg cclluusstteerr ttaarrggeettss
ffoorr ffuurrtthheerr,, iinn--ddeepptthh ssttuuddyy.. TThhee ppoowweerr ooff tthhiiss aapppprrooaacchh wwaass ddeemmoonnssttrraatteedd bbyy AACCSS//WWFFCC33 SSNNAAPPsshhoottss ooff XX--rraayy
sseelleecctteedd MMAACCSS aanndd eeMMAACCSS cclluusstteerrss aatt zz>>00..33 oobbttaaiinneedd bbyy uuss iinn pprreevviioouuss CCyycclleess ((4444 ooff tthheemm iinn aallll ooff FF660066WW,,
FF881144WW,, FF111100WW,, aanndd FF114400WW)).. BBaasseedd oonn tthheessee ddaattaa,, tthhee CCLLAASSHH MMCCTT pprrooggrraamm sseelleecctteedd 1166 oouutt ooff 2255 ooff tthheeiirr
ttaarrggeettss ttoo bbee MMAACCSS cclluusstteerrss.. SSiimmiillaarrllyy,, aallll bbuutt oonnee ooff tthhee ssiixx mmoosstt ppoowweerrffuull cclluusstteerr lleennsseess sseelleecctteedd ffoorr iinn--ddeepptthh
ssttuuddyy bbyy tthhee HHSSTT FFrroonnttiieerr FFiieellddss iinniittiiaattiivvee aarree MMAACCSS ddeetteeccttiioonnss,, aanndd ssoo aarree 1166 ooff tthhee 2299 zz>>00..33 cclluusstteerrss
ttaarrggeetteedd  bbyy  tthhee  RREELLIICCSS  lleeggaaccyy  pprrooggrraamm..

WWee pprrooppoossee ttoo eexxtteenndd oouurr ssppeeccttaaccuullaarrllyy ssuucccceessssffuull SSNNAAPPsshhoott ssuurrvveeyy ooff tthhee mmoosstt XX--rraayy lluummiinnoouuss ddiissttaanntt
cclluusstteerrss ttoo aa rreeddsshhiifftt--mmaassss rreeggiimmee tthhaatt iiss ppoooorrllyy ssaammpplleedd bbyy aannyy ootthheerr pprroojjeecctt.. TTaarrggeettiinngg oonnllyy eexxttrreemmeellyy
mmaassssiivvee cclluusstteerrss aatt zz>>00..55 ffrroomm tthhee XX--rraayy sseelleecctteedd eeMMAACCSS ssaammppllee ((mmeeddiiaann vveelloocciittyy ddiissppeerrssiioonn:: 11118800 kkmm//ss)),,
tthhee pprrooppoosseedd pprrooggrraamm wwiillll ((aa)) iiddeennttiiffyy tthhee mmoosstt ppoowweerrffuull ggrraavviittaattiioonnaall tteelleessccooppeess aatt yyeett hhiigghheerr rreeddsshhiifftt ffoorr
tthhee nneexxtt ggeenneerraattiioonn ooff iinn--ddeepptthh ssttuuddiieess ooff tthhee ddiissttaanntt UUnniivveerrssee wwiitthh HHSSTT aanndd JJWWSSTT,, ((bb)) pprroovviiddee ccoonnssttrraaiinnttss oonn
tthhee mmaassss ddiissttrriibbuuttiioonn wwiitthhiinn tthheessee eexxttrreemmee ssyysstteemmss,, ((cc)) hheellpp iimmpprroovvee oouurr uunnddeerrssttaannddiinngg ooff tthhee pphhyyssiiccaall nnaattuurree
ooff ggaallaaxxyy--ggaallaaxxyy aanndd ggaallaaxxyy--ggaass iinntteerraaccttiioonnss iinn cclluusstteerr ccoorreess,, aanndd ((dd)) uunnvveeiill BBaallmmeerr BBrreeaakk GGaallaaxxiieess aatt zz~~22 aanndd
LLyymmaann--bbrreeaakk  ggaallaaxxiieess  aatt  zz>>66  aass  FF881144WW  ddrrooppoouuttss..

AAcckknnoowwlleeddggiinngg  tthhee  bbrrooaadd  ccoommmmuunniittyy  iinntteerreesstt  iinn  oouurr  ssaammppllee  wwee  wwaaiivvee  oouurr  ddaattaa  rriigghhttss  ffoorr  tthheessee  oobbsseerrvvaattiioonnss..
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1155330055
TThhee  SSeeccrreett  LLiivveess  ooff  CCeepphheeiiddss::  CCoommpplleettiinngg  tthhee  PPiiccttuurree  wwiitthh  HHSSTT--CCOOSS
OObbsseerrvvaattiioonnss  ooff  tthhee  NNeeaarreesstt  CCllaassssiiccaall  CCeepphheeiiddss,,  PPoollaarriiss  aanndd  ddeellttaa  CCeepphheeii

SSccootttt EEnnggllee

VViillllaannoovvaa  UUnniivveerrssiittyy
CCllaassssiiccaall CCeepphheeiiddss,, aalltthhoouugghh wweellll ssttuuddiieedd iinn tteerrmmss ooff tthheeiirr ccoossmmoollooggiiccaallllyy iimmppoorrttaanntt PPeerriioodd--LLuummiinnoossiittyy LLaaww,, aarree
pprroovviinngg ttoo bbee iinnccrreeaassiinnggllyy ccoommpplleexx aanndd aassttrroopphhyyssiiccaallllyy iinnttrriigguuiinngg iinn tteerrmmss ooff aattmmoosspphheerriicc eenneerrggeettiiccss.. TThhiiss
pprrooppoossaall eexxppaannddss oonn ddaattaa ccoolllleecctteedd bbyy uuss iinn pprreevviioouuss ccyycclleess ttoo pprroobbee CCeepphheeiidd aattmmoosspphheerreess,, uunnddeerrssttaanndd tthheeiirr
hheeaattiinngg mmeecchhaanniissmmss aanndd aannsswweerr iimmppoorrttaanntt qquueessttiioonnss.. OOuurr pprreevviioouuss CCOOSS FFUUVV ssppeeccttrraa rreevveeaalleedd aa wweeaalltthh ooff
1100,,000000--330000,,000000KK ppllaassmmaa eemmiissssiioonn lliinneess,, pphhaassee--lloocckkeedd wwiitthh eeaacchh CCeepphheeiidd''ss ppuullssaattiioonn ppeerriiooddss,, sshhoowwiinngg tthhaatt aa
ppuullssaattiioonn--ddrriivveenn hheeaattiinngg mmeecchhaanniissmm iiss aatt wwoorrkk.. TToo ssiiggnniifificcaannttllyy eexxppaanndd tthhee ppaarraammeetteerr ssppaaccee ooff tthhee CCeepphheeiidd
ssaammppllee,, wwee pprrooppoossee ffoouurr vviissiittss ttoo tthhee nneeaarreesstt aanndd bbrriigghhtteesstt CCeepphheeiidd,, PPoollaarriiss.. OOnnllyy ttwwoo CCOOSS ssppeeccttrraa ooff PPoollaarriiss
wweerree aaccqquuiirreedd pprreevviioouussllyy.. BBuutt wwee hhaavvee nnooww sseeeenn tthhaatt CCeepphheeiiddss uunnddeerrggoo ffaaiirrllyy llaarrggee FFUUVV eemmiissssiioonn lliinnee
vvaarriiaattiioonnss ((flfluuxx lleevveell ddiiffffeerreenncceess ooff 2200xx aanndd mmoorree)).. OObbsseerrvvaattiioonnss ooff tthhee uullttrraa--llooww aammpplliittuuddee PPoollaarriiss wwiillll ooffffeerr
rreemmaarrkkaabbllee iinnssiigghhttss iinnttoo tthhee eeffffeeccttss tthhaatt eevveenn mmiinniimmaall ppuullssaattiioonnss hhaavvee oonn aa ccooooll ssuuppeerrggiiaanntt aattmmoosspphheerree,,
eessppeecciiaallllyy wwhheenn ccoommppaarreedd ttoo ffuullll aammpplliittuuddee CCeepphheeiiddss aanndd aallssoo nnoonn--ppuullssaattiinngg ssuuppeerrggiiaannttss iinn tthhee iinnssttaabbiilliittyy ssttrriipp..
WWee hhaavvee aallssoo rreecceennttllyy pprroovveenn tthhaatt ddeellttaa CCeepp iiss aann XX--rraayy vvaarriiaabbllee,, wwiitthh aa ttiigghhtt ppuullssaattiioonn pphhaassee--rraannggee wwhheerree tthhee
ssttaarr''ss XX--rraayy aaccttiivviittyy iinnccrreeaasseess bbyy oovveerr 44xx.. HHoowweevveerr,, nnoo CCOOSS ssppeeccttrraa eexxiisstt aatt tthhiiss pphhaassee,, wwhhiicchh wwiillll bbee
nneecceessssaarryy ttoo ddeetteerrmmiinnee aattmmoosspphheerriicc ddeennssiittiieess aanndd ddyynnaammiiccss dduurriinngg tthhee XX--rraayy eennhhaanncceemmeenntt.. WWhheenn ccoommbbiinneedd
wwiitthh oouurr eexxiissttiinngg XX--rraayy aanndd FFUUVV ddaattaa sseett,, tthhee pprrooppoosseedd CCOOSS ddaattaa wwiillll aaddvvaannccee aa mmuucchh ddeeeeppeerr uunnddeerrssttaannddiinngg
ooff  CCeepphheeiiddss  aanndd  tthheeiirr  aattmmoosspphheerriicc  ppllaassmmaass..

9966 66//2277//22001177

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  IIGGMM

IIDD:: 1155113333
SSoollvviinngg  tthhee  MMyysstteerryy  ooff  GGaallaaxxyy  BBuullggeess  aanndd  BBuullggee  SSuubbssttrruuccttuurree

PPeetteerr EErrwwiinn

MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  eexxttrraatteerrrreessttrriisscchhee  PPhhyyssiikk
UUnnddeerrssttaannddiinngg ggaallaaxxyy bbuullggeess iiss ccrruucciiaall ffoorr uunnddeerrssttaannddiinngg ggaallaaxxyy eevvoolluuttiioonn aanndd tthhee ggrroowwtthh ooff ssuuppeerrmmaassssiivvee
bbllaacckk hhoolleess ((SSMMBBHHss)).. RReecceenntt ssttuuddiieess hhaavvee sshhoowwnn tthhaatt aatt lleeaasstt ssoommee ---- ppeerrhhaappss mmoosstt ---- ddiisskk--ggaallaaxxyy bbuullggeess aarree
aaccttuuaallllyy ccoommppoossiittee ssttrruuccttuurreess,, wwiitthh bbootthh ccllaassssiiccaall--bbuullggee ((sspphheerrooiidd)) aanndd ppsseeuuddoobbuullggee ((ddiisskkyy)) ccoommppoonneennttss;; tthhiiss
ccaallllss iinnttoo qquueessttiioonn tthhee ssttaannddaarrdd pprraaccttiiccee ooff uussiinngg ssiimmppllee,, llooww--rreessoolluuttiioonn bbuullggee//ddiisskk ddeeccoommppoossiittiioonnss ttoo
ddeetteerrmmiinnee sspphheerrooiidd aanndd SSMMBBHH mmaassss ffuunnccttiioonnss.. WWee pprrooppoossee WWFFCC33 ooppttiiccaall aanndd nneeaarr--IIRR iimmaaggiinngg ooff aa vvoolluummee-- aanndd
mmaassss--lliimmiitteedd ssaammppllee ooff llooccaall ddiisskk ggaallaaxxiieess ttoo ddeetteerrmmiinnee tthhee ffuullll rraannggee ooff ppuurree--ccllaassssiiccaall,, ppuurree--ppsseeuuddoobbuullggee,, aanndd
ccoommppoossiittee--bbuullggee ffrreeqquueenncciieess aanndd ppaarraammeetteerrss,, iinncclluuddiinngg sstteellllaarr mmaasssseess ffoorr ccllaassssiiccaall bbuullggeess,, ddiisskkyy ppsseeuuddoobbuullggeess,,
aanndd bbooxxyy//ppeeaannuutt--sshhaappeedd bbuullggeess.. WWee wwiillll ccoommbbiinnee tthhiiss wwiitthh ggrroouunndd--bbaasseedd ssppeeccttrroossccooppyy ttoo ddeetteerrmmiinnee tthhee
sstteellllaarr--kkiinneemmaattiicc aanndd ppooppuullaattiioonn cchhaarraacctteerriissttiiccss ooff tthhee ddiiffffeerreenntt ssuubbssttrruuccttuurreess rreevveeaalleedd bbyy oouurr WWFFCC33 iimmaaggiinngg..
TThhiiss wwiillll hheellpp rreessoollvvee ggrroowwiinngg uunncceerrttaaiinnttiieess aabboouutt tthhee ssttaattuuss aanndd nnaattuurree ooff bbuullggeess aanndd tthheeiirr rreellaattiioonn ttoo SSMMBBHH
mmaasssseess,, aanndd wwiillll pprroovviiddee aann eesssseennttiiaall llooccaall--uunniivveerrssee rreeffeerreennccee ffoorr uunnddeerrssttaannddiinngg bbuullggee ((aanndd SSMMBBHH)) ffoorrmmaattiioonn
aanndd  eevvoolluuttiioonn..
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SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1155116655
CCoonnnneeccttiinngg  mmaassss  aaccccrreettiioonn  aanndd  eejjeeccttiioonn  iinn  pprree--mmaaiinn  sseeqquueennccee  ssttaarrss

CCaatthheerriinnee EEssppaaiillllaatt

BBoossttoonn  UUnniivveerrssiittyy
MMaannyy pprree--mmaaiinn sseeqquueennccee ssttaarrss aarree ssuurrrroouunnddeedd bbyy cciirrccuummsstteellllaarr mmaatteerriiaall aanndd ddiissppllaayy tthhee ttyyppiiccaall ssiiggnnaattuurreess ooff
aassttrroopphhyyssiiccaall aaccccrreettiioonn ddiisskkss,, nnaammeellyy mmaassss aaccccrreettiioonn oonnttoo tthhee cceennttrraall oobbjjeecctt aanndd mmaassss eejjeeccttiioonn vviiaa jjeettss.. TThheerree
iiss aann oobbsseerrvveedd ccoorrrreellaattiioonn bbeettwweeeenn tthhee aaccccrreettiioonn rraattee oonnttoo tthhee ssttaarr aanndd tthhee mmaassss lloossss rraattee.. TThhiiss ssuuggggeessttss aa
lliinnkkeedd ffoorrmmaattiioonn mmeecchhaanniissmm,, pprreessuummaabbllyy tthhee sstteellllaarr mmaaggnneettiicc fifieelldd wwhhiicchh ccaann bbootthh cchhaannnneell mmaatteerriiaall oonnttoo tthhee
ssttaarr aass wweellll aass eejjeecctt iitt iinn ccoolllliimmaatteedd jjeettss aalloonngg ttwwiisstteedd fifieelldd lliinneess.. TThhiiss ccoorrrreellaattiioonn iiss bbaasseedd oonn sseeccoonnddaarryy
ttrraacceerrss ooff tthhee aaccccrreettiioonn rraattee aanndd mmaassss lloossss rraattee ((ee..gg..,, eemmiissssiioonn lliinneess)).. HHeerree wwee pprrooppoossee aa mmoorree ddiirreecctt tteesstt ooff
tthhee oobbsseerrvveedd ccoorrrreellaattiioonn bbeettwweeeenn mmaassss aaccccrreettiioonn aanndd eejjeeccttiioonn bbyy uussiinngg UUVV eemmiissssiioonn ttoo ddeetteecctt aaccccrreettiinngg ggaass
aanndd cceennttiimmeetteerr eemmiissssiioonn ttoo ttrraaccee tthhee jjeett wwhhiillee ddiisseennttaanngglliinngg tthhee iinnflfluueennccee ooff hhiigghh--eenneerrggyy XX--rraayy rraaddiiaattiioonn ffrroomm
tthhee  ssttaarr..  TThhiiss  wwoouulldd  bbee  tthhee  fifirrsstt  ssiimmuullttaanneeoouuss  HHSSTT--CChhaannddrraa--VVLLAA  oobbsseerrvvaattiioonn  ooff  aa  yyoouunngg,,  aaccccrreettiinngg  ssttaarr..
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SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
PPllaanneettss  aanndd  PPllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 1155113344
AA  gglloobbaall  mmaapp  ooff  tthheerrmmaall  iinnvveerrssiioonnss  ffoorr  aann  uullttrraa--hhoott  ppllaanneett

TToomm EEvvaannss

UUnniivveerrssiittyy  ooff  EExxeetteerr
WWAASSPP--112211bb iiss oonnee ooff tthhee ssttaannddoouutt eexxooppllaanneettss aavvaaiillaabbllee ffoorr aattmmoosspphheerriicc cchhaarraacctteerriizzaattiioonn,, bbootthh iinn ttrraannssmmiissssiioonn
aanndd eemmiissssiioonn,, dduuee ttoo iittss llaarrggee rraaddiiuuss ((11..88 RRjjuupp)),, hhiigghh tteemmppeerraattuurree ((~~22440000KK)),, aanndd bbrriigghhtt hhoosstt ssttaarr
((HH==99..44mmaagg)).. RReecceenntt WWFFCC33//GG114411 ttrraannssiitt aanndd eecclliippssee oobbsseerrvvaattiioonnss ooff WWAASSPP--112211bb bbyy oouurr ggrroouupp sshhooww cclleeaarr
ddeetteeccttiioonnss ooff wwaatteerr aatt 11..44 mmiiccrroonn tthhaatt aarree iinn aabbssoorrppttiioonn oonn tthhee nniigghhttssiiddee aanndd eemmiissssiioonn oonn tthhee ddaayyssiiddee,,
iimmppllyyiinngg tthhaatt tthhee ppllaanneett hhaass aa ddaayyssiiddee tthheerrmmaall iinnvveerrssiioonn.. CCoommbbiinneedd,, tthheessee ffaaccttoorrss mmaakkee WWAASSPP--112211bb tthhee bbeesstt
ttaarrggeett aavvaaiillaabbllee ttoo oobbsseerrvvaattiioonnaallllyy pprroobbee tthhee vvaarriiaattiioonn ooff tthheerrmmaall iinnvveerrssiioonnss wwiitthh lloonnggiittuuddee.. HHeerree wwee pprrooppoossee
ssppeeccttrroossccooppiicc pphhaassee--ccuurrvvee mmeeaassuurreemmeennttss ooff WWAASSPP--112211bb oovveerr aa ffuullll oorrbbiittaall ppeerriioodd wwiitthh WWFFCC33//GG114411.. GGiivveenn
tthhee mmeeaassuurreemmeenntt pprreecciissiioonn ddeemmoonnssttrraatteedd bbyy oouurr pprreevviioouuss ttrraannssiitt aanndd eecclliippssee oobbsseerrvvaattiioonnss wwiitthh WWFFCC33,, wwee
aannttiicciippaattee aann uunnpprreecceeddeenntteedd ssiiggnnaall--ttoo--nnooiissee ffoorr aa nneeaarr--iinnffrraarreedd eexxooppllaanneett pphhaassee ccuurrvvee.. CCoommbbiinneedd wwiitthh ssttaattee--ooff--
tthhee--aarrtt aattmmoosspphheerriicc rreettrriieevvaall aannaallyyssiiss aanndd cciirrccuullaattiioonn mmooddeellss,, oouurr ddaattaa wwiillll pprroodduuccee aa lloonnggiittuuddiinnaallllyy--rreessoollvveedd
mmaapp ooff tthhee aattmmoosspphheerriicc tthheerrmmaall ssttrruuccttuurree,, aanndd wwiillll ttrraacckk tthhee tthheerrmmaall iinnvveerrssiioonn wwiitthh lloonnggiittuuddee bbyy mmeeaassuurriinngg
tthhee 11..44 mmiiccrroonn HH22OO ffeeaattuurree aass iitt ttrraannssiittiioonnss ffrroomm aabbssoorrppttiioonn ttoo eemmiissssiioonn.. TThhiiss iinnffoorrmmaattiioonn--rriicchh ddaattaasseett wwiillll
pprroovviiddee vvaalluuaabbllee nneeww iinnssiigghhtt iinnttoo tthhee lloonngg--ssttaannddiinngg mmyysstteerryy ooff tthheerrmmaall iinnvveerrssiioonnss iinn hhoott ggaass ggiiaannttss,, wwhhiicchh wwiillll
pprroovviiddee  ccrriittiiccaall  ccoonnssttrraaiinnttss  ffoorr  tthhee  gglloobbaall  cciirrccuullaattiioonn  aanndd  tthhee  mmoolleeccuullaarr  ssoouurrcceess  tthhaatt  pprroodduuccee  tthheerrmmaall  iinnvveerrssiioonnss..
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PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
PPllaanneettss  aanndd  PPllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 1155113355
AAnn  eexxooppllaanneett  wwiitthh  aa  ssttrraattoosspphheerree::  sseeeekkiinngg  tthhee  uunnkknnoowwnn  aabbssoorrbbeerr

TToomm EEvvaannss

UUnniivveerrssiittyy  ooff  EExxeetteerr
TThhee eexxtteenntt ttoo wwhhiicchh ssiiggnniifificcaanntt ssttrraattoosspphheerreess ffoorrmm iinn hhiigghhllyy--iirrrraaddiiaatteedd ggaass ggiiaanntt eexxooppllaanneettss iiss ssttiillll aa mmaajjoorr
uunnrreessoollvveedd qquueessttiioonn iinn tthhee fifieelldd.. UUssiinngg WWFFCC33 GG114411,, wwee hhaavvee rreecceennttllyy mmeeaassuurreedd aa tthheerrmmaall eemmiissssiioonn ssppeeccttrruumm
ffoorr WWAASSPP--112211bb ((TT~~22770000KK)).. TThhee 11..44 mmiiccrroonn wwaatteerr bbaanndd iiss ssppeeccttrraallllyy--rreessoollvveedd iinn eemmiissssiioonn,, pprroovviiddiinngg aa cclleeaarr
ddeetteeccttiioonn ooff aa tthheerrmmaall iinnvveerrssiioonn iinn tthhee aattmmoosspphheerree.. FFrroomm tthhiiss mmeeaassuurreemmeenntt,, wwee ccoonncclluuddee tthhaatt tthhee mmoosstt lliikkeellyy
ccaauussee ooff tthhee iinnvveerrssiioonn iiss aabbssoorrppttiioonn ooff iimmppiinnggiinngg sstteellllaarr rraaddiiaattiioonn bbyy aa hhiigghh--aallttiittuuddee ooppttiiccaall aabbssoorrbbeerr,, aass ootthheerr
hheeaattiinngg mmeecchhaanniissmmss aarree aallmmoosstt cceerrttaaiinnllyy iinnssuufffificciieenntt.. IInnttrriigguuiinnggllyy,, tthhee GG114411 ssppeeccttrruumm aallssoo sshhoowwss aa flfluuxx eexxcceessss
aatt ~~11..2222 mmiiccrroonn,, wwhhiicchh ccaann bbee wweellll--eexxppllaaiinneedd bbyy vvaannaaddiiuumm ooxxiiddee eemmiissssiioonn.. IInnddeeeedd,, aabbssoorrppttiioonn bbyy vvaannaaddiiuumm
ooxxiiddee aanndd ttiittaanniiuumm ooxxiiddee hhaass bbeeeenn pprrooppoosseedd aass aa ppoossssiibbllee mmeeaannss bbyy wwhhiicchh ttoo ggeenneerraattee ssttrraattoosspphheerreess iinn tthhee
hhootttteesstt eexxooppllaanneettss.. HHoowweevveerr,, wwee aarree ccuurrrreennttllyy uunnaabbllee ttoo ddrraaww aa ccoonnfifiddeenntt ccoonncclluussiioonn oonn tthhee pprreesseennccee ooff
vvaannaaddiiuumm ooxxiiddee iinn tthhee aattmmoosspphheerree ooff WWAASSPP--112211bb wwiitthh tthhee aavvaaiillaabbllee ddaattaa.. WWee pprrooppoossee hheerree ttoo rreeccttiiffyy tthhiiss
ssiittuuaattiioonn,, bbyy eexxtteennddiinngg tthhee wwaavveelleennggtthh ccoovveerraaggee ooff tthhee mmeeaassuurreedd tthheerrmmaall ssppeeccttrruumm aaccrroossss tthhee 00..99--11..11 mmiiccrroonn
wwaavveelleennggtthh rraannggee uussiinngg WWFFCC33 GG110022.. TThhiiss wwiillll aallllooww uuss ttoo ttaarrggeett tthhee pprroommiinneenntt vvaannaaddiiuumm ooxxiiddee aanndd ttiittaanniiuumm
ooxxiiddee bbaannddss aatt tthheessee wwaavveelleennggtthhss,, wwhheerree tthhee flfluuxx ffrroomm tthhee ppllaanneett iiss ssttiillll hhiigghh.. IIff oobbsseerrvveedd,, aa lloonngg--tthheeoorriizzeedd
lliinnkk wwoouulldd bbee eessttaabblliisshheedd bbeettwweeeenn tthheessee iimmppoorrttaanntt cchheemmiiccaall ssppeecciieess aanndd tthheerrmmaall iinnvveerrssiioonnss iinn hhiigghhllyy--iirrrraaddiiaatteedd
aattmmoosspphheerreess..
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: AARR
GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  IIGGMM

IIDD:: 1155001177
MMooddeellss  ooff  SStteellllaarr  SSttrreeaammss  ffoorr  CCoonnssttrraaiinniinngg  LLooccaall  GGrroouupp  DDyynnaammiiccss  wwiitthh  HHSSTT
PPrrooppeerr  MMoottiioonn  DDaattaa

MMaarrkk FFaarrddaall

SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee
HHSSTT PPrrooppeerr MMoottiioonn ((PPMM)) mmeeaassuurreemmeennttss oovveerr tthhee ppaasstt ddeeccaaddee hhaavvee rreevvoolluuttiioonneedd oouurr uunnddeerrssttaannddiinngg ooff LLooccaall
GGrroouupp DDyynnaammiiccss.. TThhiiss ooffffeerrss tthhee ooppppoorrttuunniittyy ttoo oobbttaaiinn ccrruucciiaall nneeww ccoonnssttrraaiinnttss oonn tthhee oouutteerr hhaalloo ooff tthhee ttwwoo
mmaaiinn LLooccaall GGrroouupp ggaallaaxxiieess,, tthhee MMiillkkyy WWaayy aanndd MM3311.. TThheessee hhaallooss aarree ccrruucciiaall ffoorr uunnddeerrssttaannddiinngg tthhee ggrroowwtthh ooff
tthheessee ggaallaaxxiieess,, aanndd tthhee pphhyyssiiccss ooff tthhee ddwwaarrff ggaallaaxxyy ppooppuullaattiioonn aarroouunndd tthheemm.. YYeett tthheeiirr ssttrruuccttuurreess aanndd
ggrraavviittaattiioonnaall ppootteennttiiaall aarree vveerryy ppoooorrllyy kknnoowwnn.. WWee pprrooppoossee ttoo mmooddeell rreecceenntt HHSSTT PPMM ddaattaa ooff tthhee SSaaggiittttaarriiuuss aanndd
OOrrpphhaann sstteellllaarr ttiiddaall ssttrreeaammss wwiitthh aa nneeww ssttrreeaamm mmooddeelliinngg ffrraammeewwoorrkk,, wwhhiicchh uusseess aa ccoommbbiinnaattiioonn ooff ppaarrttiiccllee
sspprraayy mmooddeellss aanndd NN--bbooddyy ssiimmuullaattiioonnss iinn aa BBaayyeessiiaann ccoonntteexxtt.. TThhiiss wwoorrkk wwiillll mmeeaassuurree tthhee ttoottaall mmaasssseess ooff tthhee
MMWW aanndd tthhee LLMMCC,, aanndd ccoonnnneecctt tthhee oorrbbiittss ooff tthhee ssttrreeaamm pprrooggeenniittoorrss ttoo tthheeiirr ssttaarr ffoorrmmaattiioonn aanndd qquueenncchhiinngg.. IItt
wwiillll aallssoo pprroovviiddee aa ggeenneerraall ssooffttwwaarree ffrraammeewwoorrkk ttoo tthhee ccoommmmuunniittyy ffoorr mmooddeelliinngg ootthheerr ssttrreeaammss,, aanndd mmaakkiinngg
ddeettaaiilleedd  ccoommppaarriissoonn  ttoo  aa  rraannggee  ooff  oobbsseerrvvaattiioonnss  wwiitthh  HHSSTT  aanndd  ootthheerr  ffaacciilliittiieess..
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
PPllaanneettss  aanndd  PPllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 1155006688
AA  DDeettaaiilleedd  SSttuuddyy  ooff  RRoocckkyy  PPllaanneettaarryy  MMaatteerriiaall  iinn  tthhee  HHyyaaddeess

JJaayy FFaarriihhii

UUnniivveerrssiittyy  CCoolllleeggee  LLoonnddoonn
TThhee HHyyaaddeess iiss tthhee nneeaarreesstt ooppeenn cclluusstteerr,, rreellaattiivveellyy yyoouunngg,, aanndd ccoonnttaaiinniinngg nnuummeerroouuss AA--ttyyppee ssttaarrss.. IIttss yyoouutthh,,
ddiissttaannccee,, aanndd mmeettaalllliicciittyy mmaakkee iitt aann iiddeeaall ssiittee ttoo ssttuuddyy ppllaanneett ffoorrmmaattiioonn aarroouunndd 22--33 MMssuunn ssttaarrss,, aanndd iinn aa
ddyynnaammiiccaallllyy  cchhaalllleennggiinngg  eennvviirroonnmmeenntt..

DDuurriinngg oouurr HHSSTT CCOOSS SSnnaappsshhoott,, wwee ddiissccoovveerreedd tthhee oonnggooiinngg aaccccrreettiioonn ooff SSii--rriicchh aanndd CC--ddeefificciieenntt mmaatteerriiaall iinn ttwwoo
wwhhiittee ddwwaarrff HHyyaaddss.. TThhee lloowweerr lliimmiitt SSii//CC rraattiiooss ddeetteerrmmiinneedd ffrroomm tthheessee 440000ss eexxppoossuurreess iinnddiiccaattee tthhee mmaatteerriiaall iiss
mmoorree CC--ddeepplleetteedd tthhaann iinn cchhoonnddrriittiicc mmeetteeoorriitteess,, tthhee mmoosstt pprriimmiittiivvee rroocckkss iinn tthhee SSoollaarr SSyysstteemm.. OOuurr 22001133 KKeecckk
ddiissccoovveerryy ooff mmeettaall ppoolllluuttiioonn iinn aa tthhiirrdd HHyyaaddeess wwhhiittee ddwwaarrff iinnddiiccaatteess tthhaatt ppllaanneett ffoorrmmaattiioonn iiss ccoommmmoonn iinn tthhee
cclluusstteerr.. TTooggeetthheerr,, tthheessee tthhrreeee ssttaarrss iinnddiiccaattee tthhaatt ssuubbssttaannttiiaall mmiinnoorr bbooddiieess ppeerrssiisstt aatt sseevveerraall AAUU oorr mmoorree,, aanndd
pprroovviiddee aann uunnpprreecceeddeenntteedd ooppppoorrttuunniittyy ffoorr aa ddeettaaiilleedd ssttuuddyy ooff rroocckkyy eexxooppllaanneett pprreeccuurrssoorrss iinn aa cclluusstteerr
eennvviirroonnmmeenntt..

WWee pprrooppoossee ttoo oobbttaaiinn ddeettaaiilleedd aabbuunnddaanncceess ooff tthhee ppllaanneettaarryy ddeebbrriiss aatt tthheessee tthhrreeee ppoolllluutteedd HHyyaaddss,, wwhhiicchh
rreeqquuiirreess aa mmooddeesstt iinnvveessttmmeenntt ooff oobbsseerrvvaattoorryy ttiimmee.. TThhee mmaassss rraattiiooss bbeettwweeeenn CC,, OO,, MMgg,, aanndd SSii aarree aaccccuurraattee
iinnddiiccaattoorrss ooff tthhee tteemmppeerraattuurree aanndd oorrbbiittaall rreeggiioonnss wwhheerree tthhee ppaarreenntt bbooddiieess ffoorrmmeedd,, tthheeiirr wwaatteerr aanndd vvoollaattiillee
ccoonntteennttss.. WWee wwiillll aallssoo ddeetteecctt AAll aanndd FFee,, wwhhiicchh aarree kkeeyy iinnddiiccaattoorrss ooff ddiiffffeerreennttiiaattiioonn aanndd ggiiaanntt iimmppaaccttss aammoonngg
ppllaanneettaarryy  eemmbbrryyooss..

OOuurr pprrooppoosseedd oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll pprroovviiddee lleeggaaccyy vvaalluuee ffoorr ppllaanneett ffoorrmmaattiioonn mmooddeellss,, aanndd eessppeecciiaallllyy tthhoossee iinn
cclluusstteerr eennvviirroommeennttss.. TThheessee oobbsseerrvvaattiioonnss ccaannnnoott bbee ddoonnee ffrroomm tthhee ggrroouunndd oorr aatt ooppttiiccaall oorr lloonnggeerr wwaavveelleennggtthhss,,
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
MMaassssiivvee  BBllaacckk  HHoolleess  AAnndd  TThheeiirr  HHoosstt  GGaallaaxxiieess

IIDD:: 1155220000
AA  ccaassee  ssttuuddyy  ooff  aann  eexxttrreemmeellyy  lluummiinnoouuss,,  hhiigghhllyy  ssppaattiiaallllyy  eexxtteennddeedd  ssttaarrbbuurrsstt
oonnllyy  11..77GGyyrr  aafftteerr  tthhee  BBiigg  BBaanngg

DDuunnccaann FFaarrrraahh

VViirrggiinniiaa  PPoollyytteecchhnniicc  IInnssttiittuuttee  aanndd  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy
LLuummiinnoouuss ssttaarrbbuurrssttss,, ssyysstteemmss wwiitthh SSFFRRss eexxcceeeeddiinngg ~~11000000MMssuunn yyrr--11,, aarree pprreeddiicctteedd ttoo bbee eexxttrreemmeellyy rraarree aatt
zz>>33.. HHoowweevveerr,, rreecceenntt oobbsseerrvvaattiioonnss fifinndd ssuucchh ssyysstteemmss aatt rraatteess ooff tteennss ttoo hhuunnddrreeddss aabboovvee pprreeddiiccttiioonnss.. TThhiiss
ddiissccrreeppaannccyy iiss eexxttrreemmeellyy ddiifffificcuulltt ttoo eexxppllaaiinn.. CCaassee ssttuuddiieess ooff ssuucchh lluummiinnoouuss ssttaarrbbuurrssttss aarree tthhuuss ooff pprrooffoouunndd
iimmppoorrttaannccee ttoo uunnddeerrssttaanndd hhooww ssttaarr ffoorrmmaattiioonn iiss ttrriiggggeerreedd aanndd qquueenncchheedd aatt zz >> 33,, aanndd hheellpp rreeccoonncciillee mmooddeellss
wwiitthh  oobbsseerrvvaattiioonnss..  
  
OOuurr ggrroouupp hhaass bbeeeenn iinntteennssiivveellyy ssttuuddyyiinngg tthhee qquuaassaarr SSDDSSSS JJ116600770055..1166,, aatt zz == 33..6655 ((oorr 11..77GGyyrr aafftteerr tthhee BBiigg
BBaanngg)).. TThhiiss qquuaassaarr iiss aann eexxcceelllleenntt ccaassee ssttuuddyy ooff lluummiinnoouuss ssttaarr ffoorrmmaattiioonn aatt zz >> 33,, aanndd hhooww AAGGNN aaccttiivviittyy mmaayy
aaffffeecctt ssuucchh ssttaarr ffoorrmmaattiioonn.. SSDDSSSS JJ116600770055..1166 hhaarrbboorrss bbootthh aa bbrrooaadd--lliinnee,, lluummiinnoouuss qquuaassaarr aanndd aann eexxttrreemmeellyy
hhiigghh ssttaarr ffoorrmmaattiioonn rraattee,, wwiitthh aann AAGGNN lluummiinnoossiittyy ooff ~~1100^̂4477 eerrggss ss--11 aanndd aann SSFFRR ooff ~~22000000 MMssooll yyrr--11.. SSuubb--mmmm
iinntteerrffeerroommeettrryy hhaass ffuurrtthheerr rreevveeaalleedd tthhaatt tthhee ssttaarr ffoorrmmaattiioonn iiss hhiigghhllyy ssppaattiiaallllyy eexxtteennddeedd oonn ssccaalleess uupp ttoo 4400kkppcc..
FFuurrtthheerrmmoorree,,  VVLLAA  oobbsseerrvvaattiioonnss  sshhooww  aann  eemmeerrggiinngg  ~~44kkppcc  rraaddiioo  jjeett..

WWee hheerree pprrooppoossee WWFFCC33 iimmaaggiinngg wwiitthh tthhee ffoolllloowwiinngg ggooaallss:: ((11)) ttoo sseett pprreecciissee ccoonnssttrraaiinnttss oonn aannyy lleennssiinngg
mmaaggnniifificcaattiioonn,, ((22)) ttoo ddeetteerrmmiinnee tthhee mmoorrpphhoollooggyy aanndd ccoolloorr ssttrruuccttuurree ooff tthhee eexxtteennddeedd ssttaarr ffoorrmmaattiioonn,, ((33)) ttoo
ccoommppaarree tthhee ooppttiiccaall mmoorrpphhoollooggyy ooff tthhee ssttaarr ffoorrmmaattiioonn ttoo tthhaatt sseeeenn iinn tthhee ssuubb--mmmm ddaattaa,, aanndd ((44)) ttoo sseeaarrcchh ffoorr
eevviiddeennccee  tthhaatt  SSDDSSSS  JJ116600770055..1166  rreessiiddeess  iinn  aa  pprroottoocclluusstteerr..
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SStteellllaarr  PPooppuullaattiioonnss

IIDD:: 1155333366
TThhee  GGlloobbuullaarr  CClluusstteerr  SSyysstteemmss  ooff  LLooccaall  GGrroouupp  DDwwaarrff  GGaallaaxxiieess

AAnnnneettttee FFeerrgguussoonn

UUnniivveerrssiittyy  ooff  EEddiinnbbuurrgghh,,  IInnssttiittuuttee  ffoorr  AAssttrroonnoommyy
WWee pprrooppoossee ttoo oobbttaaiinn ddeeeepp AACCSS aanndd WWFFCC33 iimmaaggiinngg ooff 2266 gglloobbuullaarr cclluusstteerrss ((GGCCss)) llyyiinngg iinn tthhrreeee LLooccaall GGrroouupp
ddwwaarrff ggaallaaxxiieess ---- NNGGCC 114477,, NNGGCC 118855 aanndd NNGGCC 66882222.. TThheessee tthhrreeee ggaallaaxxiieess ppoosssseessss tthhee rriicchheesstt ddwwaarrff ggaallaaxxyy
GGCC ssyysstteemmss kknnoowwnn wwiitthhiinn tthhee LLooccaall GGrroouupp aanndd oouurr ssaammppllee rreepprreesseennttss tthheeiirr eennttiirree GGCC ppooppuullaattiioonnss.. WWee wwiillll
cchhaarraacctteerriizzee,, iinn uunnpprreecceeddeenntteedd ddeettaaiill,, tthhee pprrooppeerrttiieess ooff tthhee GGCCss iinn tthheessee llooww mmaassss ssyysstteemmss aanndd ccoonnssttrruucctt aa
rreeffeerreennccee ddaattaasseett aaggaaiinnsstt wwhhiicchh ttoo ccoommppaarree tthhee pprrooppeerrttiieess ooff ssuussppeecctteedd aaccccrreetteedd ffaammiilliieess ooff GGCCss iinn tthhee MM3311
aanndd MMiillkkyy WWaayy hhaallooss.. OOuurr ddeeeepp iimmaaggiinngg wwiillll aallllooww uuss ttoo ddeerriivvee tthhee pprrooppeerrttiieess ooff tthhee ccoonnssttiittuueenntt sstteellllaarr
ppooppuullaattiioonnss ((ee..gg.. mmeettaalllliicciittiieess,, HHBB mmoorrpphhoollooggiieess)) ooff tthhee GGCCss,, aass wweellll aass tthheeiirr ssttrruuccttuurraall ppaarraammeetteerrss aanndd lliinnee--ooff--
ssiigghhtt ddiissttaanncceess,, aanndd qquuaannttiiffyy tthhee vvaarriiaattiioonn wwiitthhiinn aanndd bbeettwweeeenn GGCC ssyysstteemmss iinn ggaallaaxxiieess ooff tthhee ddEE aanndd ddIIrrrr
ccllaasssseess.. IInn aaddddiittiioonn,, oouurr iimmaaggiinngg wwiillll ffaacciilliittaattee tthhee ccoonnssttrruuccttiioonn ooff ddeeeepp ccoolloouurr--mmaaggnniittuuddee ddiiaaggrraammss ffoorr aa wwiiddee
sswwaatthhee ooff tthhee fifieelldd ppooppuullaattiioonnss iinn tthheessee ddwwaarrff ggaallaaxxiieess,, ffrroomm wwhhiicchh wwee wwiillll eexxttrraacctt ddeettaaiilleedd ssttaarr ffoorrmmaattiioonn
hhiissttoorriieess.. TThhiiss wwiillll eennaabbllee uuss ttoo aannaallyyssee ssppaattiiaall vvaarriiaattiioonnss iinn tthheeiirr sstteellllaarr mmaassss aasssseemmbbllyy hhiissttoorriieess
((ccoommpplleemmeennttiinngg pprreevviioouuss ddeeeepp ssiinnggllee fifieelldd ssttuuddiieess ooff tthheessee ssyysstteemmss)) aanndd qquuaannttiittaattiivveellyy ccoommppaarree tthhee hhiissttoorryy ooff
ssttaarr  ffoorrmmaattiioonn  aass  ttrraacceedd  bbyy  fifieelldd  ssttaarrss  aanndd  GGCCss..
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  IIGGMM

IIDD:: 1155227711
CCaann  LLooww--LLuummiinnoossiittyy  GGaallaaxxiieess  RReeiioonniizzee  tthhee  UUnniivveerrssee??

HHaarrrryy FFeerrgguussoonn

SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee
TThhee pprreevvaaiilliinngg wwiissddoomm iiss tthhaatt llooww--lluummiinnoossiittyy ggaallaaxxiieess aarree rreessppoonnssiibbllee ffoorr ccoossmmiicc rreeiioonniizzaattiioonn.. IIff tthhiiss iiss ttrruuee,,
tthheenn llooww--lluummiinnoossiittyy ggaallaaxxiieess aatt hhiigghh rreeddsshhiifftt hhaavvee ttoo bbee ddiiffffeerreenntt ffrroomm mmoosstt ooff tthhee llooww--lluummiinnoossiittyy ggaallaaxxiieess
ssttuuddiieedd ttoo ddaattee aatt llooww rreeddsshhiifftt,, wwhhiicchh aabbssoorrbb ttoooo mmuucchh ooff tthheeiirr iioonniizziinngg rraaddiiaattiioonn.. WWhhiillee iitt iiss ppoossssiibbllee tthhaatt
hhiigghh--zz ddwwaarrff ggaallaaxxiieess hhaavvee tthhee ssaammee mmeettaalllliicciittyy aatt fifixxeedd mmaassss aanndd ssttaarr--ffoorrmmaattiioonn rraattee aass llooww--rreeddsshhiifftt ggaallaaxxiieess,,
tthheeyy aarree ddiiffffeerreenntt iinn oonnee kkeeyy rreessppeecctt.. AAtt fifixxeedd ddaarrkk--hhaalloo mmaassss,, tthheeyy aarree pprroobbaabbllyy mmuucchh ddeennsseerr ((hhaavviinngg
ccoollllaappsseedd eeaarrlliieerr)).. TThhiiss ccoouulldd lleeaadd ttoo hhiigghheerr ssttaarr--ffoorrmmaattiioonn ssuurrffaaccee ddeennssiittiieess mmoorree ccaappaabbllee ooff ccrreeaattiinngg ccaavviittiieess
iinn  tthhee  IISSMM..  BBuutt  tthhee  ddeennsseerr  hhaallooss  ooff  ssuurrrroouunnddiinngg  ggaass  ccoouulldd  bbee  hhaarrddeerr  ttoo  cclleeaarr..  

TThheerree iiss aa ccrriittiiccaall nneeeedd ffoorr ffuurrtthheerr oobbsseerrvvaattiioonnss ttoo vvaalliiddaattee aanndd tteesstt pphhyyssiiccaall mmooddeellss ffoorr tthhee ttrreennddss ooff
eessccaappiinngg iioonniizziinngg ccoonnttiinnuuuumm wwiitthh rreeddsshhiifftt,, lluummiinnoossiittyy,, aanndd ssuurrffaaccee ddeennssiittyy.. JJWWSSTT wwiillll nnoott bbee aabbllee ttoo mmeeaassuurree
iioonniizziinngg rraaddiiaattiioonn dduurriinngg tthhee eeppoocchh ooff rreeiioonniizzaattiioonn bbeeccaauussee tthhee IIGGMM aabbssoorrbbss mmoosstt ooff tthhee pphhoottoonnss.. TToo pprreeppaarree
ffoorr JJWWSSTT,, wwee nneeeedd ttoo uussee tthhee uullttrraavviioolleett ccaappaabbiilliittiieess ooff HHSSTT ttoo mmeeaassuurree ddiivveerrssee ssaammpplleess ooff ggaallaaxxiieess aatt zz<<33,,
wwhheerree  wwee  ccaann  sseeee  tthhee  pphhoottoonnss  aanndd  qquuaannttiiffyy  tthhee  ttrreennddss  wwiitthh  ootthheerr  ggaallaaxxyy  pprrooppeerrttiieess..  

AAss aa ccoommpplleemmeenntt ttoo ootthheerr ssttuuddiieess,, wwee pprrooppoossee ttoo ccoonnssttrraaiinn tthhee LLyymmaann--ccoonnttiinnuuuumm eemmiissssiioonn ffrroomm 88 rreellaattiivveellyy
llooww--lluummiinnoossiittyy ssttrroonnggllyy--lleennsseedd ggaallaaxxiieess aatt 11<<zz<<33.. CCoouupplleedd wwiitthh oonnggooiinngg wwoorrkk aatt zz ~~ 00,, tthhiiss wwiillll aallllooww uuss ttoo
tteesstt  ffoorr  rreeddsshhiifftt  eevvoolluuttiioonn  iinn  tthhee  pphhyyssiiccaall  oobbsseerrvvaabblleess  tthhaatt  ccaann  bbee  uusseedd  ttoo  pprreeddiicctt  LLyymmaann--ccoonnttiinnuuuumm  rraaddiiaattiioonn..
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: AARR
MMaassssiivvee  BBllaacckk  HHoolleess  AAnndd  TThheeiirr  HHoosstt  GGaallaaxxiieess

IIDD:: 1155001188
PPllaassmmaa  ssiimmuullaattiioonnss  tthhaatt  mmeeeett  tthhee  cchhaalllleennggeess  ooff  HHSSTT  &&  JJWWSSTT  AAccttiivvee  NNuucclleeii  &&
SSttaarrbbuurrsstt  oobbsseerrvvaattiioonnss

GGaarryy FFeerrllaanndd

UUnniivveerrssiittyy  ooff  KKeennttuucckkyy
RReecceenntt HHSSTT AAGGNN mmoonniittoorriinngg pprrooggrraammss,, ssuucchh aass tthhee SSTTOORRMM CCaammppaaiiggnn,, hhaavvee rreessuulltteedd iinn tthhee ddeefifinniittiivvee sseett ooff
eemmiissssiioonn--lliinnee--ccoonnttiinnuuuumm llaagg mmeeaassuurreemmeennttss.. TThhee ggooaallss aarree ttoo mmeeaassuurree tthhee ssttrruuccttuurree ooff tthhee iinnnneerr rreeggiioonnss ooff aann
AAGGNN,, uunnddeerrssttaanndd tthhee pphhyyssiiccss ddrriivviinngg tthhee vvaarriiaabbiilliittyy,, aanndd uussee tthhiiss ttoo ppllaaccee bbllaacckk hhoollee mmaassss ddeetteerrmmiinnaattiioonnss oonn
aann eevveenn fifirrmmeerr ffoooottiinngg.. PPhhoottooiioonniizzaattiioonn mmooddeellss mmaakkee iitt ppoossssiibbllee ttoo ccoonnvveerrtt tthheessee oobbsseerrvvaattiioonnss iinnttoo pphhyyssiiccaall
ppaarraammeetteerrss ssuucchh aass cclloouudd ddeennssiittyy oorr llooccaattiioonn.. HHeerree II pprrooppoossee ttoo iimmpprroovvee tthhee ttrreeaattmmeenntt ooff eemmiissssiioonn ffrroomm
ssppeecciieess lliikkee CC IIVV,, CC IIIIII]],, MMgg IIII,, oorr FFee IIII iinn tthhee ssppeeccttrraall // ppllaassmmaa ssiimmuullaattiioonn ccooddee CClloouuddyy.. LLiikkee aallll ppllaassmmaa ccooddeess,,
CClloouuddyy uusseess aa mmooddiififieedd ttwwoo--lleevveell aapppprrooxxiimmaattiioonn ttoo ssoollvvee ffoorr tthhee iioonniizzaattiioonn ooff mmaannyy--eelleeccttrroonn iioonnss.. II hhaavvee
ppaarrttiicciippaatteedd iinn mmeeeettiinnggss oonn mmooddeelliinngg TTookkaammaakk ppllaassmmaass,, wwhhiicchh sshhaarree mmaannyy ooff tthhee pprrooppeerrttiieess ooff tthhee BBLLRR ooff
AAGGNN aanndd hhaavvee tthhee aaddvvaannttaaggee ooff bbeeiinngg aa ccoonnttrroolllleedd llaabboorraattoorryy eennvviirroonnmmeenntt.. TThheessee ddiissccuussssiioonnss hhaavvee lleedd ttoo tthhee
ddeevveellooppmmeenntt ooff tteessttss ttoo sshhooww tthhee ddeennssiittyy rraannggee oovveerr wwhhiicchh tthhee ttwwoo--lleevveell aapppprrooxxiimmaattiioonn iiss vvaalliidd.. IItt ffaaiillss aatt
tthhee ddeennssiittiieess wwhheerree tthhee ssttrroonngg UUVV lliinneess ffoorrmm.. II wwiillll uussee tthhee aattoommiicc ddaattaa aavvaaiillaabbllee wwiitthhiinn tthhee ffuussiioonn mmooddeelliinngg
ccoommmmuunniittyy,, aalloonngg wwiitthh tthhee mmeetthhooddss tthheeyy hhaavvee ddeevveellooppeedd,, ttoo iimmpprroovvee CClloouuddyy mmooddeellss ssoo tthhaatt tthheeyy ccaann bbeetttteerr
iinnffoorrmm uuss ooff tthhee mmeessssaaggee iinn tthhee UUVV ssppeeccttrruumm.. TThhee iimmpprroovveemmeennttss wwiillll bbee ppaarrtt ooff ffuuttuurree rreelleeaasseess ooff CClloouuddyy,,
wwhhiicchh  iiss  ooppeennllyy  aavvaaiillaabbllee  aanndd  uuppddaatteedd  oonn  aa  rreegguullaarr  bbaassiiss..

110066 66//2277//22001177

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPooppuullaattiioonnss

IIDD:: 1155223311
SSeeaarrcchhiinngg  ffoorr  ffoossssiill  ffrraaggmmeennttss  ooff  tthhee  GGaallaaccttiicc  bbuullggee  ffoorrmmaattiioonn  pprroocceessss

FFrraanncceessccoo FFeerrrraarroo

UUnniivveerrssiittaa  ddii  BBoollooggnnaa
WWee hhaavvee ddiissccoovveerreedd tthhaatt tthhee sstteellllaarr ssyysstteemm TTeerrzzaann55 ((TTeerr55)) iinn tthhee GGaallaaccttiicc bbuullggee hhaarrbboorrss sstteellllaarr ppooppuullaattiioonnss
wwiitthh vveerryy ddiiffffeerreenntt IIRROONN ccoonntteenntt ((ddeellttaa[[FFee//HH]]~~11 ddeexx,, FFeerrrraarroo++0099,, NNaattuurree 446622,, 448833)) aanndd AAGGEESS ((1122 GGyyrr aanndd
44..55  GGyyrr  ffoorr  tthhee  ssuubb--ssoollaarr  aanndd  ssuuppeerr--ssoollaarr  mmeettaalllliicciittyy  ppooppuullaattiioonnss,,  rreessppeeccttiivveellyy,,  FFeerrrraarroo++1166,,  AAppJJ,,882288,,7755))..  
TThhiiss eevviiddeennccee ddeemmoonnssttrraatteess tthhaatt TTeerr55 iiss nnoott aa gglloobbuullaarr cclluusstteerr,, aanndd iiddeennttiififieess iitt aass ((11)) aa ssiittee iinn tthhee GGaallaaccttiicc
bbuullggee wwhheerree rreecceenntt ssttaarr ffoorrmmaattiioonn ooccccuurrrreedd,, aanndd ((22)) tthhee rreemmnnaanntt ooff aa mmaassssiivvee ssyysstteemm aabbllee ttoo rreettaaiinn tthhee iirroonn--
eennrriicchheedd ggaass eejjeecctteedd bbyy vviioolleenntt ssuuppeerrnnoovvaa eexxpplloossiioonnss.. TThhee ssttrriikkiinngg cchheemmiiccaall ssiimmiillaarriittyy bbeettwweeeenn TTeerr55 aanndd tthhee
bbuullggee ooppeennss tthhee ffaasscciinnaattiinngg ppoossssiibbiilliittyy tthhaatt wwee ddiissccoovveerreedd tthhee ffoossssiill rreemmnnaanntt ooff aa pprriissttiinnee mmaassssiivvee ssttrruuccttuurree
tthhaatt  ccoouulldd  hhaavvee  ccoonnttrriibbuutteedd  ttoo  tthhee  GGaallaaccttiicc  bbuullggee  aasssseemmbbllyy..
PPrroommpptteedd bbyy tthhiiss fifinnddiinngg,, hheerree wwee pprrooppoossee ttoo sseeccuurree ddeeeepp HHSSTT ooppttiiccaall oobbsseerrvvaattiioonnss ffoorr tthhee bbuullggee sstteellllaarr
ssyysstteemm LLiilllleerr11,, tthhaatt sshhoowwss aa ssiimmiillaarr ccoommpplleexxiittyy aass TTeerr55,, wwiitthh eevviiddeennccee ooff ttwwoo sstteellllaarr ppooppuullaattiioonnss wwiitthh ddiiffffeerreenntt
iirroonn ccoonntteenntt.. TThhee iimmmmeeddiiaattee ggooaall iiss ttoo pprrooppeerrllyy eexxpplloorree tthhee mmaaiinn sseeqquueennccee ttuurrnnooffff rreeggiioonn ooff tthhee ssyysstteemm ffoorr
uunnvveeiilliinngg ppoossssiibbllee sspplliittss dduuee ttoo sstteellllaarr ppooppuullaattiioonnss ooff ddiiffffeerreenntt aaggeess.. AAss ddeemmoonnssttrraatteedd bbyy oouurr eexxppeerriieennccee wwiitthh
TTeerr55,, tthhee rreeqquueesstteedd HHSSTT oobbsseerrvvaattiioonnss,, iinn ccoommbbiinnaattiioonn wwiitthh tthhee KK--bbaanndd ddiiffffrraaccttiioonn lliimmiitteedd iimmaaggeess tthhaatt wwee
aallrreeaaddyy  sseeccuurreedd  wwiitthh  GGeeMMSS--GGeemmiinnii,,  aarree  eesssseennttiiaall  ttoo  aacchhiieevvee  tthhiiss  ggooaall..
TThhee pprroojjeecctt wwiillll aallllooww uuss ttoo eessttaabblliisshh iiff ootthheerr ffoossssiill rreemmnnaannttss ooff tthhee bbuullggee ffoorrmmaattiioonn eeppoocchh ddoo eexxiisstt,, tthhuuss
pprroobbiinngg tthhaatt tthhee mmeerrggiinngg ooff pprree--eevvoollvveedd mmaassssiivvee ssttrruuccttuurreess hhaass bbeeeenn aann iimmppoorrttaanntt cchhaannnneell ffoorr tthhee ffoorrmmaattiioonn
ooff  tthhee  GGaallaaccttiicc  bbuullggee..

110077 66//2277//22001177

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPooppuullaattiioonnss

IIDD:: 1155223322
PPuusshhiinngg  aahheeaadd  tthhee  ffrroonnttiieerr  ooff  tthhee  GGlloobbuullaarr  CClluusstteerr  ddyynnaammiiccss::  tthhee  33DD  vviieeww  ooff
tthhee  vveelloocciittyy  ssppaaccee

FFrraanncceessccoo FFeerrrraarroo

UUnniivveerrssiittaa  ddii  BBoollooggnnaa
GGlloobbuullaarr cclluusstteerrss ((GGCCss)) aarree tthhee oonnllyy aassttrroopphhyyssiiccaall ssyysstteemmss tthhaatt,, wwiitthhiinn aa HHuubbbbllee ttiimmee,, uunnddeerrggoo nneeaarrllyy aallll tthhee
pphhyyssiiccaall pprroocceesssseess kknnoowwnn iinn sstteellllaarr ddyynnaammiiccss.. AAlltthhoouugghh tthheeyy hhaavvee bbeeeenn ssttuuddiieedd ssiinnccee tthhee vveerryy bbeeggiinnnniinngg ooff
mmooddeerrnn AAssttrroopphhyyssiiccss,, lliittttllee iiss kknnoowwnn ffrroomm oobbsseerrvvaattiioonnss aabboouutt tthheeiirr kkiinneemmaattiiccaall rriicchhnneessss,, tthhuuss pprreevveennttiinngg aa
ccoommpplleettee uunnddeerrssttaannddiinngg ooff tthheeiirr ccuurrrreenntt ddyynnaammiiccaall ssttaattee,, ffoorrmmaattiioonn aanndd eevvoolluuttiioonnaarryy hhiissttoorryy.. HHeerree wwee pprrooppoossee
ttoo ddeetteerrmmiinnee tthhee iinntteerrnnaall pprrooppeerr mmoottiioonnss ooff ssttaarrss ddoowwnn ttoo tthhee ssuubb ggiiaanntt bbrraanncchh ffoorr aa rreepprreesseennttaattiivvee ssaammppllee ooff
GGaallaaccttiicc GGCCss ffoorr wwhhiicchh wwee aarree mmeeaassuurriinngg lliinnee--ooff--ssiigghhtt vveelloocciittiieess ffrroomm aa mmuullttii--iinnssttrruummeenntt ssppeeccttrroossccooppiicc
ccaammppaaiiggnn aatt tthhee EESSOO VVeerryy LLaarrggee TTeelleessccooppee.. TThhee pprroojjeecctt wwiillll pprroovviiddee tthhee fifirrsstt ccaattaalloogg ooff 33DD vveelloocciittiieess ooff
hhuunnddrreeddss iinnddiivviidduuaall ssttaarrss iinn tthhee cclluusstteerr cceenntteerrss,, wwhheerree tthhee mmoosstt iinntteerreessttiinngg ddyynnaammiiccaall pprroocceesssseess aarree eexxppeecctteedd
ttoo ooccccuurr.. LLoonngg llaassttiinngg ooppeenn iissssuueess ssuucchh aass tthhee aaccccuurraattee sshhaappee ooff tthhee vveelloocciittyy ddiissppeerrssiioonn pprroofifilleess,, tthhee
eexxiisstteennccee ooff ssyysstteemmiicc rroottaattiioonn aanndd oorrbbiittaall aanniissoottrrooppyy ((aanndd tthhuuss tthhee lleevveell ooff rreellaaxxaattiioonn)),, aanndd tthhee ccoonnttrroovveerrssiiaall
pprreesseennccee ooff iinntteerrmmeeddiiaattee mmaassss bbllaacckk hhoolleess iinn ssttaarr cclluusstteerrss wwiillll bbee fifinnaallllyy aaddddrreesssseedd.. TThhiiss wwiillll mmoottiivvaattee tthhee
ddeevveellooppmmeenntt ooff aa nneeww ggeenneerraattiioonn ooff ffuullllyy ccoonnssttrraaiinneedd ddyynnaammiiccaall mmooddeellss aabbllee ttoo pprrooppeerrllyy ddeessccrriibbee tthhee
ssttrruuccttuurraall aanndd ddyynnaammiiccaall pprrooppeerrttiieess ooff sstteellllaarr ssyysstteemmss aanndd rreeccoonnssttrruucctt tthhee eevvoolluuttiioonnaarryy ppaatthhss tthhaatt lleedd ttoo tthheeiirr
ccuurrrreenntt  ssttaattuuss..

110088 66//2277//22001177

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1155333377
AAnn  HHSSTT  SSuurrvveeyy  ooff  CCaassssiiooppeeiiaa  AA''ss  RReevveerrssee  SShhoocckk,,  HHiigghh--VVeelloocciittyy  EEjjeeccttaa,,  aanndd
SShhoocckkeedd  CClloouuddss  ooff  PPrree--SSNN  MMaassss  LLoossss

RRoobbeerrtt FFeesseenn

DDaarrttmmoouutthh  CCoolllleeggee
TThhee yyoouunngg GGaallaaccttiicc ssuuppeerrnnoovvaa rreemmnnaanntt CCaassssiiooppeeiiaa AA ((CCaass AA)) pprroovviiddeess uuss wwiitthh tthhee cclleeaarreesstt llooookk aatt tthhee
pprrooppeerrttiieess aanndd eexxpplloossiioonn ddyynnaammiiccss ooff aa hhiigghh mmaassss,, ccoorree--ccoollllaappssee ssuuppeerrnnoovvaa ((CCCCSSNN)).. WWiitthh aann eexxpplloossiioonn ddaattee
aarroouunndd 11667700,, CCaass AA iiss tthhee yyoouunnggeesstt GGaallaaccttiicc ccoorree--ccoollllaappssee SSNNRR kknnoowwnn aanndd,, aatt aann eessttiimmaatteedd ddiissttaannccee ooff 33..44
kkppcc,, iitt iiss aallssoo aammoonngg tthhee cclloosseesstt.. CCaass AA''ss mmaaiinn sshheellll eejjeeccttaa kknnoottss aarree ttyyppiiccaallllyy 00..11 -- 00..55 aarrccsseecc iinn ssiizzee aanndd ccaann
sshhooww eemmiissssiioonn aanndd mmoorrpphhoollooggiiccaall cchhaannggeess oonn ttiimmeessccaalleess ooff jjuusstt aa ffeeww mmoonntthhss.. NNoo ootthheerr rreemmnnaanntt,, wwiitthh tthhee
eexxcceeppttiioonn  ooff  SSNN  11998877AA,,  sshhoowwss  ssuucchh  rraappiidd  ooppttiiccaall  cchhaannggeess  aaccrroossss  llaarrggee  ppoorrttiioonnss  ooff  iittss  ssttrruuccttuurree..

HHeerree wwee pprrooppoossee aa nneeww,, ccoommpplleettee ooppttiiccaall ssuurrvveeyy ooff CCaass AA,, tthhee fifirrsstt ssiinnccee 22000044,, iinn oorrddeerr ttoo mmeeaassuurree tthhee
vveelloocciittyy aanndd aassyymmmmeettrryy ooff CCaass AA''ss rreevveerrssee sshhoocckk ffrroonntt aaccrroossss tthhee wwhhoollee rreemmnnaanntt aanndd mmaapp tthhee ddiissttrriibbuuttiioonn ooff
iittss hhiigghh--vveelloocciittyy oouutteerr eejjeeccttaa,, ppaarrttiiccuullaarrllyy iinn rreeggiioonnss wwhhiicchh aalliiggnn ttoo tthhee mmoottiioonn ooff tthhee cceennttrraall ccoommppaacctt ssoouurrccee..
HHaallpphhaa iimmaaggeess ooff tthhee rreemmnnaanntt''ss sshhoocckkeedd CCSSMM cclluummppss wwiillll aallssoo pprroovviiddee ssttrroonngg tteessttss ooff sshhoocckk--cclloouudd mmooddeellss
aaccrroossss aa bbrrooaadd rraannggee ooff cclloouudd ddeennssiittiieess aanndd ssiizzeess.. TThheessee ddaattaa wwiillll ccoonnssttiittuuttee aa rriicchh aanndd uunniiqquuee aarrcchhiivvee bbootthh
ffoorr  CCaass  AA  aanndd  tthhee  ggeenneerraall  ssttuuddyy  ooff  hhiigghh  mmaassss  CCCCSSNNee..
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SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: SSNNAAPP
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1155116666
CCoonnttiinnuuiinngg  aa  SSnnaappsshhoott  SSuurrvveeyy  ooff  tthhee  SSiitteess  ooff  RReecceenntt,,  NNeeaarrbbyy  SSuuppeerrnnoovvaaee::
CCyycclleess  2255  &&  2266

AAlleexx FFiilliippppeennkkoo

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  BBeerrkkeelleeyy
DDuurriinngg tthhee ppaasstt ttwwoo ddeeccaaddeess,, rroobboottiicc ((oorr hhiigghhllyy aauuttoommaatteedd)) sseeaarrcchheess ffoorr ssuuppeerrnnoovvaaee ((SSNNee)),, iinncclluuddiinngg oouurr LLiicckk
OObbsseerrvvaattoorryy SSuuppeerrnnoovvaa SSeeaarrcchh ((LLOOSSSS)),, hhaavvee ffoouunndd oovveerr 11000000 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 aanndd ssuurrvviivveedd tthhee eexxpplloossiioonnss,, oorr aa nneeww//wweeaakk ccllaassss ooff mmaassssiivvee--
ssttaarr eexxpplloossiioonnss.. OOuurr pprrooppoosseedd ssnnaappsshhoottss iinn CCyycclleess 2255 aanndd 2266 wwiillll ccoommpplleemmeenntt aanndd eexxtteenndd tthhee sseett ooff ttaarrggeettss
wwee  iimmaaggeedd  iinn  pprreevviioouuss  CCyycclleess  uunnddeerr  tthhiiss  pprrooggrraamm..
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SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: AARR
MMaassssiivvee  BBllaacckk  HHoolleess  AAnndd  TThheeiirr  HHoosstt  GGaallaaxxiieess

IIDD:: 1155001199
DDoo  AAGGNN  OOuuttflfloowwss  SSuuppppoorrtt  NNeeggaattiivvee  FFeeeeddbbaacckk??

TTrraavviiss FFiisscchheerr

NNAASSAA  GGooddddaarrdd  SSppaaccee  FFlliigghhtt  CCeenntteerr
RRaaddiiaattiioonn,, wwiinnddss,, aanndd jjeettss ooff AAccttiivvee GGaallaaccttiicc NNuucclleeii ((AAGGNN)) hhaavvee bbeeeenn sshhoowwnn ttoo iinntteerraacctt wwiitthh tthheeiirr hhoosstt ggaallaaxxyy
iinntteerrsstteellllaarr mmeeddiiuumm.. TThhiiss rraaddiiaattiivvee oorr qquuaassaarr mmooddee ooff ffeeeeddbbaacckk iiss tthhoouugghhtt ttoo ppllaayy aa llaarrggee rroollee iinn tteerrmmiinnaattiinngg
ssttaarr ffoorrmmaattiioonn iinn tthhee ggaallaaxxyy aanndd tthhee aaccccrreettiioonn ooff mmaatttteerr oonnttoo tthhee cceennttrraall ssuuppeerrmmaassssiivvee bbllaacckk hhoollee,, aaccccoouunnttiinngg
ffoorr tthhee oobbsseerrvveedd ccoorrrreellaattiioonn bbeettwweeeenn cceennttrraall bbllaacckk hhoollee aanndd hhoosstt bbuullggee mmaassss.. RReecceenntt IIFFUU oobbsseerrvvaattiioonnss ooff tthhee
nneeaarrbbyy SSeeyyffeerrtt 22 AAGGNN MMrrkk 557733 hhaavvee sshhoowwnn tthhaatt ggaass rraaddiiaattiivveellyy ddrriivveenn bbyy tthhee cceennttrraall eennggiinnee oonnllyy ttrraavveellss ttoo
rraaddiiii ooff aapppprrooxxiimmaatteellyy 775500ppcc,, mmuucchh ssmmaalllleerr tthhaann wwhhaatt wwoouulldd bbee rreeqquuiirreedd ttoo eevvaaccuuaattee ggaass ffrroomm tthhee hhoosstt bbuullggee..
UUssiinngg aarrcchhiivvaall HHSSTT iimmaaggiinngg aanndd ssppeeccttrroossccooppyy,, wwee pprrooppoossee ttoo ppeerrffoorrmm ssiimmiillaarr kkiinneemmaattiicc aannaallyysseess oonn aa ssaammppllee
ooff 2233 aaddddiittiioonnaall,, nneeaarrbbyy SSeeyyffeerrtt AAGGNN.. BByy ggeenneerraattiinngg rraaddiiaattiivvee ddrriivviinngg mmooddeellss aanndd ccoommppaarriinngg tthheemm ttoo tthhee
oobbsseerrvveedd iioonniizzeedd--ggaass kkiinneemmaattiiccss iinn eeaacchh ttaarrggeett,, wwee wwiillll ddeetteerrmmiinnee tthhee mmaaxxiimmuumm oouuttflflooww rraaddiiii ooff tthhee iioonniizzeedd
ggaass  aanndd  wwhheetthheerr  tthheessee  oouuttflfloowwss  aarree  ooff  ssccaalleess  tthhaatt  wwoouulldd  bbee  rreeqquuiirreedd  iinn  ssuucccceessssffuull  nneeggaattiivvee  ffeeeeddbbaacckk  sscceennaarriiooss..
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SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  IIGGMM

IIDD:: 1155006699
TThhee  aaggeess  aanndd  bbaarryyoonniicc  mmaasssseess  ooff  cclluummppss  iinn  ttuurrbbuulleenntt,,  cclluummppyy  ddiisskk  ggaallaaxxiieess

DDaavviidd FFiisshheerr

SSwwiinnbbuurrnnee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeecchhnnoollooggyy
WWee pprrooppoossee ttoo mmeeaassuurree tthhee sstteellllaarr ppooppuullaattiioonnss aanndd mmaasssseess ooff mmaassssiivvee ssttaarr ffoorrmmiinngg cclluummppss aatt tthhee rreessoolluuttiioonn
ooff tthhee JJeeaannss'' lleennggtthh iinn aa ssaammppllee ooff mmaassssiivvee,, ttuurrbbuulleenntt ddiisskk ggaallaaxxiieess.. MMaassssiivvee ssttaarr--ffoorrmmiinngg cclluummppss aarree aa ccrriittiiccaall
ccoommppoonneenntt ooff tthhee mmoorrpphhooggiiccaall ttrraannssffoorrmmaattiioonn ooff ggaallaaxxiieess aanndd tthhee bbuuiilldd--uupp ooff bbuullggeess.. IIff,, hhoowweevveerr,, cclluummppss
ddiissssiippaattee qquuiicckkllyy bbuullggeess mmaayy nnoott ffoorrmm tthhrroouugghh cclluummpp pphhaassee,, tthheenn cclluummppss wwoouulldd bbuuiilldd tthhiicckk ddiisskkss.. DDiiffffeerreenntt
ffeeeeddbbaacckk pprreessccrriippttiioonnss hhaavvee ddrraassttiiccaallllyy ddiiffffeerreenntt eeffffeeccttss oonn cclluummppss.. SSoommee ffeeeeddbbaacckk mmooddeellss ((ee..gg.. HHooppkkiinnss eett aall
22001122,, FFIIRREE ssiimmuullaattiioonnss)) ccoommpplleetteellyy ddeessttrrooyy cclluummppss wwhheerreeaass ootthheerr ffeeeeddbbaacckk mmooddeellss aallllooww cclluummppss ttoo ppeerrssiisstt ((ee..
gg.. BBoouurrnnaauudd eett aall.. 22001144)).. TThheerreeffoorree,, ttoo bbuuiilldd aaccccuurraattee mmooddeellss ooff ggaallaaxxyy eevvoolluuttiioonn wwee mmuusstt kknnooww hhooww lloonngg tthhee
lliivveess ooff cclluummppss aarree.. TThhee pprroobblleemm iiss tthhaatt bbootthh dduuee ttoo rreessoolluuttiioonn aanndd aavvaaiillaabbllee wwaavveelleennggtthh ccoovveerraaggee iitt iiss
iimmppoossssiibbllee ttoo pprreecciisseellyy mmeeaassuurree tthhee aaggeess aanndd sstteellllaarr mmaasssseess ooff iinnddiivviidduuaall cclluummppss iinn hhiigghh--zz ggaallaaxxiieess.. WWee hhaavvee
ddiissccoovveerreedd aa ssaammppllee ooff eexxttrreemmeellyy rraarree ggaallaaxxiieess aatt zz~~00..11 tthhaatt aarree eexxttrreemmeellyy ggaass rriicchh,, ttuurrbbuulleenntt aanndd hhaavvee aa
cclluummppyy ddiissttrriibbuuttiioonn ooff iioonniizzeedd ggaass.. IInn aallll wwaayyss tthheeyy aarree iiddeennttiiccaall ttoo tthhoossee ooff tthhee hhiigghh--rreeddsshhiifftt UUnniivveerrssee.. WWee
pprrooppoossee ttoo eemmppllooyy UUVV--ooppttiiccaall--nneeaarr IIRR iimmaaggiinngg wwiitthh WWFFCC33 ttoo mmeeaassuurree tthhee sstteellllaarr mmaasssseess aanndd mmeeaann aaggeess ooff aa
sseett ooff 66 cclluummppyy ggaallaaxxiieess,, ccoonnttaaiinniinngg ~~8800 ggiiaanntt ssttaarr ffoorrmmiinngg cclluummppss.. TThhiiss ddaattaa ccoommpplleemmeennttss oouurr AALLMMAA CCOO((11
--00)) mmaappss ooff tthhee ssaammee ttaarrggeettss,, aanndd wwee wwiillll tthhuuss mmaakkee tthhee fifirrsstt mmaappss ooff tthhee ffuullll bbaarryyoonniicc mmaassss iinn ttuurrbbuulleenntt ddiisskk
ggaallaaxxiieess.. TThhiiss wwoorrkk bbuuiillddss oonn oouurr pprreevviioouuss HHSSTT HHaallpphhaa iimmaaggiinngg pprrooggrraamm,, aanndd vvaalliiddaatteess mmaassssiivvee iinnvveessttmmeennttss ooff
HHSSTT  ttiimmee  oonn  hhiigghh--zz  ssuurrvveeyyss  ooff  ggaallaaxxiieess..

111122 66//2277//22001177

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1155227722
TThhee  PPrrooggeenniittoorr  ooff  SSuuppeerrnnoovvaa  22001166ggkkgg

GGaassttoonn FFoollaatteellllii

UUnniivveerrssiiddaadd  NNaacciioonnaall  ddee  LLaa  PPllaattaa  ((UUNNLLPP))
SSuuppeerrnnoovvaa ((SSNN)) 22001166ggkkgg iiss ccaalllleedd ttoo bbee oonnee ooff tthhee mmoosstt iinntteerreessttiinngg eevveennttss ooff iittss kkiinndd iinn tthhee ccoommiinngg yyeeaarrss..
IIttss ddiissccoovveerryy mmiinnuutteess//hhoouurrss aafftteerr eexxpplloossiioonn,, ssuubbsseeqquueenntt iinntteennssiivvee mmoonniittoorriinngg ffrroomm ggrroouunndd aanndd ssppaaccee,, aanndd tthhee
eexxiisstteennccee ooff pprree--eexxpplloossiioonn HHSSTT iimmaaggiinngg wwhheerree aa pprrooggeenniittoorr ccaannddiiddaattee wwaass ddeetteecctteedd,, mmaakkeess tthhiiss SSNN aann iiddeeaall
ccaassee ttoo ssttuuddyy tthhee ffaattee ooff mmaassssiivvee ssttaarrss tthhaatt eexxppllooddee aafftteerr lloossiinngg mmoosstt ooff tthheeiirr oouutteerr eennvveellooppeess.. WWee pprrooppoossee
ttoo rreevviissiitt tthhee SSNN ssiittee wwiitthh HHSSTT oonnccee tthhee eejjeeccttaa ffaaddee bbeellooww tthhee pprree--eexxpplloossiioonn bbrriigghhttnneessss iinn oorrddeerr ttoo tteesstt tthhee
pprrooggeenniittoorr iiddeennttiifificcaattiioonn.. TThhiiss wwiillll aallssoo aallllooww aa bbeetttteerr cchhaarraacctteerriizzaattiioonn ooff tthhee pprrooggeenniittoorr oobbjjeecctt,, wwhhiicchh iiss ccrruucciiaall
ttoo  ccoonnfifirrmm  oouurr  pprrooppoossaall  tthhaatt  iitt  bbeelloonnggeedd  ttoo  aann  iinntteerraaccttiinngg  bbiinnaarryy  ssyysstteemm..
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SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1155330066
UUllttrraa--RRaappiidd  UUVV  SSppeeccttrroossccooppyy  ooff  aann  IInntteerraaccttiinngg  SSuuppeerrnnoovvaa  DDiissccoovveerreedd  bbyy  KK22

RRyyaann FFoolleeyy

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  CCrruuzz
TThhee ssuuppeerrnnoovvaa ((SSNN)) ccoommmmuunniittyy iiss pprreeppaarriinngg ffoorr aann eexxttrraaoorrddiinnaarryy eexxppeerriimmeenntt.. FFoorr 55 mmoonntthhss,, tthhee KKeepplleerr
tteelleessccooppee ((KK22)) wwiillll ppeerrffoorrmm aa SSNN ssuurrvveeyy.. MMoonniittoorriinngg ~~2200,,000000 ggaallaaxxiieess wwiitthh aa 3300--mmiinnuuttee ccaaddeennccee,, KK22 wwiillll
ddeetteecctt ~~5500 SSNNee wwiitthhiinn hhoouurrss -- ppeerrhhaappss eevveenn mmiinnuutteess -- ooff eexxpplloossiioonn.. SSuucchh ddaattaa hhaavvee pprroovveenn ttoo bbee aa uunniiqquuee
wwiinnddooww ttoo tthhee ddeettaaiillss ooff tthhee SSNN eexxpplloossiioonn,, pprrooggeenniittoorr,, aanndd cciirrccuummsstteellllaarr ((CCSS)) eennvviirroonnmmeenntt.. WWee aarree ddeevvoottiinngg
ssiiggnniifificcaanntt  ggrroouunndd--bbaasseedd  tteelleessccooppiicc  rreessoouurrcceess  ttoo  sseeaarrcchh  ffoorr  aanndd  ffoollllooww  tthheessee  SSNNee..

WWee pprrooppoossee ttoo ttaakkee aaddvvaannttaaggee ooff tthheessee eemmeerrggeenntt SSNNee aanndd eexxqquuiissiittee KK22 lliigghhtt ccuurrvveess ttoo ssttuuddyy 11 SSNN iinn ddeettaaiill
wwiitthh HHSSTT.. FFoorr tthhee fifirrsstt ffeeww ddaayyss aafftteerr aa SSNN eexxpplloossiioonn,, oonnee ccaann ppootteennttiiaallllyy sseeee ssiiggnnss ooff tthhee SSNN iinntteerraaccttiinngg wwiitthh
iittss CCSS eennvviirroonnmmeenntt ((ee..gg..,, aa wwiinndd,, aaccccrreettiioonn ddiisskk,, ccoommppaanniioonn ssttaarr)) tthhaatt aarree nnoott pprreesseenntt llaatteerr iinn iittss eevvoolluuttiioonn..
FFoorr iinnssttaannccee,, tthhee llaarrggee UUVV flfluuxx ffrroomm aa SSNN sshhoocckk bbrreeaakkoouutt wwiillll iioonniizzee CCSS ggaass.. AAss tthhee ggaass rreeccoommbbiinneess oovveerr tthhee
ffoolllloowwiinngg ddaayyss,, iitt pprroodduucceess eexxcceessss bbrrooaadd--bbaanndd flfluuxx aanndd rreevveeaallss tthhee CCSSMM ((aanndd tthhuuss pprrooggeenniittoorr)) ccoommppoossiittiioonn
tthhrroouugghh eemmiissssiioonn lliinneess.. WWhhiillee eeaarrllyy ooppttiiccaall ddaattaa ccaann bbee iilllluummiinnaattiinngg,, iittss uuttiilliittyy iiss lliimmiitteedd.. HHoowweevveerr,, UUVV ssppeeccttrraa
ccaann ggrreeaattllyy eennhhaannccee oouurr uunnddeerrssttaannddiinngg ooff SSNN pprrooggeenniittoorr ssyysstteemmss,, iinncclluuddiinngg pprrooggeenniittoorr ccoommppoossiittiioonn,, CCSS
eennvviirroonnmmeenntt,, aanndd tthhee eexxiisstteennccee ooff aa bbiinnaarryy ccoommppaanniioonn.. OOuurr pprrooggrraamm wwiillll oobbsseerrvvee aa ssiinnggllee KK22 SSNN tthhaatt sshhoowwss
ssiiggnnss  ooff  eeaarrllyy  iinntteerraaccttiioonn..

BBeeccaauussee ooff tthhee eepphheemmeerraall nnaattuurree ooff tthhee iinntteerraaccttiioonn ssiiggnnaattuurreess,, tthhiiss pprrooggrraamm rreeqquuiirreess aann uullttrraa--rraappiidd TTooOO.. TThhee
ccoommbbiinnaattiioonn ooff KK22 pphhoottoommeettrryy,, ggrroouunndd--bbaasseedd ddaattaa,, aanndd HHSSTT UUVV ssppeeccttrraa wwiillll bbee aa ccoommpplleetteellyy uunniiqquuee aanndd
ddeefifinniinngg  ddaattaa  sseett..  AAss  KKeepplleerr  wwiillll  ssoooonn  bbee  rreettiirreedd,,  tthhiiss  iiss  oouurr  oonnllyy  ooppppoorrttuunniittyy  ffoorr  ssuucchh  aa  pprrooggrraamm..

111144 66//2277//22001177
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1155220011
LLooookkiinngg  ffoorr  tthhee  CCoollddeesstt  AAttmmoosspphheerreess::    aa  SSeeaarrcchh  ffoorr  PPllaanneettaarryy  MMaassss
CCoommppaanniioonnss  aarroouunndd  TT  aanndd  YY  BBrroowwnn  DDwwaarrffss

CClleemmeennccee FFoonnttaanniivvee

RRooyyaall  OObbsseerrvvaattoorryy  EEddiinnbbuurrgghh
WWee pprrooppoossee ttoo oobbttaaiinn WWFFCC33//IIRR iimmaaggiinngg ooff tthhee vveerryy ccoooolleesstt bbrroowwnn ddwwaarrffss ((TT << 880000 KK)) ttoo sseeaarrcchh ffoorr ssuubbsstteellllaarr
aanndd ppllaanneettaarryy--mmaassss ccoommppaanniioonnss ttoo tthheessee oobbjjeeccttss.. CCoommppaanniioonnss ddiissccoovveerreedd bbyy tthhiiss pprrooggrraamm wwoouulldd lliikkeellyy bbee
aannaalloogguueess ooff tthhee ~~225500 KK bbrroowwnn ddwwaarrff WWIISSEE 00885555 aanndd wwoouulldd pprroovviiddee vviittaall bbeenncchhmmaarrkk oobbjjeeccttss ffoorr tthheeoorreettiiccaall
mmooddeell,, cclloossiinngg tthhee ggaapp iinn mmaassss aanndd tteemmppeerraattuurree bbeettwweeeenn bbrroowwnn ddwwaarrffss aanndd ppllaanneettss.. FFiinnddiinngg ssuucchh aann oobbjjeecctt aass
aa mmeemmbbeerr ooff aa bbiinnaarryy ssyysstteemm wwoouulldd bbee eevveenn mmoorree vvaalluuaabbllee aass iitt wwoouulldd aallllooww ffoorr tthhee mmeeaassuurreemmeenntt ooff
ddyynnaammiiccaall mmaasssseess.. WWee rreecceennttllyy ppllaacceedd tthhee fifirrsstt ccoonnssttrraaiinnttss ttoo ddaattee oonn tthhee bbiinnaarryy ffrreeqquueennccyy ffoorr bbrroowwnn ddwwaarrffss
wwiitthh ssppeeccttrraall ttyyppeess >>TT88.. TThhiiss pprrooggrraamm wwiillll ttrriippllee oouurr ccuurrrreenntt ssaammppllee ssiizzee,, aa rreeqquuiirreemmeenntt iinn oorrddeerr ttoo ccoonnfifirrmm oouurr
ccuurrrreenntt rreessuullttss aanndd ccoommppaarree ssuubbsstteellllaarr bbiinnaarryy pprrooppeerrttiieess ffoorr vvaarriioouuss ssppeeccttrraall ttyyppee aanndd aaggee ppooppuullaattiioonnss.. TThhee
WWFFCC33//IIRR ppllaattee wwiillll aallllooww uuss ttoo pprroobbee nneeaarr eeqquuaall--mmaassss bbiinnaarriieess ddoowwnn ttoo sseeppaarraattiioonnss ooff 00..22"" ((22--33 AAUU ffoorr tthhee
ttyyppiiccaall ddiissttaanncceess ooff oouurr ttaarrggeettss)).. TTrruuee ccooooll ccoommppaanniioonnss sshhoouulldd sshhooww ssttrroonngg aabbssoorrppttiioonn aarroouunndd 11..44 uumm aass aa
rreessuulltt ooff tthhee ddeeeepp wwaatteerr aabbssoorrppttiioonn bbaanndd oobbsseerrvveedd aatt tthhaatt wwaavveelleennggtthh iinn ssuubbsstteellllaarr ssppeeccttrraa.. WWee tthheerreeffoorree
pprrooppoossee oobbsseerrvvaattiioonnss iinn tthhee WWFFCC33 FF112277MM aanndd FF113399MM fifilltteerrss wwhhiicchh wwiillll aallllooww uuss ttoo rroobbuussttllyy iiddeennttiiffyy bboonnaafifiddee
ccaannddiiddaatteess aanndd ddiissttiinngguuiisshh tthheemm ffrroomm bbaacckkggrroouunndd ssttaarrss bbaasseedd oonn tthhiiss ssppeeccttrraall ffeeaattuurree.. MMoosstt ooff oouurr ttaarrggeettss
llaacckk ssuuiittaabbllee NNGGSS AAOO gguuiiddee ssttaarrss oorr LLGGSS AAOO ttiipp--ttiilltt ssttaarrss ttoo bbee oobbsseerrvveedd wwiitthh ggrroouunndd--bbaasseedd tteelleessccooppeess,, aanndd
tthhee 11..44 uumm wwaatteerr bbaanndd iiss oofftteenn uunnoobbsseerrvvaabbllee ffrroomm tthhee ggrroouunndd dduuee ttoo tteelllluurriicc wwaatteerr aabbssoorrppttiioonn.. WWFFCC33 oonn HHSSTT
iiss  tthhuuss  tthhee  oonnllyy  iinnssttrruummeenntt  ssuuiittaabbllee  ffoorr  tthheessee  oobbsseerrvvaattiioonnss..
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
PPllaanneettss  aanndd  PPllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 1155333388
NNUUVV  TTrraannssiitt  SSppeeccttrroossccooppyy  ooff  HHDD118899773333bb::  MMeeaassuurriinngg  tthhee  MMaassss--lloossss  aanndd
IIoonniizzaattiioonn  SSttaattee  ooff  aa  PPrroottoottyyppiiccaall  EEssccaappiinngg  AAttmmoosspphheerree

LLuuccaa FFoossssaattii

SSppaaccee  RReesseeaarrcchh  IInnssttiittuuttee,,  AAuussttrriiaann  AAccaaddeemmyy  ooff  SScciieenncceess
TThhee bbeenncchhmmaarrkk hhoott JJuuppiitteerrss HHDD220099445588bb aanndd HHDD118899773333bb hhaavvee pprroovviiddeedd tthhee ffoouunnddaattiioonnss ooff ccoommppaarraattiivvee
ppllaanneettoollooggyy ffoorr ggiiaanntt eexxooppllaanneettss,, mmaakkiinngg tthheemm ooff ppaarraammoouunntt iimmppoorrttaannccee ffoorr aattmmoosspphheerriicc ssttuuddiieess ooff sshhoorrtt--
ppeerriioodd ppllaanneettss.. HHDD118899773333bb iiss tthhee cclloosseesstt ttrraannssiittiinngg hhoott JJuuppiitteerr ttoo EEaarrtthh aanndd ttrraannssiitt oobbsseerrvvaattiioonnss hhaavvee bbeeeenn
oobbttaaiinneedd aanndd ssttuuddiieedd aaccrroossss tthhee eelleeccttrroommaaggnneettiicc ssppeeccttrruumm,, wwiitthh tthhee ssuurrpprriissiinngg eexxcceeppttiioonn ooff tthhee nneeaarr--
uullttrraavviioolleett:: aa uunniiqquuee wwiinnddooww ffoorr aattmmoosspphheerriicc mmaassss--lloossss ssttuuddiieess oowwiinngg ttoo tthhee ssttrroonngg rreessoonnaannccee lliinneess aanndd llaarrggee
pphhoottoosspphheerriicc flfluuxx iinn tthhiiss bbaanndd.. IInn oorrddeerr ttoo mmaakkee aa qquuaannttiittaattiivvee aasssseessssmmeenntt ooff tthhee mmeettaalllliicciittyy,, iioonniizzaattiioonn ssttaattee,,
aanndd oouuttflflooww rraattee ooff tthhiiss iimmppoorrttaanntt ssyysstteemm,, aanndd ttoo ccoommpplleettee tthhee ppaanncchhrroommaattiicc aarrcchhiivvee ooff ttrraannssiitt ssppeeccttrroossccooppyy
ooff tthhiiss aarrcchheettyyppaall oobbjjeecctt,, wwee rreeqquueesstt 1155 HHSSTT oorrbbiittss ttoo oobbttaaiinn tthhrreeee SSTTIISS nneeaarr--uullttrraavviioolleett ttrraannssiitt lliigghhtt ccuurrvveess ooff
HHDD118899773333bb.. TThheessee oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll aallllooww uuss ttoo ssttuuddyy tthhee pphhyyssiiccaall pprrooppeerrttiieess ooff tthhee ppllaanneett''ss uuppppeerr
aattmmoosspphheerree,, ccoonnssttrraaiinn tthhee ccoommppoossiittiioonn ooff tthhee hhaazzee llaayyeerr cchhaarraacctteerriissiinngg tthhee ooppttiiccaall ttrraannssmmiissssiioonn ssppeeccttrruumm,, aanndd
pprroovviiddee aa rreeffeerreennccee ssppeeccttrruumm ffoorr NNAASSAA''ss rreecceennttllyy ffuunnddeedd CCoolloorraaddoo UUllttrraavviioolleett TTrraannssiitt EExxppeerriimmeenntt ((CCUUTTEE))
eexxooppllaanneett mmiissssiioonn,, wwhhiicchh wwiillll ccaarrrryy oouutt aa 11--yyeeaarr sscciieennccee mmiissssiioonn ttoo oobbsseerrvvee mmuullttiippllee nneeaarr--uullttrraavviioolleett ttrraannssiittss ooff
tthhee  bbrriigghhtteesstt  aanndd  mmoosstt  nneeaarrbbyy  sshhoorrtt--ppeerriioodd  ttrraannssiittiinngg  ppllaanneettss  ttoo  ssttuuddyy  tthhee  pphhyyssiiccss  ooff  aattmmoosspphheerriicc  eessccaappee..
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: AARR
GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  IIGGMM

IIDD:: 1155002200
TThhee  MMaassss  OOuuttflflooww  RRaattee  ooff  tthhee  MMiillkkyy  WWaayy

AAnnddrreeww FFooxx

SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee  --  EESSAA
TThhee bbaallaannccee bbeettwweeeenn ggaasseeoouuss iinnflflooww aanndd oouuttflflooww rreegguullaatteess ssttaarr ffoorrmmaattiioonn iinn ssppiirraall ggaallaaxxiieess.. TThhiiss ppaarraaddiiggmm ccaann
bbee tteesstteedd iinn tthhee MMiillkkyy WWaayy,, bbuutt wwhheerreeaass tthhee ssttaarr ffoorrmmaattiioonn rraattee aanndd iinnflflooww rraattee hhaavvee bbootthh bbeeeenn mmeeaassuurreedd,,
tthhee oouuttflflooww rraattee hhaass nnoott.. WWee pprrooppoossee aann aarrcchhiivvaall CCOOSS pprrooggrraamm ttoo ddeetteerrmmiinnee tthhee GGaallaaccttiicc oouuttflflooww rraattee iinn ccooooll
ggaass ((~~1100^̂44 KK)) bbyy ssuurrvveeyyiinngg UUVV aabbssoorrppttiioonn lliinnee hhiigghh--vveelloocciittyy cclloouuddss ((HHVVCCss)).. TThhiiss pprroojjeecctt wwiillll mmaakkee uussee ooff tthhee
nneewwllyy uuppddaatteedd HHuubbbbllee SSppeeccttrroossccooppiicc LLeeggaaccyy AArrcchhiivvee,, wwhhiicchh ccoonnttaaiinnss aa uunniiffoorrmmllyy rreedduucceedd ssaammppllee ooff 223333 CCOOSS
GG113300MM ssppeeccttrraa ooff bbaacckkggrroouunndd AAGGNN.. TThhee oouuttflflooww rraattee wwiillll bbee ddeetteerrmmiinneedd bbyy ((11)) sseeaarrcchhiinngg ffoorr rreeddsshhiifftteedd HHVVCCss;;
((22)) mmooddeelliinngg tthhee cclloouuddss wwiitthh pphhoottooiioonniizzaattiioonn ssiimmuullaattiioonnss ttoo ddeetteerrmmiinnee tthheeiirr mmaasssseess aanndd pphhyyssiiccaall pprrooppeerrttiieess;;
((33)) ccoommbbiinniinngg tthhee cclloouudd mmaasssseess wwiitthh tthheeiirr vveelloocciittiieess aanndd ddiissttaanncceess.. WWee wwiillll mmeeaassuurree hhooww tthhee oouuttflflooww iiss
ddiissttrriibbuutteedd ssppaattiiaallllyy aaccrroossss tthhee sskkyy,, ccaallccuullaattee iittss mmaassss llooaaddiinngg ffaaccttoorr,, aanndd ccoommppaarree tthhee lliinnee pprroofifilleess ttoo
ssyynntthheettiicc ssppeeccttrraa eexxttrraacctteedd ffrroomm nneeww hhyyddrrooddyynnaammiicc ssiimmuullaattiioonnss.. TThhee ddiissttrriibbuuttiioonn ooff HHVVCC vveelloocciittiieess wwiillll iinnffoorrmm
uuss wwhhaatt ffrraaccttiioonn ooff tthhee oouuttflfloowwiinngg cclloouuddss wwiillll eessccaappee tthhee hhaalloo aanndd wwhhaatt ffrraaccttiioonn wwiillll cciirrccuullaattee bbaacckk ttoo tthhee ddiisskk,,
ttoo  bbeetttteerr  uunnddeerrssttaanndd  hhooww  aanndd  wwhheerree  ggaass  eenntteerrss  aanndd  eexxiittss  tthhee  MMiillkkyy  WWaayy..
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PPrrooggrraamm  TTiittllee::
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  IIGGMM

IIDD:: 1155333399
PPrrooppeerrttiieess  ooff  tthhee  GGaallaaccttiicc  NNuucclleeaarr  WWiinndd  aatt  LLooww  LLaattiittuuddeess

AAnnddrreeww FFooxx

SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee  --  EESSAA
AA bbiiccoonniiccaall nnuucclleeaarr wwiinndd ddrriivveess ggaass oouutt ffrroomm tthhee cceenntteerr ooff tthhee MMiillkkyy WWaayy,, rreepplleenniisshhiinngg tthhee ggiiaanntt FFeerrmmii BBuubbbblleess
wwiitthh nneeww mmaatteerriiaall.. WWee hhaavvee bbeeeenn uussiinngg HHSSTT//CCOOSS ttoo cchhaarraacctteerriizzee tthhee pprrooppeerrttiieess ooff tthhee ccooooll ggaass iinn tthhee nnuucclleeaarr
wwiinndd vviiaa UUVV ssppeeccttrroossccooppyy ooff bbaacckkggrroouunndd AAGGNN.. UUnnttiill nnooww,, oonnllyy oonnee llooww--llaattiittuuddee ((||bb||<<3300 ddeeggrreeeess)) UUVV--bbrriigghhtt
AAGGNN wwaass kknnoowwnn,, hhaammppeerriinngg oouurr uunnddeerrssttaannddiinngg ooff tthhee mmeecchhaanniissmm ddrriivviinngg tthhee oouuttflflooww.. TThhaannkkss ttoo tthhee nneeww UUVV--
bbrriigghhtt QQuuaassaarr SSuurrvveeyy ((UUVVQQSS)),, wwee hhaavvee iiddeennttiififieedd fifivvee nneeww ccoonnfifirrmmeedd llooww--llaattiittuuddee AAGGNN,, aallll iinn tthhee ppoooorrllyy
eexxpplloorreedd ssoouutthheerrnn FFeerrmmii BBuubbbbllee.. TThheessee llooww--llaattiittuuddee ddiirreeccttiioonnss aarree iiddeeaall ffoorr ssttuuddyyiinngg tthhee nnuucclleeaarr oouuttflflooww ssiinnccee
tthheeyy pprroobbee iittss bbaassee,, wwhheerree tthhee wwiinndd iiss llaauunncchheedd,, aanndd wwhheerree tthhee XX--rraayy,, ggaammmmaa--rraayy,, aanndd UUVV ssiiggnnaattuurreess ooff tthhee
oouuttflflooww aarree ssttrroonnggeesstt.. WWee rreeqquueesstt CCOOSS//FFUUVV ssppeeccttrroossccooppiicc oobbsseerrvvaattiioonnss ooff tthheessee fifivvee QQSSOOss ttoo pprroobbee tthhee
oouuttflflooww wwiitthh aa rraannggee ooff llooww--iioonniizzaattiioonn aanndd hhiigghh--iioonniizzaattiioonn mmeettaall--lliinnee ttrraacceerrss.. WWiitthh tthheessee ddaattaa wwee wwiillll aasssseessss
tthhee kkiinneemmaattiiccss aanndd iioonniizzaattiioonn lleevveell ooff tthhee ssoouutthheerrnn oouuttflflooww,, aanndd ddeetteerrmmiinnee iittss ggaass mmaassss,, mmaassss flflooww rraattee,,
ppaattcchhiinneessss,,  aanndd  ssyymmmmeettrryy  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  tthhee  nnoorrtthheerrnn  oouuttflflooww..
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
PPllaanneettss  aanndd  PPllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 1155007700
AAnn  HHSSTT  SSppeeccttrroossccooppiicc  SSttuuddyy  ooff  PPrroottooppllaanneettaarryy  DDiisskk  AAbbuunnddaanncceess::  CCOO//HH22
CCoonnvveerrssiioonn  FFaaccttoorrss  aanndd  AAbbssoolluuttee  AAbbuunnddaanncceess  ffoorr  JJWWSSTT

KKeevviinn FFrraannccee

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCoolloorraaddoo  aatt  BBoouullddeerr
MMeeaassuurreemmeennttss ooff tthhee mmaasssseess aanndd pphhyyssiiccaall ssttaattee ooff pprroottooppllaanneettaarryy ggaass ddiisskkss ffoorrmm tthhee bbaassiiss ffoorr eessttiimmaattiinngg tthhee
iinniittiiaall ccoonnddiittiioonnss ooff ppllaanneett ffoorrmmaattiioonn.. AAmmoonngg tthhee mmoosstt iimmppoorrttaanntt ccoonnssttrraaiinnttss ddeerriivveedd ffrroomm ddiisskk ddiiaaggnnoossttiiccss aarree
tthhee aabbuunnddaanncceess aanndd tthhee pphhyyssiiccaall ccoonnddiittiioonnss ooff tthhee mmoosstt iimmppoorrttaanntt ggaass--pphhaassee ssppeecciieess.. TToowwaarrddss tthhiiss eenndd,, wwee
pprrooppoossee ttoo mmeeaassuurree aabbssoolluuttee mmoolleeccuullaarr aabbuunnddaanncceess ooff HH22,, CCOO,, HH22OO,, aanndd OOHH wwiitthh HHSSTT--CCOOSS aanndd SSTTIISS ttoo
cchhaarraacctteerriizzee ddiisskk ccoommppoossiittiioonn,, mmoolleeccuullaarr eexxcciittaattiioonn tteemmppeerraattuurreess,, aanndd ssppaattiiaall ((vveelloocciittyy)) ssttrraattiifificcaattiioonn wwiitthhiinn tthhee
ddiisskk eennvviirroonnmmeenntt.. TThheessee mmeeaassuurreemmeennttss wwiillll ccoonnssttrraaiinn tthhee CCOO--ttoo--HH22 ccoonnvveerrssiioonn ffaaccttoorr iinn ddiisskkss aanndd ppllaaccee
uuppccoommiinngg mmeeaassuurreemmeennttss ooff wwaatteerr aanndd oorrggaanniicc mmoolleeccuulleess wwiitthh JJWWSSTT oonnttoo aann aabbssoolluuttee aabbuunnddaannccee ssccaallee.. WWee
wwiillll  aacchhiieevvee  tthhiiss  ggooaall  bbyy  ppeerrffoorrmmiinngg  tthhrreeee  cceennttrraall  ttaasskkss::        

((11)) MMeeaassuurree tthhee aabbssoorrppttiioonn ssppeeccttrraa ooff pprriimmaarryy mmoolleeccuullaarr ddiisskk ssppeecciieess ((HH22,, CCOO,, HH22OO,, aanndd OOHH)) aalloonngg tthhee lliinnee--
ooff--ssiigghhtt  ttoo  tthhee  cceennttrraall  ssttaarr  ttoo  oobbttaaiinn  aa  oonnee--ddiimmeennssiioonnaall  sslliiccee  tthhrroouugghh  tthhee  ddiisskk

((22)) UUssee tthheessee ssppeeccttrraa ttoo mmeeaassuurree tthhee ccoolluummnn ddeennssiittyy,, eexxcciittaattiioonn tteemmppeerraattuurree,, aanndd rraaddiiaall vveelloocciittyy ooff tthheessee
ssppeecciieess  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  ssppaattiiaall  ssttrraattiifificcaattiioonn  ((oorr  ccoo--ssppaattiiaalliittyy))  ooff  tthhee  ggaass  ppaarrcceellss

((33)) UUssee tthhiiss iinnffoorrmmaattiioonn ttoo cchhaarraacctteerriizzee tthhee aabbssoolluuttee aabbuunnddaanncceess ((tthhaatt iiss,, rreellaattiivvee ttoo tthhee HH22 ccoolluummnn ddeennssiittyy))
ooff tthheessee mmaajjoorr mmoolleeccuullaarr ssppeecciieess ttoo ddeetteerrmmiinnee tthhee CCOO//HH22 ccoonnvveerrssiioonn ffaaccttoorr aanndd pprreeppaarree ffoorr uuppccoommiinngg JJWWSSTT
ddiisskk oobbsseerrvvaattiioonnss.. WWee wwiillll tthheenn cchhaarraacctteerriizzee tthhee aabbuunnddaannccee ppaatttteerrnnss aass aa ffuunnccttiioonn ooff eevvoolluuttiioonnaarryy ssttaattee ooff
tthhee  ddiisskk  aanndd  tthhee  ssttrreennggtthh  ooff  tthhee  llooccaall  uullttrraavviioolleett,,  pphhoottooddiissssoocciiaattiinngg  rraaddiiaattiioonn  fifieelldd..
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1155225566
IImmaaggiinngg  tthhee  ttrraannssiittiioonn  ooff  SSNN  11998877AA  ttoo  SSNNRR  11998877AA

CCllaaeess FFrraannssssoonn

SSttoocckkhhoollmm  UUnniivveerrssiittyy
SSNN 11998877AA iiss tthhee ggrreeaatt ssuuppeerrnnoovvaa ((SSNN)) ooff tthhee HHSSTT eerraa.. AAnn uunnbbrrookkeenn ssttrriinngg ooff oobbsseerrvvaattiioonnss iiss tthhee eesssseennttiiaall
ttooooll ffoorr ddeetteeccttiinngg cchhaannggee aanndd eessttaabblliisshhiinngg aa uunniiffoorrmm lleeggaaccyy aarrcchhiivvee.. PPrreevviioouuss iimmaaggiinngg hhaass sshhoowwnn tthhaatt tthhee SSNN
eejjeeccttaa hhaass cchhaannggeedd ffrroomm bbeeiinngg ppoowweerreedd bbyy rraaddiiooaaccttiivvee 4444TTii uupp ttoo ddaayy 55000000,, ttoo bbeeiinngg ppoowweerreedd bbyy tthhee XX--rraayyss
ffrroomm tthhee rriinngg ccoolllliissiioonn.. TThhiiss iiss sseeeenn bbootthh iinn tthhee lliigghhtt ccuurrvvee aanndd tthhee rraappiiddllyy cchhaannggiinngg mmoorrpphhoollooggyy ooff tthhee eejjeeccttaa..
AAss tthhee XX--rraayyss ppeenneettrraattee ffuurrtthheerr iinn wwee eexxppeecctt tthhee mmeettaall rriicchh ccoorree ttoo aallssoo bbeeccoommee iilllluummiinnaatteedd.. AAss tthhee eejjeeccttaa
eexxppaanndd tthhee dduusstt iinn tthhee cceenntteerr mmaayy bbeeccoommee ttrraannssppaarreenntt aanndd oouurr lliimmiittss oonn aa ccoommppaacctt oobbjjeecctt wwiillll bbeeccoommee
ssttrroonnggeerr,, oorr yyiieelldd aa ddeetteeccttiioonn.. AAllssoo tthhee cciirrccuummsstteellllaarr rriinngg ssuurrrroouunnddiinngg tthhee SSNN iiss uunnddeerrggooiinngg aa ddrraammaattiicc cchhaannggee..
AAfftteerr aa rraappiidd iinnccrreeaassee,, tthhee flfluuxx rreeaacchheedd aa mmaaxxiimmuumm aarroouunndd ddaayy 88000000 aanndd iiss nnooww ddeeccaayyiinngg rraappiiddllyy.. TThhiiss mmaarrkkss
tthhee fifinnaall ddeessttrruuccttiioonn ooff tthhee rriinngg aanndd wwee eessttiimmaattee tthhaatt bbyy 22002255 iitt wwiillll bbee ddiissssoollvveedd.. AAtt tthhee ssaammee ttiimmee,, ddiiffffuussee
eemmiissssiioonn aanndd nneeww hhoott ssppoottss oouuttssiiddee tthhee iinnnneerr rriinngg aarree bbeeccoommiinngg vviissiibbllee,, pprroovviiddiinngg aa ttooooll ttoo ssttuuddyy tthhee uunnkknnoowwnn
cciirrccuummsstteellllaarr  eennvviirroonnmmeenntt  oouuttssiiddee  tthhee  rriinngg..  

IImmaaggiinngg iinn bbootthh nnaarrrrooww aanndd bbrrooaadd bbaannddss aallllooww uuss ttoo ffoollllooww tthheessee ddeevveellooppmmeennttss.. TThhee HHSSTT oobbsseerrvvaattiioonnss hhaavvee aa
uunniiqquuee bblleenndd ooff pphhoottoommeettrriicc fifiddeelliittyy aanndd aanngguullaarr rreessoolluuttiioonn tthhaatt mmaakkeess tthheemm tthhee iinnddiissppeennssaabbllee ppaarrttnneerr ttoo
oonnggooiinngg ggrroouunndd--bbaasseedd,, XX--rraayy aanndd ssuubb--mmmm AALLMMAA oobbsseerrvvaattiioonnss,, pprroovviiddiinngg tthhee mmoorrpphhoollooggyy ooff bbootthh tthhee iinnnneerr
mmeettaall rriicchh ccoorree aanndd tthhee HH--rriicchh eennvveellooppee.. TThheeyy wwiillll aallssoo bbee aa nneecceessssaarryy ccoommpplleemmeenntt ttoo oouurr aapppprroovveedd SSTTIISS aanndd
CCOOSS oobbsseerrvvaattiioonnss aanndd bbyy 22001199 aallssoo ooff tthhee JJWWSSTT GGTTOO oobbsseerrvvaattiioonnss.. TThhiiss iiss aa lloonngg tteerrmm ssttuuddyy:: ggiivveenn tthhee rraappiidd
cchhaannggee  wwee  sseeee,,  ssaammpplliinngg  eevveerryy  yyeeaarr  iiss  nneecceessssaarryy..
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SSoollaarr  SSyysstteemm

IIDD:: 1155116677
UUnnmmaasskkiinngg  tthhee  DDaarrkk  SSiiddee  ooff  IIaappeettuuss

RRiicchhaarrdd FFrreenncchh

WWeelllleesslleeyy  CCoolllleeggee
WWee pprrooppoossee ttoo ttaakkee aaddvvaannttaaggee ooff tthhee uunniiqquuee ccaappaabbiilliittiieess ooff SSTTIISS iinn aa UUVV--iinntteennssiivvee sseerriieess ooff oobbsseerrvvaattiioonnss ttoo
oobbttaaiinn hhiigghh--SSNNRR ssppeeccttrraa ooff tthhee bbrriigghhtt aanndd ddaarrkk hheemmiisspphheerreess ooff IIaappeettuuss oovveerr aa ccrriittiiccaall nneeaarr--UUVV rraannggee wwhheerree
CCaassssiinnii iinnssttrruummeennttss llaacckk ccoovveerraaggee ((119900--335500 nnmm)).. TThhee lleeaaddiinngg ffaaccee ooff IIaappeettuuss aaccttss aa ssoorrtt ooff ccaannvvaass,, ppaaiinntteedd
wwiitthh mmaatteerriiaall ffrroomm SSaattuurrnn''ss ccaappttuurreedd mmoooonn PPhhooeebbee,, iittsseellff aann iinntteerrllooppeerr ffrroomm tthhee KKuuiippeerr BBeelltt,, tthhaatt mmaayy pprroovviiddee
iimmppoorrttaanntt cclluueess ttoo tthhee ccoommppoossiittiioonn aanndd pprroocceessssiinngg hhiissttoorryy ooff pprriimmoorrddiiaall mmaatteerriiaall ffrroomm tthhee eeaarrllyy ssttaaggeess ooff
ppllaanneett ffoorrmmaattiioonn.. TThhiiss uunnddeerrssccoorreess tthhee lloonngg--rreeccooggnniizzeedd iimmppoorrttaannccee ooff iiddeennttiiffyyiinngg tthhee ccoommppoossiittiioonn ooff tthhee ddaarrkk
mmaatteerriiaall oonn IIaappeettuuss aanndd ppllaacciinngg iitt iinn tthhee ccoonntteexxtt ooff ootthheerr pprriimmiittiivvee SSoollaarr SSyysstteemm oobbjjeeccttss.. IInn ssppiittee ooff eexxtteennssiivvee
CCaassssiinnii oobbsseerrvvaattiioonnss,, tthhiiss hhaass pprroovveenn ttoo bbee aann eelluussiivvee ggooaall bbeeccaauussee ooff tthhee llaacckk ooff uunniiqquuee ssppeeccttrraall ssiiggnnaattuurreess
ooff ppoossssiibbllee ddaarrkk mmaatteerriiaallss iinn tthhee wwaavveelleennggtthhss oobbsseerrvveedd bbyy CCaassssiinnii.. EEaacchh pprrooppoosseedd ddaarrkkeenniinngg aaggeenntt
((nnaannooiirroonn//hheemmaattiittee,, aarroommaattiicc aanndd aalliipphhaattiicc tthhoolliinnss,, NNHH33)) hhaass aa ddiissttiinnccttiivvee ssiiggnnaattuurree wwiitthhiinn tthhiiss pprreevviioouussllyy
uunnoobbsseerrvveedd ssppeeccttrraall wwiinnddooww.. SSTTIISS oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll pprroovviiddee aa ccrriittiiccaall tteesstt ooff pprrooppoosseedd ccoommppoossiittiioonnss ffoorr tthhee
ddaarrkk mmaatteerriiaall aanndd iittss oorriiggiinn.. WWee wwiillll ddrraaww oonn oouurr tteeaamm''ss eexxtteennssiivvee eexxppeerriieennccee wwiitthh SSTTIISS oobbsseerrvvaattiioonnss,, CCaassssiinnii
UUVVIISS aanndd VVIIMMSS ssppeeccttrraa,, EEaarrtthh--bbaasseedd nneeaarr--IIRR ssppeeccttrroossccooppyy,, aanndd rraaddiiaattiivvee ttrraannssffeerr ssccaatttteerriinngg mmooddeellss ttoo ccoommppaarree
tthhee oobbsseerrvveedd ssppeeccttrraa wwiitthh pprreeddiiccttiioonnss ffoorr aa vvaarriieettyy ooff ccaannddiiddaattee mmaatteerriiaallss.. TThhee IIaappeettuuss rreessuullttss wwiillll ccoommpplleemmeenntt
rreecceenntt SSTTIISS oobbsseerrvvaattiioonnss ooff ootthheerr iiccyy SSaattuurrnn ssaatteelllliitteess ((PPrrooggrraamm 1133669944 HHeennddrriixx)) aanndd tthhee SSTTIISS--bbaasseedd
iinnvveessttiiggaattiioonn  ooff  tthhee  mmyysstteerriioouuss  rreeddnneessss  ooff  SSaattuurrnn''ss  rriinnggss  ((PPrrooggrraamm  1122447788  CCuuzzzzii))..
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
PPllaanneettss  aanndd  PPllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 1155007711
TThhee  MMeeggaa--MMUUSSCCLLEESS  TTrreeaassuurryy  SSuurrvveeyy::  MMeeaassuurreemmeennttss  ooff  tthhee  UUllttrraavviioolleett  SSppeeccttrraall
CChhaarraacctteerriissttiiccss  ooff  LLooww--mmaassss  EExxooppllaanneettaarryy  SSyysstteemmss

CCyynntthhiiaa FFrroonniinngg

UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  aatt  AAuussttiinn
JJWWSSTT wwiillll bbee aabbllee ttoo oobbsseerrvvee tthhee aattmmoosspphheerreess ooff rroocckkyy ppllaanneettss ttrraannssiittiinngg nneeaarrbbyy MM ddwwaarrffss.. AA ffeeww ssuucchh
ppllaanneettss aarree aallrreeaaddyy kknnoowwnn ((aarroouunndd GGJJ11113322,, PPrrooxxiimmaa CCeenn,, aanndd TTrraappppiisstt--11)) aanndd TTEESSSS iiss pprreeddiicctteedd ttoo fifinndd mmaannyy
mmoorree,, iinncclluuddiinngg ~~1144 hhaabbiittaabbllee zzoonnee ppllaanneettss.. TToo iinntteerrpprreett oobbsseerrvvaattiioonnss ooff tthheessee eexxooppllaanneettss'' aattmmoosspphheerreess,, wwee
mmuusstt uunnddeerrssttaanndd tthhee hhiigghh--eenneerrggyy SSEEDD ooff tthheeiirr hhoosstt ssttaarrss:: XX--rraayy//EEUUVV iirrrraaddiiaattiioonn ccaann eerrooddee aa ppllaanneett''ss ggaasseeoouuss
eennvveellooppee aanndd FFUUVV//NNUUVV--ddrriivveenn pphhoottoocchheemmiissttrryy sshhaappeess aann aattmmoosspphheerree''ss mmoolleeccuullaarr aabbuunnddaanncceess,, iinncclluuddiinngg
ppootteennttiiaall bbiioommaarrkkeerrss lliikkee OO22,, OO33,, aanndd CCHH44.. OOuurr MMUUSSCCLLEESS TTrreeaassuurryy SSuurrvveeyy ((CCyycclleess 1199++2222)) uusseedd HHuubbbbllee//CCOOSS
++SSTTIISS UUVV oobbsseerrvvaattiioonnss wwiitthh ccoonntteemmppoorraanneeoouuss XX--rraayy aanndd ggrroouunndd--bbaasseedd ddaattaa ttoo ccoonnssttrruucctt ccoommpplleettee SSEEDDss ffoorr
1111 llooww--mmaassss eexxooppllaanneett hhoossttss.. MMUUSSCCLLEESS iiss tthhee mmoosstt wwiiddeellyy uusseedd ddaattaabbaassee ffoorr eeaarrllyy--MM aanndd KK ddwwaarrff ((>>00..33
MM__ssuunn)) iirrrraaddiiaannccee ssppeeccttrraa aanndd hhaass ssuuppppoorrtteedd aa wwiiddee rraannggee ooff aattmmoosspphheerriicc ssttaabbiilliittyy aanndd bbiioommaarrkkeerr mmooddeelliinngg
wwoorrkk.. HHoowweevveerr,, TTEESSSS wwiillll fifinndd mmoosstt ooff iittss hhaabbiittaabbllee ppllaanneettss ttrraannssiittiinngg ssttaarrss lleessss mmaassssiivvee tthhaann tthhiiss,, aanndd tthheessee
wwiillll bbee tthhee ppllaanneettss ttoo cchhaarraacctteerriizzee wwiitthh JJWWSSTT.. HHeerree,, wwee pprrooppoossee ttoo eexxppaanndd tthhee MMUUSSCCLLEESS pprroojjeecctt ttoo:: ((aa)) nneeww
MM ddwwaarrff eexxooppllaanneett hhoossttss wwiitthh vvaarryyiinngg pprrooppeerrttiieess;; ((bb)) rreeffeerreennccee MM ddwwaarrffss bbeellooww 00..33 ssoollaarr mmaasssseess tthhaatt mmaayy bbee
uusseedd aass pprrooxxiieess ffoorr MM ddwwaarrff ppllaanneett hhoossttss ddiissccoovveerreedd aafftteerr HHSSTT''ss lliiffeettiimmee;; aanndd ((cc)) mmoorree rraappiiddllyy rroottaattiinngg ssttaarrss
ooff GGJJ11113322''ss mmaassss ttoo pprroobbee XXUUVV eevvoolluuttiioonn oovveerr ggiiggaayyeeaarr ttiimmeessccaalleess.. WWee pprrooppoossee ttoo ggaatthheerr tthhee fifirrsstt
ppaanncchhrroommaattiicc SSEEDDss ooff rroocckkyy ppllaanneett hhoossttss GGJJ11113322 aanndd TTrraappppiisstt--11.. TThhiiss pprrooppoossaall eexxtteennddss pprroovveenn mmeetthhooddss ttoo aa
kkeeyy nneeww ssaammppllee ooff ssttaarrss,, uuppoonn wwhhiicchh ccrriittiiccaallllyy ddeeppeennddss tthhee lloonngg--tteerrmm ggooaall ooff ssttuuddyyiinngg hhaabbiittaabbllee ppllaanneett
aattmmoosspphheerreess  wwiitthh  JJWWSSTT  aanndd  bbeeyyoonndd..
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
MMaassssiivvee  BBllaacckk  HHoolleess  AAnndd  TThheeiirr  HHoosstt  GGaallaaxxiieess

IIDD:: 1155220022
TThhee  MMyysstteerryy  ooff  AASSAASSSSNN--1155llhh

AAnnddrreeww FFrruucchhtteerr

SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee
AASSAASSSSNN--1155llhh iiss tthhee mmoosstt lluummiinnoouuss ooppttiiccaall ttrraannssiieenntt eevveerr ddeetteecctteedd.. YYeett iittss nnaattuurree iiss uunncclleeaarr.. IItt wwaass fifirrsstt
tthhoouugghhtt ttoo bbee aa ssuuppeerrnnoovvaa.. HHoowweevveerr,, iittss hhoosstt sshhoowwss lliittttllee ssiiggnn ooff ssttaarr ffoorrmmaattiioonn,, aanndd tthhee ttrraannssiieenntt hhaass
rreemmaaiinneedd eexxttrreemmeellyy hhoott ffoorr nneeaarrllyy ttwwoo yyeeaarrss,, mmaakkiinngg aa ssuuppeerrnnoovvaa oorriiggiinn sseeeemm lleessss lliikkeellyy.. AAtteerrnnaattiivveellyy,,
AASSSSAASSNN--1155llhh mmaayy bbee aa flflaarree ccaauusseedd bbyy tthhee ttiiddaall ddiissrruuppttiioonn ooff aa ssttaarr tthhaatt hhaass flfloowwnn ttoooo cclloossee ttoo aa
ssuuppeerrmmaassssiivvee bbllaacckk hhoollee.. HHoowweevveerr,, tthhiiss mmooddeell iiss aallssoo ffaarr ffrroomm aann eeaassyy fifitt.. TThhee lluummiinnoossttyy ooff tthhee hhoosstt''ss
bbuullggee iimmpplliieess aa bbllaacckk hhoollee mmaassss ssoo llaarrggee tthhaatt aa ssttaarr wwoouulldd aallmmoosstt cceerrttaaiinnllyy bbee sswwaalllloowweedd bbeeffoorree ddiissrruupptteedd,,
uunnlleessss tthhee tthhee bbllaacckk hhoollee iiss ssppiinnnniinngg rreellaattiivviissiittiiccaallllyy.. FFuurrtthheerrmmoorree,, tthhee ddoouubbllee--hhuummppeedd sshhaappee ooff tthhee lliigghhtt ccuurrvvee
sseeeenn iinn tthhee UUVV iiss hhiigghhllyy uunnuussuuaall ffoorr aa ttiiddaall ddiissrruuttiioonn flflaarree ((TTDDFF)).. HHeerree wwee pprrooppoossee oobbsseerrvvaattiioonnss uussiinngg nneeaarrllyy
tthhee eennttiirree wwaavveelleennggtthh rraannggee ooff HHSSTT ttoo eelluucciiddaattee tthhee nnaattuurree ooff tthhiiss oobbjjeecctt.. WWee wwiillll bbee aabbllee ttoo ddeetteerrmmiinnee tthhee
llooccaattiioonn ooff tthhee ttrraannssiieenntt wwiitthh rreessppeecctt ttoo tthhee hhoosstt bbuullggee lliigghhtt,, aanndd tthhuuss tthhee lliikkeellyy ppoossiittiioonn ooff tthhee bbllaacckk hhoollee,, ttoo
~~2200 ppcc,, oorr nneeaarrllyy aann oorrddeerr ooff mmaaggnniittuuddee bbeetttteerr tthhaann tthhee pprreesseenntt bbeesstt eessttiimmaattee.. WWee wwiillll mmeeaassuurree tthhee
tteemmppeerraattuurree ooff tthhee ttrraannssiieenntt,, wwhhiicchh mmaayy pprroovvee ttoooo hhiigghh ffoorr aa ssuuppeerrnnoovvaa aatt ssuucchh aa llaattee ttiimmee,, aanndd ssttuuddyy tthhee
hhoosstt ssttaarr--ffoorrmmaattiioonn,, wwhhiicchh iiss eesssseennttiiaall ffoorr pprroodduucciinngg aa ssuuppeerrnnoovvaa.. AAddddiittiioonnaallllyy,, wwee wwiillll aatttteemmpptt ttoo ccoonnfifirrmm ((oorr
rreeffuuttee)) tthhee aappppaarreenntt eevviiddeennccee ffoorr aa rreecceenntt mmeerrggeerr wwee hhaavvee ffoouunndd iinn tthhee eexxttaanntt HHSSTT iimmaaggeess.. AA mmeerrggeerr sshhoouulldd
ggrreeaattllyy eennaannccee tthhee rraattee ooff sstteellllaarr ddiissrruuppttiioonnss bbyy aa cceennttrraall bbllaacckk hhoollee.. TTooggeetthheerr tthheessee oobbsseevvaattiioonnss wwiillll
ddrraammaattiiccaallllyy  iimmpprroovvee  oouurr  uunnddeerrttaannddiinngg  ooff  tthhiiss  mmoosstt  eexxttrraaoorrddiinnaarryy  ttrraannssiieenntt..
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: AARR
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1155002211
PPrree--ssuuppeerrnnoovvaa  pprrooppeerrttiieess  ooff  pprrooggeenniittoorrss  ddeetteecctteedd  bbyy  HHSSTT

JJiimm FFuulllleerr

CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy
HHSSTT hhaass pprroovviiddeedd eesssseennttiiaall ddaattaa oonn tthhee ccoonnnneeccttiioonn bbeettwweeeenn ccoorree--ccoollllaappssee ssuuppeerrnnoovvaaee ((SSNNee)) aanndd tthheeiirr mmaassssiivvee
ssttaarr pprrooggeenniittoorrss,, bbootthh tthhrroouugghh pprreecciissee ppoosstt--eexxpplloossiioonn llooccaalliizzaattiioonn ooff nneeaarrbbyy SSNNee,, aanndd bbyy iiddeennttiifificcaattiioonn ooff
pprrooggeenniittoorr ssttaarrss iinn pprree--eexxpplloossiioonn HHSSTT iimmaaggeess.. HHoowweevveerr,, mmoouunnttiinngg eevviiddeennccee ssuuggggeessttss tthhaatt mmaannyy SSNN pprrooggeenniittoorrss
eexxhhiibbiitt oouuttbbuurrssttss aanndd//oorr eennhhaanncceedd mmaassss lloossss iinn tthhee yyeeaarrss pprreecceeddiinngg tthhee SSNN,, ppootteennttiiaallllyy aaffffeeccttiinngg tthhee
pprrooggeenniittoorr pprrooppeerrttiieess mmeeaassuurreedd bbyy HHSSTT.. IInnffeerrrriinngg pprrooggeenniittoorr cchhaarraacctteerriissttiiccss ssuucchh aass sstteellllaarr mmaassss tthhuuss rreeqquuiirreess
aa bbeetttteerr tthheeoorreettiiccaall uunnddeerrssttaannddiinngg ooff tthhee pprree--SSNN sstteellllaarr eevvoolluuttiioonn.. AA ccoommppeelllliinngg mmeecchhaanniissmm ffoorr pprree--SSNN
oouuttbbuurrssttss iiss eenneerrggyy ttrraannssppoorrtt vviiaa ggrraavviittyy//aaccoouussttiicc wwaavveess wwiitthhiinn mmaassssiivvee ssttaarr SSNN pprrooggeenniittoorrss.. WWee pprrooppoossee ttoo
qquuaannttiiffyy tthhee oobbsseerrvvaabbllee eeffffeeccttss ooff wwaavvee--ddrriivveenn oouuttbbuurrssttss aanndd mmaassss lloossss iinn tthhee fifinnaall yyeeaarrss ooff mmaassssiivvee ssttaarr lliivveess
uussiinngg sstteellllaarr eevvoolluuttiioonn ccaallccuullaattiioonnss iinnccoorrppoorraattiinngg wwaavvee eenneerrggyy ttrraannssppoorrtt.. OOuurr mmooddeellss wwiillll mmaakkee pprreeddiiccttiioonnss ffoorr
pprrooggeenniittoorr lluummiinnoossiittyy iinn HHSSTT bbaannddss aass aa ffuunnccttiioonn ooff sstteellllaarr mmaassss aanndd ttiimmee bbeeffoorree SSNN eexxpplloossiioonn.. WWee wwiillll aallssoo
mmooddeell tthhee SSNN lliigghhtt ccuurrvveess aanndd ssppeeccttrraa ooff ssttaarrss wwiitthh wwaavvee eenneerrggyy ttrraannssppoorrtt,, wwhhiicchh wwee ccaann ccoommppaarree wwiitthh SSNN
oobbsseerrvvaattiioonnss ttoo aasssseerrtt wwhheetthheerr wwaavvee hheeaattiinngg ooppeerraatteedd iinn tthhee pprrooggeenniittoorrss ddeetteecctteedd bbyy HHSSTT.. WWee wwiillll tthheenn
rreevviissiitt tthhee iinntteerrpprreettaattiioonn ooff HHSSTT pprrooggeenniittoorr ddaattaa aanndd mmaakkee pprreeddiiccttiioonnss ffoorr ffuuttuurree SSNN pprrooggeenniittoorr ddeetteeccttiioonnss bbyy
HHSSTT..
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1155007722
TThhee  ccllaassssiiccaall  nnoovvaa  hhiibbeerrnnaattiioonn  sscceennaarriioo::  aa  ddeefifinniittiivvee  ccoonnfifirrmmaattiioonn

BBoorriiss GGaaeennssiicckkee

TThhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  WWaarrwwiicckk
TThhee ddeettaacchheedd wwhhiittee ddwwaarrff pplluuss MM--ddwwaarrff bbiinnaarryy LLLL EErrii eexxhhiibbiittss ttrruullyy uunniiqquuee bbeehhaavviioouurr wwiitthhiinn tthhiiss ccllaassss ooff
ccoommppaacctt bbiinnaarriieess.. AAss ppaarrtt ooff aa CCOOSS ssnnaappsshhoott ssuurrvveeyy,, wwee ddeetteecctteedd llaarrggee--aammpplliittuuddee vvaarriiaabbiilliittyy iinn tthhee uullttrraavviioolleett
flfluuxx ooff tthhee wwhhiittee ddwwaarrff,, ccoonnfifirrmmeedd bbyy eexxtteennssiivvee ggrroouunndd--bbaasseedd bblluuee--bbaanndd pphhoottoommeettrryy.. TThhee tthhrreeee iinnddeeppeennddeenntt
ffrreeqquueenncciieess ddeetteecctteedd iinn tthhee lliigghhtt ccuurrvveess cclleeaarrllyy iiddeennttiiffyy tthhiiss vvaarriiaabbiilliittyy aass nnoonn--rraaddiiaall ppuullssaattiioonnss ooff tthhee wwhhiittee
ddwwaarrff.. HHoowweevveerr,, wwiitthh aa hhyyddrrooggeenn aattmmoosspphheerree aanndd TTeeffff==1177220000KK,, tthhiiss wwhhiittee ddwwaarrff iiss nneeaarrllyy 55000000KK hhootttteerr tthhaann
tthhee  ccaannoonniiccaall  iinnssttaabbiilliittyy  ssttrriipp..

TThhee CCOOSS ssppeeccttrruumm,, aallbbeeiitt nnooiissyy,, rreevveeaallss tthhaatt tthhee mmeettaall lliinneess ttyyppiiccaallllyy ddeetteecctteedd iinn tthhiiss ccllaassss ooff ssttaarrss,, aarriissiinngg
ffrroomm mmaatteerriiaall ccaappttuurreedd ffrroomm tthhee MM--ddwwaarrff wwiinndd,, aarree vveerryy bbrrooaadd.. IIff iinntteerrpprreetteedd aass rroottaattiioonnaallllyy bbrrooaaddeenneedd,, tthheeyy
iimmppllyy aa ssppiinn ooff oonnllyy aa ffeeww mmiinnuutteess.. SSuucchh aa sshhoorrtt ppeerriioodd ccoouulldd bbee eexxppllaaiinneedd bbyy aa ppaasstt pphhaassee ooff iinntteennssee
aaccccrreettiioonn ooff mmaassss aanndd aanngguullaarr mmoommeennttuumm.. IItt hhaass bbeeeenn ppoossttuullaatteedd ffoorr oovveerr tthhiirrttyy yyeeaarrss tthhaatt ccllaassssiiccaall nnoovvaa
eerruuppttiioonnss oonn tthhee wwhhiittee ddwwaarrff ccoouulldd ccaauussee ssuucchh sswwiittcchhiinngg ffrroomm aa sseemmii--ddeettaacchheedd ttoo aa ddeettaacchheedd bbiinnaarryy
ccoonnfifigguurraattiioonn,,  dduurriinngg  wwhhiicchh  tthhee  ssyysstteemm  ""hhiibbeerrnnaatteess""  --  yyeett,,  ttoo  ddaattee  nnoo  hhiibbeerrnnaattiinngg  nnoovvaa  hhaass  bbeeeenn  iiddeennttiififieedd..  

HHoowweevveerr,, tthhee bbrrooaadd lliinneess ccoouulldd aallssoo bbee dduuee ttoo ppuullssaattiioonn--ddrriivveenn ssuurrffaaccee vveelloocciittyy fifieellddss,, iinn wwhhiicchh ccaassee tthhee nnaattuurree
aanndd  ppaasstt  eevvoolluuttiioonn  ooff  LLLL  EErrii  wwoouulldd  nnoott  bbee  eeaassiillyy  lliinnkkeedd  ttoo  aannyy  eexxiissiittiinngg  sscceennaarriioo  ffoorr  ccoommppaacctt  bbiinnaarryy  eevvoolluuttiioonn..  

WWee pprrooppoossee ttoo oobbttaaiinn aa ddeeeeppeerr CCOOSS oobbsseerrvvaattiioonnss ttoo uunnaammbbiigguuoossllyy ddeetteerrmmiinnee wwhheetthheerr tthhee ccaauussee ooff tthhee
oobbsseerrvveedd  lliinnee  bbrrooaaddeenniinngg  iiss  dduuee  ttoo  rraappiidd  rroottaattiioonn,,  wwhhiicchh  wwoouulldd  uunneeqquuiivvooccaallllyy  ccoonnfifirrmm  tthhee  hhiibbeerrnnaattiioonn  sscceennaarriioo..
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: SSNNAAPP
PPllaanneettss  aanndd  PPllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 1155007733
EExxttrreemmee  eevvoollvveedd  ssoollaarr  ssyysstteemmss  ((EEEESSSS))

BBoorriiss GGaaeennssiicckkee

TThhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  WWaarrwwiicckk
IInn jjuusstt 2200 yyeeaarrss,, wwee wweenntt ffrroomm nnoott kknnoowwiinngg iiff tthhee ssoollaarr ssyysstteemm iiss aa flfluukkee ooff NNaattuurree ttoo rreeaalliissiinngg tthhaatt iitt iiss
ttoottaallllyy nnoorrmmaall ffoorr ssttaarrss ttoo hhaavvee ppllaanneettss.. MMoorree rreemmaarrkkaabbllyy,, iitt iiss nnooww cclleeaarr tthhaatt ppllaanneett ffoorrmmaattiioonn iiss aa rroobbuusstt
pprroocceessss,, aass rriicchh mmuullttii--ppllaanneett ssyysstteemmss aarree ffoouunndd aarroouunndd ssttaarrss mmoorree mmaassssiivvee aanndd lleessss mmaassssiivvee tthhaann tthhee SSuunn..
MMoorree rreecceennttllyy,, ppllaanneettaarryy ssyysstteemmss hhaavvee bbeeeenn iiddeennttiififieedd iinn iinnccrreeaassiinnggllyy ccoommpplleexx aarrcchhiitteeccttuurreess,, iinncclluuddiinngg
cciirrccuummbbiinnaarryy ppllaanneettss,, wwiiddee bbiinnaarriieess wwiitthh ppllaanneettss oorrbbiittiinngg oonnee oorr bbootthh sstteellllaarr ccoommppoonneennttss,, aanndd ppllaanneettss iinn ttrriippllee
sstteellllaarr  ssyysstteemmss..

WWee hhaavvee aallssoo lleeaarrnneedd tthhaatt mmaannyy ppllaanneettaarryy ssyysstteemmss wwiillll ssuurrvviivvee tthhee eevvoolluuttiioonn ooff tthheeiirr hhoosstt ssttaarrss iinnttoo tthhee wwhhiittee
ddwwaarrff pphhaassee.. SSmmaallll bbooddiieess aarree ssccaatttteerreedd bbyy uunnsseeeenn ppllaanneettss iinnttoo tthhee ggrraavviittaattiioonnaall fifieelldd ooff tthhee wwhhiittee ddwwaarrffss,,
ttiiddaallllyy ddiissrruupptt,, ffoorrmm dduusstt ddiissccss,, aanndd eevveennttuuaallllyy aaccccrreettee oonnttoo tthhee wwhhiittee ddwwaarrff,, wwhheerree tthheeyy ccaann bbee
ssppeeccttrroossccooppiiccaallllyy ddeetteecctteedd.. HHSSTT//CCOOSS hhaass ppllaayyeedd aa ccrriittiiccaall rroollee iinn tthhee ssttuuddyy tthheessee eevvoollvveedd ppllaanneettaarryy ssyysstteemmss,,
ddeemmoonnssttrraattiinngg tthhaatt oovveerraallll tthhee bbuullkk ccoommppoossiittiioonn ooff tthhee ddeebbrriiss iiss rroocckkyy aanndd rreesseemmbblleess iinn ccoommppoossiittiioonn tthhee iinnnneerr
tthhee  ssoollaarr  ssyysstteemm,,  iinncclluuddiinngg  eevviiddeennccee  ffoorr  wwaatteerr--rriicchh  ppllaanneetteessiimmaallss..  

PPaasstt oobbsseerrvvaattiioonnss ooff ppllaanneettaarryy ssyysstteemmss aatt wwhhiittee ddwwaarrffss hhaavvee ffooccuusseedd oonn ssiinnggllee ssttaarrss wwiitthh mmaaiinn--sseeqquueennccee
pprrooggeenniittoorrss ooff ~~11..55 ttoo 22..55MMssuunn.. HHeerree wwee pprrooppoossee ttoo ttaakkee tthhee ssttuuddyy ooff eevvoollvveedd ppllaanneettaarryy ssyysstteemmss iinnttoo tthhee
eexxttrreemmeess  ooff  ppaarraammeetteerr  rraannggeess  ttoo  aannsswweerr  qquueessttiioonnss  ssuucchh  aass::  

**  HHooww  eefffificciieenntt  iiss  ppllaanneett  ffoorrmmaattiioonn  aarroouunndd  44--1100MMssuunn  ssttaarrss??  
**  WWhhaatt  aarree  tthhee  mmeettaalllliicciittiieess  ooff  tthhee  pprrooggeenniittoorrss  ooff  ddeebbrriiss--aaccccrreettiinngg  wwhhiittee  ddwwaarrffss??

112266 66//2277//22001177

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1155227733
AA  SSttaarr  aatt  tthhee  LLiimmiitt??  --  DDiirreecctt  MMaassss  MMeeaassuurreemmeenntt  ooff  tthhee  WWhhiittee  DDwwaarrff  iinn  NNoovvaa
HHeerrccuulliiss  11999911

PPeetteerr GGaarrnnaavviicchh

UUnniivveerrssiittyy  ooff  NNoottrree  DDaammee
VV883388 HHeerr wwaass oonnee ooff tthhee ffaasstteesstt ffaaddiinngg nnoovvaaee eevveerr oobbsseerrvveedd.. IIttss nneebbuullaarr ssppeeccttrruumm rreevveeaalleedd uunnuussuuaall
aabbuunnddaannccee rraattiiooss iinncclluuddiinngg aa hhiigghh ssuullffuurr ccoonntteenntt.. TThheessee oobbsseerrvvaattiioonnss ssttrroonnggllyy iimmppllyy tthhaatt tthhee wwhhiittee ddwwaarrff iinn
tthhee ssyysstteemm iiss vveerryy cclloossee ttoo tthhee CChhaannddrraasseekkhhaarr lliimmiitt aanndd mmaayy bbee tthhee mmoosstt mmaassssiivvee kknnoowwnn.. HHoowweevveerr,, nnoo ddiirreecctt
rraaddiiaall vveelloocciittyy mmeeaassuurreemmeennttss hhaavvee ccoonnfifirrmmeedd tthhiiss aasssseerrttiioonn.. OOuurr aatttteemmpptt ttoo ddiirreeccttllyy mmeeaassuurree tthhee mmaassss wwaass
ffooiilleedd bbyy tthhee lliigghhtt ooff vveerryy nneeaarrbbyy ssttaarrss ccoonnttaammiinnaattiinngg tthhee nnoovvaa ssppeeccttrraa aanndd ssuupppprreessssiinngg tthhee eessttiimmaatteedd oorrbbiittaall
vveelloocciittyy ooff tthhee ddoonnoorr ssttaarr.. WWee pprrooppoossee SSTTIISS hhiigghh--aanngguullaarr rreessoolluuttiioonn ssppeeccttrroossccooppyy ttoo eelliimmiinnaattee aannyy
ccoonnttaammiinnaattiioonn  aanndd  mmaakkee  aa  ddeefifinniittiivvee,,  ttrruussttwwoorrtthhyy  mmaassss  mmeeaassuurreemmeenntt  ffoorr  tthhee  VV883388~~HHeerr  wwhhiittee  ddwwaarrff..

112277 66//2277//22001177

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1155227744
WWaattcchhiinngg  SSuuppeerrnnoovvaaee  EExxppllooddee::  TThhee  KK22  SSuuppeerrnnoovvaa  EExxppeerriimmeenntt

PPeetteerr GGaarrnnaavviicchh

UUnniivveerrssiittyy  ooff  NNoottrree  DDaammee
TThhee fifinnaall ccaammppaaiiggnnss ooff NNAASSAA''ss KK22 mmiissssiioonn wwiillll bbee ffooccuusseedd oonn tthhee ssttuuddyy ooff ssuuppeerrnnoovvaaee aanndd eexxttrraaggaallaaccttiicc
ttrraannssiieennttss.. TToo mmaaxxiimmiizzee tthhee sscciieennccee ppoossssiibbllee ffrroomm tthhiiss mmiissssiioonn wwee pprrooppoossee uullttrraavviioolleett HHSSTT oobbsseerrvvaattiioonnss ooff ttwwoo
ssuuppeerrnnoovvaaee  ddiissccoovveerreedd  iinn  tthhee  KK22  fifieellddss..  WWee  ppllaann  rraappiidd  TTooOO  oobbsseerrvvaattiioonnss  ttoo  oobbttaaiinn  ssppeeccttrraa
dduurriinngg tthhee eeaarrllyy pphhaasseess ooff tthhee eevveenntt ttoo ccoommpplleemmeenntt tthhee ccoonnttiinnuuoouuss KK22 pphhoottoommeettrryy aanndd tthhee eexxtteennssiivvee ggrroouunndd--
bbaasseedd ffoollllooww--uupp ppllaannnneedd ffoorr tthhiiss uunniiqquuee ooppppoorrttuunniittyy.. SSppeeccttrroossccooppyy aanndd pphhoottoommeettrryy iinn tthhee fifirrsstt ffeeww hhoouurrss aanndd
ddaayyss aafftteerr aa ssuuppeerrnnoovvaa eexxpplloossiioonn pprroovviiddeess ccrriittiiccaall iinnffoorrmmaattiioonn oonn tthhee nnaattuurree ooff tthheeiirr pprrooggeenniittoorrss aanndd pphhyyssiiccss
ddrriivviinngg tthhee eexxpplloossiioonnss.. KK22//KKeepplleerr pprroovviiddeess aann uunnpprreecceeddeenntteedd ccaaddeennccee ffoorr pphhoottoommeettrryy aanndd hhaass aallrreeaaddyy
oobbsseerrvveedd  nneeaarrllyy  tthhiirrttyy  ssuuppeerrnnoovvaaee  aanndd  ttrraannssiieennttss  iinn  eexxqquuiissiittee  ddeettaaiill  aass  tthheeyy  eexxppllooddeedd..
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SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: AARR
GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  IIGGMM

IIDD:: 1155002222

UUnnddeerrssttaannddiinngg  GGaallaaxxyy  SShhaappeess  AAccrroossss  CCoossmmiicc  TTiimmee  UUssiinngg  TThhee  IIlllluussttrriissTTNNGG
SSiimmuullaattiioonn

SShhyy GGeenneell

CCeenntteerr  ffoorr  CCoommppuuttaattiioonnaall  AAssttrroopphhyyssiiccss,,  FFllaattiirroonn  IInnssttiittuuttee

LLeeggaaccyy HHSSTT oobbsseerrvvaattiioonnss hhaavvee eennaabblleedd ggrroouunnddbbrreeaakkiinngg mmeeaassuurreemmeennttss ooff ggaallaaxxyy ssttrruuccttuurree oovveerr ccoossmmiicc ttiimmee,,
mmeeaassuurreemmeennttss tthhaatt ssttiillll rreeqquuiirree tthheeoorreettiiccaall iinntteerrpprreettaattiioonn iinn tthhee ccoonntteexxtt ooff aa ccoommpprreehheennssiivvee ggaallaaxxyy eevvoolluuttiioonn
mmooddeell.. TThhiiss pprrooppoosseedd rreesseeaarrcchh aaiimmss aatt ssiiggnniifificcaannttllyy pprroommoottiinngg oouurr uunnddeerrssttaannddiinngg ooff tthhee sshhaappeess ooff ggaallaaxxiieess aass
qquuaannttiififieedd bbyy tthheeiirr pprriinncciippaall aaxxeess rraattiiooss.. TThhee mmaaiinn ttooooll wwee pprrooppoossee ttoo uussee iiss IIlllluussttrriissTTNNGG,, aa ssuuiittee ccoonnssiissttiinngg ooff
ttwwoo ooff tthhee llaarrggeesstt ccoossmmoollooggiiccaall hhyyddrrooddyynnaammiiccaall ssiimmuullaattiioonnss rruunn ttoo ddaattee,, wwhhiicchh ccoonnttaaiinn rreessoollvveedd ggaallaaxxyy
ppooppuullaattiioonnss ((tthhoouussaannddss ooff LL** ggaallaaxxiieess)) tthhaatt rreepprreesseenntt aa ssttaattee--ooff--tthhee--aarrtt mmaattcchh ttoo oobbsseerrvveedd ggaallaaxxiieess.. IInn PPaarrtt II
ooff tthhee pprrooggrraamm,, wwee wwiillll uussee tthhee ssiimmuullaattiioonnss ttoo ccrreeaattee mmoocckk iimmaaggeess aanndd ssttuuddyy tthhee ddeeppeennddeennccee ooff pprroojjeecctteedd
sshhaappee mmeeaassuurreemmeennttss oonn vvaarriioouuss ffaaccttoorrss:: sshhaappee eessttiimmaattoorr,, oobbsseerrvveedd bbaanndd,, tthhee pprreesseennccee ooff dduusstt,, rraaddiiaall aanndd
ssuurrffaaccee bbrriigghhttnneessss ccuuttss,, aanndd nnooiissee.. WWee wwiillll tthheenn ppeerrffoorrmm aapppplleess--ttoo--aapppplleess ccoommppaarriissoonn wwiitthh oobbsseerrvvaattiioonnss
((iinncclluuddiinngg HHSSTT)),, aanndd pprroovviiddee pprreeddiiccttiioonnss ffoorr aarrcchhiivvaall aass wweellll aass ffuuttuurree oobbsseerrvvaattiioonnss.. FFuurrtthheerr,, wwee wwiillll qquuaannttiiffyy
tthhee iinnttrriinnssiicc,, tthhrreeee--ddiimmeennssiioonnaall,, sshhaappee ddiissttrriibbuuttiioonn ooff ggaallaaxxiieess aass aa ffuunnccttiioonn ooff vvaarriioouuss ggaallaaxxyy ppaarraammeetteerrss::
rreeddsshhiifftt,, mmaassss,, ccoolloorr,, aanndd ssiizzee.. IInn PPaarrtt IIII ooff tthhee pprrooggrraamm,, wwee wwiillll ddeevveelloopp tthheeoorreettiiccaall iinnssiigghhttss iinnttoo tthhee pphhyyssiiccaall
mmeecchhaanniissmmss ddrriivviinngg tthheessee rreessuullttss.. WWee wwiillll ssttuuddyy hhooww ggaallaaxxyy sshhaappeess rreellaattee ttoo aanngguullaarr mmoommeennttuumm aanndd mmeerrggeerr
hhiissttoorryy,, aanndd wwiillll ffoollllooww tthhee sshhaappee eevvoolluuttiioonn ooff iinnddiivviidduuaall ggaallaaxxiieess oovveerr ttiimmee,, llooookkiinngg ffoorr ccoorrrreellaattiioonnss ttoo tthhee
eevvoolluuttiioonn ooff ootthheerr ggaallaaxxyy pprrooppeerrttiieess,, ee..gg.. ssiizzee aanndd SSFFRR.. WWee wwiillll aallssoo ssttuuddyy ggaallaaxxyy sshhaappee rreellaattiioonnss ttoo ddaarrkk
mmaatttteerr  hhaalloo  sshhaappee,,  tthheerreebbyy  pprroovviiddiinngg  iinnppuutt  ffoorr  hhiigghh--pprreecciissiioonn  ccoossmmiicc  sshheeaarr  mmooddeellss..
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SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPooppuullaattiioonnss

IIDD:: 1155227755
SSeeccuurriinngg  HHSSTT''ss  UUVV  LLeeggaaccyy  iinn  tthhee  LLooccaall  VVoolluummee::  PPrroobbiinngg  SSttaarr  FFoorrmmaattiioonn  aanndd
tthhee  IInntteerrsstteellllaarr  MMeeddiiuumm  iinn  LLooww  MMaassss  GGaallaaxxiieess

KKaarroolliinnee GGiillbbeerrtt

SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee
WWee pprrooppoossee WWFFCC33 uullttrraavviioolleett iimmaaggiinngg ooff tthhee sstteellllaarr ppooppuullaattiioonnss ooff aa vvoolluummee lliimmiitteedd ssaammppllee ooff 2222 llooww--mmaassss,,
nneeaarrbbyy ((<<33..55 MMppcc)),, ssttaarr--ffoorrmmiinngg ggaallaaxxiieess,, eexxtteennddiinngg HHSSTT''ss rreessoollvveedd sstteellllaarr ppooppuullaattiioonnss lleeggaaccyy ttoo iinncclluuddee UUVV
oobbsseerrvvaattiioonnss ooff tthhee lloowweesstt mmaassss aanndd lloowweesstt mmeettaalllliicciittyy ssttaarr--ffoorrmmiinngg eennvviirroonnmmeennttss.. WWee wwiillll ddeerriivvee bboolloommeettrriicc
lluummiinnoossiittiieess,, eeffffeeccttiivvee tteemmppeerraattuurreess,, aanndd ccoonnssttrraaiinn tthhee lliinnee--ooff--ssiigghhtt dduusstt eexxttiinnccttiioonn ffoorr mmiilllliioonnss ooff ssttaarrss iinn tthhee
LLooccaall VVoolluummee.. TThhiiss wwiillll eennaabbllee uuss ttoo ((11)) mmeeaassuurree tthhee ssppaattiiaallllyy-- aanndd tteemmppoorraallllyy--rreessoollvveedd rreecceenntt ssttaarr ffoorrmmaattiioonn
hhiissttoorryy;; ((22)) iinnffeerr tthhee uunnoobbssccuurreedd UUVV flfluuxx ooff tthhee sstteellllaarr ppooppuullaattiioonnss;; ((33)) pprroodduuccee hhiigghh rreessoolluuttiioonn mmaappss ooff tthhee
dduusstt ccoolluummnn ddeennssiittyy aanndd ggrraaiinn ssiizzee;; aanndd ((44)) rreevveeaall tthhee ddrriivveerrss ooff dduusstt eemmiissssiioonn.. WWee wwiillll ddiirreeccttllyy mmeeaassuurree tthhee
qquuaannttiittiieess rreeqquuiirreedd ttoo uunnddeerrssttaanndd tthhee lliinnkk bbeettwweeeenn ssttaarr ffoorrmmaattiioonn aanndd tthhee iinntteerrsstteellllaarr mmeeddiiuumm oonn ssuubb--
kkiillooppaarrsseecc ssccaalleess,, tteesstt aanndd ccaalliibbrraattee wwiiddeellyy--uusseedd ssttaarr ffoorrmmaattiioonn rraattee iinnddiiccaattoorrss,, aanndd pprroovviiddee ccrriittiiccaall ccoonnssttrraaiinnttss
oonn sstteellllaarr ffeeeeddbbaacckk pprroocceesssseess.. OOuurr tteeaamm hhaass oobbttaaiinneedd,, rreedduucceedd,, aannaallyyzzeedd,, aanndd ppuubblliiccllyy rreelleeaasseedd ddaattaa ffrroomm
oovveerr 11550000 oorrbbiittss ooff HHSSTT iimmaaggiinngg ooff rreessoollvveedd sstteellllaarr ppooppuullaattiioonnss iinn ccrroowwddeedd fifieellddss,, aanndd wwee aarree aallrreeaaddyy
pprroodduucciinngg  tthhee  aabboovvee  mmeeaassuurreemmeennttss  ffoorr  hhiigghheerr  mmaassss  aanndd  mmeettaalllliicciittyy  ggaallaaxxiieess..

TThhee UUVV ddaattaa wwiillll yyiieelldd nneeww iinnssiigghhtt iinnttoo tthhee bbaarryyoonniicc pphhyyssiiccss ooff ggaallaaxxyy ffoorrmmaattiioonn,, pprroodduucciinngg qquuaannttiittaattiivvee
ccoonnssttrraaiinnttss oonn tthhee eenneerrggiieess aanndd ttiimmeessccaalleess ooff iinntteerraaccttiioonnss bbeettwweeeenn ggaass,, dduusstt,, aanndd ssttaarrss iinn tthhee llooww--mmaassss,, llooww--
mmeettaalllliicciittyy rreeggiimmee.. WWhheenn ccoommbbiinneedd wwiitthh eexxiissttiinngg ddaattaa ffrroomm HHSSTT,, SSppiittzzeerr,, VVLLAA,, GGAALLEEXX,, aanndd CCAARRMMAA,, tthhee
pprrooppoosseedd  UUVV  ddaattaa  wwiillll  mmaakkee  tthheessee  ggaallaaxxiieess  aa  bbeenncchhmmaarrkk  ffoorr  IISSMM  ssttuuddiieess  iinn  llooww  mmeettaalllliicciittyy  eennvviirroonnmmeennttss..
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SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: SSNNAAPP
CCoossmmoollooggyy

IIDD:: 1155330077

BBuuiillddiinngg  tthhee  SSPPTT--HHSSTT  LLeeggaaccyy::    IImmaaggiinngg  MMaassssiivvee  CClluusstteerrss  ttoo  zz==11..55

MMiicchhaaeell GGllaaddddeerrss

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CChhiiccaaggoo

WWee pprrooppoossee SSNNAAPP UUVVIISS++IIRR iimmaaggiinngg ooff 229933 SSPPTT ggaallaaxxyy cclluusstteerrss aatt 00..22<<zz<<11..55,, ccaarreeffuullllyy sseelleecctteedd ffrroomm tthhee SSPPTT
cclluusstteerr ccaattaalloogg ooff mmoorree tthhaann 550000 ssyysstteemmss iiddeennttiififieedd vviiaa tthhee SSuunnyyaaeevv--ZZeell''ddoovviicchh eeffffeecctt.. TThhee SSPPTT cclluusstteerrss aarree aa
uunniiqquueellyy ppoowweerrffuull rreessoouurrccee iinn cclluusstteerr rreesseeaarrcchh,, bbeeiinngg tthhee oonnllyy llaarrggee ssaammppllee ooff mmaassssiivvee cclluusstteerrss ssppaannnniinngg tthhee
eennttiirree rreeddsshhiifftt rraannggee oovveerr wwhhiicchh ssuucchh ssyysstteemmss eexxiisstt,, wwiitthh mmoorree tthhaann eeqquuaall mmaassss sseennssiittiivviittyy aatt tthhee hhiigghheesstt
rreeddsshhiiffttss ccoommppaarreedd ttoo llooww rreeddsshhiifftt ((zz<<00..55)) ssyysstteemmss.. UUssiinngg tthhee FF220000LLPP++FF111100WW uullttrraa--bbrrooaaddbbaanndd fifilltteerrss,, oouurr
pprrooppoosseedd SSNNAAPP ddaattaa aacchhiieevvee mmaaxxiimmaall ddeepptthh aanndd rreeddsshhiifftt ggrraasspp iinn mmiinniimmaall ttiimmee ffoorr aa wwiiddee rraannggee ooff ggaallaaxxyy
ttyyppeess:: ffrroomm rreedd--aanndd--ddeeaadd ggaallaaxxiieess iinn tthhee cclluusstteerr rreedd sseeqquueennccee oovveerr tthhee eennttiirree ssaammppllee rreeddsshhiifftt rraannggee,, ssttaarr
ffoorrmmiinngg ggaallaaxxiieess oovveerr tthhee ssaammee rraannggee,, aanndd eevveenn ssttaarrbbuurrsstt ggaallaaxxiieess aatt yyeett hhiigghheerr rreeddsshhiiffttss,, lleennsseedd iinn tthhee
cclluusstteerr bbaacckkggrroouunnddss.. WWee eennvviissiioonn tthhrreeee mmoottiivvaattiinngg sscciieennccee pprrooggrraammss -- aallll eennaabblleedd ffoorr tthhee fifirrsstt ttiimmee oovveerr tthhiiss
uunnpprreecceeddeenntteedd rreeddsshhiifftt rraannggee ffoorr mmaassssiivvee cclluusstteerrss:: 11)) tthhee eevvoolluuttiioonn ooff bbrriigghhtteesstt cclluusstteerr ggaallaaxxiieess tthhrroouugghh bbootthh
wweett aanndd ddrryy mmeerrggeerrss,, 22)) ssttrroonngg lleennssiinngg ssttaattiissttiiccss aanndd mmaassss--ccoonncceennttrraattiioonn ooff ssttrroonngg lleennssiinngg cclluusstteerrss,, aanndd 33))
tthhee XX--rraayy--sseelleecctteedd AAGGNN ccoonntteenntt iinn cclluusstteerrss.. TThheessee ddaattaa wwiillll hhaavvee aa llaassttiinngg lleeggaaccyy,, aanndd ccaapp aann eexxtteennssiivvee aarrrraayy
ooff ootthheerr ddaattaa ((bbootthh ggrroouunndd-- aanndd ssppaaccee--bbaasseedd,, ffrroomm XX--rraayy ttoo rraaddiioo wwaavveelleennggtthhss)) oonn tthheessee cclluusstteerrss.. TThhee
pprrooppoosseedd ddaattaa,, aatt aa fifidduucciiaall SSNNAAPP ccoommpplleettiioonn rraattee ooff 3333%%,, wwiillll mmoorree tthhaann ddoouubbllee tthhee ttoottaall nnuummbbeerr ooff SSPPTT
cclluusstteerrss wwiitthh HHSSTT iimmaaggiinngg,, aanndd aadddd WWFFCC33--IIRR iimmaaggiinngg ffoorr aa llaarrggee ssaammppllee ffoorr tthhee fifirrsstt ttiimmee,, wwhhiicchh iiss ooff
ppaarrttiiccuullaarr  iimmppoorrttaannccee  ttoo  aannyy  ssttuuddiieess  ooff  ggaallaaxxyy  ppooppuullaattiioonnss  iinn  tthheessee  ddiissttaanntt  cclluusstteerrss..
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SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  IIGGMM

IIDD:: 1155330088
TThhee  HHSSTT  FFrroonnttiieerr  FFiieelldd  MMAACCSS  11115599..55++22222233::  FFllaannkkiinngg  OObbsseerrvvaattiioonnss  ffoorr
IInnttrraacclluusstteerr  LLiigghhtt

AAnntthhoonnyy GGoonnzzaalleezz

UUnniivveerrssiittyy  ooff  FFlloorriiddaa
WWee pprrooppoossee aa 66 oorrbbiitt WWFFCC33//IIRR iimmaaggiinngg pprrooggrraamm ttaarrggeettiinngg tthhee eennvviirroonnss ooff tthhee HHSSTT FFrroonnttiieerr FFiieelldd cclluusstteerr MMAACCSS
11114499..55++22222233 ttoo oobbttaaiinn aa ccoommpprreehheennssiivvee vviieeww ooff tthhee iinnttrraacclluusstteerr sstteellllaarr ppooppuullaattiioonn iinn aa mmaassssiivvee ggaallaaxxyy
cclluusstteerr.. WWFFCC33//IIRR eennaabblleess aa vvaasstt iimmpprroovveemmeenntt oovveerr ggrroouunndd--bbaasseedd ssttuuddiieess iinn mmaappppiinngg eemmiissssiioonn ffrroomm ddiiffffuussee
sstteellllaarr ppooppuullaattiioonnss.. OOuurr pprrooppoosseedd oobbsseerrvvaattiioonnss aarree ddeessiiggnneedd ttoo bbuuiilldd uuppoonn tthhee eexxiissttiinngg iinnvveessttmmeenntt iinn tthhee
FFrroonnttiieerr FFiieellddss ttoo ccoonndduucctt aa nneeww,, mmoorree ccoommpplleettee cceennssuuss ooff tthhee iinnttrraacclluusstteerr lliigghhtt ((IICCLL)) eexxtteennddiinngg oouutt ttoo ~~775500
kkppcc.. TThhee rreeqquueesstteedd oobbsseerrvvaattiioonnss aarree ccoonnssttrruucctteedd ttoo ssppaann tthhee ggaapp bbeettwweeeenn tthhee pprriimmaarryy aanndd ppaarraalllleell HHFFFF
ppooiinnttiinnggss,, ddeetteeccttiinngg IICCLL ttoo aa ssuurrffaaccee bbrriigghhttnneessss ooff 2299..55 mmaagg ppeerr ssqquuaarree aarrccsseecc iinn FF116600WW ((eeqquuiivvaalleenntt ttoo 3311..55
mmaagg ppeerr ssqquuaarree aarrccsseecc iinn VV--bbaanndd)).. TThhiiss ddeepptthh iiss ssuufffificciieenntt ttoo ttrraaccee tthhee rraaddiiaall IICCLL pprroofifillee oouutt ttoo ~~775500 kkppcc ffrroomm
tthhee BBCCGG.. TThheessee ddaattaa wwiillll aallssoo yyiieelldd aa hhiigghh--fifiddeelliittyy ccaalliibbrraattiioonn ooff tthhee bbaacckkggrroouunndd sskkyy lleevveell,, eennaabblliinngg ttwwoo--
ddiimmeennssiioonnaall mmaappppiinngg ooff tthhee ddiissttrriibbuuttiioonn aanndd ccoolloorr ooff iinnttrraacclluusstteerr lliigghhtt ddoowwnn ttoo 2277 mmaagg ppeerr ssqquuaarree aarrccsseecc iinn
FF116600WW.. FFrroomm tthheessee mmaappss wwee wwiillll qquuaannttiiffyy ssppaattiiaall vvaarriiaattiioonn iinn tthhee rraattiioo ooff tthhee sstteellllaarr bbaarryyoonnss ttoo tthhee IICCMM,,
eessttaabblliisshhiinngg wwhheetthheerr tthhee oobbsseerrvveedd llooww ssccaatttteerr iinn tthhee gglloobbaall rraattiioo mmaasskkss uunnddeerrllyyiinngg ssmmaalllleerr ssccaallee
iinnhhoommooggeenneeiittiieess dduuee ttoo aassttrroopphhyyssiiccaall pprroocceesssseess iinn tthhee cclluusstteerr.. TThhee rreeqquueesstteedd oobbsseerrvvaattiioonnss ffuurrtthheerr sseerrvvee aass aa
ppiilloott pprrooggrraamm,, eennaabblliinngg ffuuttuurree ssiimmiillaarr aannaallyysseess wwiitthh tthhee ffuullll eennsseemmbbllee ooff HHFFFF cclluusstteerrss,, aanndd ddeevveellooppiinngg
tteecchhnniiqquueess tthhaatt wwiillll bbee rreeqquuiirreedd ffoorr ssuucchh llooww ssuurrffaaccee bbrriigghhttnneessss pprrooggrraammss wwiitthh uuppccoommiinngg ffaacciilliittiieess iinncclluuddiinngg
EEuucclliidd  aanndd  WWFFIIRRSSTT..
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
CCoossmmoollooggyy

IIDD:: 1155227766
TThhee  lleennss  aanndd  hhoosstt  ggaallaaxxyy  ooff  tthhee  mmuullttiippllyy--iimmaaggeedd  ggrraavviittaattiioonnaallllyy  lleennsseedd  SSNNIIaa
iiPPTTFF1166ggeeuu

AArriieell GGoooobbaarr

SSttoocckkhhoollmm  UUnniivveerrssiittyy
WWee rreeqquueesstt HHSSTT oobbsseerrvvaattiioonnss ooff tthhee hhoosstt ggaallaaxxyy aanndd tthhee lleennss ooff tthhee ggrraavviittaattiioonnaallllyy lleennsseedd mmuullttiippllyy--iimmaaggeedd
TTyyppee IIaa SSNN iiPPTTFF1166ggeeuu.. TThheessee oobbsseerrvvaattiioonnss aarree rreeqquuiirreedd ttoo aaccccoommpplliisshh tthhee sscciieennccee oouuttlliinneedd iinn tthhee ssuucccceessssffuull
DDDD pprrooppoossaall ooff tthhiiss ttaarrggeett iinn CCyyccllee 2244.. SSiinnccee tthhee SSNN wwiillll hhaavvee ffaaddeedd bbyy oovveerr 66 mmaaggnniittuuddeess,, tthhee CCyyccllee 2255
iimmaaggeess wwiillll sseerrvvee aass rreeffeerreenncceess,, nneeeeddeedd ttoo aaccccuurraatteellyy mmeeaassuurree tthhee flfluuxxeess ooff tthhee SSNN iimmaaggeess tthhrroouugghh tthhee 77 HHSSTT
bbaannddss uusseedd iinn CCyyccllee 2244.. TThhee ccoommbbiinneedd ddaattaa--sseett wwiillll yyiieelldd aa pprreecciissee eessttiimmaattee ooff tthhee lleennssiinngg mmaaggnniifificcaattiioonn,,
iinncclluuddiinngg ccoorrrreeccttiioonnss ffoorr eexxttiinnccttiioonn ooff tthhee SSNN lliigghhtt bbyy dduusstt ggrraaiinnss iinn tthhee hhoosstt ggaallaaxxyy aanndd iinn tthhee iinntteerrvveenniinngg
lleennssiinngg ggaallaaxxyy.. TTiimmee--ddeellaayy mmeeaassuurreemmeennttss bbeettwweeeenn tthhee hhoosstt ggaallaaxxyy ssuubbttrraacctteedd SSNN iimmaaggeess wwiillll bbee uusseedd ttoo
mmeeaassuurree  tthhee  HHuubbbbllee  ccoonnssttaanntt..
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: AARR
SStteellllaarr  PPooppuullaattiioonnss

IIDD:: 1155002233
LLooookkiinngg  ffoorr  PPhhoottoommeettrriicc  SSiiggnnaattuurreess  ooff  FFaasstt  RRoottaattiioonn  iinn  IInntteerrmmeeddiiaattee--AAggee  SSttaarr
CClluusstteerrss  iinn  tthhee  MMaaggeellllaanniicc  CClloouuddss

PPaauull GGoouuddffrrooooiijj

SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee
RReecceennttllyy,, ddeeeepp ccoolloorr--mmaaggnniittuuddee ddiiaaggrraammss ffrroomm HHSSTT ddaattaa rreevveeaalleedd tthhaatt sseevveerraall mmaassssiivvee iinntteerrmmeeddiiaattee--aaggee ssttaarr
cclluusstteerrss iinn tthhee MMaaggeellllaanniicc CClloouuddss eexxhhiibbiitt eexxtteennddeedd mmaaiinn--sseeqquueennccee ttuurrnn--ooffffss ((eeMMSSTTOOss)).. TThhiiss ddiissccoovveerryy ppoosseedd
sseerriioouuss qquueessttiioonnss rreeggaarrddiinngg tthhee mmeecchhaanniissmmss rreessppoonnssiibbllee ffoorr tthhee ffoorrmmaattiioonn ooff mmaassssiivvee gglloobbuullaarr cclluusstteerrss aanndd
tthheeiirr wweellll--kknnoowwnn mmuullttiippllee sstteellllaarr ppooppuullaattiioonnss.. TThhee nnaattuurree ooff eeMMSSTTOOss iiss aa hhoottllyy ddeebbaatteedd ttooppiicc ooff ssttuuddyy.. SSeevveerraall
ssttuuddiieess aarrgguueedd tthhaatt tthhee eeMMSSTTOOss aarree ccaauusseedd bbyy aann aaggee rraannggee ooff uupp ttoo aa ffeeww hhuunnddrreedd MMyyrr,, wwhhiillee ootthheerr ssttuuddiieess
iinnddiiccaattee tthhaatt eeMMSSTTOOss ccaann iinnsstteeaadd bbee ccaauusseedd bbyy aa ccooeevvaall ppooppuullaattiioonn iinn wwhhiicchh tthhee ssttaarrss ssppaann aa rraannggee ooff
rroottaattiioonn vveelloocciittiieess.. FFoorrmmaall eevviiddeennccee ttoo ((ddiiss--))pprroovvee eeiitthheerr sscceennaarriioo ssttiillll rreemmaaiinnss aatt llaarrggee,, iinn ppaarrtt bbeeccaauussee sstteellllaarr
ttrraacckkss tthhaatt iinnccoorrppoorraattee tthhee eeffffeeccttss ooff rroottaattiioonn hhaavvee ssoo ffaarr oonnllyy bbeeeenn aavvaaiillaabbllee ffoorr mmaasssseess >> 11..77 MMssuunn wwhheerreeaass
tthhee ssttaarrss iinn tthhee kknnoowwnn eeMMSSTTOOss ooff iinntteerrmmeeddiiaattee--aaggee ssttaarr cclluusstteerrss aarree lleessss mmaassssiivvee.. IInn tthhiiss pprrooppoossaall wwee aaiimm ttoo
llooookk ffoorr pphhoottoommeettrriicc ssiiggnnaattuurreess ooff ffaasstt rroottaattoorrss iinn eeMMSSTTOO cclluusstteerrss tthhaatt hhaavvee bbeeeenn oobbsseerrvveedd bbyy HHSSTT iinn tthhrreeee
ppaassssbbaannddss iinncclluuddiinngg ((aatt lleeaasstt)) FF333366WW aanndd FF881144WW.. WWee wwiillll ssttuuddyy sspprreeaaddss iinn ddiiffffeerreenntt sstteellllaarr ccoolloorrss,, tteessttiinngg
aaggaaiinnsstt tthhoossee pprreeddiicctteedd wwiitthh tthhee aaiidd ooff vvoonn ZZeeiippeell''ss ggeeoommeettrriicc ssttuuddyy ffoorr aa ppooppuullaattiioonn ooff rroottaattiinngg ssttaarrss wwiitthh aa
ssiiggnniifificcaanntt sspprreeaadd iinn tthheeiirr iinncclliinnaattiioonn.. IImmppoorrttaannttllyy,, tthhiiss sspprreeaadd dduuee ttoo tthhee pprreesseennccee ooff rroottaattiioonn iiss pprreeddiicctteedd ttoo
ooccccuurr aalloonngg wweellll--ddeefifinneedd lliinneess iinn ccoolloorr--ccoolloorr ddiiaaggrraammss,, iinn ddiirreeccttiioonnss tthhaatt aarree ddiissttiinncctt ffrroomm tthhoossee iinn ccoolloorr--
mmaaggnniittuuddee  ddiiaaggrraammss  aanndd  ddiissttiinncctt  ffrroomm  tthhee  sspprreeaadd  pprreeddiicctteedd  ffoorr  tthhee  aaggee  rraannggee  sscceennaarriioo..

113344 66//2277//22001177

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
PPllaanneettss  aanndd  PPllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 1155116688
TThhee  NNaattuurree  ooff  tthhee  SSttaarr--GGrraazziinngg  BBooddiieess  iinn  aa  SSyysstteemm  aatt  tthhee  AAggee  ooff  tthhee  LLaattee
HHeeaavvyy  BBoommbbaarrddmmeenntt

CCaarrooll GGrraaddyy

EEuurreekkaa  SScciieennttiifificc  IInncc..
SSttuuddiieess ooff bbooddiieess eexxhhiibbiittiinngg rreeddsshhiifftteedd ggaasseeoouuss aabbssoorrppttiioonn ffeeaattuurreess aassssoocciiaatteedd wwiitthh ssttaarr--ggrraazziinngg ppllaanneetteessiimmaallss
ooffffeerr uunniiqquuee ddaattaa oonn tthhee ccoommppoossiittiioonn ooff tthhee bbooddiieess,, aass wweellll aass tthhee pprreesseennccee ooff ppllaanneetteessiimmaall bbeelltt aannaallooggss aanndd
ggiiaanntt ppllaanneettss iinn ssyysstteemmss tthhrroouugghhoouutt tthhee sstteellllaarr lliiffeeccyyccllee.. SSttuuddiieess ooff yyoouunngg ssyysstteemmss,, ssuucchh aass tthhee AA ssttaarrss iinn tthhee
bbeettaa PPiiccttoorriiss mmoovviinngg ggrroouupp,, ssuuggggeesstt tthhaatt tthhee ssttaarr ggrraazziinngg bbooddiieess ccoonnttaaiinn aabbuunnddaanntt ccaarrbboonn aanndd wwaatteerr
ddiissssoocciiaattiioonn pprroodduuccttss,, iinnddiiccaattiinngg aa ccoommeettaarryy oorriiggiinn.. AA rreecceenntt aannaallyyssiiss ooff aannootthheerr ssyysstteemm,, pphhii LLeeoo ((AA77 IIVV,,
aaggee==440000--990000 MMyyrr)) sshhoowwss ssiimmiillaarr iinnffaallll ffeeaattuurreess iinn CCaa IIII aanndd TTii IIII,, wwiitthh wwhhaatt mmaayy bbee aa 1155--yyeeaarr ccyyccllee.. TThhiiss
ssyysstteemm iiss ssiimmiillaarr iinn aaggee ttoo tthhee LLaattee HHeeaavvyy BBoommbbaarrddmmeenntt iinn oouurr ssyysstteemm,, aa ttiimmee wwhheenn tteerrrreessttrriiaall ppllaanneettss iinn oouurr
ssyysstteemm aarree tthhoouugghhtt ttoo hhaavvee bbeeeenn vveenneeeerreedd iinn oorrggaanniiccss aanndd wwaatteerr.. TThhee aavvaaiillaabbllee ddaattaa iinnddiiccaattee ffrreeqquueenntt iinnffaallll
eevveennttss iinntteerrpprreetteedd aass ttrraannssiittiinngg eexxoo--ccoommeettss,, bbuutt ssaammppllee oonnllyy lliitthhoopphhiillee ttoo ssuuppeerr--rreeffrraaccttoorryy eelleemmeennttss.. AArrcchhiivvaall
IIUUEE ddaattaa llaacckk tthhee FFUUVV SS//NN ttoo eessttaabblliisshh hhiigghh ccaarrbboonn aabbuunnddaannccee oorr tthhee pprreesseennccee ooff wwaatteerr ddiissssoocciiaattiioonn pprroodduuccttss..
WWee tthheerreeffoorree sseeeekk CCOOSS aanndd SSTTIISS ssppeeccttrraa ttoo ssaammppllee tthhee vvoollaattiillee ggaass ddaatt,, aanndd ccoonnssttrraaiinn tthhee oorriiggiinn ooff tthhee ssttaarr--
ggrraazziinngg  bbooddiieess..  TThhee  FFUUVV  ddaattaa  wwiillll  bbee  aauuggmmeenntteedd  wwiitthh  NNUUVV  ddaattaa  ssaammpplliinngg  ssiiddeerroopphhiilleess  aanndd  lliitthhoopphhiilleess..
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SStteellllaarr  PPooppuullaattiioonnss

IIDD:: 1155227777
WWeeiigghhiinngg  UUllttrraa--DDiiffffuussee  GGaallaaxxiieess::  BBrriiddggiinngg  tthhee  eennvviirroonnmmeennttaall  ggaapp

JJoohhnnnnyy GGrreeccoo

PPrriinncceettoonn  UUnniivveerrssiittyy
IInntteerreesstt iinn uullttrraa--llooww--ssuurrffaaccee bbrriigghhttnneessss ggaallaaxxiieess hhaass bbeeeenn rreeiiggnniitteedd bbyy tthhee ddiissccoovveerryy ooff aa ssuubbssttaannttiiaall ppooppuullaattiioonn
ooff uullttrraa--ddiiffffuussee ggaallaaxxiieess ((UUDDGGss)) iinn ddeennssee cclluusstteerrss.. TThheessee ggaallaaxxiieess aarree cchhaarraacctteerriizzeedd bbyy ddwwaarrff--lliikkee sstteellllaarr mmaasssseess
sspprreeaadd aaccrroossss ggiiaanntt--ggaallaaxxyy ssiizzeess,, aanndd tthheeiirr pprroolloonnggeedd ssuurrvviivvaall iinn cclluusstteerrss ssuuggggeessttss tthhaatt tthheeyy mmaayy bbee eexxttrreemmeellyy
ddaarrkk--mmaatttteerr ddoommiinnaatteedd.. TThhee ddaarrkk mmaatttteerr hhaallooss ooff aa hhaannddffuull ooff UUDDGGss iinn ddeennssee cclluusstteerrss hhaavvee bbeeeenn ""wweeiigghheedd"" bbyy
tthhee ddeetteeccttiioonn ooff rriicchh gglloobbuullaarr cclluusstteerr ((GGCC)) ssyysstteemmss ((~~2200--110000 GGCCss)),, aanndd iinnddeeeedd,, tthheeiirr iinnffeerrrreedd mmaassss--ttoo--lliigghhtt
rraattiiooss ((MM//LL >> 11000000)) aarree uunnpprreecceeddeenntteedd ffoorr tthheeiirr sstteellllaarr mmaasssseess.. MMoorree rreecceennttllyy,, ggaallaaxxiieess wwiitthh UUDDGG--lliikkee
pprrooppeerrttiieess hhaavvee bbeeeenn ddiissccoovveerreedd iinn mmuucchh lloowweerr--ddeennssiittyy eennvviirroonnmmeennttss.. HHoowweevveerr,, tthhee ccoonnnneeccttiioonn bbeettwweeeenn UUDDGGss
aaccrroossss tthhee ffuullll rraannggee ooff hhaalloo eennvviirroonnmmeennttss rreemmaaiinnss uunncceerrttaaiinn.. DDoo eexxttrreemmee mmaassss--ttoo--lliigghhtt rraattiiooss ppeerrssiisstt
tthhrroouugghhoouutt tthhiiss ppooppuullaattiioonn rreeggaarrddlleessss ooff eennvviirroonnmmeenntt?? OOrr,, iiss tthhiiss aa uunniiqquuee cchhaarraacctteerriissttiicc ooff UUDDGGss iinn ggaallaaxxyy
cclluusstteerrss?? TThhaannkkss ttoo tthhee ddeepptthh aanndd wwiiddee--aarreeaa ccoovveerraaggee aaffffoorrddeedd bbyy oouurr oonnggooiinngg HHyyppeerr SSuupprriimmee--CCaamm ((HHSSCC))
SSuurrvveeyy,, wwee aarree ccaarrrryyiinngg oouutt tthhee fifirrsstt ttrruullyy bblliinndd sseeaarrcchh ffoorr UUDDGGss ttoo aaddddrreessss tthhiiss qquueessttiioonn.. WWee ccuurrrreennttllyy hhaavvee aa
ssaammppllee ooff ~~330000 UUDDGG ccaannddiiddaatteess iinn eennvviirroonnmmeennttss rraannggiinngg ffrroomm tthhee fifieelldd ttoo iinntteerrmmeeddiiaattee--mmaassss ggrroouuppss.. WWee
pprrooppoossee ttoo uussee AACCSS//WWFFCC iimmaaggiinngg ttoo ssttuuddyy tthhee GGCC ssyysstteemmss ooff 1100 UUDDGGss sseelleecctteedd ffoorr tthheeiirr aassssoocciiaattiioonn wwiitthh
ppoooorr ggrroouuppss tthhaatt ssppaann aa rraannggee iinn eennvviirroonnmmeenntt aa ffaaccttoorr ooff ~~1100 ttoo 110000 lleessss ddeennssee tthhaann CCoommaa.. OOuurr pprrooggrraamm hhaass
tthhee ppootteennttiiaall,, ffoorr tthhee fifirrsstt ttiimmee,, ttoo eessttaabblliisshh aa ccoonnnneeccttiioonn bbeettwweeeenn tthhee eexxttrreemmeellyy ddaarrkk--mmaatttteerr ddoommiinnaatteedd UUDDGGss
iinn  ddeennssee  ggaallaaxxyy  cclluusstteerrss  aanndd  tthhoossee  bbeeiinngg  ddiissccoovveerreedd  iinn  mmuucchh  lloowweerr--ddeennssiittyy  eennvviirroonnmmeennttss..
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IIDD:: 1155002244

SSeerreennddiippiittoouuss  WWFFCC33  IInnffrraarreedd  CCoolloorr  MMaaggnniittuuddee  DDiiaaggrraammss  ooff  NNGGCC44447722

MMiicchhaaeell GGrreegggg

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  DDaavviiss

TThhiiss pprrooppoossaall rreeqquueessttss ssuuppppoorrtt ffoorr aannaallyyssiiss ooff ddeeeepp,, ffoouurr fifilltteerr,, wwiiddee--bbaanndd WWFFCC33//IIRR aarrcchhiivvaall iimmaaggiinngg ddaattaa,,
sseerreennddiippiittoouussllyy ttaakkeenn iinn tthhee hhaalloo ooff tthhee bbrriigghhtteesstt ggaallaaxxyy iinn tthhee VViirrggoo cclluusstteerr,, tthhee ggiiaanntt eelllliippttiiccaall NNGGCC44447722..
TThhee ddaattaa rreessoollvvee ssttaarrss wweellll bbeellooww tthhee ttiipp ooff tthhee rreedd ggiiaanntt bbrraanncchh wwiitthh SS//NN ooff 55.. TThheessee ddaattaa wwiillll pprroodduuccee
vvaarriioouuss IIRR ccoolloorr mmaaggnniittuuddee ddiiaaggrraammss ooff tthhee uuppppeerr rreedd aanndd aassyymmppttoottiicc ggiiaanntt bbrraanncchh ppooppuullaattiioonnss.. CCoommppaarriissoonn ooff
tthhee llooccaattiioonn aanndd wwiiddtthh ooff tthhee rreedd ggiiaanntt bbrraanncchh llooccuuss wwiitthh tthheeoorreettiiccaall iissoocchhrroonneess wwiillll yyiieelldd mmeeaann mmeettaalllliicciittyy aanndd
aabbuunnddaannccee sspprreeaadd mmeeaassuurreemmeennttss ooff tthhee hhaalloo ppooppuullaattiioonn ooff NNGGCC44447722.. TThheessee ddaattaa wwiillll aallssoo ddeetteerrmmiinnee aa sseeccuurree
ddiissttaannccee ffrroomm tthhee lluummiinnoossiittyy ooff tthhee oobbsseerrvveedd ggiiaanntt bbrraanncchh ttiipp iinn tthhee IIRR.. DDeetteeccttiioonn oorr lliimmiittss oonn iinntteerrmmeeddiiaattee
aaggee ppooppuullaattiioonnss wwiillll bbee eexxttrraacctteedd ffrroomm aannaallyyssiiss ooff tthhee aassyymmppttoottiicc ggiiaanntt bbrraanncchh ppooppuullaattiioonn.. TThhee rreessuullttiinngg mmeeaann
mmeettaalllliicciittyy,, mmeettaalllliicciittyy ddiissttrriibbuuttiioonn ffuunnccttiioonn,, aanndd ccoonnssttrraaiinnttss oonn iinntteerrmmeeddiiaattee aaggee ppooppuullaattiioonnss wwiillll bbee tthhee fifirrsstt
ssuucchh ddaattaa ffoorr aa lluummiinnoouuss eelllliippttiiccaall iinn aa rriicchh cclluusstteerr ooff ggaallaaxxiieess.. TThhee rreessuullttss wwiillll pprroovviiddee mmeeaanniinnggffuull iinnppuutt aanndd
tteessttiinngg ooff mmaassssiivvee eelllliippttiiccaall ggaallaaxxyy ffoorrmmaattiioonn.. TThhiiss pprrooggrraamm aallssoo sseerrvveess aass aa pprreeppaarraattoorryy pprroojjeecctt ffoorr aa JJWWSSTT
EEaarrllyy  RReelleeaassee  SScciieennccee  pprrooggrraamm  wwhhiicchh  sshhaarreess  ssoommee  ooff  tthhee  ssaammee  sscciieennccee  ggooaallss  aanndd  aannaallyyssiiss  mmeetthhooddss..

113377 66//2277//22001177

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPooppuullaattiioonnss

IIDD:: 1155116699
RReessoollvviinngg  MMuullttiippllee  SStteellllaarr  PPooppuullaattiioonnss  iinn  GG11

MMiicchhaaeell GGrreegggg

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  DDaavviiss
TThhee mmoosstt lluummiinnoouuss aanndd mmaassssiivvee ccoommppaacctt sstteellllaarr ssyysstteemm iinn tthhee LLooccaall GGrroouupp iiss GG11,, aa ssaatteelllliittee ooff MM3311.. IItt hhaass
bbeeeenn ssppeeccuullaatteedd tthhaatt GG11 iiss tthhee rreemmnnaanntt nnuucclleeuuss ooff aa ttiiddaallllyy ssttrriippppeedd ddwwaarrff eelllliippttiiccaall ggaallaaxxyy.. AAss ssuucchh,, GG11 iiss
kkeeyy ttoo uunnddeerrssttaannddiinngg bbootthh tthhee eevvoolluuttiioonn ooff ddwwaarrff ggaallaaxxiieess aanndd tthhee hhiieerraarrcchhiiccaall aasssseemmbbllyy ooff bbrriigghhtt ssppiirraallss..
RReecceennttllyy,, nneeww UU--BB--VV--II bbrrooaadd bbaanndd iimmaaggiinngg tteecchhnniiqquueess hhaavvee rreevveeaalleedd mmuullttiippllee sstteellllaarr ppooppuullaattiioonnss iinn MMiillkkyy WWaayy
gglloobbuullaarr cclluusstteerrss.. WWee pprrooppoossee ttoo oobbttaaiinn nneeww ddeeeepp WWFFCC33//UUVVIISS FF333366WW aanndd FF881144WW iimmaaggeess,, ttoo bbee ccoommbbiinneedd
wwiitthh aarrcchhiivvaall WWFFCC33 ddaattaa,, ttoo pprroobbee tthhee ssttaarr ffoorrmmaattiioonn aanndd eennrriicchhmmeenntt hhiissttoorryy ooff GG11.. TThhiiss ssttuuddyy wwiillll yyiieelldd nneeww
aanndd ddeefifinniittiivvee iinnssiigghhttss iinnttoo tthhee oorriiggiinn aanndd eevvoolluuttiioonn ooff GG11,, tthhee rreellaattiioonnsshhiipp ooff gglloobbuullaarr cclluusstteerrss ttoo ddwwaarrff
ggaallaaxxiieess,,  aanndd  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  ooff  lluummiinnoouuss  ssppiirraallss  lliikkee  MM3311  aanndd  tthhee  MMiillkkyy  WWaayy..
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SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: SSNNAAPP
GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  IIGGMM

IIDD:: 1155117700

SSnnaappsshhoott  SSuurrvveeyy  ooff  tthhee  GGlloobbuullaarr  CClluusstteerr  PPooppuullaattiioonnss  ooff  IIssoollaatteedd  EEaarrllyy  TTyyppee
GGaallaaxxiieess

MMiicchhaaeell GGrreegggg

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  DDaavviiss

WWee  pprrooppoossee  WWFFCC33//UUVVIISS  ssnnaappsshhoott  oobbsseerrvvaattiioonnss  ooff  aa  ssaammppllee  ooff  7755  iissoollaatteedd  eeaarrllyy  ttyyppee  ggaallaaxxiieess
rreessiiddiinngg  iinn  ccoossmmiicc  vvooiiddss  oorr  eexxttrreemmeellyy  llooww  ddeennssiittyy  rreeggiioonnss..    TThhee  pprriimmaarryy  aaiimm  iiss  ttoo  uussee
tthheeiirr  gglloobbuullaarr  cclluusstteerr  ppooppuullaattiioonnss  ttoo  rreeccoonnssttrruucctt  tthheeiirr  eevvoolluuttiioonnaarryy  hhiissttoorryy,,  rreevveeaalliinngg
iiff,,  hhooww,,  aanndd  wwhhyy  vvooiidd  eelllliippttiiccaallss  ddiiffffeerr  ffrroomm  cclluusstteerr  eelllliippttiiccaallss..    TThhee  ggaallaaxxiieess  ssppaann  aa
rraannggee  ooff  lluummiinnoossiittiieess,,  pprroovviiddiinngg  aa  vvaarriieedd  ssaammppllee  ffoorr  ccoommppaarriissoonn  wwiitthh  tthhee  wweellll--ddooccuummeenntteedd
gglloobbuullaarr  cclluusstteerr  ppooppuullaattiioonnss  iinn  ddeennsseerr  eennvviirroonnmmeennttss..    TThhiiss  pprrooppoosseedd  WWFFCC33  ssttuuddyy  ooff  iissoollaatteedd
eeaarrllyy  ttyyppee  ggaallaaxxiieess  bbrreeaakkss  nneeww  ggrroouunndd  bbyy  ttaarrggeettiinngg  aa  ssaammppllee  wwhhiicchh  hhaass  tthhuuss  ffaarr  rreecceeiivveedd
lliittttllee  aatttteennttiioonn,,  aanndd,,  ssiiggnniifificcaannttllyy,,  tthhiiss  wwiillll  bbee  tthhee  fifirrsstt  ssuucchh  ssttuuddyy  wwiitthh  HHSSTT..
CChhaarraacctteerriizziinngg  eeaarrllyy  ttyyppee  ggaallaaxxiieess  iinn  vvooiiddss  aanndd  tthheeiirr  GGCC  ssyysstteemmss  pprroommiisseess  ttoo  iinnccrreeaassee  oouurr
uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  ggaallaaxxyy  ffoorrmmaattiioonn  aanndd  eevvoolluuttiioonn  ooff  ggaallaaxxiieess  iinn  ggeenneerraall  bbeeccaauussee  iissoollaatteedd
oobbjjeeccttss  aarree  tthhee  bbeesstt  aapppprrooxxiimmaattiioonn  ttoo  aa  ccoonnttrrooll  ssaammppllee  tthhaatt  wwee  hhaavvee  ffoorr  uunnddeerrssttaannddiinngg  tthhee
iinnflfluueennccee  ooff  eennvviirroonnmmeenntt  oonn  ffoorrmmaattiioonn  aanndd  eevvoolluuttiioonn..    WWhheetthheerr  tthheessee  iissoollaatteedd  oobbjjeeccttss  ttuurrnn
oouutt  ttoo  bbee  iiddeennttiiccaall  ttoo  oorr  ddiissttiinncctt  ffrroomm  ccoouunntteerrppaarrttss  iinn  ootthheerr  rreeggiioonnss  ooff  tthhee  UUnniivveerrssee,,
tthheeyy  wwiillll  ssuuppppllyy  iinnssiigghhtt  iinnttoo  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  aanndd  eevvoolluuttiioonn  ooff  aallll  ggaallaaxxiieess..    PPaarraalllleell  AACCSS
iimmaaggiinngg  wwiillll  hheellpp  ttoo  cchhaarraacctteerriizzee  tthhee  nneeaarr  fifieelldd  eennvviirroonnmmeennttss  ooff  tthhee  ssaammppllee..
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PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SSoollaarr  SSyysstteemm

IIDD:: 1155223333
DDeennssiittyy  ooff  ttrraannssnneeppttuunniiaann  oobbjjeecctt  222299776622  22000077  UUKK112266

WWiillll GGrruunnddyy

LLoowweellll  OObbsseerrvvaattoorryy
DDeennssiittiieess pprroovviiddee uunniiqquuee iinnffoorrmmaattiioonn aabboouutt bbuullkk ccoommppoossiittiioonn aanndd iinntteerriioorr ssttrruuccttuurree aanndd aarree kkeeyy ttoo ggooiinngg
bbeeyyoonndd tthhee sskkiinn--ddeeeepp vviieeww ooffffeerreedd bbyy rreemmoottee--sseennssiinngg tteecchhnniiqquueess bbaasseedd oonn pphhoottoommeettrryy,, ssppeeccttrroossccooppyy,, aanndd
ppoollaarriimmeettrryy.. TThheeyy aarree kknnoowwnn ffoorr aa hhaannddffuull ooff tthhee rreelliicctt ppllaanneetteessiimmaallss tthhaatt ppooppuullaattee oouurr SSoollaarr SSyysstteemm''ss KKuuiippeerr
bbeelltt,, rreevveeaalliinngg iinnttrriigguuiinngg ddiiffffeerreenncceess bbeettwweeeenn ssmmaallll aanndd llaarrggee bbooddiieess.. MMoorree aanndd bbeetttteerr qquuaalliittyy ddaattaa aarree nneeeeddeedd
ttoo aaddddrreessss ffuunnddaammeennttaall qquueessttiioonnss aabboouutt hhooww ppllaanneetteessiimmaallss ffoorrmm ffrroomm nneebbuullaarr ssoolliiddss,, aanndd hhooww ddiissttiinncctt
mmaatteerriiaallss aarree ddiissttrriibbuutteedd tthhrroouugghh tthhee nneebbuullaa.. MMaasssseess ffrroomm bbiinnaarryy oorrbbiittss aarree ggeenneerraallllyy qquuiittee pprreecciissee,, bbuutt aa
pprroobblleemm aaffflfliiccttiinngg mmaannyy ooff tthhee kknnoowwnn ddeennssiittiieess iiss tthhaatt tthheeyy ddeeppeenndd oonn ssiizzee eessttiimmaatteess ffrroomm tthheerrmmaall eemmiissssiioonn
oobbsseerrvvaattiioonnss,, wwiitthh llaarrggee mmooddeell--ddeeppeennddeenntt uunncceerrttaaiinnttiieess tthhaatt ddoommiinnaattee tthhee eerrrroorr bbaarrss oonn ddeennssiittyy eessttiimmaatteess..
SStteellllaarr ooccccuullttaattiioonnss ccaann pprroovviiddee mmuucchh mmoorree aaccccuurraattee ssiizzeess aanndd tthhuuss ddeennssiittiieess,, bbuutt tthheeyy ddeeppeenndd oonn ffoorrttuuiittoouuss
ggeeoommeettrryy aanndd tthhuuss ccaann oonnllyy bbee ddoonnee ffoorr aa ffeeww ppaarrttiiccuullaarrllyy vvaalluuaabbllee bbiinnaarriieess.. WWee pprrooppoossee oobbsseerrvvaattiioonnss ooff aa
ssyysstteemm wwhheerree aann aaccccuurraattee ddeennssiittyy ccaann bbee ddeetteerrmmiinneedd:: 222299776622 22000077 UUKK112266.. AAnn aaccccuurraattee ssiizzee iiss aallrreeaaddyy
aavvaaiillaabbllee  ffrroomm  mmuullttiippllee  sstteellllaarr  ooccccuullttaattiioonn  cchhoorrddss..    TThhiiss  pprrooppoossaall  wwiillll  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  mmaassss,,  aanndd  tthhuuss  tthhee  ddeennssiittyy..
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1155220033
FFiirrsstt  eexxpplloorraattiioonn  ooff  aa  ssiinnggllee  tthheerrmmaall  iinntteerrffaaccee  bbeettwweeeenn  tthhee  ttwwoo  ddoommiinnaanntt
pphhaasseess  ooff  tthhee  iinntteerrsstteellllaarr  mmeeddiiuumm

CCeecciillee GGrryy

LLaabboorraattooiirree  dd''AAssttrroopphhyyssiiqquuee  ddee  MMaarrsseeiillllee
TTwwoo pphhaasseess ooff tthhee iinntteerrsstteellllaarr mmeeddiiuumm,, tthhee WWaarrmm NNeeuuttrraall MMeeddiiuumm ((WWNNMM)) aanndd tthhee HHoott IIoonniizzeedd MMeeddiiuumm ((HHIIMM))
ooccccuuppyy mmoosstt tthhee vvoolluummee ooff ssppaaccee iinn tthhee ppllaannee ooff oouurr GGaallaaxxyy.. BBeeccaauussee tthhee bboouunnddaarriieess bbeettwweeeenn tthheessee pphhaasseess
aarree iimmppoorrttaanntt ssoouurrcceess ooff eenneerrggyy lloossss ffoorr tthhee hhoott ggaass,, tthheeyy aarree ssuuppppoosseedd ttoo ppllaayy aann iimmppoorrttaanntt rroollee iinn tthhee
tthheerrmmaall  ssttrruuccttuurree  aanndd  eevvoolluuttiioonn  ooff  tthhee  IISSMM  aanndd  ooff  ggaallaaxxiieess..
MMaannyy tthheeoorriissttss hhaavvee ccrreeaatteedd ddeessccrriippttiioonnss ooff tthhee nnaattuurree ooff ssuucchh bboouunnddaarriieess aanndd hhaavvee ddeerriivveedd ttwwoo ffuunnddaammeennttaall
ccoonncceeppttss::  ((11))  aa  ccoonndduuccttiivvee  iinntteerrffaaccee  aanndd  ((22))  aa  ttuurrbbuulleenntt  mmiixxiinngg  llaayyeerr..
WWee hhaavvee yyeett ttoo oobbsseerrvvee iinn ddeettaaiill eeiitthheerr kkiinndd ooff bboouunnddaarryy.. TThhiiss iiss aacchhiieevveedd bbyy uussiinngg UUVV aabbssoorrppttiioonn lliinneess ooff
mmooddeerraatteellyy hhiigghh iioonniizzaattiioonn ssttaaggeess ooff hheeaavvyy eelleemmeennttss.. YYeett,, oovveerr mmoosstt lliinneess ooff ssiigghhtt tthhee ddiiaaggnnoossttiiccss aarree bblluurrrreedd
oouutt bbyy tthhee ssuuppeerrppoossiittiioonn ooff ddiiffffeerreenntt rreeggiioonnss wwiitthh vvaassttllyy ddiiffffeerreenntt pphhyyssiiccaall ccoonnddiittiioonnss,, mmaakkiinngg tthheemm ddiifffificcuulltt ttoo
iinntteerrpprreett.. TToo cchhaarraacctteerriizzee tthhee nnaattuurree ooff tthhee pphhyyssiiccaall pprroocceesssseess aatt aa bboouunnddaarryy oonnee mmuusstt oobbsseerrvvee aalloonngg aa ssiigghhtt
lliinnee tthhaatt ppeenneettrraatteess jjuusstt oonnee ssuucchh rreeggiioonn.. TThhee ssiimmpplleesstt ccoonnfifigguurraattiioonn iiss tthhee oouutteerr bboouunnddaarryy ooff tthhee LLooccaall CClloouudd,,
tthhee WWNNMM ((((TT ~~ 77000000 KK)) tthhaatt ssuurrrroouunnddss tthhee SSuunn aanndd wwhhiicchh iiss eemmbbeeddddeedd iinn aa vveerryy llooww ddeennssiittyy,, ssoofftt XX--rraayy
eemmiittttiinngg  hhoott  mmeeddiiuumm  ((~~  1100^̂66  KK))  tthhaatt  fifillllss  aa  ccaavviittyy  ((~~  220000  ppcc  iinn  ddiiaammeetteerr))  ccaalllleedd  tthhee  LLooccaall  BBuubbbbllee..
WWee pprrooppoossee ttoo oobbsseerrvvee aann iiddeeaall ttaarrggeett:: aa nneeaarrbbyy,, bbrriigghhtt BB99VV ssttaarr ((ii..ee.. hhoott eennoouugghh ttoo pprroovviiddee aa hhiigghh--SSNNRR
ccoonnttiinnuuuumm,, bbuutt nnoott eennoouugghh ttoo ccoonnttaammiinnaattee iitt wwiitthh aabbssoorrppttiioonnss ffrroomm cciirrccuummsstteellllaarr hhiigghh--iioonniizzaattiioonn ssppeecciieess)),,
llooccaatteedd iinn aa ddiirreeccttiioonn wwhheerree tthhee rreellaattiivvee oorriieennttaattiioonn ooff tthhee mmaaggnneettiicc fifieelldd aanndd tthhee cclloouudd bboouunnddaarryy ddooeess nnoott
qquueenncchh  tthheerrmmaall  ccoonndduuccttiioonn  aanndd  tthhuuss  ffaavvoorrss  aa  ffuullll  eexxtteenntt  ooff  tthhee  iinntteerrffaaccee..
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1155220044
TTeessttiinngg  oouurr  sscceennaarriioo  ooff  aa  ffaaiilleedd  wwiinndd  ffoorr  TTWW  HHyyaa

HHaannss GGuueenntthheerr

MMaassssaacchhuusseettttss  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy
YYoouunngg,, aaccccrreettiinngg llooww--mmaassss ssttaarrss sshhooww ssttrroonngg,, bbrrooaadd aanndd aassyymmmmeettrriicc FFUUVV eemmiissssiioonn lliinneess.. WWhheenn mmuullttiippllee
oobbsseerrvvaattiioonnss ooff tthhee ssaammee wwaavveelleennggtthh rreeggiioonn eexxiisstt,, wwee oofftteenn sseeee tthhaatt tthhee flfluuxx aanndd pprroofifillee ooff tthheessee lliinneess cchhaannggee
ssttrroonnggllyy bbeettwweeeenn tthhee oobbsseerrvvaattiioonnss.. OObbsseerrvvaattiioonnaallllyy,, tthhiiss iiss ppoooorrllyy cchhaarraacctteerriizzeedd,, aanndd tthheeoorreettiiccaallllyy,, nneeiitthheerr tthhee
lliinneess pprroofifilleess nnoorr tthheeiirr vvaarriiaabbiilliittyy ccaann bbee eexxppllaaiinneedd.. IInn 22001111 wwee ttrriieedd ttoo rreemmeeddyy tthhiiss ssiittuuaattiioonn bbyy mmoonniittoorriinngg tthhee
ccllaassssiiccaall TTaauurrii ssttaarr TTWW HHyyaa ffoorr 1100 oorrbbiittss wwiitthh HHSSTT//CCOOSS.. AAtt tthhee ttiimmee,, tthhee lliitteerraattuurree ssuuggggeesstteedd tthhaatt tthhee
vvaarriiaabbiilliittyy ccoouulldd bbee dduuee ttoo aa hhoott sstteellllaarr wwiinndd aanndd tthhuuss wwee ddiissttrriibbuutteedd tthhee oobbsseerrvvaattiioonnss oovveerr oonnee mmoonntthh,, wwhhiicchh
wwoouulldd hhaavvee bbeeeenn tthhee aapppprroopprriiaattee ttiimmee ssccaallee.. AAss iitt ttuurrnnss oouutt,, tthhiiss aassssuummppttiioonn aappppeeaarrss ttoo hhaavvee bbeeeenn wwrroonngg..
TThhee ddaattaa wwee rreecceeiivveedd cclleeaarrllyy sshhoowwss tthhaatt nnoo hhoott wwiinndd iiss pprreesseenntt aanndd tthhaatt aallll vvaarriiaabbiilliittyy hhaappppeennss oonn mmuucchh
sshhoorrtteerr ttiimmee ssccaalleess.. IInn tthhiiss pprrooppoossaall,, wwee sshhooww tthhaatt wwee hhaavvee ddoonnee aa tthhoorroouugghh aannaallyyssiiss ooff tthhee eexxiissttiinngg ddaattaa aanndd
wwee hhaavvee aa mmooddeell ttoo eexxppllaaiinn iitt.. NNooww,, wwee aasskk ffoorr aaddddiittiioonnaall mmoonniittoorriinngg ooff TTWW HHyyaa ttoo ccoovveerr tthhee ttiimmee ssccaallee ooff aa
ffeeww  hhoouurrss  --  aass  wwee  nnooww  kknnooww  tthhiiss  iiss  tthhee  rreelleevvaanntt  ttiimmee  ssccaallee  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  vvaarriiaabbiilliittyy..
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SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: AARR
GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  IIGGMM

IIDD:: 1155002255
DDwwaarrffss  iinn  tthhee  DDeeeeppeesstt  FFiieellddss  aatt  NNoooonn::  SSttuuddyyiinngg  SSiizzee  aanndd  SShhaappee  ooff  LLooww--mmaassss
GGaallaaxxiieess  oouutt  ttoo  zz~~33  iinn  FFiivvee  HHSSTT  LLeeggaaccyy  FFiieellddss

YYiicchheenngg GGuuoo

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  CCrruuzz
GGaallaaxxiieess wwiitthh sstteellllaarr mmaassss 110000xx--11000000xx ttiimmeess ssmmaalllleerr tthhaann oouurr MMiillkkyy WWaayy ((hheerreeaafftteerr ddwwaarrff ggaallaaxxiieess oorr DDGGss)) aarree
iimmppoorrttaanntt ffoorr uunnddeerrssttaannddiinngg ggaallaaxxyy ffoorrmmaattiioonn aanndd eevvoolluuttiioonn bbyy bbeeiinngg tthhee mmoosstt sseennssiittiivvee pprroobbeess ooff bbootthh tthhee
mmaaccrroo--pphhyyssiiccss ooff ddaarrkk mmaatttteerr hhaallooss aanndd tthhee mmiiccrroo--pphhyyssiiccss ooff tthhee ddiiffffeerreenntt pphhyyssiiccaall mmeecchhaanniissmmss tthhaatt rreegguullaattee
ssttaarr ffoorrmmaattiioonn aanndd sshhaappee ggaallaaxxiieess.. CCuurrrreennttllyy,, hhoowweevveerr,, oobbsseerrvvaattiioonnss ooff ddiissttaanntt DDGGss hhaavvee bbeeeenn hhaammppeerreedd bbyy
ssmmaallll ssaammpplleess aanndd ppoooorr qquuaalliittyy dduuee ttoo tthheeiirr ffaaiinnttnneessss.. WWee pprrooppoossee aann aarrcchhiivvaall ssttuuddyy ooff tthhee ssiizzee,, mmoorrpphhoollooggyy,,
aanndd ssttrruuccttuurreess ooff DDGGss oouutt ttoo zz~~33..00 bbyy ccoommbbiinniinngg tthhee aarrcchhiivveedd ddaattaa ffrroomm fifivvee ooff tthhee ddeeeeppeesstt rreeggiioonnss tthhaatt HHSSTT
hhaass eevveerr oobbsseerrvveedd:: eeXXttrreemmee DDeeeepp FFiieelldd ((XXDDFF,, uuppddaatteedd ffrroomm HHUUDDFF)) aanndd tthhee HHuubbbbllee LLeeggaaccyy FFiieellddss ((HHLLFFss)).. OOuurr
pprrooggrraamm wwoouulldd bbee tthhee fifirrsstt ttoo aaddvvaannccee tthhee mmoorrpphhoollooggyy ssttuuddiieess ooff DDGGss ttoo tthhee CCoossmmiicc NNoooonn ((zz~~22)),, aanndd hheennccee
ppllaaccee uunnpprreecceeddeenntteedd ccoonnssttrraaiinnttss oonn mmooddeellss ooff ggaallaaxxyy ssttrruuccttuurree ffoorrmmaattiioonn.. EEqquuaallllyy iimmppoorrttaanntt iiss tthhee ddaattaa
pprroodduucctt ooff oouurr pprrooggrraamm:: mmuullttii--wwaavveelleennggtthh pphhoottoommeettrryy aanndd mmoorrpphhoollooggyy ccaattaallooggss ffoorr aallll ddeetteecctteedd ggaallaaxxiieess iinn
tthheessee fifieellddss.. TThheessee ccaattaallooggss wwoouulldd bbee aa ttiimmeellyy ttrreeaassuurree ffoorr tthhee ppuubblliicc ttoo pprreeppaarree ffoorr tthhee ccoommiinngg JJWWSSTT eerraa bbyy
pprroovviiddiinngg ddeettaaiilleedd iinnffoorrmmaattiioonn ooff ssmmaallll,, ffaaiinntt,, bbuutt iimmppoorrttaanntt oobbjjeeccttss iinn ssoommee ddeeeeppeesstt HHSSTT fifieellddss ffoorr JJWWSSTT
oobbsseerrvvaattiioonnss..
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SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
MMaassssiivvee  BBllaacckk  HHoolleess  AAnndd  TThheeiirr  HHoosstt  GGaallaaxxiieess

IIDD:: 1155330099
DDooeess  tthhee  RReellaattiivviissttiicc  XX--RRaayy  OOuuttflflooww  QQuuaassaarr  PPDDSS  445566  HHaavvee  tthhee  FFaasstteesstt--EEvveerr  UUVV
BBAALL  aatt  ~~00..33cc??

FFrreedd HHaammaannnn

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  RRiivveerrssiiddee
TThhee qquuaassaarr PPDDSS 445566 ((zz~~00..118844)) iiss aa pprroottoottyyppee ffoorr rreellaattiivviissttiicc aaccccrreettiioonn--ddiisskk oouuttflfloowwss mmeeaassuurreedd iinn XX--rraayyss.. TThhee
XX--rraayy ffeeaattuurreess aarree hhiigghhllyy--vvaarriiaabbllee,, rreevveeaalliinngg ssppeeeeddss uupp ttoo 00..2255--00..33cc,, ttoottaall ccoolluummnn ddeennssiittiieess NN__HH >> 1100^̂2233 ccmm
--22,, aa hhiigghh ddeeggrreeee ooff iioonniizzaattiioonn ((FFeeXXXXVVII)),, aanndd llaarrggee oouuttflflooww kkiinneettiicc eenneerrggiieess tthhaatt ccoouulldd ddrriivvee ffeeeeddbbaacckk ttoo tthhee
hhoosstt ggaallaaxxyy.. TThhiiss ppoowweerrffuull oouuttflflooww pprreesseennttss aa cchhaalllleennggee ffoorr tthheeoorreettiiccaall mmooddeellss ttoo uunnddeerrssttaanndd iittss aacccceelleerraattiioonn,,
oorriiggiinnss,, aanndd ssppaattiiaall ssttrruuccttuurree.. IItt hhaass aattttrraacctteedd 1199..33 ddaayyss((!!!!)) ooff oobbsseerrvviinngg ttiimmee oonn XX--rraayy tteelleessccooppeess.. IInn ccoonnttrraasstt,,
tthheerree hhaavvee bbeeeenn oonnllyy 22 HHSSTT oobbsseerrvvaattiioonnss ttoottaalliinngg 33 oorrbbiittss ttoo mmeeaassuurree tthhee bbrrooaadd UUVV oouuttflflooww lliinneess iinn tthhiiss
qquuaassaarr.. AAnn HHSSTT--SSTTIISS ssppeeccttrruumm rreevveeaalleedd aa ssiinnggllee bbrrooaadd aabbssoorrppttiioonn lliinnee ((BBAALL)) aatt ~~11335500AA ((oobbsseerrvveedd)) tthhaatt wwaass
iiddeennttiififieedd aass LLyy--aallpphhaa aatt aa ppeeddeessttrriiaann ssppeeeedd ooff ~~00..0055cc,, wwhhiicchh iiss ttyyppiiccaall ooff BBAALLss iinn ootthheerr qquuaassaarrss.. HHoowweevveerr,, tthhee
LLyy--aallpphhaa IIDD iiss pprroobblleemmaattiicc bbeeccaauussee iitt iiss nnoott aaccccoommppaanniieedd bbyy mmeettaall lliinneess aatt tthhee ssaammee ssppeeeedd;; tthhiiss wwoouulldd bbee
uunniiqquuee aammoonngg BBAALL oouuttflfloowwss rreeqquuiirriinngg eexxttrreemmeellyy llooww ccoolluummnn ddeennssiittiieess,, NN__HH << 1100^̂1199 ccmm--22,, aa llooww ddeeggrreeee ooff
iioonniizzaattiioonn,, aanndd ppoossssiibbllyy llaarrggee ddiissttaanncceess ffrroomm tthhee qquuaassaarr.. WWee aarrgguuee tthhaatt tthhee UUVV BBAALL iiss,, iinnsstteeaadd,, CCIIVV aatt vveelloocciittyy
~~00..33cc.. TThhiiss wwoouulldd bbee tthhee ffaasstteesstt UUVV oouuttflflooww eevveerr rreeppoorrtteedd,, tthhee fifirrsstt ddiirreecctt lliinnkk ooff UUVV BBAALLss ttoo rreellaattiivviissttiicc XX--rraayy
oouuttflfloowwss,, aanndd tthhee fifirrsstt eevviiddeennccee ssuuppppoorrttiinngg mmooddeellss wwhheerree UUVV BBAALLss ddrriivvee XX--rraayy oouuttflflooww aacccceelleerraattiioonnss.. WWee
pprrooppoossee ttwwoo 33--oorrbbiitt oobbsseerrvvaattiioonn ooff PPDDSS 445566 wwiitthh CCOOSS GG114400LL ttoo tteesstt tthhee LLyy--aallpphhaa vveerrssuuss CCIIVV BBAALL
iiddeennttiifificcaattiioonn,, ssttuuddyy tthhee BBAALL vvaarriiaabbiilliittyy,, ccoonnfifirrmm//sseeaarrcchh ffoorr ootthheerr bbrrooaadd oouuttflflooww lliinneess iinn tthhee UUVV ssppeeccttrruumm,, aanndd
oobbttaaiinn  bbeetttteerr  ccoonnssttrraaiinnttss  oonn  tthhee  UUVV  oouuttflflooww  llooccaattiioonn  aanndd  pphhyyssiiccaall  ccoonnddiittiioonnss..
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1155223344
CCoolllleeccttiinngg  tthhee  MMiissssiinngg  PPiieeccee  ooff  tthhee  PPuuzzzzllee::    TThhee  WWiinndd  TTeemmppeerraattuurreess  ooff
AArrccttuurruuss  ((KK22  IIIIII))  aanndd  AAllddeebbeerraann  ((KK55  IIIIII))

GGrraahhaamm HHaarrppeerr

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCoolloorraaddoo  aatt  BBoouullddeerr
UUnnrraavveelllliinngg tthhee ppoooorrllyy uunnddeerrssttoooodd pprroocceesssseess tthhaatt ddrriivvee mmaassss lloossss ffrroomm rreedd ggiiaanntt ssttaarrss rreeqquuiirreess tthhaatt wwee
eemmppiirriiccaallllyy ccoonnssttrraaiinn tthhee iinnttiimmaatteellyy ccoouupplleedd mmoommeennttuumm aanndd eenneerrggyy bbaallaannccee.. HHuubbbbllee hhiigghh ssppeeccttrraall rreessoolluuttiioonn
oobbsseerrvvaattiioonnss ooff wwiinndd ssccaatttteerreedd lliinnee pprroofifilleess,, ffrroomm nneeuuttrraall aanndd ssiinnggllyy iioonniizzeedd ssppeecciieess,, hhaavvee pprroovviiddeedd mmeeaassuurreess
ooff wwiinndd aacccceelleerraattiioonn,, ttuurrbbuulleennccee,, tteerrmmiinnaall ssppeeeeddss,, aanndd mmaassss--lloossss rraatteess.. TThheessee wwiinndd pprrooppeerrttiieess iinnffoorrmm uuss aabboouutt
tthhee ffoorrccee--mmoommeennttuumm bbaallaannccee,, hhoowweevveerr,, tthhee ssppeeccttrraa hhaavvee nnoott yyiieellddeedd mmeeaassuurreess ooff tthhee mmuucchh nneeeeddeedd wwiinndd
tteemmppeerraattuurreess,,  wwhhiicchh  ccoonnssttrraaiinn  tthhee  eenneerrggyy  bbaallaannccee..

WWee pprrooppoosseedd ttoo rreemmeeddyy tthhiiss oommiissssiioonn wwiitthh SSTTIISS EE114400HH oobbsseerrvvaattiioonnss ooff tthhee SSii IIIIII 11220066 AAnngg.. rreessoonnaannccee
eemmiissssiioonn lliinnee ffoorr ttwwoo ooff tthhee bbeesstt ssttuuddiieedd rreedd ggiiaannttss:: AArrccttuurruuss ((aallpphhaa BBoooo:: KK22 IIIIII)) aanndd AAllddeebbaarraann ((aallpphhaa TTaauu:: KK55
IIIIII)),, bbootthh ooff wwhhiicchh hhaavvee ddeettaaiilleedd sseemmii--eemmppiirriiccaall wwiinndd vveelloocciittyy mmooddeellss.. TThhee rreellaattiivvee ooppttiiccaall ddeepptthhss ooff wwiinndd
ssccaatttteerreedd aabbssoorrppttiioonn iinn SSii IIIIII 11220066 AAnngg..,, OO II 11330033 AAnngg.. ttrriipplleett..,, CC IIII 11333355 AAnngg..,, aanndd eexxiissttiinngg MMgg IIII hh && kk aanndd
FFee IIII pprroofifilleess ggiivvee tthhee wwiinndd tteemmppeerraattuurreess tthhrroouugghh tthhee tthheerrmmaallllyy ccoonnttrroolllleedd iioonniizzaattiioonn bbaallaannccee.. TThhee nneeww
tteemmppeerraattuurree ccoonnssttrraaiinnttss wwiillll bbee uusseedd ttoo tteesstt eexxiissttiinngg sseemmii--eemmppiirriiccaall mmooddeellss bbyy ccoommppaarriissiioonn wwiitthh mmuullttii--
ffrreeqquueennccyy JJVVLLAA rraaddiioo flfluuxxeess,, aanndd aallssoo ttoo ccoonnssttrraaiinn tthhee flfluuxx--ttuubbee ggeeoommeettrryy aanndd wwaavvee eenneerrggyy ssppeeccttrruumm ooff
mmaaggnneettiicc  wwaavvee--ddrriivveenn  wwiinnddss..
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  IIGGMM

IIDD:: 1155223355
TThhee  PPeerrsseeuuss  CClluusstteerr::  BBrriiddggiinngg  tthhee  EExxttrreemmeess  ooff  SStteellllaarr  SSyysstteemmss

WWiilllliiaamm HHaarrrriiss

MMccMMaasstteerr  UUnniivveerrssiittyy
TThhee PPeerrsseeuuss cclluusstteerr ((AAbbeellll 442266)) aatt dd==7755 MMppcc iiss aass mmaassssiivvee aanndd ddiivveerrssee aass VViirrggoo aanndd CCoommaa aanndd ddiissppllaayyss aa rriicchh
llaabboorraattoorryy ffoorr ssttuuddyyiinngg ggaallaaxxyy eevvoolluuttiioonn.. IIttss mmaassssiivvee XX--rraayy hhaalloo ggaass ccoommppoonneenntt aanndd iittss hhiigghh pprrooppoorrttiioonn ooff
llaarrggee eeaarrllyy--ttyyppee ggaallaaxxiieess ppooiinntt ttoo aa lloonngg hhiissttoorryy ooff ddyynnaammiiccaall iinntteerraaccttiioonn aammoonnggsstt tthhee cclluusstteerr mmeemmbbeerrss.. TThhee
cceennttrraall ssuuppeerrggiiaanntt,, NNGGCC 11227755,, iiss ppeerrhhaappss tthhee mmoosstt aaccttiivvee ggaallaaxxyy iinn tthhee llooccaall uunniivveerrssee,, wwiitthh aa ssppeeccttaaccuullaarr
nneettwwoorrkk  ooff  HH--aallpphhaa  fifillaammeennttss,,  ccoooolliinngg  flfloowwss,,  ffeeeeddbbaacckk,,  aanndd  pprroommiinneenntt  ssttaarr  ffoorrmmaattiioonn  iinn  ppllaaiinn  vviieeww..    

WWee pprrooppoossee ttoo uussee tthhee GGlloobbuullaarr CClluusstteerr ((GGCC)) ppooppuullaattiioonnss iinn tthhee PPeerrsseeuuss rreeggiioonn wwiitthh ttwwoo--bbaanndd iimmaaggiinngg ttoo
ppuurrssuuee tthhrreeee ccoonnnneecctteedd ggooaallss:: tthhee sstteellllaarr IInnttrraacclluusstteerr MMeeddiiuumm ((IICCMM));; iittss UUllttrraa--DDiiffffuussee GGaallaaxxiieess ((UUDDGGss));; aanndd tthhee
GGCC ppooppuullaattiioonnss iinn tthhee PPeerrsseeuuss ccoorree ggaallaaxxiieess.. OOuurr aannaallyyssiiss ooff aa ffeeww HHSSTT//AACCSS AArrcchhiivvaall iimmaaggeess ccoovveerriinngg tthhee
PPeerrsseeuuss ccoorree ssttrroonnggllyy iinnddiiccaatteess tthhaatt aa ssuubbssttaannttiiaall IInnttrraaggaallaaccttiicc GGCC ccoommppoonneenntt iiss pprreesseenntt.. OOuurr nneewwllyy
ddiissccoovveerreedd ssaammppllee ooff UUDDGGss iinn PPeerrsseeuuss ccoovveerrss tthhee eennttiirree ppaarraammeetteerr ssppaaccee ooff tthheessee iinnttrriigguuiinngg ggaallaaxxiieess aanndd wwiillll
bbee tthhoorroouugghhllyy ssaammpplleedd iinn oouurr ssttuuddyy:: aarree tthheeyy `̀ffaaiilleedd'' uunnddeerrlluummiinnoouuss ggaallaaxxiieess wwiitthh hhiigghh mmaasssseess,, oorr aarree tthheeyy aa
mmiixxeedd bbaagg?? FFoorr aallll oouurr ggooaallss,, tthhee GGCC ppooppuullaattiioonnss wwiillll aacctt aass ppoowweerrffuull ttrraacceerrss ooff tthhee ddoommiinnaanntt oolldd sstteellllaarr
ppooppuullaattiioonnss ---- tthheeiirr mmeettaalllliicciittyy ddiissttrriibbuuttiioonnss aanndd ttoottaall ppooppuullaattiioonnss iinn tthhee IICCMM,, tthhee UUDDGGss,, aanndd tthhee tthhrreeee llaarrggeesstt EE
ggaallaaxxiieess iinn PPeerrsseeuuss.. AAss aa bboonnuuss,, wwee eexxppeecctt ttoo fifinndd ~~220000 nneeww UUllttrraa--CCoommppaacctt DDwwaarrffss ((UUCCDDss)) aanndd hhaallff aa ddoozzeenn
rraarree ccoommppaacctt eelllliippttiiccaallss ((ccEEss)).. TThhee sscciieennttiifificc ppaayyooffffss wwiillll iinncclluuddee aa bbrrooaaddeerr uunnddeerrssttaannddiinngg ooff tthhee nnaattuurree aanndd
hhiissttoorryy  ooff  aallll  tthheessee  ttyyppeess  ooff  ggaallaaxxiieess  aanndd  tthheeiirr  ssttrriippppeedd  sstteellllaarr  mmaatteerriiaall..
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1155225577
PPrrooppeerr  MMoottiioonnss,,  SShheeaarr,,  MMaassss--LLoossss  RRaatteess  aanndd  CC--SShhoocckkss  iinn  tthhee  HHHH  77--1111  JJeett

PPaattrriicckk HHaarrttiiggaann

RRiiccee  UUnniivveerrssiittyy
WWee pprrooppoossee ttoo oobbttaaiinn tthhee fifirrsstt ccoommpplleettee sseett ooff nnaarrrrooww bbaanndd HHSSTT iimmaaggeess ooff tthhee iiccoonniicc HHHH 77--1111 pprroottoosstteellllaarr
jjeett.. OOwwiinngg ttoo ppoossiittiioonnaall eerrrroorrss,, bbootthh pprreevviioouuss aatttteemmppttss ttoo iimmaaggee tthhee ssyysstteemm ffaaiilleedd ttoo ccaappttuurree tthhee HHHH 77 bbooww
sshhoocckk,, aarrgguuaabbllyy tthhee bbeesstt eexxaammppllee wwee hhaavvee ooff aa wweellll--rreessoollvveedd,, ssttrroonngg sshhoocckk iinn mmoolleeccuullaarr ggaass.. TThhee pprrooppoosseedd
oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll ttiiee ttooggeetthheerr tthhee ooppttiiccaall aanndd tthhee IIRR eemmiissssiioonn iinn HHHH 77 aanndd eessttaabblliisshh wwhheetthheerr tthhee mmoolleeccuullaarr ggaass
iiss hheeaatteedd bbyy aa ccoonnttiinnuuoouuss sshhoocckk oorr aa jjuummpp sshhoocckk,, pphhyyssiiccss ooff ddiirreecctt rreelleevvaannccee ttoo uuppccoommiinngg JJWWSSTT oobbsseerrvvaattiioonnss
ooff pprroottoossttaarrss.. HHSSTT iiss nneeeeddeedd ttoo mmeeaassuurree pprrooppeerr mmoottiioonnss,, ttoo ddeetteecctt ooffffsseettss bbeettwweeeenn HH--aallpphhaa aanndd tthhee
ffoorrbbiiddddeenn lliinneess tthhaatt ddeefifinnee tthhee ddiirreeccttiioonnss ooff sshhoocckk pprrooppaaggaattiioonn tthhrroouugghhoouutt tthhee flflooww,, aanndd ttoo rreessoollvvee ssmmaallll ssccaallee
ssttrruuccttuurreess pprreesseenntt iinn tthhee pprreevviioouuss iimmaaggeess.. TThhee ppoorrttiioonnss ooff tthhee jjeett iimmaaggeedd iinn 11999955 aanndd 11999988 sshhooww sseevveerraall
ccuurriioouuss ffeeaattuurreess,, iinncclluuddiinngg ttwwoo `̀rriinnggss'' tthhaatt mmaayy rreessuulltt ffrroomm tthhee jjeett ppeenneettrraattiinngg tthhrroouugghh pprreeeexxiissttiinngg sshheeeettss oorr
fifillaammeennttss.. IIff tthhiiss eexxppllaannaattiioonn iiss ccoorrrreecctt,, tthhee sshhoocckkss iinn tthhee rriinnggss wwiillll hhaavvee eexxppaannddeedd ppeerrppeennddiiccuullaarr ttoo tthhee aaxxiiss ooff
tthhee jjeett bbyy mmeeaassuurraabbllee aammoouunnttss iinn tthhee llaasstt 2200 yyeeaarrss.. AAnnyy sshheeaarr oorr eennttrraaiinnmmeenntt aalloonngg tthhee jjeett wwiillll mmaanniiffeesstt iittsseellff
aass ddiiffffeerreennttiiaall mmoottiioonnss iinn tthhee sshhoocckkeedd ggaass.. OOuurr pprrooppoossaall eemmppllooyyss aa WWFFCC33 qquuaadd fifilltteerr ttoo mmeeaassuurree eelleeccttrroonn
ddeennssiittiieess aatt eeaacchh ppiixxeell.. CCoommbbiinneedd wwiitthh pprrooppeerr mmoottiioonn mmeeaassuurreemmeennttss,, tthheessee oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll aallllooww uuss ttoo
sseeppaarraattee jjeett mmaatteerriiaall ffrroomm sshhoocckkeedd ggaass aalloonngg tthhee ccaavviittyy,, oobbsseerrvvee ddyynnaammiiccaall iinnssttaabbiilliittiieess iiff tthheeyy eexxiisstt bbeehhiinndd
tthhee sshhoocckk,, aanndd aasssseessss tthhee aaccccuurraaccyy ooff ssiimmppllee mmaassss lloossss ccaallccuullaattiioonnss tthhaatt ddeeppeenndd ssoolleellyy uuppoonn iinntteeggrraatteedd lliinnee
lluummiinnoossiittiieess..
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GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  IIGGMM

IIDD:: 1155334400
TThhee  HHSSTT--ppNNFFLL  pprrooggrraamm::  MMaappppiinngg  tthhee  FFlluuoorreesscceenntt  EEmmiissssiioonn  ooff  GGaallaaccttiicc  OOuuttflfloowwss

TTiimmootthhyy HHeecckkmmaann

TThhee  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy
GGaallaaccttiicc oouuttflfloowwss aassssoocciiaatteedd wwiitthh ssttaarr ffoorrmmaattiioonn aarree bbeelliieevveedd ttoo ppllaayy aa ccrruucciiaall rroollee iinn tthhee eevvoolluuttiioonn ooff ggaallaaxxiieess
aanndd tthhee IIGGMM.. MMoosstt ooff oouurr kknnoowwlleeddggee aabboouutt oouuttflfloowwss hhaass ccoommee ffrroomm ""ddoowwnn--tthhee--bbaarrrreell"" UUVV aabbssoorrppttiioonn
ssppeeccttrroossccooppyy ooff ssttaarr--ffoorrmmiinngg ggaallaaxxiieess.. HHoowweevveerr,, aabbssoorrppttiioonn--lliinnee ddaattaa aalloonnee pprroovviiddee oonnllyy iinnddiirreecctt iinnffoorrmmaattiioonn
aabboouutt tthhee rraaddiiaall ssttrruuccttuurree ooff tthhee ggaass flfloowwss,, wwhhiicchh iinnttrroodduucceess llaarrggee ssyysstteemmaattiicc uunncceerrttaaiinnttiieess iinn ssoommee ooff tthhee
mmoosstt iimmppoorrttaanntt qquuaannttiittiieess,, ssuucchh aass tthhee oouuttflflooww rraattee,, tthhee mmaassss llooaaddiinngg ffaaccttoorr,, aanndd tthhee mmoommeennttuumm,, mmeettaall,, aanndd
eenneerrggyy flfluuxxeess.. RReecceenntt ssppeeccttrroossccooppiicc oobbsseerrvvaattiioonnss ooff ssttaarr--ffoorrmmiinngg ggaallaaxxiieess wwiitthh llaarrggee ((pprroojjeecctteedd pphhyyssiiccaall))
aappeerrttuurreess hhaavvee rreevveeaalleedd nnoonn--rreessoonnaanntt ((flfluuoorreesscceenntt)) eemmiissssiioonn iinn tthhee UUVV,, ee..gg..,, FFeeIIII** aanndd SSiiIIII**,, tthhaatt ccaann bbee
nnaattuurraallllyy pprroodduucceedd bbyy ssppaattiiaallllyy eexxtteennddeedd eemmiissssiioonn ffrroomm tthhee ssaammee oouuttflfloowwiinngg mmaatteerriiaall ttrraacceedd iinn aabbssoorrppttiioonn..
EEnnccoouurraaggeedd bbyy tthhee mmoosstt rreecceenntt oobbsseerrvvaattiioonnss ooff FFeeIIII** eemmiissssiioonn bbyy tthhee SSDDSSSS--IIVV//eeBBOOSSSS ssuurrvveeyy ((ZZhhuu eett aall..
22001155)),, wwee pprrooppoossee aa ppiilloott pprrooggrraamm ttoo uussee nnaarrrrooww--bbaanndd fifilltteerr UUVVIISS FF228800NN iimmaaggeess ttoo mmaapp tthhee eexxtteennddeedd FFeeIIII**
22662266 aanndd 22661133 flfluuoorreesscceenntt eemmiissssiioonn iinn aa ccaarreeffuullllyy--cchhoosseenn ssaammppllee ooff 44 ssttaarrbbuurrsstt ggaallaaxxiieess aatt zz==00..006655,, aanndd CCOOSS
GG113300MM ttoo oobbttaaiinn ddoowwnn--tthhee-- bbaarrrreell ssppeeccttrraa ffoorr SSiiIIII aabbssoorrppttiioonn aanndd SSiiIIII** eemmiissssiioonn.. TThhiiss HHSSTT ppiilloott pprrooggrraamm ccaann
pprroovviiddee uunniiqquuee iinnffoorrmmaattiioonn aabboouutt tthhee ssppaattiiaall ssttrruuccttuurree ooff ggaallaaccttiicc oouuttflfloowwss aanndd ccaann ppootteennttiiaallllyy lleeaadd ttoo aa
rreevvoolluuttiioonn  iinn  oouurr  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  oouuttflflooww  pphhyyssiiccss  aanndd  iittss  iimmppaacctt  oonn  ggaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  IIGGMM..
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GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  IIGGMM

IIDD:: 1155334411
TTeessttiinngg  aa  NNeeww  MMeetthhoodd  ffoorr  FFiinnddiinngg  LLeeaakkyy  GGaallaaxxiieess::  IImmpplliiccaattiioonnss  ffoorr  tthhee  EEppoocchh  ooff
RReeiioonniizzaattiioonn

TTiimmootthhyy HHeecckkmmaann

TThhee  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy
OOnnee ooff tthhee ccoorree mmiissssiioonnss ooff JJWWSSTT wwiillll bbee uunnddeerrssttaannddiinngg tthhee EEppoocchh ooff RReeiioonniizzaattiioonn ((EEOORR)),, wwhhiicchh ttrraacceess tthhee
ffoorrmmaattiioonn ooff tthhee eeaarrlliieesstt pprrooggeenniittoorrss ooff pprreesseenntt--ddaayy ggaallaaxxiieess.. AA mmaajjoorr uunncceerrttaaiinnttyy iiss tthhee rreellaattiivvee aammoouunntt ooff
iioonniizziinngg LLyymmaann CCoonnttiinnuuuumm ((LLyyCC)) pphhoottoonnss tthhaatt ccaann eessccaappee ffrroomm tthheessee eeaarrllyy ggaallaaxxiieess.. UUnnffoorrttuunnaatteellyy,, iitt iiss nnoott
ppoossssiibbllee ttoo ddiirreeccttllyy mmeeaassuurree tthhee lleeaakkaaggee ooff LLyyCC pphhoottoonnss ffrroomm ggaallaaxxiieess dduurriinngg tthhee EEOORR.. TThhee bbeesstt ssttrraatteeggyy iiss ttoo
fifinndd lloowweerr rreeddsshhiifftt ggaallaaxxiieess tthhaatt aarree lleeaakkiinngg LLyyCC pphhoottoonnss,, aanndd ttoo uussee tthheessee aannaallooggss ttoo bbootthh uunnddeerrssttaanndd tthhee
pphhyyssiiccaall pprroocceesssseess tthhaatt mmaakkee tthhiiss lleeaakkaaggee ppoossssiibbllee aanndd ttoo iiddeennttiiffyy rreelliiaabbllee iinnddiirreecctt ssiiggnnppoossttss ooff lleeaakkyy ggaallaaxxiieess
tthhaatt  ccoouulldd  bbee  mmeeaassuurreedd  wwiitthh  JJWWSSTT..    

WWee pprrooppoossee ttoo tteesstt oonnee ssuucchh pprroommiissiinngg ssiiggnnppoosstt:: tthhee rreellaattiivvee wweeaakknneessss ooff tthhee [[SSIIII]]66771177,,66773311 eemmiissssiioonn--lliinneess..
TThhee lliinneess aarree pprroodduucceedd nneeaarr aanndd jjuusstt bbeeyyoonndd tthhee oouutteerr eeddggee ooff aa SSttrroommggrreenn sspphheerree.. IInn ccoonnddiittiioonnss wwhheenn tthhee
ggaass iiss ooppttiiccaallllyy--tthhiinn ttoo LLyyCC pphhoottoonnss ((aalllloowwiinngg lleeaakkaaggee)) tthheessee lliinneess tthheerreeffoorree bbeeccoommee wweeaakk.. OOuurr ssppeecciifificc ggooaall iiss
ttoo ddiirreeccttllyy oobbsseerrvvee tthhee rreesstt--ffrraammee LLyyCC iinn fifivvee ggaallaaxxiieess cchhoosseenn ttoo hhaavvee uunnuussuuaallllyy wweeaakk SSIIII.. IIff wwee ssuucccceeeedd,, tthhiiss
wwoouulldd  pprroovviiddee  aa  nneeww  ssiiggnnppoosstt  ffoorr  JJWWSSTT  ttoo  cchhaarraacctteerriizzee  lleeaakkyy  ggaallaaxxiieess  dduurriinngg  tthhee  EEOORR..
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1155007744
IIddeennttiiffyyiinngg  tthhee  ddoonnoorr  ssttaarr  ooff  tthhee  mmoosstt  eexxttrreemmee  UULLXX  ppuullssaarr

MMaarriiaannnnee HHeeiiddaa

CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy
UUllttrraalluummiinnoouuss XX--rraayy ssoouurrcceess ((UULLXXss)) wweerree oonnccee aammoonngg tthhee mmoosstt pprroommiissiinngg ccaannddiiddaatteess ffoorr lloonngg ssoouugghhtt aafftteerr
iinntteerrmmeeddiiaattee--mmaassss bbllaacckk hhoolleess,, oowwiinngg ttoo tthheeiirr hhiigghh XX--rraayy lluummiinnoossiittiieess ((>>1100^̂3399 eerrgg//ss)) aanndd ooffff--nnuucclleeaarr ppoossiittiioonnss..
NNGGCC 55990077 UULLXX--11 wwaass aa pprriimmee eexxaammppllee,, aanndd ssiinnccee iitt rreegguullaarrllyy rreeaacchheess 1100^̂4411 eerrgg//ss iitt wwaass tthhoouugghhtt ttoo hhaarrbboouurr
aa bbllaacckk hhoollee wwiitthh aa mmaassss ooff aatt lleeaasstt 550000 ssoollaarr mmaasssseess.. BBuutt iinn aann aassttoonniisshhiinngg ddiissccoovveerryy,, tthhee ssoouurrccee wwaass ffoouunndd
ttoo eexxhhiibbiitt ppuullssaattiioonnss iinn tthhee XX--rraayyss oonn sseeccoonndd--ttiimmeessccaalleess,, rreevveeaalliinngg iitt ttoo bbee aa ppuullssaarr ppoowweerreedd bbyy aaccccrreettiioonn oonnttoo
aa nneeuuttrroonn ssttaarr wwiitthh oonnllyy 11..44 ssoollaarr mmaasssseess.. TThhiiss ddiissccoovveerryy cchhaalllleennggeess eevveerryy kknnoowwnn tthheeoorryy ooff aaccccrreettiioonn oonnttoo aa
ccoommppaacctt oobbjjeecctt,, wwhhiicchh iinn tthhiiss oobbjjeecctt eexxcceeeeddss tthhee EEddddiinnggttoonn lliimmiitt bbyy aa ffaaccttoorr ooff 550000.. IItt rreeqquuiirreess uuss ttoo iimmaaggiinnee
eexxttrreemmee ddeeppaarrttuurreess ffrroomm kknnoowwnn aaccccrreettiioonn tthheeoorryy aanndd//oorr bbiinnaarryy eevvoolluuttiioonn sscceennaarriiooss.. TThhee ffuueell ssoouurrccee sshhoouulldd bbee
aa mmaassssiivvee ccoommppaanniioonn ssttaarr iinn oorrddeerr ttoo ssuussttaaiinn tthhee rreeqquuiirreedd mmaassss aaccccrreettiioonn rraattee,, hhoowweevveerr XX--rraayy ttiimmiinngg ffaavvoorrss aa
llooww--mmaassss ssttaarr.. WWiitthh tthhee aabbiilliittyy ttoo ddeetteecctt aa mmaassssiivvee ssttaarr,, aa sshhoorrtt HHSSTT//WWFFCC33 NNIIRR oobbsseerrvvaattiioonn wwoouulldd ssoollvvee tthhiiss
mmyysstteerryy.. AA ddeetteeccttiioonn ooff aa ssuuppeerrggiiaanntt ddoonnoorr wwoouulldd ooppeenn tthhee ppaatthh ttoo ffuuttuurree ddyynnaammiiccaall mmaassss mmeeaassuurreemmeennttss wwiitthh
JJWWSSTT,, wwhhiillee aa nnoonn--ddeetteeccttiioonn wwoouulldd pprroovvee tthhaatt tthhiiss eexxttrreemmee UULLXX ppuullssaarr ccoonnttaaiinnss aa llooww--mmaassss ddoonnoorr ssttaarr,, ffoorrcciinngg
uuss  ttoo  ccoonnssiiddeerr  nneeww  eevvoolluuttiioonnaarryy  ffoorrmmaattiioonn  cchhaannnneellss..
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: AARR
MMaassssiivvee  BBllaacckk  HHoolleess  AAnndd  TThheeiirr  HHoosstt  GGaallaaxxiieess

IIDD:: 1155002266
CChhaarraacctteerriizziinngg  tthhee  PPhhyyssiiccaall  MMeecchhaanniissmmss  DDrriivviinngg  FFeeeeddiinngg  aanndd  FFeeeeddbbaacckk  iinn
AAccttiivvee  GGaallaaxxiieess

EErriinn HHiicckkss

UUnniivveerrssiittyy  ooff  AAllaasskkaa  AAnncchhoorraaggee
WWhhiillee tthhee ssiiggnniifificcaannccee ooff ssuuppeerrmmaassssiivvee bbllaacckk hhoolleess ((BBHH)) iinn ggaallaaxxyy eevvoolluuttiioonn iiss nnooww wwiiddeellyy aacckknnoowwlleeddggeedd,,
mmooddeellss ooff tthhee pprroocceesssseess rreegguullaattiinngg tthhee BBHH--hhoosstt ggaallaaxxyy rreellaattiioonnsshhiipp aarree ppoooorrllyy ccoonnssttrraaiinneedd.. WWee wwiillll aaddddrreessss
tthhiiss wwiitthh aa nneeww aannaallyyssiiss ooff aarrcchhiivvaall bbrrooaadd--bbaanndd aanndd nnaarrrrooww--bbaanndd HHSSTT iimmaaggiinngg ccoommbbiinneedd wwiitthh ddiirreecctt kkiinneemmaattiicc
mmeeaassuurreemmeennttss ooff tthhee iinnflfloowwss aanndd oouuttflfloowwss iinn tthhoossee ssaammee llooccaall SSeeyyffeerrtt ggaallaaxxiieess.. TThhee KKeecckk OOSSIIRRIISS NNeeaarrbbyy AAGGNN
((KKOONNAA)) ssuurrvveeyy ooff nneeaarrbbyy bboonnaa fifiddee SSeeyyffeerrtt ggaallaaxxiieess ggiivveess aa ssttaattiissttiiccaallllyy ssiiggnniifificcaanntt cchhaarraacctteerriizzaattiioonn ooff ffeeeeddiinngg
aanndd ffeeeeddbbaacckk iinn tthhee cceennttrraall ffeeww hhuunnddrreedd ppaarrsseeccss ooff SSeeyyffeerrtt AAGGNN.. DDuusstt ssttrruuccttuurree aanndd ccoolloorr mmaappss ttrraaccee tthhee
iinnflfloowwiinngg mmoolleeccuullaarr ggaass mmeeaassuurreedd wwiitthh OOSSIIRRIISS,, wwhhiillee tthhee nnaarrrrooww lliinnee rreeggiioonn iimmaaggeedd iinn nnaarrrrooww--bbaanndd HHSSTT ddaattaa
ttrraacceess tthhee oouuttflfloowwiinngg iioonniizzeedd ggaass.. OOnnllyy wwiitthh tthhee llaarrggeerr fifieelldd ooff vviieeww ooff HHSSTT iimmaaggiinngg iiss iitt ppoossssiibbllee ttoo rreelliiaabbllyy
iiddeennttiiffyy iinnflflooww mmeecchhaanniissmmss,, ccoonnssttrraaiinn oorriieennttaattiioonn ooff nnuucclleeaarr ssppiirraall aanndd bbaarr ssttrruuccttuurreess,, aanndd cchhaarraacctteerriizzee tthhee
mmoorrpphhoollooggyy ooff tthhee NNLLRR iinncclluuddiinngg eexxtteenntt,, ooppeenniinngg aannggllee,, aanndd oorriieennttaattiioonn.. TThheessee aarree eesssseennttiiaall iinnppuuttss ttoo
mmooddeelliinngg ooff tthhee iinnflflooww aanndd oouuttflflooww kkiinneemmaattiiccss mmeeaassuurreedd wwiitthhiinn tthhee cceennttrraall ffeeww hhuunnddrreedd ppaarrsseeccss ooff tthhee KKOONNAA
ggaallaaxxiieess.. WWiitthh tthhiiss iinnffoorrmmeedd iinntteerrpprreettaattiioonn ooff tthhee iinnflflooww aanndd oouuttflflooww kkiinneemmaattiiccss,, aanndd tthhee mmooddeelliinngg eennaabblleedd
tthhrroouugghh ccoommppaarriissoonn wwiitthh HHSSTT iimmaaggiinngg,, wwee ccaann tthheenn aaddddrreessss tthhee kkeeyy iissssuueess ooff ((ii)) wwhhaatt iiss tthhee pprriimmaarryy iinnflflooww
mmeecchhaanniissmm((ss)) aanndd hhooww aarree tthheessee pprroocceesssseess rreellaatteedd ttoo ffuunnddaammeennttaall AAGGNN aanndd hhoosstt ggaallaaxxyy pprrooppeerrttiieess??,, aanndd ((iiii))
uunnddeerr wwhhaatt ccoonnddiittiioonnss ccaann tthhee AAGGNN ddrriivvee aann oouuttflflooww tthhaatt ssuubbssttaannttiiaallllyy mmooddiififieess tthhee IISSMM aanndd tthhuuss tthhee eevvoolluuttiioonn
ooff  tthhee  hhoosstt  ggaallaaxxyy??
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SSoollaarr  SSyysstteemm

IIDD:: 1155117711
TThhee  rroottaattiioonn  ppeerriioodd,,  oorrbbiitt,,  aanndd  mmaassss  ooff  EErriiss''  ssaatteelllliittee  DDyyssnnoommiiaa

BBrryyaann HHoolllleerr

SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee
AAllmmoosstt 8800 ssaatteelllliittee ssyysstteemmss hhaavvee bbeeeenn iiddeennttiififieedd iinn tthhee ttrraannss--NNeeppttuunniiaann rreeggiioonn iinn tthhee oouutteerr SSoollaarr SSyysstteemm..
TThheessee ssyysstteemmss ffaallll iinnttoo ttwwoo ccllaasssseess:: eeqquuaall mmaassss,, wwiiddee sseeppaarraattiioonn bbiinnaarriieess aanndd llaarrggee pprriimmaarriieess wwiitthh rreellaattiivveellyy
ssmmaallll ssaatteelllliitteess.. TThhee eexxiisstteennccee ooff tthheessee ttwwoo ddiissttiinncctt ccllaasssseess ssuuggggeessttss ddiiffffeerreenntt ffoorrmmaattiioonn mmeecchhaanniissmmss ooff
ccaappttuurree aanndd ggiiaanntt iimmppaacctt,, rreessppeeccttiivveellyy,, bbuutt tthheerree iiss nnoo wwaayy ttoo ccoonnfifirrmm tthhiiss wwiitthhoouutt mmoorree iinn--ddeepptthh
oobbsseerrvvaattiioonnss ooff aa ggiivveenn ssyysstteemm.. LLiittttllee iiss kknnoowwnn aabboouutt tthhee mmaajjoorriittyy ooff tthheessee ssaatteelllliittee ssyysstteemmss bbeessiiddeess tthhee
oorrbbiittaall ppeerriioodd aanndd tthhee rreellaattiivvee bbrriigghhttnneessss ooff tthhee ccoommppoonneennttss.. TThhee oorrbbiittaall ppeerriioodd pprroovviiddeess tthhee ttoottaall ssyysstteemm
mmaassss bbuutt ddooeess nnootthhiinngg ttoo ccoonnssttrraaiinn tthhee mmaasssseess ooff tthhee iinnddiivviidduuaall ccoommppoonneennttss.. TThhee mmaassss aanndd rroottaattiioonn ppeerriioodd ooff
tthhee ssaatteelllliittee ccaann pprroovviiddee vvaalluuaabbllee iinnffoorrmmaattiioonn aabboouutt tthhee ttiiddaall ssttaattee aanndd tthhuuss tthhee ffoorrmmaattiioonn mmeecchhaanniissmm ooff tthhee
sseeccoonndd ccllaassss ooff bbiinnaarryy ssyysstteemmss.. PPrreevviioouuss oobbsseerrvvaattiioonnss ooff llaarrggee ttrraannss--NNeeppttuunniiaann oobbjjeeccttss ((TTNNOOss)) wwiitthh mmuullttiippllee
ssaatteelllliitteess ppooiinntt ttoo ffoorrmmaattiioonn bbyy ggiiaanntt iimmppaacctt,, bbuutt nneevveerr bbeeffoorree hhaass tthhiiss kkiinndd ooff iinnvveessttiiggaattiioonn bbeeeenn ppeerrffoorrmmeedd
ffoorr aa llaarrggee TTNNOO wwiitthh oonnllyy oonnee ssaatteelllliittee.. IInn tthhiiss wwoorrkk,, wwee pprrooppoossee ttoo oobbsseerrvvee EErriiss aanndd iittss ssaatteelllliittee DDyyssnnoommiiaa
wwiitthh tthhee WWFFCC33 iinnssttrruummeenntt ttoo pprroovviiddee uusseeffuull ccoonnssttrraaiinnttss oonn tthhee mmaassss DDyyssnnoommiiaa,, ccaallccuullaattee DDyyssnnoommiiaa''ss rroottaattiioonn
ppeerriioodd,, aanndd ccoommppuuttee aann iimmpprroovveedd oorrbbiitt ssoolluuttiioonn ffoorr DDyyssnnoommiiaa,, wwiitthh tthhee uullttiimmaattee ggooaall ooff uunnddeerrssttaannddiinngg tthhee
oorriiggiinn  ooff  tthhiiss  aanndd  ootthheerr  llaarrggee  TTNNOO  bbiinnaarryy  ssyysstteemmss..

115522 66//2277//22001177

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  IIGGMM

IIDD:: 1155110055
DDuussttyy  DDwwaarrffss  GGaallaaxxiieess  OOccccuullttiinngg  AA  BBrriigghhtt  BBaacckkggrroouunndd  SSppiirraall

BBeennnnee HHoollwweerrddaa

UUnniivveerrssiittyy  ooff  LLoouuiissvviillllee  RReesseeaarrcchh  FFoouunnddaattiioonn,,  IInncc..
TThhee rroollee ooff dduusstt iinn sshhaappiinngg tthhee ssppeeccttrraall eenneerrggyy ddiissttrriibbuuttiioonnss ooff llooww mmaassss ddiisskk ggaallaaxxiieess rreemmaaiinnss ppoooorrllyy
uunnddeerrssttoooodd.. RReecceenntt rreessuullttss ffrroomm tthhee HHeerrsscchheell SSppaaccee OObbsseerrvvaattoorryy iimmppllyy tthhaatt ddwwaarrff ggaallaaxxiieess ccoonnttaaiinn llaarrggee
aammoouunnttss ooff ccooooll ((TT~~2200KK)) dduusstt,, ccoouupplleedd wwiitthh vveerryy mmooddeesstt ooppttiiccaall eexxttiinnccttiioonnss.. TThheessee sseeeemmiinnggllyy ccoonnttrraaddiiccttoorryy
ccoonncclluussiioonnss mmaayy bbee rreessoollvveedd iiff ddwwaarrffss hhaarrbboorr aa vvaarriieettyy ooff dduusstt ggeeoommeettrriieess,, ee..gg..,, dduusstt aatt llaarrggeerr ggaallaaccttoocceennttrriicc
rraaddiiii  oorr  iinn  qquuiieesscceenntt  ddaarrkk  cclluummppss..  

WWee pprrooppoossee HHSSTT oobbsseerrvvaattiioonnss ooff ssiixx ttrruullyy ooccccuullttiinngg ddwwaarrff ggaallaaxxiieess ddrraawwnn ffrroomm tthhee GGaallaaxxyy ZZoooo ccaattaalloogg ooff
ssiillhhoouueetttteedd ggaallaaxxyy ppaaiirrss.. CCoonnfifirrmmeedd,, ttrruuee ooccccuullttiinngg ddwwaarrffss aarree rraarree aass mmoosstt llooww--mmaassss ddiisskkss iinn oovveerrllaapp aarree eeiitthheerr
cclloossee ssaatteelllliitteess oorr ddoo nnoott hhaavvee aa ccoonnfifirrmmeedd rreeddsshhiifftt.. DDwwaarrff ooccccuulltteerrss aarree tthhee kkeeyy ttoo ddeetteerrmmiinniinngg tthhee ssppaattiiaall
eexxtteenntt ooff dduusstt,, tthhee ssmmaallll ssccaallee ssttrruuccttuurree iinnttrroodduucceedd bbyy ttuurrbbuulleennccee,, aanndd tthhee pprreevvaaiilliinngg dduusstt aatttteennuuaattiioonn llaaww..
TThhee rreecceenntt ssppeeccttrroossccooppiicc ccoonnfifirrmmaattiioonn ooff bboonnaa--fifiddee llooww mmaassss ooccccuullttiinngg ddwwaarrffss ooffffeerrss aann ooppppoorrttuunniittyy ttoo mmaapp
dduusstt iinn tthheessee wwiitthh HHSSTT.. WWhhaatt iiss tthhee rroollee ooff dduusstt iinn tthhee SSEEDD ooff tthheessee ddwwaarrff ddiisskk ggaallaaxxiieess?? WWiitthh sshhoorrtteerr
ffeeeeddbbaacckk ssccaalleess,, hhooww ddooeess ssttaarr--ffoorrmmaattiioonn aaffffeecctt tthheeiirr mmoorrpphhoollooggyy aanndd dduusstt ccoommppoossiittiioonn,, aass rreevveeaalleedd ffrroomm
tthheeiirr  aatttteennuuaattiioonn  ccuurrvvee??  

TThhee rreessoolluuttiioonn ooff HHSSTT aalllloowwss uuss ttoo mmaapp tthhee dduusstt ddiisskkss ddoowwnn ttoo tthhee fifinnee ssccaallee ssttrruuccttuurree ooff mmoolleeccuullaarr cclloouuddss
aanndd mmuullttii--wwaavveelleennggtthh iimmaaggiinngg mmaappss tthhee aatttteennuuaattiioonn ccuurrvvee aanndd hheennccee dduusstt ccoommppoossiittiioonn iinn tthheessee ddiisskkss.. WWee
tthheerreeffoorree aasskk ffoorr 22 oorrbbiittss oonn eeaacchh ooff 66 ddwwaarrff ggaallaaxxiieess iinn FF227755WW,, FF447755WW,, FF660066WW,, FF881144WW aanndd FF112255WW ttoo mmaapp
dduusstt  ffrroomm  UUVV  ttoo  NNIIRR  ttoo  ccoonnssttrraaiinn  tthhee  aatttteennuuaattiioonn  ccuurrvvee..

115533 66//2277//22001177

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  IIGGMM

IIDD:: 1155110066
TThhee  UUVV  aatttteennuuaattiioonn  iinn  JJWWSSTT  ttaarrggeett  VVVV  119911

BBeennnnee HHoollwweerrddaa

UUnniivveerrssiittyy  ooff  LLoouuiissvviillllee  RReesseeaarrcchh  FFoouunnddaattiioonn,,  IInncc..
WWee aaiimm ttoo mmaapp tthhee UUVV----nneeaarr----IIRR aatttteennuuaattiioonn ccuurrvvee aalloonngg mmaannyy ssiigghhttlliinneess wwiitthhiinn nneeaarrbbyy ddiisskk ggaallaaxxiieess ttoo rreessoollvvee
aa llaarrggee ffuunnddaammeennttaall uunncceerrttaaiinnttyy iinn ggaallaaxxyy eevvoolluuttiioonn ssttuuddiieess:: tthhee vvaarriiaannccee iinn tthhee aatttteennuuaattiioonn ccuurrvvee wwiitthhiinn aann
iinnddiivvuuaall ggaallaaxxyy ddiisskk oonn lliinneeaarr ssccaalleess <<5500ppcc,, aanndd tthhee pprreevvaalleennccee ooff tthhee 22117755 AAnnggssttrroomm ""bbuummpp"" ssppeecciifificcaallllyy.. WWee
ddeevveellooppeedd aa tteecchhnniiqquuee ttoo oobbttaaiinn ssppaattiiaallllyy--rreessoollvveedd aatttteennuuaattiioonn mmeeaassuurreemmeennttss uussiinngg oovveerrllaappppiinngg ((""ooccccuullttiinngg""))
ggaallaaxxyy ppaaiirrss.. TThhee GGaallaaxxyyZZoooo cciittiizzeenn sscciieennccee pprroojjeecctt aanndd oouurr SSTTAARRSSMMOOGG HHSSTT//AACCSS FF660066WW ssnnaappsshhoott ssuurrvveeyy hhaavvee
oonnllyy rreecceennttllyy iiddeennttiififieedd aanndd vvaalliiddaatteedd oovveerrllaappppiinngg ppaaiirrss wwiitthh aa ggeeoommeettrryy tthhaatt lleennddss iittsseellff ppaarrttiiccuullaarrllyy wweellll ffoorr
ssuucchh  aannaallyyssiiss..

TThhee mmoosstt pprroommiissiinngg ppaaiirr,, VVVV 119911,, wwiillll bbee oobbsseerrvveedd aass JJWWSSTT//NNIIRRCCaamm GGTTOO ttaarrggeettss ttoo ccoovveerr tthhee nneeaarr--IIRR ppaarrtt ooff
tthhee aatttteennuuaattiioonn ccuurrvveess.. TToo ccoommpplleemmeenntt tthhee JJWWSSTT NNIIRR oobbsseerrvvaattiioonnss wwiitthh UUVV,, wwee rreeqquueesstt WWFFCC33//UUVVIISS
oobbsseerrvvaattiioonnss iinn tthhee FF222255WW aanndd FF333366WW fifilltteerrss.. TThheessee ccoovveerr ((ttooggeetthheerr wwiitthh tthhee eexxiissttiinngg FF660066WW AACCSS iimmaaggeess))
tthhee UUVV----vviissiibbllee ppoorrttiioonn ooff tthhee UUVV----nneeaarr--IIRR aatttteennuuaattiioonn ccuurrvveess ffoorr eeaacchh <<5500ppcc rreessoolluuttiioonn eelleemmeenntt iinn tthhee rreeggiioonn
ooff oovveerrllaapp iinn tthhee nnoonn--iinntteerraaccttiinngg ggaallaaxxyy ppaaiirr VVVV119911 ((MMCCGG++0044--3333--000055)),, iinn wwhhiicchh aa rreellaattiivveellyy bblluuee eelllliippttiiccaall
bbeeaauuttiiffuullllyy  bbaacckklliigghhttss  tthhee  oouutteerr  ddiisskk  ooff  aa  ffoorreeggrroouunndd  ffaaccee--oonn  ssppiirraall  ggaallaaxxyy..
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SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  IIGGMM

IIDD:: 1155110077
TThhee  CClluusstteerr  PPooppuullaattiioonn  ooff  UUGGCC  22888855

BBeennnnee HHoollwweerrddaa

UUnniivveerrssiittyy  ooff  LLoouuiissvviillllee  RReesseeaarrcchh  FFoouunnddaattiioonn,,  IInncc..
UUGGCC 22888855 wwaass ddiissccoovveerrdd ttoo bbee tthhee mmoosstt eexxtteennddeedd ddiisskk ggaallaaxxyy [[225500 kkppcc ddiiaammeetteerr]] bbyy VVeerraa RRuubbiinn iinn tthhee
11998800''ss.. WWee aasskk ffoorr HHSSTT oobbsseerrvvaattiioonnss ooff UUGGCC 22888855 aass iitt iiss cclloossee eennoouugghh ttoo rreessoollvvee tthhee GGCC ppooppuullaattiioonn wwiitthh
HHSSTT bbuutt iitt iiss aa ssuubbssttaannttiiaallllyy mmoorree eexxtteennddeedd ddiisskk tthhaann aannyy ssttuuddiieedd bbeeffoorree.. LLCCDDMM ggaallaaxxyy aasssseemmbbllyy iimmpplliieess tthhaatt
tthhee GGCC ppooppuullaattiioonn ccoommeess ffrroomm ssmmaallll aaccccrreetteedd ssyysstteemmss aanndd tthhee ddiisskk ----aanndd tthhee cclluusstteerrss aassssoocciiaatteedd wwiitthh iitt----
pprreeddoommiinnaannttllyy ffrroomm ggaass aaccccrreettiioonn ((mmaattcchhiinngg aanngguullaarr mmoommeennttuumm ttoo tthhee ddiisskk)).. SSeevveerraall ssccaalliinngg rreellaattiioonnss bbeettwweeeenn
tthhee GGCC ppooppuullaattiioonn aanndd ppaarreenntt ggaallaaxxyy hhaavvee bbeeeenn oobbsseerrvveedd bbuutt tthheessee ddiiffffeerr ffoorr ddiisskk aanndd sspphheerrooiiddaall ((mmaassssiivvee))
ggaallaaxxiieess..

WWee pprrooppoossee ttoo oobbsseerrvvee tthhiiss ggaallaaxxyy wwiitthh HHSSTT iinn 44 ppooiinntt WWFFCC33 mmoossaaiicc wwiitthh ccoooorrddiinnaatteedd AACCSS ppaarraalllleellss ttoo pprroobbee
bbootthh tthhee ddiisskk aanndd oouutteerr hhaalloo ccoommppoonneenntt ooff tthhee GGCC ppooppuullaattiioonn.. GGCC ppooppuullaattiioonnss hhaavvee bbeeeenn ssttuuddiieedd eexxtteennssiivveellyy
uussiinngg HHSSTT ccoolloorr mmoossaaiiccss ooff llooccaall ddiisskk ggaallaaxxiieess aanndd tthheessee ccaann sseerrvvee aass ccoommppaarriissoonn ssaammpplleess.. HHooww UUGGCC 22888855
cclluusstteerr ppooppuullaattiioonnss rreellaattee ttoo iittss sstteellllaarr aanndd hhaalloo mmaassss,, lluummiinnoossiittyy aanndd wwiitthh rraaddiiuuss wwiillll rreevveeaall tthhee ffoorrmmaattiioonn
hhiissttoorryy  ooff  eexxttrraa--oorrddiinnaarryy  ddiisskk..

OOuurr ggooaallss aarree ttwwooffoolldd:: oouurr sscciieennccee ggooaall iiss ttoo mmaapp tthhee lluummiinnoossiittyy,, ((ssoommee)) ssiizzee,, aanndd ccoolloorr ddiissttrriibbuuttiioonnss ooff tthhee
sstteellllaarr aanndd gglloobbuullaarr cclluusstteerrss iinn aanndd aarroouunndd tthhiiss ddiisskk.. IInn aabbssoolluuttee tteerrmmss,, wwee eexxppeecctt ttoo fifinndd mmaannyy GGCC bbuutt tthhee
rreellaattiivvee rreellaattiioonn ooff tthhee GGCC ppooppuullaattiioonn ttoo tthhiiss ggaallaaxxyy''ss mmaassss ((sstteellllaarr aanndd hhaalloo)) aanndd ssiizzee wwiillll sshheedd lliigghhtt oonn iittss
ffoorrmmaattiioonn hhiissttoorryy;; ssiimmiillaarr ttoo aa ggrroouupp oorr cclluusstteerr cceennttrraall eelllliippttiiccaall oorr ttoo aa fifieelldd ggaallaaxxyy ((aallbbeeiitt oonnee wwiitthh aa ddiisskk 1100xx
tthhee  MMiillkkyy  WWaayy''ss  ssiizzee))??    OOuurr  sseeccoonnddaarryy  mmoottiivvee  iiss  ttoo  mmaakkee  aann  HHSSTT  ttrriibbuuttee  iimmaaggee  ttoo  tthhee  llaattee  VVeerraa  RRuubbiinn..
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SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1155223366
TThhee  mmyysstteerryy  ooff  aa  ssuuppppoosseedd  mmaassssiivvee  ssttaarr  eexxppllooddiinngg  iinn  aa  bbrriigghhtteesstt  cclluusstteerr
ggaallaaxxyy

GGrriifffifinn HHoosssseeiinnzzaaddeehh

LLaass  CCuummbbrreess  OObbsseerrvvaattoorryy  GGlloobbaall  TTeelleessccooppee  NNeettwwoorrkk
MMoosstt ooff tthhee ddiivveerrssiittyy ooff ccoorree--ccoollllaappssee ssuuppeerrnnoovvaaee rreessuullttss ffrroomm llaattee--ssttaaggee mmaassss lloossss bbyy tthheeiirr pprrooggeenniittoorr ssttaarrss..
SSuuppeerrnnoovvaaee tthhaatt iinntteerraacctt wwiitthh cciirrccuummsstteellllaarr mmaatteerriiaall ((CCSSMM)) aarree aa ppaarrttiiccuullaarrllyy ggoooodd pprroobbee ooff tthheessee llaasstt ssttaaggeess
ooff sstteellllaarr eevvoolluuttiioonn.. TTyyppee IIbbnn ssuuppeerrnnoovvaaee aarree aa rraarree aanndd ppoooorrllyy uunnddeerrssttoooodd ccllaassss ooff hhyyddrrooggeenn--ppoooorr eexxpplloossiioonnss
tthhaatt sshhooww ssiiggnnss ooff iinntteerraaccttiioonn wwiitthh hheelliiuumm--rriicchh CCSSMM.. TThhee lleeaaddiinngg hhyyppootthheessiiss iiss tthhaatt tthheeyy aarree eexxpplloossiioonnss ooff vveerryy
mmaassssiivvee WWoollff--RRaayyeett ssttaarrss iinn wwhhiicchh tthhee ssuuppeerrnnoovvaa eejjeeccttaa eexxcciitteess mmaatteerriiaall pprreevviioouussllyy lloosstt bbyy sstteellllaarr wwiinnddss.. TThheessee
mmaassssiivvee ssttaarrss hhaavvee vveerryy sshhoorrtt lliiffeettiimmeess,, aanndd tthheerreeffoorree sshhoouulldd oonnllyy ffoouunndd iinn aaccttiivveellyy ssttaarr--ffoorrmmiinngg ggaallaaxxiieess..
HHoowweevveerr,, PPSS11--1122sskk iiss aa TTyyppee IIbbnn ssuuppeerrnnoovvaa ffoouunndd oonn tthhee oouuttsskkiirrttss ooff aa ggiiaanntt eelllliippttiiccaall ggaallaaxxyy.. AAss tthhiiss iiss
eexxttrraaoorrddiinnaarryy uunnlliikkeellyy,, wwee pprrooppoossee ttoo oobbttaaiinn ddeeeepp UUVV iimmaaggeess ooff tthhee hhoosstt eennvviirroonnmmeenntt ooff PPSS11--1122sskk iinn oorrddeerr ttoo
mmaapp nneeaarrbbyy ssttaarr ffoorrmmaattiioonn aanndd//oorr fifinndd aa ppootteennttiiaall uunnsseeeenn ssttaarr--ffoorrmmiinngg hhoosstt.. IIff ssttaarr ffoorrmmaattiioonn iiss ddeetteecctteedd,, iittss
aammoouunntt aanndd llooccaattiioonn wwiillll pprroovviiddee ddeeeepp iinnssiigghhttss iinnttoo tthhee pprrooggeenniittoorr ppiiccttuurree ffoorr tthhee ppoooorrllyy--uunnddeerrssttoooodd TTyyppee IIbbnn
ccllaassss.. IIff ssttaarr ffoorrmmaattiioonn iiss ssttiillll nnoott ddeetteecctteedd,, tthheessee oobbsseerrvvaattiioonnss wwoouulldd cchhaalllleennggee tthhee wweellll--aacccceepptteedd hhyyppootthheessiiss
tthhaatt  tthheessee  aarree  ccoorree--ccoollllaappssee  ssuuppeerrnnoovvaaee  aatt  aallll..
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SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  IIGGMM

IIDD:: 1155007755
TThhee  CCGGMM  ooff  MMaassssiivvee  GGaallaaxxiieess::  WWhheerree  CCoolldd  GGaass  GGooeess  ttoo  DDiiee??

JJaayy HHoowwkk

UUnniivveerrssiittyy  ooff  NNoottrree  DDaammee
WWee pprrooppoossee ttoo ssuurrvveeyy tthhee ccoolldd HHII ccoonntteenntt aanndd mmeettaalllliicciittyy ooff tthhee cciirrccuummggaallaaccttiicc mmeeddiiuumm ((CCGGMM)) aarroouunndd 5500 ((4455
nneeww,, 55 aarrcchhiivvaall)) zz~~00..55 LLuummiinnoouuss RReedd GGaallaaxxiieess ((LLRRGGss)) ttoo ddiirreeccttllyy tteesstt aa ffuunnddaammeennttaall pprreeddiiccttiioonn ooff ggaallaaxxyy
aasssseemmbbllyy mmooddeellss:: tthhaatt ccoolldd,, mmeettaall--ppoooorr aaccccrreettiioonn ddooeess nnoott ssuurrvviivvee ttoo tthhee iinnnneerr hhaallooss ooff vveerryy mmaassssiivvee ggaallaaxxiieess..
AAccccrreettiioonn aanndd ffeeeeddbbaacckk tthhrroouugghh tthhee CCGGMM ppllaayy kkeeyy rroolleess iinn oouurr mmooddeellss ooff tthhee ssttaarr ffoorrmmaattiioonn ddiicchhoottoommyy iinn
ggaallaaxxiieess.. LLooww mmaassss ggaallaaxxiieess aarree tthhoouugghhtt ttoo aaccccrreettee ggaass iinn ccoolldd ssttrreeaammss,, wwhhiillee hhiigghh mmaassss ggaallaaxxiieess hhoosstt hhoott,,
ddeennssee hhaallooss tthhaatt hheeaatt iinnccoommiinngg ggaass aanndd pprreevveenntt iittss ccoooolliinngg,, tthheerreebbyy qquueenncchhiinngg ssttaarr ffoorrmmaattiioonn.. HHSSTT//CCOOSS hhaass
pprroovviiddeedd eevviiddeennccee ffoorr ccoolldd,, mmeettaall--ppoooorr ssttrreeaammss iinn tthhee hhaallooss ooff ssttaarr--ffoorrmmiinngg ggaallaaxxiieess ((ccoonnssiisstteenntt wwiitthh ccoolldd
aaccccrreettiioonn)).. OObbsseerrvvaattiioonnss hhaavvee aallssoo ddeemmoonnssttrraatteedd tthhee pprreesseennccee ooff ccooooll ggaass iinn tthhee hhaallooss ooff ppaassssiivvee ggaallaaxxiieess,, aa
ppootteennttiiaall cchhaalllleennggee ttoo tthhee ccoolldd//hhoott aaccccrreettiioonn mmooddeell.. OOuurr pprrooppoosseedd oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll ttaarrggeett tthhee mmoosstt mmaassssiivvee
ggaallaaxxiieess aanndd aaddddrreessss tthhee oorriiggiinn ooff tthhee ccooooll CCGGMM ggaass bbyy mmeeaassuurriinngg tthhee mmeettaalllliicciittyy.. TThhiiss eexxppeerriimmeenntt iiss eennaabblleedd
bbyy oouurr nnoovveell aapppprrooaacchh ttoo ddeerriivviinngg mmeettaalllliicciittiieess,, aalllloowwiinngg tthhee uussee ooff mmuucchh ffaaiinntteerr QQSSOOss.. IItt ccaannnnoott bbee ddoonnee wwiitthh
aarrcchhiivvaall ddaattaa,, aass tthheessee rraarree ssyysstteemmss aarree nnoott oofftteenn pprroobbeedd aalloonngg rraannddoomm ssiigghhtt lliinneess.. TThhee HH II ccoolluummnn ddeennssiittyy
((aanndd mmeettaalllliicciittyy)) mmeeaassuurreemmeennttss rreeqquuiirree aacccceessss ttoo tthhee UUVV.. TThhee llaarrggee ssiizzee ooff oouurr ssuurrvveeyy iiss ccrruucciiaall ttoo rroobbuussttllyy
aasssseessss wwhheetthheerr tthhee CCGGMM iinn tthheessee ggaallaaxxiieess iiss uunniiqquuee ffrroomm tthhaatt ooff ssttaarr--ffoorrmmiinngg ssyysstteemmss,, aa ccoommppaarriissoonn tthhaatt
pprroovviiddeess tthhee mmoosstt ssttrriinnggeenntt tteesstt ooff ccoolldd--mmooddee aaccccrreettiioonn//qquueenncchhiinngg mmooddeellss ttoo ddaattee.. CCoonnvveerrsseellyy,, wwiiddeesspprreeaadd
ddeetteeccttiioonnss  ooff  mmeettaall--ppoooorr  ggaass  iinn  tthheessee  hhaallooss  wwiillll  sseerriioouussllyy  cchhaalllleennggee  tthhee  pprreevvaaiilliinngg  tthheeoorryy..
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SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1155007766
TThhee  RReecceenntt  MMaassss  LLoossss  HHiissttoorryy  ooff  tthhee  RReedd  HHyyppeerrggiiaanntt  VVYY  CCMMaa

RRoobbeerrttaa HHuummpphhrreeyyss

UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMiinnnneessoottaa  --  TTwwiinn  CCiittiieess
TThhee hhiigghh mmaassss lloossss eeppiissooddeess oobbsseerrvveedd iinn eevvoollvveedd mmaassssiivvee ssttaarrss aaccrroossss tthhee HHRR DDiiaaggrraamm rreemmaaiinn aa mmyysstteerryy..
WWiitthh iittss vveerryy vviissiibbllee ddiissccrreettee eejjeeccttaa,, VVYY CCMMaa iiss tthhee ppeerrffeecctt ssttaarr ttoo eexxpplloorree tthhee oorriiggiinn ooff tthheessee eevveennttss iinn tthhee
eevvoollvveedd yyeellllooww aanndd rreedd ssuuppeerrggiiaannttss.. VVYY CCMMaa''ss hhiigghh mmaassss lloossss rraattee aanndd iittss uunnuussuuaall cchheemmiissttrryy ssuuggggeesstt tthhaatt iitt iiss
nneeaarr tthhee eenndd ooff tthhee rreedd ssuuppeerrggiiaanntt ssttaaggee oorr ppoossssiibbllyy iinn aa sseeccoonndd sshhoorrtt--lliivveedd rreedd ssuuppeerrggiiaanntt ssttaaggee.. IIttss
HHSSTT//WWFFPPCC22 iimmaaggeess aarree ddiissttiinngguuiisshheedd bbyy pprroommiinneenntt llaarrggee--ssccaallee aarrccss aanndd cclluummppss ooff kknnoottss wwiitthh mmiinniimmuumm mmaasssseess
ooff 33 xx 1100^̂--33 MMssuunn.. TThheeyy wweerree eejjeecctteedd iinn sseeppaarraattee eevveennttss oovveerr tthhee ppaasstt 880000 yyeeaarrss iinn ddiiffffeerreenntt ddiirreeccttiioonnss bbyy
llooccaalliizzeedd pprroocceesssseess ffrroomm ddiiffffeerreenntt rreeggiioonnss oonn tthhee ssttaarr.. TThhee pphhyyssiiccaall mmeecchhaanniissmm tthhaatt ddrriivveess tthheessee hhiigghh mmaassss
lloossss eevveennttss iiss nnoott uunnddeerrssttoooodd,, bbuutt tthhee eevviiddeennccee iinnccrreeaassiinnggllyy ssuuggggeessttss tthhaatt ssuurrffaaccee aaccttiivviittyy aanndd mmaaggnneettiicc fifieellddss
aarree iimmppoorrttaanntt.. TThhee cciirrccuummsstteellllaarr eejjeeccttaa iiss aallssoo fifilllleedd wwiitthh nnuummeerroouuss ssmmaallll kknnoottss aanndd fifillaammeennttss ssuuggggeessttiinngg tthhaatt
tthhiiss mmaassss lloossss pprroocceessss hhaass bbeeeenn mmoorree ffrreeqquueenntt.. AALLMMAA mmeeaassuurreemmeennttss ooff tthhee ppoollaarriizzaattiioonn iinn tthhee dduusstt cclloosseesstt
ttoo tthhee ssttaarr rreevveeaallss ggrraaiinnss aalliiggnneedd bbyy tthhee llooccaall mmaaggnneettiicc fifieelldd vviiaa aa pprroocceessss tthhaatt mmuusstt bbee ooccccuurrrriinngg oonn
rreellaattiivveellyy sshhoorrtt ttiimmee ssccaalleess.. TThhiiss mmaatteerriiaall ccoonnttaaiinnss dduusstt ffrroomm tthhee mmoosstt rreecceenntt mmaassss lloossss eevveennttss.. OOuurr pprrooppoosseedd
oobbsseerrvvaattiioonnss ooff tthhee ssmmaallll kknnoottss aanndd fifillaammeennttss cclloosseesstt ttoo tthhee ssttaarr aarree ddeessiiggnneedd ttoo pprroobbee VVYY CCMMaa''ss iinnnneerrmmoosstt
cciirrccuummsstteellllaarr eejjeeccttaa,, tthhee ffrreeqquueennccyy ooff tthhee rreecceenntt eejjeeccttiioonnss,, aanndd sseett lliimmiittss oonn tthhee ttiimmeessccaalleess ffoorr tthhee mmaassss lloossss
pprroocceessss..
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SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: AARR
CCoossmmoollooggyy

IIDD:: 1155002277
CCoommpplleettiinngg  tthhee  LLeeggaaccyy  ooff  HHuubbbbllee''ss  WWiiddee//DDeeeepp  FFiieellddss::  AAnn  AAlliiggnneedd  CCoommpplleettee
DDaattaasseett  ooff  11222200  OOrrbbiittss  oonn  tthhee  GGOOOODDSS--NN//CCAANNDDEELLSS--NN  RReeggiioonn

GGaarrtthh IIlllliinnggwwoorrtthh

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  CCrruuzz
TThhee GGOOOODDSS--NN//CCAANNDDEELLSS--NN rreeggiioonn iiss sseeccoonndd oonnllyy ttoo tthhee GGOOOODDSS--SS//EECCDDFF--SS rreeggiioonn iinn tthhee eexxtteenntt ooff iittss HHSSTT aanndd
SSppiittzzeerr ccoovveerraaggee,, mmaakkiinngg iitt aa rreemmaarrkkaabbllee sscciieennccee rreessoouurrccee.. YYeett ooff 11222200 oorrbbiittss ooff AACCSS aanndd WWFFCC33//IIRR iimmaaggiinngg
ffrroomm 2277 pprrooggrraammss oonn tthhee GGOOOODDSS--NN rreeggiioonn,, ffuullllyy 4422%% ooff tthhee ttoottaall,, aabboouutt 552200 oorrbbiittss ooff iimmaaggiinngg ddaattaa ffrroomm 2222
pprrooggrraammss,, rreemmaaiinnss uunnaavvaaiillaabbllee iinn MMAASSTT aass aa hhiigghh--lleevveell sscciieennccee ddaattaa pprroodduucctt ((HHLLSSPP)).. TThhee GGOOOODDSS--NN rreeggiioonn
ddaattaasseett iiss aa kkeeyy LLeeggaaccyy fifieelldd ((~~33 MMsseecc ffrroomm HHSSTT,, 66 MMsseecc ffrroomm SSppiittzzeerr,, aanndd 22 MMsseecc ffrroomm CChhaannddrraa)).. WWee
pprrooppoossee ttoo ddeelliivveerr,, wwiitthh ccaattaallooggss,, HHSSTT AACCSS aanndd WWFFCC33//IIRR HHLLSSPPss ttoo MMAASSTT ffoorr aallll 11222200 oorrbbiittss ooff GGOOOODDSS--NN ddaattaa..
WWee wwiillll aallssoo ddeelliivveerr HHLLSSPPss ffoorr tthhee EEGGSS,, UUDDSS aanndd tthhee CCOOSSMMOOSS CCAANNDDEELLSS rreeggiioonnss,, iinncclluuddiinngg nneeww ddaattaa nnoott
iinncclluuddeedd ttoo ddaattee.. TThheessee ffoouurr HHLLSSPPss,, ~~22330000 oorrbbiittss ooff HHSSTT ddaattaa ((~~7755%% ooff aa HHSSTT CCyyccllee!!)),, wwiillll aadddd ssuubbssttaannttiiaallllyy
ttoo ((11)) oouurr uunnddeerrssttaannddiinngg ooff tthhee bbuuiilldd--uupp ooff ggaallaaxxiieess ttoo zz~~66 iinn tthhee fifirrsstt GGyyrr dduurriinngg rreeiioonniizzaattiioonn,, ((22)) tthhee
ddeevveellooppmmeenntt ooff ggaallaaxxiieess oovveerr tthhee ssuubbsseeqquueenntt GGyyrr ttoo tthhee ppeeaakk ooff tthhee ssttaarr ffoorrmmaattiioonn rraattee iinn tthhee uunniivveerrssee aatt
zz~~22--33,, aanndd ((33)) tthhee ttrraannssiittiioonn aatt zz<<22 ooff eeaarrllyy ssttaarr--ffoorrmmiinngg ggaallaaxxiieess ttoo tthhee ffuullll sspplleennddoorr ooff tthhee HHuubbbbllee
sseeqquueennccee.. WWee ccaann ddoo tthhiiss mmaajjoorr AARR LLeeggaaccyy pprrooggrraamm,, hhaavviinngg ssuubbmmiitttteedd aa HHLLSSPP ooff AALLLL 22444422 oorrbbiittss ooff HHSSTT
ddaattaa oonn tthhee GGOOOODDSS-- SS rreeggiioonn ((>>995500 oorrbbiittss nneeww)).. TThhee ttoottaall vvoolluummee ooff ddaattaa iinn tthhee GGOOOODDSS--SS HHuubbbbllee LLeeggaaccyy
FFiieelldd ((HHLLFF--GGOOOODDSS--SS)) iiss 55..88 MMsseecc iinn 77221111 eexxppoossuurreess ((~~7700%% ooff aa HHSSTT ccyyccllee)).. TThhee HHLLFF--GGOOOODDSS--SS iinncclluuddeess 44 nneeww
ddeeeepp aarreeaass aakkiinn ttoo tthhee HHUUDDFF//XXDDFF.. TThhee ffoouurr pprrooppoosseedd NNEEWW HHuubbbbllee LLeeggaaccyy FFiieelldd ddaattaasseettss wwiillll ccoommpplleemmeenntt tthhee
FFrroonnttiieerr FFiieelldd ddaattaasseettss aanndd oouurr rreecceenntt HHLLFF--GGOOOODDSS--SS aanndd HHUUDDFF//XXDDFF HHLLSSPP ssuubbmmiissssiioonnss.. TThheeyy wwiillll bbee
ccoorrnneerrssttoonneess  ooff  HHuubbbbllee''ss  LLeeggaaccyy  aass  tthhee  JJWWSSTT  eerraa  ddaawwnnss..

115599 66//2277//22001177

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  IIGGMM

IIDD:: 1155113366
LLyymmaann  aallpphhaa  eemmiissssiioonn  iinn  nneeaarrbbyy  ssttaarr--ffoorrmmiinngg  ggaallaaxxiieess  wwiitthh  tthhee  lloowweesstt
mmeettaalllliicciittiieess  aanndd  tthhee  hhiigghheesstt  [[OOIIIIII]]//[[OOIIII]]  rraattiiooss

YYuurrii IIzzoottoovv

UUkkrraaiinniiaann  NNaattiioonnaall  AAccaaddeemmyy  ooff  SScciieenncceess,,  MMAAOO
TThhee LLyymmaann aallpphhaa lliinnee ooff hhyyddrrooggeenn iiss tthhee ssttrroonnggeesstt eemmiissssiioonn lliinnee iinn ggaallaaxxiieess aanndd tthhee ttooooll ooff pprreeddiilleeccttiioonn ffoorr
iiddeennttiiffyyiinngg aanndd ssttuuddyyiinngg ssttaarr--ffoorrmmiinngg ggaallaaxxiieess oovveerr aa wwiiddee rraannggee ooff rreeddsshhiiffttss,, eessppeecciiaallllyy iinn tthhee eeaarrllyy uunniivveerrssee..
HHoowweevveerr,, iitt hhaass bbeeccoommee cclleeaarr oovveerr tthhee yyeeaarrss tthhaatt nnoott aallll ooff tthhee LLyymmaann aallpphhaa rraaddiiaattiioonn eessccaappeess,, dduuee ttoo iittss
rreessoonnaanntt ssccaatttteerriinngg oonn tthhee iinntteerrsstteellllaarr aanndd iinntteerrggaallaaccttiicc mmeeddiiuumm,, aanndd aabbssoorrppttiioonn bbyy dduusstt.. AAlltthhoouugghh oouurr
kknnoowwlleeddggee ooff tthhee hhiigghh--zz uunniivveerrssee ddeeppeennddss ccrruucciiaallllyy oonn tthhaatt lliinnee,, wwee ssttiillll ddoo nnoott hhaavvee aa ccoommpplleettee uunnddeerrssttaannddiinngg
ooff tthhee mmeecchhaanniissmmss bbeehhiinndd tthhee pprroodduuccttiioonn,, rraaddiiaattiivvee ttrraannssffeerr aanndd eessccaappee ooff LLyymmaann aallpphhaa iinn ggaallaaxxiieess.. WWee wwiisshh
hheerree ttoo iinnvveessttiiggaattee tthheessee mmeecchhaanniissmmss bbyy ssttuuddyyiinngg tthhee pprrooppeerrttiieess ooff tthhee IISSMM iinn aa uunniiqquuee ssaammppllee ooff 88 eexxttrreemmee
ssttaarr--ffoorrmmiinngg ggaallaaxxiieess ((SSFFGGss)) tthhaatt hhaavvee tthhee hhiigghheesstt eexxcciittaattiioonn iinn tthhee SSDDSSSS ssppeeccttrraall ddaattaa bbaassee.. TThheessee ddwwaarrff
SSFFGGss hhaavvee ccoonnssiiddeerraabbllyy lloowweerr sstteellllaarr mmaasssseess aanndd mmeettaalllliicciittiieess,, aanndd hhiigghheerr eeqquuiivvaalleenntt wwiiddtthhss aanndd [[OOIIIIII]]55000077//
[[OOIIII]]33772277 rraattiiooss ccoommppaarreedd ttoo aallll nneeaarrbbyy SSFFGGss wwiitthh LLyymmaann aallpphhaa eemmiissssiioonn ssttuuddiieedd ssoo ffaarr wwiitthh CCOOSS.. TThheeyy aarree,,
hhoowweevveerr,, vveerryy ssiimmiillaarr ttoo tthhee ddwwaarrff LLyymmaann aallpphhaa eemmiitttteerrss aatt rreeddsshhiiffttss ~~33--66,, wwhhiicchh aarree tthhoouugghhtt ttoo bbee tthhee mmaaiinn
ssoouurrcceess ooff rreeiioonniizzaattiioonn iinn tthhee eeaarrllyy UUnniivveerrssee.. BByy ccoommbbiinniinngg tthhee HHSSTT//CCOOSS UUVV ddaattaa wwiitthh ddaattaa iinn tthhee ooppttiiccaall
rraannggee,, aanndd uussiinngg pphhoottooiioonniizzaattiioonn aanndd rraaddiiaattiivvee ttrraannssffeerr ccooddeess,, wwee wwiillll bbee aabbllee ttoo ssttuuddyy tthhee pprrooppeerrttiieess ooff tthhee
LLyymmaann aallpphhaa iinn tthheessee uunniiqquuee oobbjjeeccttss,, ddeerriivvee ccoolluummnn ddeennssiittiieess ooff tthhee nneeuuttrraall hhyyddrrooggeenn NN((HHII)) aanndd ccoommppaarree tthheemm
wwiitthh NN((HHII)) oobbttaaiinneedd ffrroomm tthhee HHeeII eemmiissssiioonn--lliinnee rraattiiooss iinn tthhee ooppttiiccaall ssppeeccttrraa.. WWee wwiillll ddeerriivvee LLyymmaann aallpphhaa eessccaappee
ffrraaccttiioonnss  aanndd  iinnddiirreeccttllyy  LLyymmaann  ccoonnttiinnuuuumm  eessccaappee  ffrraaccttiioonnss..
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))
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GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  IIGGMM

IIDD:: 1155002288

SSiimmuullaattiinngg  pprree--ggaallaaccttiicc  mmeettaall  eennrriicchhmmeenntt  ffoorr  JJWWSSTT  ddeeeepp--fifieelldd  oobbsseerrvvaattiioonnss

JJaassoonn JJaaaacckkss

UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  aatt  AAuussttiinn

WWee pprrooppoossee ttoo ccrreeaattee aa nneeww ssuuiittee ooff mmeessoossccaallee ccoossmmoollooggiiccaall vvoolluummee ssiimmuullaattiioonnss wwiitthh ccuussttoomm bbuuiilltt ssuubb--ggrriidd
pphhyyssiiccss iinn wwhhiicchh wwee iinnddeeppeennddeennttllyy ttrraacckk tthhee ccoonnttrriibbuuttiioonn ffrroomm PPooppuullaattiioonn IIIIII aanndd PPooppuullaattiioonn IIII ssttaarr ffoorrmmaattiioonn ttoo
tthhee ttoottaall mmeettaallss iinn tthhee iinntteerrsstteellllaarr mmeeddiiuumm ((IISSMM)) ooff tthhee fifirrsstt ggaallaaxxiieess,, aanndd iinn tthhee ddiiffffuussee IIGGMM aatt aann eeppoocchh pprriioorr
ttoo rreeiioonniizzaattiioonn.. TThheessee ssiimmuullaattiioonnss wwiillll fifillll aa ggaapp iinn oouurr ssiimmuullaattiioonn kknnoowwlleeddggee aabboouutt cchheemmiiccaall eennrriicchhmmeenntt iinn tthhee
pprree--rreeiioonniizzaattiioonn uunniivveerrssee,, wwhhiicchh iiss aa ccrruucciiaall nneeeedd ggiivveenn tthhee iimmppeennddiinngg oobbsseerrvvaattiioonnaall ppuusshh iinnttoo tthhiiss eeppoocchh wwiitthh
nneeaarr--ffuuttuurree ggrroouunndd aanndd ssppaaccee--bbaasseedd tteelleessccooppeess.. TThhiiss pprroojjeecctt iiss tthhee nnaattuurraall eexxtteennssiioonn ooff oouurr ssuucccceessssffuull CCyyccllee
2244 tthheeoorryy pprrooppoossaall ((HHSSTT--AARR--1144556699..000011--AA;; PPII JJaaaacckkss)) iinn wwhhiicchh wwee ddeevveellooppeedd aa nneeww PPoopp IIIIII ssttaarr ffoorrmmaattiioonn ssuubb--
ggrriidd  mmooddeell  wwhhiicchh  iiss  ccuurrrreennttllyy  bbeeiinngg  uuttiilliizzeedd  ttoo  ssttuuddyy  tthhee  bbaasseelliinnee  mmeettaall  eennrriicchhmmeenntt  ooff  pprree--rreeiioonniizzaattiioonn  ssyysstteemmss..
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
CCoossmmoollooggyy

IIDD:: 1155227788
UUVV--VViissiibbllee  IImmaaggiinngg  ooff  tthhee  JJWWSSTT  NNEEPP  TTiimmee--DDoommaaiinn  FFiieelldd::  tthhee  **bbeesstt**
eexxttrraaggaallaaccttiicc  ssuurrvveeyy  fifieelldd  **aallwwaayyss**  aacccceessssiibbllee  ttoo  JJWWSSTT

RRoollff JJaannsseenn

AArriizzoonnaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy
WWee pprrooppoossee UUVV--VViissiibbllee iimmaaggiinngg ooff tthhee **bbeesstt** fifieelldd iinn JJWWSSTT''ss CCoonnttiinnuuoouuss VViieewwiinngg ZZoonneess wwhheerree oonnee ccaann
ccoonndduucctt aa ddeeeepp aanndd wwiiddee eexxttrraaggaallaaccttiicc ssuurrvveeyy aatt **aarrbbiittrraarryy** ccaaddeennccee aanndd oorriieennttaattiioonn.. TThhiiss 77'' rraaddiiuuss ttiimmee--
ddoommaaiinn fifieelldd nneeaarr tthhee NNoorrtthh EEcclliippttiicc PPoollee ((11)) iiss ddeevvooiidd ooff ssoouurrcceess bbrriigghhtteerr tthhaann mm__AABB~~1166 aatt ~~44 mmiiccrroonn,, ((22))
hhaass llooww GGaallaaccttiicc ffoorreeggrroouunndd eexxttiinnccttiioonn,, ((33)) wwaass pprroovveenn ssuuiittaabbllee ttoo mm__AABB~~2266 mmaagg iinn ddeeeepp ggrroouunndd--bbaasseedd
iimmaaggeess,, ((44)) iinncclluuddeess aa sseellff--ccaalliibbrraattoorr ssoouurrccee ffoorr VVLLAA//VVLLBBAA rraaddiioo oobbsseerrvvaattiioonnss,, aanndd aalllloowwss ffoollllooww--uupp wwiitthh ootthheerr
ssppaaccee-- aanndd mmaajjoorr ggrroouunndd--bbaasseedd ffaacciilliittiieess ffrroomm XX--rraayy tthhrroouugghh rraaddiioo.. FFrroomm oouurr pprrooppoosseedd HHSSTT iimmaaggiinngg ttoo
mm__AABB~~2288 mmaagg ((tthhee JJWWSSTT ssppeeccttrroossccooppyy lliimmiitt)) wwee wwiillll sseett tthhee ttaabbllee ffoorr JJWWSSTT,, wwiitthh ((aa)) tthhee fifirrsstt ttwwoo--eeppoocchh ((3377
--7733 ddaayy)) bbaasseelliinnee ffoorr ttiimmee--ddoommaaiinn sscciieennccee ((AAGGNN,, SSNNee,, pprrooppeerr mmoottiioonnss)),, aanndd ((bb)) iiddeennttiifificcaattiioonn ooff uullttrraa--hhiigghh--zz
iimmppoosstteerrss:: rreesstt--ffrraammee UUVV--bbrriigghhtt oobbjjeeccttss aatt zz<<~~66 tthhaatt wwoouulldd ccoonnttaammiinnaattee JJWWSSTT uullttrraa--hhiigghh rreeddsshhiifftt ggaallaaxxyy
ssaammpplleess..  FFrroomm  eexxttaanntt  ddaattaa  aanndd  tthheessee  pprrooppoosseedd  HHSSTT  oobbsseerrvvaattiioonnss  wwee  aaiimm  ttoo::

((11)) EEssttaabblliisshh aa bbaasseelliinnee UUVV--VViissiibbllee ddeetteeccttiioonn iimmaaggee aatt ~~00..0055"" FFWWHHMM,, aanndd pprroovviiddee aa mmaapp ooff ttrraannssiieennttss aanndd
oobbjjeeccttss  mmoovviinngg  oonn  3377--7733  ddaayy  ttiimmee  ssccaalleess;;
((22)) IIddeennttiiffyy ggaallaaxxiieess wwiitthh UUVV--VViissiibbllee SSEEDDss wwiitthh ssiiggnniifificcaanntt nnoonn--tthheerrmmaall eemmiissssiioonn ((wweeaakk AAGGNN,, QQSSOOss)),, aasssseessss tthhee
ppoossssiibbllee  eessccaappee  ooff  LLyyCC  pphhoottoonnss  aatt  22<<zz<<33,,  aanndd  ppllaaccee  lliimmiittss  oonn  tthhaatt  eessccaappee  aanndd  IIGGMM  ppoorroossiittyy  aatt  33<<zz<<55..66;;
((33)) SSttuuddyy mmaassss aasssseemmbbllyy aanndd eevvoolluuttiioonn ooff aallll ssiiggnniifificcaannttllyy rreessoollvveedd UUVV--bbrriigghhtt ggaallaaxxiieess aatt zz<<~~66 oonn aa ''ppiixxeell--bbyy--
ppiixxeell''  bbaassiiss..

IInn oorrddeerr ttoo mmaaxxiimmiizzee tthhee sscciieennttiifificc rreettuurrnn ooff eeaarrllyy--rreelleeaassee JJWWSSTT sscciieennccee,, iitt iiss ccrriittiiccaall ttoo iimmaaggee tthhiiss fifieelldd iinn tthhee
UUVV--VViissiibbllee  wwhhiillee  HHSSTT  iiss  ssttiillll  iinn  iittss  pprriimmee  aanndd  bbeeffoorree  tthhee  JJWWSSTT  llaauunncchh..
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: AARR
PPllaanneettss  aanndd  PPllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 1155002299

AAnn  AArrcchhiivvaall  SSttuuddyy  ooff  AAttoommiicc  CCoonnssttiittuueennttss  iinn  FFoouurr  EEddggee--oonn  DDeebbrriiss  DDiisskk  SSyysstteemmss

EEddwwaarrdd JJeennkkiinnss

PPrriinncceettoonn  UUnniivveerrssiittyy

DDeebbrriiss ddiisskkss aarroouunndd ssttaarrss aarree tthhoouugghhtt ttoo eevvoollvvee ffrroomm ggaass--rriicchh pprroottooppllaanneettaarryy ddiisskkss aanndd eevveennttuuaallllyy lleeaadd ttoo tthhee
ffoorrmmaattiioonn ooff eexxooppllaanneett ssyysstteemmss.. MMiilllliimmeetteerr,, ssuubb--mmiilllliimmeetteerr aanndd ffaarr IIRR oobbsseerrvvaattiioonnss tteellll uuss mmuucchh aabboouutt tthhee
nnaattuurree ooff ssoolliidd aanndd mmoolleeccuullaarr ccoonnssttiittuueennttss,, bbuutt UUVV aabbssoorrppttiioonnss iinn tthhee ssppeeccttrraa ooff ssttaarrss cceennttrraall ttoo eeddggee--oonn ddiisskkss
rreevveeaall tthhee nnaattuurree ooff aattoommiicc ggaass ccoonnssttiittuueennttss tthhaatt lliiee wwiitthhiinn ssuucchh ssyysstteemmss.. TThhee ddeebbrriiss ddiisskkss aarroouunndd tthhee ssttaarrss
BBeettaa PPiiccttoorriiss aanndd 4499 CCeettii hhaavvee aallrreeaaddyy bbeeeenn ssttuuddiieedd iinn ssoommee ddeettaaiill.. WWee pprrooppoossee ttoo eexxppaanndd tthhee ssaammppllee bbyy
ssttuuddyyiinngg ffoouurr mmoorree ssuucchh ttaarrggeettss tthhaatt wweerree oobbsseerrvveedd wwiitthh SSTTIISS iinn tthhee hhiigghheesstt rreessoolluuttiioonn eecchheellllee mmooddeess,, aanndd
tthhiiss iinnvveessttiiggaattiioonn wwiillll ssiiggnniifificcaannttllyy eexxppaanndd oouurr uunnddeerrssttaannddiinngg ooff iinnttrriinnssiiccaallllyy ddiiffffeerreenntt ssyysstteemmss oorr oonneess wwiitthh
ddiiffffeerreenntt aanngglleess ooff iinncclliinnaattiioonn wwiitthh rreessppeecctt ttoo oouurr ssiigghhttlliinnee.. WWee ppllaann ttoo mmeeaassuurree eelleemmeenntt aabbuunnddaanncceess,, wwhhiicchh
sshhoouulldd lleeaadd ttoo iinnssiigghhttss oonn tthhee ccoommppoossiittiioonn ooff tthhee oorrbbiittiinngg mmaatteerriiaall.. AAllssoo,, wwee eexxppeecctt ttoo lleeaarrnn mmoorree aabboouutt tthhee
llooccaall pphhyyssiiccaall ccoonnddiittiioonnss bbyy eevvaalluuaattiinngg tthhee rreellaattiivvee ppooppuullaattiioonnss ooff aattoommss iinn mmeettaassttaabbllee eelleeccttrroonniicc ssttaatteess aanndd
fifinnee--ssttrruuccttuurree  lleevveellss  ooff  tthhee  ggrroouunndd  ssttaatteess..
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SStteellllaarr  PPooppuullaattiioonnss

IIDD:: 1155003300

TThhee  RRoollee  ooff  EEnnvviirroonnmmeenntt  iinn  tthhee  SSFFHHss  aanndd  GGaasseeoouuss  EEvvoolluuttiioonn  ooff  UUllttrraa--FFaaiinntt
DDwwaarrff  GGaallaaxxiieess  aaccrroossss  CCoossmmiicc  TTiimmee

MMyyoouunnggwwoonn JJeeoonn

UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa

UUllttrraa ffaaiinntt ddwwaarrff ((UUFFDD)) ggaallaaxxiieess ((MMvv >> --77;; MMssttaarr << 1100^̂55 MMssuunn)) aarree tthhee lleeaasstt mmaassssiivvee ssaatteelllliitteess ooff tthhee MMiillkkyy
WWaayy ((MMWW)) aanndd MM3311.. TThheeyy aarree bbeelliieevveedd ttoo bbee tthhee rreelliiccss ooff tthhee fifirrsstt ggaallaaxxiieess,, mmaakkiinngg tthheemm iiddeeaall ttaarrggeettss ttoo hhuunntt
ffoorr cchheemmiiccaall ssiiggnnaattuurreess ooff tthhee fifirrsstt ggeenneerraattiioonn ooff ssttaarrss.. SSttaarr ffoorrmmaattiioonn hhiissttoorriieess ((SSFFHHss)) ddeerriivveedd ffrroomm ddeeeepp
HHSSTT//AACCSS iimmaaggiinngg ooff sseevveerraall MMWW UUFFDDss iilllluussttrraattee qquueenncchhiinngg ooff tthhee eerraa ooff rreeiioonniizzaattiioonn.. HHoowweevveerr,, nneeww HHSSTT
ssttuuddiieess ooff tthhee ffaaiinntteesstt ddwwaarrffss aabboouutt MM3311 rreecceennttllyy rreevveeaalleedd mmoorree ddiivveerrssee SSFFHHss,, iinnddiiccaattiinngg tthhaatt aa wwiiddee rraannggee ooff
eevvoolluuttiioonnaarryy ppaatthhss aarree ppoossssiibbllee ffoorr UUFFDDss.. IInntteerrpprreettaattiioonn ooff tthheessee ddaattaa iiss nnoott ppoossssiibbllee wwiitthhoouutt hhyyddrrooddyynnaammiicc
ccoossmmoollooggiiccaall ssiimmuullaattiioonnss tthhaatt aaccccoouunntt ffoorr nnoott oonnllyy tthhee iimmppaacctt ooff rreeiioonniizzaattiioonn aanndd sstteellllaarr ffeeeeddbbaacckk,, bbuutt aallssoo
tthhee hhoosstt eennvviirroonnmmeenntt.. SSuucchh ssiimmuullaattiioonnss ddoo nnoott ccuurrrreennttllyy eexxiisstt.. WWee pprrooppoossee ttoo ccrreeaattee aa llaarrggee ssuuiittee ooff
ccoossmmoollooggiiccaall,, hhyyddrrooddyynnaammiicc ssiimmuullaattiioonnss ooff UUFFDD aannaallooggss tthhaatt rreessiiddee ~~ 110000 kkppcc ffrroomm aa MMWW ttyyppee hhoosstt aatt zz == 00..
TThheessee nnoovveell ssiimmuullaattiioonnss wwiillll aallllooww uuss ttoo qquuaannttiiffyy tthhee rroollee ooff hhoosstt''ss ttiiddaall fifieelldd oonn tthhee SSFFHHss aanndd ggaasseeoouuss
eevvoolluuttiioonn ooff UUFFDDss ffoorr tthhee fifirrsstt ttiimmee.. FFuurrtthheerrmmoorree,, oouurr rreecceenntt wwoorrkk iinnddiiccaatteess tthhaatt UUFFDDss ccaann rreettaaiinn ssuubbssttaannttiiaall
ggaass rreesseerrvvooiirrss pprriioorr ttoo aaccccrreettiioonn bbyy aa mmaassssiivvee hhoosstt.. WWee wwiillll ccrreeaattee mmoocckk aabbssoorrppttiioonn lliinnee oobbsseerrvvaattiioonnss ooff oouurr
ssiimmuullaatteedd UUFFDDss aatt iinntteerrmmeeddiiaattee rreeddsshhiiffttss ttoo eessttaabblliisshh oorr rreeffuuttee tthhee ccoonnnneeccttiioonn bbeettwweeeenn llooccaall UUFFDDss aass
ddeesscceennddaannttss ooff mmeettaall--ppoooorr ddaammppeedd LLyymmaann aallpphhaa ssyysstteemmss.. TThhee pprrooppoosseedd ssiimmuullaattiioonn ssuuiittee wwiillll tthhuuss bbee ooff ccrriittiiccaall
iimmppoorrttaannccee ttoo aa wwiiddee rraannggee ooff oonnggooiinngg HHSSTT pprrooggrraammss ddeessiiggnneedd ttoo uunnddeerrssttaanndd tthhee ggaasseeoouuss,, cchheemmiiccaall,, aanndd
ddyynnaammiiccaall  eevvoolluuttiioonn  ooff  tthhee  ddwwaarrff  ggaallaaxxiieess  aaccrroossss  ccoossmmiicc  ttiimmee..
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DDiissiinntteeggrraattiinngg  CCoommeett  7733PP

DDaavviidd JJeewwiitttt

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  LLooss  AAnnggeelleess
DDiissiinntteeggrraattiioonn mmaayy bbee tthhee lleeaaddiinngg ccaauussee ooff tthhee ddeemmiissee ooff ccoommeettaarryy nnuucclleeii yyeett iiss rraarreellyy oobbsseerrvveedd aanndd nnoott wweellll
uunnddeerrssttoooodd.. WWee pprrooppoossee ttoo uussee aann aammaazziinngg bbuutt llaarrggeellyy uunnppuubblliisshheedd aarrcchhiivvaall ddaattaasseett oonn ccoommeett
7733PP//SScchhwwaassssmmaannnn--WWaacchhmmaannnn 33 ffrroomm HHSSTT iinn oorrddeerr ttoo cchhaarraacctteerriizzee tthhee bbrreeaakkuupp ooff tthhiiss bbooddyy,, ffooccuussssiinngg oonn
ccoommppoonneennttss 7733--BB,, 7733--CC aanndd 7733--GG ffrroomm GGOO 88669999,, 1100662255 aanndd 1100999922.. WWee wwiillll mmeeaassuurree tthhee nnuummbbeerr,, ssiizzeess,,
vveelloocciittiieess aanndd ((sshhoorrtt--tteerrmm)) pphhoottoommeettrriicc vvaarriiaabbiilliittyy ooff tthhee ffrraaggmmeennttss iinn 7733--BB aanndd 7733--GG aanndd ddeerriivvee tthhee eejjeeccttiioonn
ssppeeeeddss aanndd ttiimmeess.. AA nnuucclleeuuss//ccoommaa ccoonnvvoolluuttiioonn mmooddeell wwiillll bbee uusseedd ttoo eexxttrraacctt tthhee bbeesstt eessttiimmaatteess ooff ffrraaggmmeenntt
aanndd nnuucclleeuuss ssiizzee.. TThhee ssiizzee ddiissttrriibbuuttiioonnss aanndd iinntteeggrraall mmaasssseess wwiillll bbee ccoommppaarreedd ttoo tthhee ppaarreenntt bbooddyy mmaasssseess ttoo
eessttiimmaattee lliiffeettiimmeess.. LLiigghhttccuurrvveess wwiillll bbee ddeetteerrmmiinneedd ttoo tthhee tteesstt tthhee ppoossssiibbiilliittyy tthhaatt ddiissiinntteeggrraattiioonn iiss dduuee ttoo
rroottaattiioonnaall  iinnssttaabbiilliittyy..
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AAccttiivvee  AAsstteerrooiiddss  ttaarrggeett  ooff  OOppppoorrttuunniittyy

DDaavviidd JJeewwiitttt

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  LLooss  AAnnggeelleess
AAccttiivvee aasstteerrooiiddss aarree aa rreecceennttllyy ddiissccoovveerreedd ssoollaarr ssyysstteemm ppooppuullaattiioonn iinn wwhhiicchh ddiivveerrssee mmeecchhaanniissmmss ggeenneerraattee
uunneexxppeecctteedd aasstteerrooiidd mmaassss lloossss.. TThheeyy aarree iinntteerreessttiinngg sscciieennttiifificcaallllyy bbeeccaauussee tthhee mmeecchhaanniissmmss ((rroottaattiioonnaall
ddiissrruuppttiioonn,, iimmppaacctt,, vvoollaattiillee ssuubblliimmaattiioonn aanndd ootthheerrss nnoott yyeett iiddeennttiififieedd)) hhaavvee nnoott pprreevviioouussllyy bbeeeenn oobbsseerrvveedd iinn tthhee
aasstteerrooiidd bbeelltt.. OOuurr ppaasstt wwoorrkk wwiitthh HHSSTT hhaass sshhoowwnn tthhaatt hhiigghh rreessoolluuttiioonn iiss ccrruucciiaallllyy iimmppoorrttaanntt ffoorr uunnddeerrssttaannddiinngg
tthhee pprrooppeerrttiieess ooff tthhee aaccttiivvee aasstteerrooiiddss.. HHeerree,, wwee sseeeekk 22 oorrbbiittss ooff TTaarrggeett ooff OOppppoorrttuunniittyy ttiimmee ssoo tthhaatt wwee ccaann
qquuiicckkllyy rreessppoonndd ttoo aa nneeww aaccttiivvee aasstteerrooiidd ddiissccoovveerryy,, oobbttaaiinn aanndd iinniittiiaall aasssseessssmmeenntt ooff iittss pprrooppeerrttiieess aanndd rraatteess ooff
cchhaannggee,, aanndd tthheenn mmaakkee aann eevviiddeennccee--bbaasseedd ddeecciissiioonn aabboouutt tthhee nneeeedd ffoorr rreeqquueessttiinngg mmoorree ttiimmee iinn oorrddeerr ttoo
uunnddeerrssttaanndd  tthhee  oobbjjeecctt..
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PPhhaaeetthhoonn  NNeeaarr  EEaarrtthh

DDaavviidd JJeewwiitttt

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  LLooss  AAnnggeelleess
PPllaanneett--ccrroossssiinngg aasstteerrooiidd ((33220000)) PPhhaaeetthhoonn,, ssoouurrccee ooff tthhee GGeemmiinniidd mmeetteeoorrooiidd ssttrreeaamm,, wwiillll ppaassss cclloossee ttoo EEaarrtthh iinn
DDeecceemmbbeerr 22001177.. OObbsseerrvvaattiioonnss wwiitthh HHSSTT aarree pprrooppoosseedd ttoo iimmaaggee ddeebbrriiss eejjeecctteedd ffrroomm tthhiiss oobbjjeecctt aatt 11 AAUU
hheelliioocceennttrriicc ddiissttaannccee,, ttoo eessttiimmaattee tthhee eejjeeccttiioonn vveelloocciittiieess aass tthhee EEaarrtthh ppaasssseess tthhrroouugghh tthhee oorrbbiitt ppllaannee,, aanndd ttoo
eessttiimmaattee tthhee dduusstt pprroodduuccttiioonn rraattee ffoorr ccoommppaarriissoonn wwiitthh tthhee rraatteess nneeeeddeedd ttoo ssuussttaaiinn tthhee GGeemmiinniidd ssttrreeaamm iinn
sstteeaaddyy--ssttaattee.. TThheessee mmeeaassuurreemmeennttss wwiillll hheellpp ddeetteerrmmiinnee tthhee mmeecchhaanniissmm bbeehhiinndd tthhee eejjeeccttiioonn ooff tthhee GGeemmiinniiddss,, aa
lloonngg--ssttaannddiinngg ppuuzzzzllee.. WWhhiillee tthhee rreelleeaassee ooff mmiiccrroonn--ssiizzeedd ppaarrttiicclleess ((pprroobbaabbllyy bbyy tthheerrmmaall ffrraaccttuurree)) hhaass bbeeeenn
rreeccoorrddeedd aatt PPhhaaeetthhoonn''ss ppeerriihheelliioonn ((00..1144 AAUU)),, mmaassss lloossss hhaass nneevveerr bbeeeenn ddeetteecctteedd ootthheerrwwiissee,, rraaiissiinngg tthhee ppuuzzzzllee
ooff tthhee eejjeeccttiioonn mmeecchhaanniissmm aanndd dduurraattiioonn.. TThhee cclloossee aapppprrooaacchh ((00..0077 AAUU)) oonn DDeecceemmbbeerr 1177 ggiivveess aa oonnccee--iinn--aa--
lliiffeettiimmee  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  oobbsseerrvvee  PPhhaaeetthhoonn  aatt  hhiigghh  sseennssiittiivviittyy  wwiitthh  aa  rreessoolluuttiioonn  ooff  aa  ffeeww  kkiilloommeetteerrss..
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CCeennttaauurrss  aanndd  AAccttiivviittyy  BBeeyyoonndd  tthhee  WWaatteerr  SSuubblliimmaattiioonn  ZZoonnee

DDaavviidd JJeewwiitttt

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  LLooss  AAnnggeelleess
CCeennttaauurrss aarree iiccyy oobbjjeeccttss iinn ddyynnaammiiccaall ttrraannssiittiioonn bbeettwweeeenn tthhee KKuuiippeerr bbeelltt,, wwhheerree tthheeyy oorriiggiinnaattee,, aanndd tthhee JJuuppiitteerr
ffaammiillyy ccoommeettss.. WWaatteerr iiccee iinn iinnwwaarrdd ddrriiffttiinngg CCeennttaauurrss sshhoouulldd bbeeggiinn ttoo ssuubblliimmaattee mmeeaassuurraabbllyy wwhheenn tthheeiirr
ppeerriihheelliioonn rreeaacchheess tthhee oorrbbiitt ooff JJuuppiitteerr ((55 AAUU)).. IInnsstteeaadd,, aa ffrraaccttiioonn ooff CCeennttaauurrss bbeeccoommee aaccttiivvee ((hhaavvee aa
ccoommeettaarryy aappppeeaarraannccee)) eevveenn wwiitthh ppeerriihheelliiaa aatt SSaattuurrnn ((1100 AAUU)).. OOff tthhee mmaannyy ssuuggggeessttiioonnss mmaaddee ffoorr tthhee oorriiggiinn ooff
tthhiiss ddiissttaanntt aaccttiivviittyy,, tthhee ccuurrrreenntt ffaavvoorriittee aanndd tthhee oonnee wwiitthh tthhee llaarrggeesstt iimmppaacctt oonn ccoommeettaarryy sscciieennccee iiss tthhee
ccrryyssttaalllliizzaattiioonn ooff aammoorrpphhoouuss wwaatteerr iiccee.. AAmmoorrpphhoouuss iiccee iiss aann eexxcceelllleenntt ccaarrrriieerr ooff ssuuppeerrvvoollaattiilleess ((ee..gg.. CCOO,, NN22))
wwhhiicchh aarree rreelleeaasseedd uuppoonn tthhee eexxootthheerrmmiicc ttrraannssiittiioonn ttoo ccrryyssttaalllliinnee iiccee.. IIff CCeennttaauurr iiccee iiss aammoorrpphhoouuss,, tthheenn ssoo
mmuusstt bbee KKuuiippeerr bbeelltt iiccee,, sseettttiinngg ssttrroonngg ccoonnssttrraaiinnttss oonn tthhee iinntteerrnnaall tteemmppeerraattuurree vvss.. ttiimmee hhiissttoorryy ooff tthhee KKuuiippeerr
bbeelltt oobbjjeeccttss.. IIff tthhee ccrryyssttaalllliizzaattiioonn hhyyppootthheessiiss iiss ccoorrrreecctt,, wwee sshhoouulldd nneevveerr fifinndd aann aaccttiivvee CCeennttaauurr wwiitthh aa
ppeerriihheelliioonn ssuubbssttaannttiiaallllyy bbeeyyoonndd tthhee ssoo--ccaalllleedd ccrryyssttaalllliizzaattiioonn lliinnee aatt aabboouutt 1122 AAUU ((bbeeccaauussee tteemmppeerraattuurreess tthheerree
aarree ttoooo llooww ttoo ttrriiggggeerr ccrryyssttaalllliizzaattiioonn)).. WWee pprrooppoossee aa ssiimmppllee sseeaarrcchh ffoorr ddiissttaanntt aaccttiivviittyy iinn CCeennttaauurrss wwiitthh
ppeerriihheelliiaa 1155 ttoo 2200 AAUU,, iinn wwhhiicchh ccrryyssttaalllliizzaattiioonn ccaannnnoott ooccccuurr,, iinn oorrddeerr ttoo cchhaalllleennggee tthhee ccrryyssttaalllliizzaattiioonn
hhyyppootthheessiiss.. TThhee sseeaarrcchh iiss mmaaddee ppoossssiibbllee bbyy tthhee ttiigghhtt aanndd ssttaabbllee ppooiinntt sspprreeaadd ffuunnccttiioonn aanndd sseennssiittiivviittyy ttoo nneeaarr--
nnuucclleeuuss  ccoommaa  ooff  HHSSTT..
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LLeefftt  BBeehhiinndd::  AA  BBoouunndd  RReemmnnaanntt  ffrroomm  aa  WWhhiittee  DDwwaarrff  SSuuppeerrnnoovvaa??

SSaauurraabbhh JJhhaa

RRuuttggeerrss  tthhee  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  NNeeww  JJeerrsseeyy
TTyyppee IIaa ssuuppeerrnnoovvaaee ((SSNN IIaa)) hhaavvee eennoorrmmoouuss iimmppoorrttaannccee ttoo ccoossmmoollooggyy aanndd aassttrroopphhyyssiiccss,, bbuutt tthheeiirr pprrooggeenniittoorrss
aanndd eexxpplloossiioonn mmeecchhaanniissmmss aarree nnoott uunnddeerrssttoooodd iinn ddeettaaiill.. RReecceennttllyy,, oobbsseerrvvaattiioonnss aanndd tthheeoorreettiiccaall mmooddeellss hhaavvee
ssuuggggeesstteedd tthhaatt nnoott aallll tthheerrmmoonnuucclleeaarr wwhhiittee--ddwwaarrff ssuuppeerrnnoovvaa eexxpplloossiioonnss aarree nnoorrmmaall SSNN IIaa.. IInn ppaarrttiiccuullaarr,, ttyyppee IIaaxx
ssuuppeerrnnoovvaaee ((ppeeccuulliiaarr ccoouussiinnss ttoo SSNN IIaa)),, aarree tthhoouugghhtt ttoo bbee eexxppllooddiinngg wwhhiittee ddwwaarrffss tthhaatt aarree nnoott ccoommpplleetteellyy
ddiissrruupptteedd,, lleeaavviinngg bbeehhiinndd aa bboouunndd rreemmnnaanntt.. IInn ddeeeepp aanndd sseerreennddiippiittoouuss HHSSTT pprree--eexxpplloossiioonn ddaattaa,, wwee hhaavvee
ddiissccoovveerreedd aa lluummiinnoouuss,, bblluuee pprrooggeenniittoorr ssyysstteemm ffoorr tthhee ttyyppee IIaaxx SSNN 22001122ZZ iinn NNGGCC 11330099,, wwhhiicchh wwee iinntteerrpprreett aass
aa hheelliiuumm--ssttaarr ddoonnoorr ttoo tthhee eexxppllooddiinngg wwhhiittee ddwwaarrff.. HHSSTT oobbsseerrvvaattiioonnss ooff SSNN 22001122ZZ iinn 22001166,, wwhheenn tthhee
ssuuppeerrnnoovvaa lliigghhtt wwaass eexxppeecctteedd ttoo hhaavvee ffaaddeedd aawwaayy,, ssttiillll sshhooww aa ssoouurrccee aatt tthhee llooccaattiioonn,, aass eexxppeecctteedd iinn oouurr
mmooddeell wwhheerree tthhee pprree--eexxpplloossiioonn flfluuxx wwaass ccoommiinngg ffrroomm tthhee ccoommppaanniioonn.. HHoowweevveerr,, tthhee 22001166 ddaattaa aallssoo sshhooww aa
ssuurrpprriissee:: aann eexxcceessss flfluuxx ccoommppaarreedd ttoo tthhee pprrooggeenniittoorr ssyysstteemm.. OOuurr pprrooppoosseedd oobbsseerrvvaattiioonnss hheerree wwiillll hheellpp uunnrraavveell
tthhee mmyysstteerryy ooff tthhaatt eexxcceessss flfluuxx:: iiss iitt ffrroomm tthhee bboouunndd eexx--wwhhiittee ddwwaarrff rreemmnnaanntt?? OOrr iiss iitt ffrroomm tthhee sshhoocckkeedd
ccoommppaanniioonn ssttaarr tthhaatt hhaass bbeeeenn bboommbbaarrddeedd bbyy ssuuppeerrnnoovvaa eejjeeccttaa?? EEiitthheerr ooff tthheessee ppoossssiibbiilliittiieess wwoouulldd pprroovviiddee kkeeyy
nneeww  eevviiddeennccee  aass  ttoo  tthhee  nnaattuurree  ooff  tthheessee  wwhhiittee  ddwwaarrff  ssuuppeerrnnoovvaaee..
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GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  IIGGMM

IIDD:: 1155113377
SSppeeccttrroossccooppiiccaallllyy--CCoonnfifirrmmeedd  zz  >>  66  GGaallaaxxiieess  wwiitthh  EExxttrreemmeellyy  BBlluuee  UUVV  SSllooppeess::
PPoossssiibbllee  PPoopp  IIIIII  ddoommiinnaatteedd  ttaarrggeettss  ffoorr  JJWWSSTT  ssppeeccttrroossccooppyy

LLiinnhhuuaa JJiiaanngg

PPeekkiinngg  UUnniivveerrssiittyy
WWee pprrooppoossee ttoo uussee HHSSTT//WWFFCC33 ttoo ssttuuddyy 77 ggaallaaxxiieess aatt zz>>66 wwiitthh mmuucchh bblluueerr rreesstt--ffrraammee UUVV ccoonnttiinnuuaa tthhaann
mmooddeellss ooff sstteellllaarr ppooppuullaattiioonnss aanndd ggaallaaxxyy ffoorrmmaattiioonn ccaann aaccccoommmmooddaattee.. TThheeyy wweerree sseelleecctteedd ffrroomm aa ddeeddiiccaatteedd,,
llaarrggee SSuubbaarruu ssuurrvveeyy ooff bbrriigghhtt ssppeeccttrroossccooppiiccaallllyy--ccoonnfifirrmmeedd ggaallaaxxiieess aatt zz>>66,, aanndd hhaavvee eexxttrreemmeellyy sstteeeepp UUVV--ssllooppeess
aarroouunndd  bbeettaa==--33..

SSuucchh ssllooppeess hhaavvee nneevveerr bbeeeenn ffoouunndd iinn llooww--zz ggaallaaxxiieess,, nnoorr hhaavvee tthheeyy bbeeeenn pprreeddiicctteedd bbyy ccoossmmoollooggiiccaall
ssiimmuullaattiioonnss.. AAlltthhoouugghh rreecceenntt HHSSTT oobbsseerrvvaattiioonnss ffoouunndd ssoommee eexxttrreemmee UUVV--ssllooppeess iinn pphhoottoommeettrriiccaallllyy--sseelleecctteedd
ggaallaaxxiieess aatt zz>>66,, tthhiiss iiss ccoonnttrroovveerrssiiaall,, ssiinnccee iitt ccoouulldd bbee ccaauusseedd bbyy ccoonnttaammiinnaattiioonn aanndd bbiiaass iinn pphhoottoommeettrriiccaallllyy--
sseelleecctteedd  ssaammpplleess..

OOuurr ggaallaaxxiieess aarree bbrriigghhtt ((JJ==2255--2266..55 AABB--mmaagg)) wwiitthh sseeccuurree ssppeeccttrroossccooppiicc rreeddsshhiiffttss,, ssoo tthheeiirr mmeeaassuurreemmeennttss ooff
bbeettaa aarree NNOOTT ssuubbjjeecctt ttoo tthheessee eeffffeeccttss.. TThheeyy aarree tthhee mmoosstt pprroommiissiinngg ccaannddiiddaatteess ooff ttrruullyy eexxttrreemmeellyy bblluuee
ggaallaaxxiieess.. TThheeiirr uunncceerrttaaiinnttiieess iinn bbeettaa aarree 00..33--00..55,, mmaaiinnllyy dduuee ttoo tthhee sshhoorrtt UUVV ccoonnttiinnuuuumm bbaasseelliinnee ffrroomm pprreevviioouuss
HHSSTT  ddaattaa..

WWee pprrooppoossee ttoo aadddd ccrriittiiccaall WWFFCC33 nneeaarr--IIRR iimmaaggeess oovveerr aa llaarrggeerr wwaavveelleennggtthh bbaasseelliinnee ttoo ssiiggnniifificcaannttllyy iimmpprroovvee tthhee
bbeettaa mmeeaassuurreemmeennttss bbyy rreedduucciinngg uunncceerrttaaiinnttiieess ttoo <<00..22.. TThhee nneeww iimmaaggeess wwiillll ccoonncclluussiivveellyy ccoonnfifirrmm tthhee eexxiisstteennccee
ooff bbeettaa == --33 ggaallaaxxiieess aatt zz>>66.. SSuucchh uullttrraa--bblluuee bbeettaa--vvaalluueess wwoouulldd ssuuggggeesstt tthhee eexxiisstteennccee ooff vveerryy yyoouunngg sstteellllaarr
ppooppuullaattiioonnss wwiitthh eexxttrreemmeellyy llooww mmeettaalllliicciittyy aanndd dduusstt ccoonntteenntt,, wwhhiicchh aarree ppoossssiibbllyy PPoopp IIIIII ssttaarr ddoommiinnaatteedd.. TThheeiirr
ccoonnfifirrmmaattiioonn wwiillll hhaavvee ssiiggnniifificcaanntt iimmppaacctt oonn eeaarrllyy ggaallaaxxyy ffoorrmmaattiioonn,, tthheeiirr ssttaarr ffoorrmmaattiioonn hhiissttoorryy,, aassssoocciiaatteedd
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IIDD:: 1155331100
AA  SSuurrvveeyy  ffoorr  MMoolleeccuullaarr  HHyyddrrooggeenn  EEmmiissssiioonn  AArroouunndd  SSttaarrss  FFoorrmmiinngg  TTeerrrreessttrriiaall
PPllaanneettss

CChhrriissttoopphheerr JJoohhnnss--KKrruullll

RRiiccee  UUnniivveerrssiittyy
TThheerree iiss aa ddiissccrreeppaannccyy bbeettwweeeenn tthhee ffrreeqquueennccyy ooff rroocckkyy ppllaanneettss iinn tthhee iinnnneerr AAUU kknnoowwnn aarroouunndd SSuunn--lliikkee ssttaarrss
aanndd tthhee ffrreeqquueennccyy ooff ssttaarrss oobbsseerrvveedd ttoo bbee uunnddeerrggooiinngg tthhee ccoolllliissiioonnss tthhaatt ffoorrmm tthheessee ppllaanneettss.. TThhee ddiissccrreeppaannccyy
mmaayy iinnddiiccaattee tthhaatt rroocckkyy ppllaanneettss aarree lleessss ccoommmmoonn tthhaann bbeelliieevveedd oorr tthhaatt tthheeyy ffoorrmm vveerryy ddiiffffeerreennttllyy tthhaann wwee
hhaavvee iimmaaggiinneedd,, pprroodduucciinngg lliittttllee oorr nnoo ddeebbrriiss ssiiggnnaattuurree.. AA tthhiirrdd,, lleessss ddrraammaattiicc ppoossssiibbiilliittyy iiss tthhaatt ppllaanneett--ffoorrmmiinngg
ssyysstteemmss rreettaaiinn aa tteennuuoouuss rreesseerrvvooiirr ooff ggaass tthhaatt wwhhiisskkss aawwaayy tthhee wwaarrmm dduusstt ((ddeebbrriiss)) pprroodduucceedd bbyy ppllaanneett--
ffoorrmmiinngg ccoolllliissiioonnss.. OOvveerr tthhee ppaasstt ddeeccaaddee,, iitt hhaass bbeeeenn rreeccooggnniizzeedd tthhaatt flfluuoorreesscceenntt FFUUVV mmoolleeccuullaarr hhyyddrrooggeenn
eemmiissssiioonn iiss aann eexxcceelllleenntt ttrraacceerr ooff ggaass iinn tthhee ppllaanneett ffoorrmmiinngg rreeggiioonnss ooff ddiisskkss aarroouunndd yyoouunngg ssttaarrss.. TThheerreeffoorree,, wwee
wwiillll uussee HHSSTT CCOOSS wwiitthh tthhee GG113300MM ggrraattiinngg ttoo ssuurrvveeyy tthhee FFUUVV ssppeeccttrruumm bbeettwweeeenn 11114400 -- 11445500 AAnngg ffoorr
mmoolleeccuullaarr hhyyddrrooggeenn eemmiissssiioonn ffrroomm aa ssaammppllee ooff 3300 ssttaarrss iinn tthhee 1111 MMyyrr oolldd UUppppeerr SSccoorrppiioouuss ssttaarr ffoorrmmiinngg
rreeggiioonn.. TThheessee ddaattaa wwiillll tteesstt wwhheetthheerr ssmmaallll aammoouunnttss ooff ddiisskk ggaass rreemmoovvee tthhee ddeebbrriiss ffrroomm ppllaanneett ffoorrmmiinngg
ccoolllliissiioonnss,,  oorr  wwhheetthheerr  rroocckkyy  ppllaanneett  ffoorrmmaattiioonn  ppoossssiibbllyy  pprroocceeeeddss  mmuucchh  ddiiffffeerreennttllyy  tthhaann  ccuurrrreennttllyy  tthhoouugghhtt..

117711 66//2277//22001177

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: SSNNAAPP
GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  IIGGMM

IIDD:: 1155227799
UUnnvveeiilliinngg  QQuuaassaarr  FFuueelliinngg  tthhrroouugghh  aa  PPuubblliicc  SSnnaappsshhoott  SSuurrvveeyy  ooff  QQuuaassaarr  HHoosstt
EEnnvviirroonnmmeennttss

SSeeaann JJoohhnnssoonn

PPrriinncceettoonn  UUnniivveerrssiittyy
FFeeeeddbbaacckk ffrroomm qquuaassaarrss iiss tthhoouugghhtt ttoo ppllaayy aa vviittaall rroollee iinn ggaallaaxxyy eevvoolluuttiioonn,, bbuutt tthhee rreellaattiioonnsshhiipp bbeettwweeeenn qquuaassaarrss
aanndd tthhee hhaalloo ggaass tthhaatt ffuueellss ssttaarr--ffoorrmmaattiioonn oonn lloonngg ttiimmeessccaalleess iiss nnoott wweellll ccoonnssttrraaiinneedd.. RReecceenntt oobbsseerrvvaattiioonnss ooff
tthhee ccoonntteenntt ooff qquuaassaarr hhoosstt hhaallooss hhaavvee ffoouunndd uunnuussuuaallllyy hhiigghh ccoovveerriinngg ffrraaccttiioonnss ooff ccooooll ggaass oobbsseerrvveedd iinn
aabbssoorrppttiioonn iinn bbaacckkggrroouunndd qquuaassaarr ssppeeccttrraa.. TThhee ccooooll hhaalloo ggaass iiss ssttrroonnggllyy ccoorrrreellaatteedd wwiitthh qquuaassaarr lluummiinnoossiittyy aanndd
eexxcceeeeddss wwhhaatt iiss oobbsseerrvveedd aarroouunndd nnoonn--AAGGNN ggaallaaxxiieess bbyy ffaaccttoorr ooff ttwwoo.. TTooggeetthheerr,, tthheessee oobbsseerrvvaattiioonnss pprroovviiddee
ccoommppeelllliinngg eevviiddeennccee ffoorr aa ccoonnnneeccttiioonn bbeettwweeeenn AAGGNN aaccttiivviittyy aanndd hhaalloo ggaass oonn 2200--220000 kkppcc ssccaalleess.. TThhee hhiigghh
ccoovveerriinngg ffrraaccttiioonn aanndd ccoorrrreellaattiioonn wwiitthh qquuaassaarr lluummiinnoossiittyy mmaayy bbee tthhee rreessuulltt ooff ddeebbrriiss ffrroomm tthhee ggaallaaxxyy mmeerrggeerrss
tthhoouugghhtt ttoo ttrriiggggeerr lluummiinnoouuss qquuaassaarrss oorr tthhee hhaalloo ggaass ooff ssaatteelllliitteess iinn ggaass--rriicchh ggrroouuppss aammeennaabbllee ttoo qquuaassaarr
ffeeeeddiinngg.. IIff tthhiiss iiss tthhee ccaassee,, tthheenn tthhee ccooooll ggaass oobbsseerrvveedd iinn aabbssoorrppttiioonn wwiillll bbee ccoorrrreellaatteedd wwiitthh ssiiggnnaattuurreess ooff
rreecceenntt ggaallaaxxyy iinntteerraaccttiioonnss iinn tthhee qquuaassaarr hhoosstt oorr ssaatteelllliitteess cclloossee ttoo tthhee bbaacckkggrroouunndd ssiigghhttlliinnee.. HHeerree,, wwee pprrooppoossee
aa ssnnaappsshhoott iimmaaggiinngg ssuurrvveeyy ooff zz<<11 qquuaassaarrss wwiitthh aavvaaiillaabbllee ccoonnssttrraaiinnttss oonn hhaalloo ggaass ccoonntteenntt ttoo eexxaammiinnee aa
ppoossssiibbllee ccoorrrreellaattiioonn bbeettwweeeenn ccooooll hhaalloo ggaass aanndd ggaallaaxxyy iinntteerraaccttiioonn ssiiggnnaattuurreess.. GGaallaaxxyy mmoorrpphhoollooggiieess aanndd ffaaiinntt
ttiiddaall ffeeaattuurreess aatt zz~~11 ccaann oonnllyy bbee oobbsseerrvveedd wwiitthh tthhee hhiigghh rreessoolluuttiioonn iimmaaggiinngg ccaappaabbiilliittiieess ooff HHSSTT dduuee ttoo tthhee
ssuubbssttaannttiiaall flfluuxx iinn eexxtteennddeedd wwiinnggss ooff AAOO ppooiinntt--sspprreeaadd ffuunnccttiioonnss.. TThhee iimmaaggeess wwiillll bbee ooff ssiiggnniifificcaanntt aarrcchhiivvaall vvaalluuee
ffoorr ssttuuddyyiinngg tthhee ggaallaaxxyy eennvviirroonnmmeennttss ooff qquuaassaarrss aanndd ffoorr ccoonnssttrraaiinniinngg ggaass flflooww mmooddeellss wwiitthh mmuullttii--ssiigghhttlliinnee hhaalloo
ggaass  ssttuuddiieess  ooff  ggaallaaxxiieess  aatt  lloowweerr  rreeddsshhiifftt  tthhaann  tthhee  ffoorreeggrroouunndd  &&  bbaacckkggrroouunndd  qquuaassaarrss..
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MMaassssiivvee  BBllaacckk  HHoolleess  AAnndd  TThheeiirr  HHoosstt  GGaallaaxxiieess

IIDD:: 1155228800
SSppaattiiaallllyy  rreessoollvveedd  rreesstt--UUVV  ssppeeccttrroossccooppyy  ooff  aa  pprroottoottyyppiiccaall  qquuaassaarr  ddrriivveenn
ssuuppeerrwwiinndd  aatt  llooww--zz

SSeeaann JJoohhnnssoonn

PPrriinncceettoonn  UUnniivveerrssiittyy
PPoowweerrffuull ggaallaaxxyy--wwiiddee wwiinnddss llaauunncchheedd bbyy qquuaassaarrss aarree tthhoouugghhtt ttoo bbee aa ccoommmmoonn eevvoolluuttiioonnaarryy pphhaassee ooff mmaassssiivvee
ggaallaaxxiieess,, bbuutt oobbsseerrvvaattiioonnss ooff tthhiiss pphheennoommeennaa aarree ssccaarrccee.. WWee hhaavvee ccoonndduucctteedd aa mmuullttii--wwaavveelleennggtthh oobbsseerrvvaattiioonnaall
ccaammppaaiiggnn ffoorr JJ11335566++11002266,, aa ppoosstteerr--cchhiilldd oobbssccuurreedd qquuaassaarr ddrriivviinngg aa ssuuppeerrwwiinndd aatt zz==00..112233.. JJ11335566++11002266 iiss
ddrriivviinngg aa nnuucclleeaarr mmoolleeccuullaarr oouuttflflooww aanndd aann eexxtteennddeedd iioonniizzeedd oouuttflflooww oobbsseerrvveedd aass aann [[OOIIIIII]] eemmiittttiinngg bbuubbbbllee aatt
~~1100 kkppcc tthhaatt iiss ssppaattiiaallllyy ccooiinncciiddeenntt wwiitthh ssoofftt XX--rraayy eemmiissssiioonn.. QQuuaassaarr--ddrriivveenn wwiinnddss ccaarrrryy mmaatteerriiaall aatt aa wwiiddee
rraannggee ooff ddeennssiittiieess aanndd tteemmppeerraattuurreess mmaakkiinngg iitt ddiifffificcuulltt ttoo mmeeaassuurree tthheeiirr eenneerrggeettiiccss aanndd tthhee ddoommiinnaanntt pphhaasseess
aarree uunnkknnoowwnn.. HHeerree wwee pprrooppoossee ssppaattiiaallllyy rreessoollvveedd rreesstt--UUVV ssppeeccttrroossccooppyy bbyy aaccqquuiirriinngg cciirrccuumm--nnuucclleeaarr aabbssoorrppttiioonn
ssppeeccttrraa ooff JJ11335566++11002266 aanndd eemmiissssiioonn ssppeeccttrraa ooff iittss ooffff--nnuucclleeuuss bbuubbbbllee uussiinngg CCOOSS++GG114400LL.. TThhee cciirrccuumm--nnuucclleeaarr
ssppeeccttrruumm wwiillll pprroovviiddee mmeeaassuurreemmeennttss ooff tthhee oouuttflflooww vveelloocciittyy tthhrroouugghh bblluueesshhiifftteedd aabbssoorrppttiioonn wwhhiillee tthhee ooffff--
nnuucclleeaarr ssppeeccttrruumm ooff tthhee bbuubbbbllee wwiillll mmeeaassuurree tthhee iioonniizzaattiioonn ssttaattee aanndd mmeecchhaanniissmmss ooff tthhee oouuttflflooww tthhrroouugghh
ppoowweerrffuull UUVV ddiiaaggnnoossttiicc lliinneess.. TTooggeetthheerr,, tthheessee ssppeeccttrraa wwiillll eennaabbllee aa mmoorree ccoommpplleettee mmaassss,, eenneerrggyy aanndd
mmoommeennttuumm aaccccoouunnttiinngg ooff aa ssppaattiiaallllyy rreessoollvveedd qquuaassaarr ddrriivveenn ssuuppeerrwwiinndd ffoorr tthhee fifirrsstt ttiimmee.. FFuurrtthheerrmmoorree,,
ddeetteeccttiioonn ooff sshhoocckkeedd ggaass tthhrroouugghh OOVVII eemmiissssiioonn wwiillll eennaabbllee uuss ttoo iinnffeerr pprrooppeerrttiieess ooff tthhee eenniiggmmaattiicc vvoolluummee--
fifilllliinngg,, llooww ddeennssiittyy ccoommppoonneenntt ooff tthhee wwiinndd.. TToo oouurr kknnoowwlleeddggee,, tthhiiss wwiillll bbee tthhee fifirrsstt ssppaattiiaallllyy rreessoollvveedd rreesstt UUVV
ssppeeccttrroossccooppyy  ooff  aa  qquuaassaarr  wwiinndd  aanndd  tthhee  pprrooppoosseedd  oobbsseerrvvaattiioonnss  wwiillll  sseerrvvee  aass  aa  ppiilloott  ttoo  gguuiiddee  ffuuttuurree  HHSSTT  pprrooppoossaallss..
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
CCoossmmoollooggyy

IIDD:: 1155229988
TThhee  fifirrsstt  hhiigghh  rreessoolluuttiioonn  iimmaaggee  ooff  ccoorroonnaall  ggaass  iinn  aa  ssttaarrbbuurrssttiinngg  ccooooll  ccoorree
cclluusstteerr

SSeeaann JJoohhnnssoonn

PPrriinncceettoonn  UUnniivveerrssiittyy
GGaallaaxxyy cclluusstteerrss rreepprreesseenntt aa uunniiqquuee llaabboorraattoorryy ffoorr ddiirreeccttllyy oobbsseerrvviinngg ggaass ccoooolliinngg aanndd ffeeeeddbbaacckk dduuee ttoo tthheeiirr hhiigghh
mmaasssseess aanndd ccoorrrreessppoonnddiinnggllyy hhiigghh ggaass ddeennssiittiieess aanndd tteemmppeerraattuurreess.. CCoooolliinngg ooff XX--rraayy ggaass oobbsseerrvveedd iinn ~~11//33 ooff
cclluusstteerrss,, kknnoowwnn aass ccooooll--ccoorree cclluusstteerrss,, sshhoouulldd ffuueell ssttaarr ffoorrmmaattiioonn aatt pprrooddiiggiioouuss rraatteess,, bbuutt ssuucchh hhiigghh lleevveellss ooff
ssttaarr ffoorrmmaattiioonn aarree rraarreellyy oobbsseerrvveedd.. FFeeeeddbbaacckk ffrroomm aaccttiivvee ggaallaaccttiicc nnuucclleeii ((AAGGNN)) iiss aa lleeaaddiinngg eexxppllaannaattiioonn ffoorr tthhee
llaacckk ooff ssttaarr ffoorrmmaattiioonn iinn mmoosstt ccooooll cclluusstteerrss,, aanndd AAGGNN ppoowweerr iiss ssuufffificciieenntt ttoo ooffffsseett ggaass ccoooolliinngg oonn aavveerraaggee..
NNeevveerrtthheelleessss,, ssoommee ccooooll ccoorree cclluusstteerrss eexxhhiibbiitt mmaassssiivvee ssttaarrbbuurrssttss iinnddiiccaattiinngg tthhaatt oouurr uunnddeerrssttaannddiinngg ooff ccoooolliinngg
aanndd ffeeeeddbbaacckk iiss iinnccoommpplleettee.. OObbsseerrvvaattiioonnss ooff ~~1100^̂55 KK ccoorroonnaall ggaass iinn ccooooll ccoorree cclluusstteerrss tthhrroouugghh OOVVII eemmiissssiioonn
ooffffeerrss aa sseennssiittiivvee mmeeaannss ooff tteessttiinngg oouurr uunnddeerrssttaannddiinngg ooff ccoooolliinngg aanndd ffeeeeddbbaacckk bbeeccaauussee OOVVII eemmiissssiioonn iiss aa
ddoommiinnaanntt ccoooollaanntt aanndd sseennssiittiivvee ttrraacceerr ooff sshhoocckkeedd ggaass.. RReecceennttllyy,, HHaayyeess eett aall.. 22001166 ddeemmoonnssttrraatteedd tthhaatt
ssyynntthheettiicc nnaarrrrooww--bbaanndd iimmaaggiinngg ooff OOVVII eemmiissssiioonn iiss ppoossssiibbllee tthhrroouugghh ssuubbttrraaccttiioonn ooff lloonngg--ppaassss fifilltteerrss wwiitthh tthhee
AACCSS++SSBBCC ffoorr ttaarrggeettss aatt zz==00..2233--00..2299.. HHeerree,, wwee pprrooppoossee ttoo uussee tthhiiss eexxcciittiinngg nneeww tteecchhnniiqquuee ttoo ddiirreeccttllyy iimmaaggee
ccoorroonnaall OOVVII eemmiittttiinngg ggaass aatt hhiigghh rreessoolluuttiioonn iinn AAbbeellll 11883355,, aa pprroottoottyyppiiccaall ssttaarrbbuurrssttiinngg ccooooll--ccoorree cclluusstteerr aatt
zz==00..225522.. AAbbeellll 11883355 hhoossttss aa ssttrroonngg ccoooolliinngg ccoorree,, mmaassssiivvee ssttaarrbbuurrsstt,, rraaddiioo AAGGNN,, aanndd aatt zz==00..225522,, iitt ooffffeerrss aa
uunniiqquuee ooppppoorrttuunniittyy ttoo ddiirreeccttllyy iimmaaggee OOVVII aatt hhii--rreess iinn tthhee UUVV wwiitthh AACCSS++SSBBCC.. WWiitthh jjuusstt 1155 oorrbbiittss ooff AACCSS++SSBBCC
iimmaaggiinngg,, tthhee pprrooppoosseedd oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll ccoommpplleettee tthhee eexxiissttiinngg rriicchh mmuullttii--wwaavveelleennggtthh ddaattaasseett aavvaaiillaabbllee ffoorr AAbbeellll
11883355  ttoo  pprroovviiddee  nneeww  iinnssiigghhttss  iinnttoo  ccoooolliinngg  aanndd  ffeeeeddbbaacckk  iinn  cclluusstteerrss..
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  IIGGMM

IIDD:: 1155007777
AAccccuurraattee  EEmmiissssiioonn  LLiinnee  DDiiaaggnnoossttiiccss  aatt  HHiigghh  RReeddsshhiifftt

TTuucckkeerr JJoonneess

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  DDaavviiss
HHooww ddoo tthhee pphhyyssiiccaall ccoonnddiittiioonnss ooff hhiigghh rreeddsshhiifftt ggaallaaxxiieess ddiiffffeerr ffrroomm tthhoossee sseeeenn llooccaallllyy?? SSppeeccttrroossccooppiicc ssuurrvveeyyss
hhaavvee iinnvveesstteedd hhuunnddrreeddss ooff nniigghhttss ooff 88-- aanndd 1100--mmeetteerr tteelleessccooppee ttiimmee aass wweellll aass hhuunnddrreeddss ooff HHuubbbbllee oorrbbiittss ttoo
ssttuuddyy eevvoolluuttiioonn iinn tthhee ggaallaaxxyy ppooppuullaattiioonn aatt rreeddsshhiiffttss zz~~00..55--44 uussiinngg rreesstt--ffrraammee ooppttiiccaall ssttrroonngg eemmiissssiioonn lliinnee
ddiiaaggnnoossttiiccss.. TThheessee ssuurrvveeyyss rreevveeaall eevvoolluuttiioonn iinn tthhee ggaass eexxcciittaattiioonn wwiitthh rreeddsshhiifftt bbuutt tthhee pphhyyssiiccaall ccaauussee iiss nnoott
yyeett  uunnddeerrssttoooodd..  CCoonnsseeqquueennttllyy  tthheerree  aarree  llaarrggee  ssyysstteemmaattiicc  eerrrroorrss  iinn  ddeerriivveedd  qquuaannttiittiieess  ssuucchh  aass  mmeettaalllliicciittyy..

WWee hhaavvee uusseedd ddiirreecctt mmeeaassuurreemmeennttss ooff ggaass ddeennssiittyy,, tteemmppeerraattuurree,, aanndd mmeettaalllliicciittyy iinn aa uunniiqquuee ssaammppllee aatt zz==00..88
ttoo ddeetteerrmmiinnee rreelliiaabbllee ddiiaaggnnoossttiiccss ffoorr hhiigghh rreeddsshhiifftt ggaallaaxxiieess.. OOuurr mmeeaassuurreemmeennttss ssuuggggeesstt tthhaatt ooffffsseettss iinn eemmiissssiioonn
lliinnee rraattiiooss aatt hhiigghh rreeddsshhiifftt aarree pprriimmaarriillyy ccaauusseedd bbyy hhiigghh NN//OO aabbuunnddaannccee rraattiiooss.. HHoowweevveerr,, oouurr ggrroouunndd--bbaasseedd ddaattaa
ccaannnnoott rruullee oouutt ootthheerr iinntteerrpprreettaattiioonnss.. SSppaattiiaallllyy rreessoollvveedd HHuubbbbllee ggrriissmm ssppeeccttrraa aarree nneeeeddeedd ttoo ddiissttiinngguuiisshh
bbeettwweeeenn tthhee rreemmaaiinniinngg ppllaauussiibbllee ccaauusseess ssuucchh aass aaccttiivvee nnuucclleeii,, sshhoocckkss,, ddiiffffuussee iioonniizzeedd ggaass eemmiissssiioonn,, aanndd HHIIII
rreeggiioonnss wwiitthh eessccaappiinngg iioonniizziinngg flfluuxx.. IIddeennttiiffyyiinngg tthhee pphhyyssiiccaall oorriiggiinn ooff eevvoollvviinngg eexxcciittaattiioonn wwiillll aallllooww uuss ttoo bbuuiilldd
tthhee nneecceessssaarryy ffoouunnddaattiioonn ffoorr aaccccuurraattee mmeeaassuurreemmeennttss ooff mmeettaalllliicciittyy aanndd ootthheerr pprrooppeerrttiieess ooff hhiigghh rreeddsshhiifftt
ggaallaaxxiieess.. OOnnllyy tthheenn ccaann wwee eexxppooiitt tthhee wweeaalltthh ooff ddaattaa ffrroomm ccuurrrreenntt ssuurrvveeyyss aanndd nneeaarr--ffuuttuurree JJWWSSTT ssppeeccttrroossccooppyy
ttoo  uunnddeerrssttaanndd  hhooww  ggaallaaxxiieess  eevvoollvvee  oovveerr  ttiimmee..
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
PPllaanneettss  aanndd  PPllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 1155113388
TThhee  AAttmmoosspphheerree  ooff  aann  EExxttrreemmeellyy  LLooww  DDeennssiittyy  SSuuppeerr--EEaarrtthh  MMaassss  PPllaanneett

DDaanniieell JJoonnttooff--HHuutttteerr

UUnniivveerrssiittyy  ooff  tthhee  PPaacciifificc
KKeepplleerr--7799 dd pprroovviiddeess aa uunniiqquuee ooppppoorrttuunniittyy ttoo ssttuuddyy tthhee aattmmoosspphheerree ooff aa llooww--mmaassss llooww ddeennssiittyy ppllaanneett aammoonngg
ccoommppaacctt mmuullttii--ttrraannssiittiinngg ssyysstteemmss.. IItt hhaass tthhee llaarrggeesstt eessttiimmaatteedd aattmmoosspphheerriicc ssccaallee--hheeiigghhtt ffoorr aa ppllaanneett iinn aa
kknnoowwnn ccoommppaacctt ssyysstteemm ooff ffoouurr oorr mmoorree ttrraannssiittiinngg eexxooppllaanneettss aanndd hhaass tthhee hhiigghheesstt eexxppeecctteedd aattmmoosspphheerriicc
aannnnuulluuss ddeepptthh ffoorr aannyy eexxooppllaanneett uunnoobbsseerrvveedd bbyy HHSSTT.. IIttss eexxttrreemmeellyy llooww ddeennssiittyy,, aanndd iittss llooww mmaassss ppllaacceess iitt
aammoonngg aa ssmmaallll nnuummbbeerr ooff eexxooppllaanneettss tthhaatt cchhaalllleennggee aattmmoosspphheerriicc mmaassss lloossss mmooddeellss.. OOtthheerr ppllaanneettss ooff ssiimmiillaarrllyy
llooww ddeennssiittyy aarree lliikkeellyy yyoouunngg iinn aaggee aanndd mmaayy ssttiillll bbee ccoooolliinngg aanndd ccoonnssttrraaccttiinngg.. WWiitthh aann aaggee ooff ~~33..44 GGyyrr,,
hhoowweevveerr,, KKeepplleerr--7799 dd iiss uunnlliikkeellyy ttoo bbee ccoonnttrraaccttiinngg aanndd iiss tthhee bbeesstt ccaannddiiddaattee ffoorr aattmmoosspphheerriicc rreettrriieevvaall aammoonngg
llooww ddeennssiittyy ppllaanneettss iinn ccoommppaacctt ffoorrmmaattiioonn.. WWhheetthheerr ssuucchh ccoommppaacctt mmuullttii--ttrraannssiittiinngg ssyysstteemmss ffoorrmmeedd iinn ssiittuu oorr
bbeeyyoonndd tthhee ssnnooww--lliinnee bbeeffoorree mmiiggrraattiinngg ttoo wwiitthhiinn 11AAUU iiss tthhee ssuubbjjeecctt ooff aa hhiigghh pprroofifillee ddeebbaattee iinn ppllaanneett
ffoorrmmaattiioonn tthheeoorryy,, mmoottiivvaattiinngg tthhee sseeaarrcchh ffoorr aattmmoosspphheerriicc wwaatteerr.. KKeepplleerr--7799 dd ooccccuuppiieess aa uunniiqquuee ssppaaccee iinn
tteemmppeerraattuurree,, ssuurrffaaccee ggrraavviittyy aanndd sstteellllaarr ttyyppee wwhhiicchh wwiillll pprroovviiddee aann iimmppoorrttaanntt ccoonnssttrraaiinntt oonn tthhee ffoorrmmaattiioonn ooff
cclloouuddss  aanndd  hhaazzeess,,  aalltthhoouugghh  aa  cclloouudd--ffrreeee  aattmmoosspphheerree  iiss  eexxppeecctteedd  ffoorr  aa  wwiiddee  rraannggee  ooff  ccoommppoossiittiioonnss..
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1155223377
RReessoollvviinngg  tthhee  ddiissccrreeppaannccyy  iinn  tthhee  mmaassss  ddeetteerrmmiinnaattiioonn  ffrroomm  tthhee  ggrraavviittaattiioonnaall
rreeddsshhiifftt  ooff  SSiirriiuuss  BB

SSiimmoonn JJooyyccee

UUnniivveerrssiittyy  ooff  LLeeiicceesstteerr
WWhhiittee ddwwaarrffss ((WWDDss)) aarree tthhee rreemmnnaannttss ooff ssttaarrss wwiitthh iinniittiiaall mmaasssseess lleessss tthhaann 88MMssooll.. MMaannyy ssttuuddiieess mmaakkee uussee ooff
WWDDss aass ttoooollss ttoo hheellpp iinn ootthheerr aarreeaass ooff aassttrroonnoommyy,, ffoorr eexxaammppllee,, ttoo ddeetteerrmmiinnee tthhee aaggeess ooff sstteellllaarr ppooppuullaattiioonnss..
TThhee wwhhiittee ddwwaarrff mmaassss--rraaddiiuuss rreellaattiioonn iiss aa ffoouunnddaattiioonn ooff mmaannyy ssttuuddiieess wwhhiicchh aarree oonnllyy ppoossssiibbllee bbeeccaauussee tthhee WWDD
mmaassss--rraaddiiuuss  rreellaattiioonn  aalllloowwss  uuss  ttoo  ccaallccuullaattee  tthheessee  ppaarraammeetteerrss  wwhheenn  tthheeyy  ccaannnnoott  bbee  iinnddeeppeennddeennttllyy  oobbsseerrvveedd..

DDeessppiittee iittss wweellll aacccceepptteedd tthheeoorreettiiccaall bbaassiiss,, tthhee wwhhiittee ddwwaarrff mmaassss--rraaddiiuuss rreellaattiioonn hhaass bbeeeenn ddiifffificcuulltt ttoo tteesstt
oobbsseerrvvaattiioonnaallllyy dduuee ttoo tthhee ddiifffificcuullttyy ooff mmaakkiinngg oobbsseerrvvaattiioonnss ooff ssuufffificciieenntt pprreecciissiioonn.. WWee pprrooppoossee SSTTIISS
oobbsseerrvvaattiioonnss ooff SSiirriiuuss BB,, wwhhiicchh iiss tthhee nneeaarreesstt WWDD,, ttoo oobbttaaiinn tthhee ssppeeccttrruumm ooff tthhee HH aallpphhaa aabbssoorrppttiioonn lliinnee wwhhiicchh
ccaann bbee uusseedd ttoo mmeeaassuurree tthhee mmaassss ooff tthhee WWDD tthhrroouugghh tthhee ggrraavviittaattiioonnaall rreeddsshhiifftt mmeetthhoodd.. PPrreevviioouuss HHSSTT
oobbsseerrvvaattiioonnss ooff SSiirriiuuss BB hhaavvee aalllloowweedd uuss ttoo mmeeaassuurree tthhee mmaassss ttoo aa hhiigghh lleevveell ooff pprreecciissiioonn.. HHoowweevveerr tthhiiss hhaass
uunnccoovveerreedd aa ssiiggnniifificcaanntt uunneexxppllaaiinneedd ddiissccrreeppaannccyy bbeettwweeeenn tthhee mmaassss ccaallccuullaatteedd uussiinngg tthhee ggrraavviittaattiioonnaall rreeddsshhiifftt
mmeetthhoodd aanndd tthhee aassttrroommeettrriiccaallllyy ddeetteerrmmiinneedd mmaassss.. OOuurr aaiimm iiss ttoo rreessoollvvee tthhiiss ddiissccrreeppaannccyy bbyy uussiinngg tthhee
ttrraaddiittiioonnaall mmeetthhoodd ooff mmeeaassuurriinngg tthhee ggrraavviittaattiioonnaall rreedd sshhiifftt ooff tthhee WWDD rreellaattiivvee ttoo tthhee lluummiinnoouuss pprriimmaarryy,, iinn tthhiiss
ccaassee SSiirriiuuss AA.. WWee wwiillll mmeeaassuurree tthhee wwaavveelleennggtthhss ooff tthhee HH--aallpphhaa lliinneess iinn bbootthh SSiirriiuuss BB aanndd AA uussiinngg tthhee ssaammee
SSTTIISS GG775500MM ggrraattiinngg dduurriinngg tthhee ssaammee vviissiitt.. TThhiiss wwiillll rreemmoovvee mmaannyy ooff tthhee ssyysstteemmaattiicc uunncceerrttaaiinnttiieess aaffffeeccttiinngg
pprreevviioouuss oobbsseerrvvaattiioonnss.. TThhiiss wwiillll eeiitthheerr aallllooww uuss ttoo ccoonnfifirrmm tthhee vvaalliiddiittyy ooff tthhiiss ffuunnddaammeennttaall mmeetthhoodd aanndd tthhee
mmaassss--rraaddiiuuss  rreellaattiioonnsshhiipp,,  oorr  iitt  mmaayy  uunnccoovveerr  aa  ggaapp  iinn  oouurr  uunnddeerrssttaannddiinngg  wwhhiicchh  nneeeeddss  ttoo  bbee  aaddddrreesssseedd..
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PPllaanneettss  aanndd  PPllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 1155117722
VVaalliiddaattiinngg  eeaarrllyy  sstteellllaarr  eennccoouunntteerrss  aass  tthhee  ccaauussee  ooff  ddyynnaammiiccaallllyy  hhoott  ppllaanneettaarryy
ssyysstteemmss

PPaauull KKaallaass

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  BBeerrkkeelleeyy
OOnnee ooff tthhee kkeeyy qquueessttiioonnss ccoonncceerrnniinngg eexxooppllaanneettaarryy ssyysstteemmss iiss wwhhyy ssoommee aarree ddyynnaammiiccaallllyy ccoolldd,, ssuucchh aass
TTRRAAPPPPIISSTT--11,, wwhheerreeaass ootthheerrss aarree ddyynnaammiiccaallllyy hhoott,, wwiitthh hhiigghhllyy eecccceennttrriicc ppllaanneettss aanndd//oorr ppeerrttuurrbbeedd ddeebbrriiss ddiisskkss..
DDyynnaammiiccaall tthheeoorryy ddeessccrriibbeess aa vvaarriieettyy ooff ppllaauussiibbllee mmeecchhaanniissmmss,, bbuutt ffeeww ccaann bbee eemmppiirriiccaallllyy tteesstteedd ssiinnccee tthhee
ccrriittiiccaall ddyynnaammiiccaall eevvoolluuttiioonn tthhaatt sseettss tthhee fifinnaall ppllaanneettaarryy aarrcchhiitteeccttuurree iiss sshhoorrtt--lliivveedd.. OOnnee rraarree ssyysstteemm aavvaaiillaabbllee
ffoorr tteessttiinngg ddyynnaammiiccaall uupphheeaavvaall sscceennaarriiooss iiss tthhee 440000 MMyyrr--oolldd FFoommaallhhaauutt ssyysstteemm.. IInn CCyyccllee 2222 wwee
ccoorroonnaaggrraapphhiiccaallllyy ssttuuddiieedd FFoommaallhhaauutt CC,, wwhhiicchh iiss aa wwiiddee MM--ddwwaarrff ccoommppaanniioonn ttoo FFoommaallhhaauutt AA,, iinn oorrddeerr ttoo tteesstt
oouurr pprreeddiiccttiioonn tthhaatt tthhee uunnrreessoollvveedd,, HHeerrsscchheell--ddeetteecctteedd ddeebbrriiss ddiisskk aarroouunndd FFoommaallhhaauutt CC mmaayy bbee hhiigghhllyy ppeerrttuurrbbeedd
bbeeccaauussee ooff aa rreecceenntt cclloossee iinntteerraaccttiioonn wwiitthh FFoommaallhhaauutt AA.. UUssiinngg HHSSTT//SSTTIISS wwee ddiissccoovveerreedd aa hhiigghhllyy aassyymmmmeettrriicc
ffeeaattuurree eexxtteennddiinngg nnoorrtthhwwaarrdd ooff FFoommaallhhaauutt CC bbyy 33"" tthhaatt rreesseemmbblleess oouurr mmooddeell ooff aa ddyynnaammiiccaallllyy hhoott ddiisskk..
HHoowweevveerr,, iitt mmaayy bbee aa bbaacckkggrroouunndd ggaallaaxxyy aanndd tthhee ddeefifinniittiivvee tteesstt ooff iittss pphhyyssiiccaall rreellaattiioonnsshhiipp ttoo FFoommaallhhaauutt CC iiss
ttoo ddeemmoonnssttrraattee ccoommmmoonn pprrooppeerr mmoottiioonn.. UUssiinngg KKeecckk aaddaappttiivvee ooppttiiccss ffoollllooww--uupp oobbsseerrvvaattiioonnss iinn JJ bbaanndd,, wwee ddiidd
nnoott ddeetteecctt tthhee ffeeaattuurree,, aanndd hheennccee ffoollllooww--uupp HHSSTT oobbsseerrvvaattiioonnss aarree tthhee oonnllyy wwaayy ttoo tteesstt ffoorr ccoommmmoonn pprrooppeerr
mmoottiioonn.. HHeerree wwee rreeqquueesstt aa vveerryy ssmmaallll pprrooggrraamm ttoo rreevviissiitt FFoommaallhhaauutt CC wwiitthh SSTTIISS iinn oorrddeerr ttoo vvaalliiddaattee tthhee iinniittiiaall
ddiissccoovveerryy aass aa ddeebbrriiss ddiisskk ((11"" pprrooppeerr mmoottiioonn bbeettwweeeenn HHSSTT eeppoocchhss)).. TThhee aassttrroopphhyyssiiccaall ssiiggnniifificcaannccee iiss
ddeemmoonnssttrraattiinngg tthhaatt tthhee FFoommaallhhaauutt ssyysstteemm iiss aa vvaalluuaabbllee ccaassee ffoorr ssttuuddyyiinngg ddyynnaammiiccaall uupphheeaavvaallss vviiaa sstteellllaarr
eennccoouunntteerrss  tthhaatt  aarree  iinnffeerrrreedd  ttoo  ooccccuurr  iinn  tthhee  eevvoolluuttiioonn  ooff  mmaannyy  ootthheerr  ppllaanneettaarryy  ssyysstteemmss..
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPooppuullaattiioonnss

IIDD:: 1155117733
LLiinnkkiinngg  DDyynnaammiiccaall  aanndd  SStteellllaarr  EEvvoolluuttiioonn  iinn  tthhee  MMeettaall--PPoooorr  GGlloobbuullaarr  CClluusstteerr  MM9922

JJaassoonn KKaalliirraaii

SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee
WWee pprrooppoossee aa 55 oorrbbiitt HHSSTT pprrooggrraamm ttoo aaccqquuiirree UUVV iimmaaggiinngg aatt tthhee cceenntteerr ooff tthhee aanncciieenntt,, mmeettaall--ppoooorr gglloobbuullaarr
cclluusstteerr NNGGCC 66334411 ((MM9922)).. OOuurr pprrooggrraamm iiss ddeessiiggnneedd ttoo aacchhiieevvee ttwwoo sscciieennccee ggooaallss wwiitthh aa ssiinnggllee ddaattaa sseett,, 11..)) ttoo
ddiirreeccttllyy mmeeaassuurree tthhee ddiiffffuussiioonn ooff ssttaarrss tthhrroouugghh tthhee mmaassssiivvee cclluusstteerr''ss ccoorree,, 22..)) ttoo ppiinnppooiinntt tthhee pphhaassee ooff ppoosstt
mmaaiinn--sseeqquueennccee eevvoolluuttiioonn aatt wwhhiicchh [[FFee//HH]] == --22..33 ssttaarrss lloossee tthheeiirr mmaassss.. OOuurr nnoovveell tteecchhnniiqquuee wwiillll aacchhiieevvee tthheessee
ggooaallss bbyy uussiinngg tthhee ffuullll ppoowweerr ooff WWFFCC33''ss eexxqquuiissiittee UUVV sseennssiittiivviittyy aatt <<00..33 mmiiccrroonnss ccoommbbiinneedd wwiitthh iittss hhiigghh
ssppaattiiaall rreessoolluuttiioonn.. WWee wwiillll uunnccoovveerr ~~11000000 nneewwllyy--ffoorrmmeedd wwhhiittee ddwwaarrffss iinn tthhee cceenntteerr ooff MM9922 aanndd ttrraacckk hhooww tthheeiirr
ssppaattiiaall ddiissttrriibbuuttiioonn cchhaannggeess aass tthheeyy ggeett ""oollddeerr"" oonn tthhee ccoooolliinngg sseeqquueennccee.. HHaavviinngg jjuusstt eexxppeerriieenncceedd ssiiggnniifificcaanntt
mmaassss lloossss,, tthhee yyoouunnggeesstt rreemmnnaannttss wwiitthh aaggeess <<1100ss ooff MMyyrr wwiillll ssttiillll bbee mmoovviinngg sslloowwllyy lliikkee tthheeiirr 00..88 MMssuunn
pprrooggeenniittoorrss,, wwhheerreeaass tthhee ""oollddeerr"" rreemmnnaannttss wwiitthh tt__ccooooll >> 110000ss MMyyrr wwiillll bbee ffuullllyy rreellaaxxeedd.. UUssiinngg tthhee
mmeetthhooddoollooggyy wwee ddeevveellooppeedd aanndd ssuucccceessssffuullllyy aapppplliieedd ttoo 4477 TTuucc ((HHeeyyll eett aall.. 22001155aa;; 22001155bb)),, wwee wwiillll ""wwaattcchh""
tthhiiss ddyynnaammiiccaall eevvoolluuttiioonn ttoo mmeeaassuurree tthhee ddiiffffuussiioonn ccooeefffificciieenntt dduuee ttoo ggrraavviittaattiioonnaall rreellaaxxaattiioonn iinn tthhee cclluusstteerr''ss
ccoorree aanndd tthhee ppaasstt ttiimmiinngg ooff sstteellllaarr mmaassss lloossss tthhaatt wwaass rreessppoonnssiibbllee ffoorr tthhee ccuurrrreenntt cclluusstteerr mmaassss sseeggrreeggaattiioonn
pprroofifillee.. MM9922 iiss tthhee iiddeeaall ttaarrggeett ffoorr tthhiiss ssttuuddyy aass iitt ccoommpplleemmeennttss oouurr eexxiissttiinngg ssttuuddyy ooff tthhee rreellaattiivveellyy mmeettaall--rriicchh
cclluusstteerr 4477 TTuucc;; iitt hhaass aann eexxttrreemmeellyy llooww mmeettaalllliicciittyy ooff [[FFee//HH]] == --22..33,, vveerryy llooww ffoorreeggrroouunndd rreeddddeenniinngg ((EE((BB--VV)) ==
00..0022)),, mmooddeerraattee ccoonncceennttrraattiioonn iinnddeexx,, aanndd aa tthheeoorreettiiccaallllyy--eexxppeecctteedd rreellaaxxaattiioonn ttiimmeessccaallee iinn iittss ccoorree ooff 9900 MMyyrr,,
wwhhiicchh  nniicceellyy  sspplliittss  tthhee  yyoouunngg  aanndd  oolldd  wwhhiittee  ddwwaarrffss  tthhaatt  ccaann  bbee  oobbsseerrvveedd  wwiitthh  HHuubbbbllee..
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1155334455
UUnnvveeiilliinngg  CCuurriioouuss  IInnffrraarreedd  TTrraannssiieennttss  wwiitthh  HHSSTT  aanndd  JJWWSSTT

MMaannssii KKaasslliiwwaall

CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy
OOuurr SSppiittzzeerr IInnffrraaRReedd IInntteennssiivvee TTrraannssiieennttss SSuurrvveeyy ((SSPPIIRRIITTSS)) hhaass ddiissccoovveerreedd aa mmyysstteerriioouuss ccllaassss ooff IIRR ttrraannssiieennttss
tthhaatt aarree ssoo rreedd tthhaatt tthheeyy llaacckk ooppttiiccaall ccoouunntteerrppaarrttss ttoo ddeeeepp lliimmiittss.. WWee dduubb tthheessee eevveennttss eeSSPPeecciiaallllyy RReedd
IInntteerrmmeeddiiaattee--lluummiinnoossiittyy TTrraannssiieenntt EEvveennttss ((SSPPRRIITTEEss)).. TThhee nnaattuurree ooff SSPPRRIITTEEss iiss uunnkknnoowwnn aanndd pprrooggrreessss oonn
ddeecciipphheerriinngg tthhee eexxpplloossiioonn pphhyyssiiccss ddeeppeennddss oonn ffoollllooww--uupp oobbsseerrvvaattiioonnss wwiitthh tthhee HHuubbbbllee SSppaaccee TTeelleessccooppee ((HHSSTT))
aanndd tthhee JJaammeess WWeebbbb SSppaaccee TTeelleessccooppee ((JJWWSSTT)).. MMuullttiippllee pphhyyssiiccaall oorriiggiinnss hhaavvee bbeeeenn pprrooppoosseedd iinncclluuddiinngg tthhee bbiirrtthh
ooff aa mmaassssiivvee bbiinnaarryy,, sstteellllaarr mmeerrggeerr,, aanndd eelleeccttrroonn ccaappttuurree ssuuppeerrnnoovvaa.. WWhhiillee tthhee JJWWSSTT oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll
iinnvveessttiiggaattee tthhee dduussttyy cciirrccuummsstteellllaarr eennvviirroonnmmeenntt ooff SSPPRRIITTEEss,, oouurr pprrooppoosseedd ddeeeepp nneeaarr--IIRR iimmaaggiinngg wwiitthh HHSSTT wwiillll
pprroobbee tthhee ""bblluuee"" ssiiddee ooff tthhee SSPPRRIITTEE ssppeeccttrruumm ttoo mmeeaassuurree tthhee mmaaggnniittuuddee ooff oobbssccuurraattiioonn.. BBootthh JJWWSSTT aanndd HHSSTT
rreessuullttss  aarree  ccrriittiiccaall  ffoorr  ddiisseennttaanngglliinngg  tthheeiirr  vvaarriioouuss  pprrooppoosseedd  oorriiggiinnss..
  
JJWWSSTT ffoollllooww--uupp ssppeeccttrroossccooppyy aanndd iimmaaggiinngg ooff tthhrreeee SSPPRRIITTEEss wwiillll bbee ppeerrffoorrmmeedd aass TTaarrggeettss ooff OOppppoorrttuunniittyy ((TTooOO))
iinn oouurr GGuuaarraanntteeeedd TTiimmee OObbsseerrvvaattiioonnss pprrooggrraamm dduurriinngg JJWWSSTT CCyyccllee 11.. HHeerree,, wwee pprrooppoossee ccoooorrddiinnaatteedd
HHSSTT//WWFFCC33IIRR iimmaaggiinngg oobbsseerrvvaattiioonnss wwiitthh tthhee FF111100WW aanndd FF116600WW fifilltteerrss ttoo ccoommpplleettee tthhee ffuullll IIRR SSEEDD ooff tthhee
JJWWSSTT--ttaarrggeetteedd SSPPRRIITTEEss.. WWee rreeqquueesstt 33 HHSSTT pprree--aallllooccaatteedd CCyyccllee 2266 oorrbbiittss ((11 ppeerr eeaacchh JJWWSSTT TTooOO)) aass nnoonn--
ddiissrruuppttiivvee  TTooOO  oobbsseerrvvaattiioonnss..
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1155334466
VVeerriiffyyiinngg  aa  ccaannddiiddaattee  ccoouunntteerrppaarrtt  ttoo  ggrraavviittaattiioonnaall  wwaavveess

MMaannssii KKaasslliiwwaall

CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy
WWiitthh aaddvvaanncceess iinn sseennssiittiivviittyy ooff ggrraavviittaattiioonnaall wwaavvee iinntteerrffeerroommeetteerrss,, tthhee ddiirreecctt ddeetteeccttiioonn ooff nneeuuttrroonn ssttaarr
mmeerrggeerrss sshhoouulldd bbee iimmmmiinneenntt.. IIddeennttiifificcaattiioonn ooff aann eelleeccttrroommaaggnneettiicc ccoouunntteerrppaarrtt wwoouulldd eennaabbllee aa wweeaalltthh ooff
aassttrroopphhyyssiiccss aanndd aannsswweerr tthhee lloonngg--ssttaannddiinngg qquueessttiioonn ooff wwhheetthheerr nneeuuttrroonn ssttaarr mmeerrggeerrss aarree tthhee mmiissssiinngg ccoossmmiicc
mmiinneess ooff hheeaavvyy eelleemmeennttss ssyynntthheessiizzeedd bbyy tthhee rr--pprroocceessss.. WWee wwiillll bbee sseeaarrcchhiinngg ffoorr aa ffaasstt--ffaaddiinngg ooppttiiccaall
ccoouunntteerrppaarrtt wwiitthh tthhee nneeww ZZwwiicckkyy TTrraannssiieenntt FFaacciilliittyy aatt PPaalloommaarr OObbsseerrvvaattoorryy.. HHeerree,, wwee pprrooppoossee ttoo uussee
HHSSTT//WWFFCC33 ttoo llooookk ffoorr iinnffrraarreedd eemmiissssiioonn ffrroomm aa ssiinnggllee,, mmoosstt--pprroommiissiinngg ccaannddiiddaattee ooppttiiccaall ccoouunntteerrppaarrtt.. TThhee
iinnffrraarreedd  eemmiissssiioonn  wwoouulldd  sseerrvvee  aass  aa  ddiirreecctt  ddiiaaggnnoossttiicc  ooff  tthhee  rraaddiiooaaccttiivvee  ddeeccaayy  ooff  hheeaavvyy  eelleemmeennttss..
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SSoollaarr  SSyysstteemm

IIDD:: 1155110088
EEnnaabblliinngg  pphhyyssiiccaall  ssttuuddeeiiss  ooff  tthhee  KKuuiippeerr  bbeelltt  vviiaa  HHSSTT  ttrraacckkiinngg  oobbsseerrvvaattiioonnss  ooff
cclloossee  flflyy--bbyy  ttaarrggeettss  ffoorr  tthhee  NNeeww  HHoorriizzoonnss  ssppaacceeccrraafftt..

JJ.. KKaavveellaaaarrss

NNaattiioonnaall  RReesseeaarrcchh  CCoouunncciill  ooff  CCaannaaddaa
IInn wwiinntteerr 22001188 // 22001199,, tthhee NNeeww HHoorriizzoonnss ssppaacceeccrraafftt wwiillll mmaakkee cclloossee ((~~00..11 aauu)) flflyy--bbyyss ooff ttwwoo ssmmaallll oouutteerr
ssoollaarr ssyysstteemm bbooddiieess ((22001144 OOSS339933 aanndd 22001144PPNN7700)).. TThheessee ttwwoo oobbjjeeccttss aarree aammoonngg tthhee tthhrreeee tthhaatt wwee
ddiissccoovveerreedd dduurriinngg oouurr HHSSTT bbaasseedd sseeaarrcchh ffoorr aa NNeeww HHoorriizzoonnss KKuuiippeerr bbeelltt eennccoonntteerr ttaarrggeett ((nnooww sseelleecctteedd;; 22001144
MMUU6699)).. TThheessee wwiillll bbee oouurr cclloosseesstt flflyy--bbyy oobbsseerrvvaattiioonnss,, aammoouunngg tthhee nneeaarrllyy ddoozzeenn TTNNOOss tthhaatt wwee wwiillll oobbsseerrvveedd
ffrroomm NNHH.. TThheeyy wwiillll aappppeeaarr tthhee bbrriigghhtteesstt aass sseeeenn ffrroomm NNHH,, bbee tthhee bbeesstt rreessoollvveedd ((aabboouutt 1100xx hhiigghheerr rreessoolluuttiioonn
tthhaann HHSSTT)) aanndd wwiillll pprroovviiddee tthhee llaarrggeesstt sscciieennccee iimmppaacctt aammoonngg oouurr flflyybbyy ttaarrggeettss.. WWee wwiillll mmeeaassuurree tthheeiirr pphhaassee
ccuurrvveess,,  tthheeiirr  rroottaattiioonnaall  lliigghhtt  ccuurrvveess  aanndd  sseeaarrcchh  ffoorr  rriinnggss  aanndd  ccoommppaannggiioonn  oobbjjeeccttss..    

AAlltthhoouugghh tthhee oorrbbiittss ooff tthheessee ttwwoo TTNNOOss aarree aammoouunngg ssoommee ooff tthhee bbeesstt kknnoowwnn tthheeyy aarree nnoott yyeett wweellll eennoouugghh
ccoonnssttrraaiinneedd ttoo eennaabbllee tthhee sscciieennccee.. DDuuee ttoo tthhee cclloosseenneessss ooff tthhee flflyy--bbyy wwee mmuusstt ffuurrtthhrree rreefifinnee oouurr kknnoowwlleeddggee
ooff  tthheeiirr  oorrbbiittss  ssoo  aass  ttoo  rreedduuccee  tthhee  uunncceerrttaaiinnttyy  iinn  tthhee  pprroojjeetteedd  sskkyy--ppllaannee  wwhheenn  vviieewweedd  ffrroomm  NNeeww  HHoorriizzoonnss..  

WWee aarree rreeqquueessttiinngg 55 HHSSTT oorrbbiittss ttoo ffuurrtthheerr sseeccuurree tthhee eepphheemmrriiddeess ooff tthheessee oobbjjeeccttss aanndd eennaabbllee tthhiiss hhiigghh--iimmppaacctt
sscciieennccee  rreettuurrnn  ffrroomm  tthhee  NNeeww  HHoorriizzoonnss  KKuuiippeerr  EExxtteennddeedd  MMiissssiioonn..
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: AARR
GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  IIGGMM

IIDD:: 1155003322
FFiilllliinngg  tthhee  VVooiidd::  AA  CCoommpprreehheennssiivvee  SSuurrvveeyy  ooff  tthhee  IInntteerrggaallaaccttiicc  MMeeddiiuumm  aatt  zz~~11
UUssiinngg  SSTTIISS//CCOOSS  AArrcchhiivvaall  SSppeeccttrraa

VViikkrraamm KKhhaaiirree

IIUUCCAAAA
TThheerree eexxiissttss aa llaarrggee vvooiidd iinn oouurr uunnddeerrssttaannddiinngg ooff tthhee iinntteerrggaallaaccttiicc mmeeddiiuumm ((IIGGMM)) aatt zz==00..55--11..55,, ssppaannnniinngg aa
ssiiggnniifificcaanntt ccoossmmiicc ttiimmee ooff 44 GGyyrr.. TThhiiss hhoollee rreessuulltteedd ffrroomm aa ppaauucciittyy ooff nneeaarr--UUVV QQSSOO ssppeeccttrraa,, wwhhiicchh wweerree
hhiissttoorriiccaallllyy vveerryy eexxppeennssiivvee ttoo oobbttaaiinn.. HHoowweevveerr,, wwiitthh tthhee aaddvveenntt ooff CCOOSS aanndd tthhee HHSSTT UUVV iinniittiiaattiivvee,, ssuufffificciieenntt
SSTTIISS//CCOOSS NNUUVV ssppeeccttrraa hhaavvee fifinnaallllyy bbeeccoommee aavvaaiillaabbllee,, eennaabblliinngg tthhee fifirrsstt ssttaattiissttiiccaall aannaallyysseess.. WWee pprrooppoossee aa
ccoommpprreehheennssiivvee ssttuuddyy ooff tthhee zz~~11 IIGGMM uussiinngg tthhee LLyy--aallpphhaa ffoorreesstt ooff 2266 aarrcchhiivvaall QQSSOO ssppeeccttrraa.. TThhiiss aannaallyyssiiss wwiillll::
((11)) mmeeaassuurree tthhee ddiissttrriibbuuttiioonn ooff HHII aabbssoorrbbeerrss ttoo sseevveerraall ppeerrcceenntt pprreecciissiioonn ddoowwnn ttoo lloogg NNHHII << 1133 ttoo tteesstt oouurr
mmooddeell ooff tthhee IIGGMM,, aanndd ddeetteerrmmiinnee tthhee eexxttrraaggaallaaccttiicc UUVV bbaacckkggrroouunndd ((UUVVBB)) aatt tthhaatt eeppoocchh;; ((22)) mmeeaassuurree tthhee LLyy--
aallpphhaa ffoorreesstt ppoowweerr ssppeeccttrruumm ttoo ~~1122%%,, pprroovviiddiinngg aannootthheerr pprreecciissiioonn tteesstt ooff LLCCDDMM aanndd oouurr tthheeoorryy ooff tthhee IIGGMM;;
((33)) mmeeaassuurree tthhee tthheerrmmaall ssttaattee ooff tthhee IIGGMM,, wwhhiicchh rreeflfleeccttss tthhee bbaallaannccee ooff hheeaattiinngg ((pphhoottoohheeaattiinngg,, HHII//HHeeIIII
rreeiioonniizzaattiioonn)) aanndd ccoooolliinngg ((HHuubbbbllee eexxppaannssiioonn)) ooff ccoossmmiicc bbaarryyoonnss,, aanndd ddiirreeccttllyy vveerriiffyy tthhee pprreeddiicctteedd ccoooollddoowwnn ooff
IIGGMM ggaass aafftteerr rreeiioonniizzaattiioonn ffoorr tthhee fifirrsstt ttiimmee;; ((44)) ggeenneerraattee hhiigghh--qquuaalliittyy rreedduuccttiioonnss,, ccooaaddddss,, aanndd ccoonnttiinnuuuumm fifittss
tthhaatt wwiillll bbee rreelleeaasseedd ttoo tthhee ppuubblliicc ttoo eennaabbllee ootthheerr sscciieennccee ccaasseess.. TThheessee rreessuullttss,, aalloonngg wwiitthh oouurr ssttaattee--ooff--tthhee--aarrtt
hhyyddrrooddyynnaammiiccaall ssiimmuullaattiioonnss,, aanndd tthheeoorreettiiccaall mmooddeellss ooff tthhee UUVVBB,, wwiillll fifillll tthhee 44 GGyyrr hhoollee iinn oouurr uunnddeerrssttaannddiinngg ooff
tthhee IIGGMM.. WWhheenn ccoommbbiinneedd wwiitthh eexxiissttiinngg HHSSTT aanndd ggrroouunndd--bbaasseedd ddaattaa ffrroomm lloowweerr aanndd hhiigghheerr zz,, tthheeyy wwiillll lleeaadd ttoo aa
ccoommpplleettee,, eemmppiirriiccaall ddeessccrriippttiioonn ooff tthhee IIGGMM ffrroomm HHII rreeiioonniizzaattiioonn ttoo tthhee pprreesseenntt,, ssppaannnniinngg mmoorree tthhaann 1100 GGyyrr ooff
ccoossmmiicc  hhiissttoorryy,,  aaddddiinngg  ssuubbssttaannttiiaallllyy  ttoo  HHuubbbbllee''ss  lleeggaaccyy  ooff  ddiissccoovveerryy  oonn  tthhee  IIGGMM..
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SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: AARR
GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  IIGGMM

IIDD:: 1155003333
AA  CCOOSS  aarrcchhiivvaall  ssuurrvveeyy  ffoorr  pprrooxxiimmaattee  aabbssoorrbbeerrss  aatt  zz~~zz((eemm))  iinn  AAGGNN  ssppeeccttrraa  aatt
zz<<00..44

TTaaee--SSuunn KKiimm

UUnniivveerrssiittyy  ooff  WWiissccoonnssiinn  --  MMaaddiissoonn
WWee pprrooppoossee ttoo ccoonndduucctt tthhee fifirrsstt ssyysstteemmaattiicc ssuurrvveeyy ooff pprrooxxiimmaattee aabbssoorrbbeerrss wwiitthhiinn 55000000 kkmm//sseecc ooff AAGGNN
eemmiissssiioonn rreeddsshhiiffttss,, uussiinngg ~~333300 ssppeeccttrraa ooff SSeeyyffeerrttss aanndd QQSSOOss aatt zz((eemm))<<00..44 iinn tthhee CCOOSS//FFUUSSEE aarrcchhiivveess.. TThheessee
aabbssoorrbbeerrss aarree pprroodduucceedd bbyy 11)) iinnttrriinnssiicc wweeaakk AAGGNN oouuttflfloowwss,, 22)) tthhee iinntteerrsstteellllaarr mmeeddiiuumm ((IISSMM)) oorr cciirrccuummggaallaaccttiicc
mmeeddiiuumm ((CCGGMM)) ooff hhoosstt ggaallaaxxiieess oorr 33)) tthhee iinntteerrggaallaaccttiicc mmeeddiiuumm ((IIGGMM)) aarroouunndd AAGGNNss.. WWeeaakk oouuttflfloowwss aarree
ggeenneerraallllyy ccoonnssiiddeerreedd ttoo bbee eenneerrggeettiiccaallllyy uunniimmppoorrttaanntt ffoorr ffeeeeddbbaacckkss,, bbuutt ssttiillll aa sseennssiittiivvee ddiiaaggnnoossttiicc ooff tthhee
iioonniizzaattiioonn ssttrruuccttuurree aanndd kkiinneemmaattiiccss ooff ggaass nneeaarr tthhee AAGGNN eennggiinnee.. TTooggeetthheerr wwiitthh wweeaakk oouuttflfloowwss,, pprrooxxiimmaattee
IISSMM//CCGGMM//IIGGMM aabbssoorrbbeerrss pprroovviiddee tthhee pphhyyssiiccaall ccoonnddiittiioonnss ooff ggaass iinn tthhee AAGGNN eennvviirroonnmmeenntt.. AAtt llooww rreeddsshhiiffttss,,
pprrooxxiimmaattee aabbssoorrbbeerrss hhaavvee bbeeeenn rreellaattiivveellyy lleessss ssttuuddiieedd,, aass tthheeyy rreeqquuiirree hhiigghh--qquuaalliittyy ddaattaa aanndd rreelliiaabbllee pphhyyssiiccaall
mmooddeellss ttoo iinntteerrpprreett.. OOuurr iimmmmeeddiiaattee ggooaall iiss 11)) ttoo ccllaassssiiffyy pprrooxxiimmaattee aabbssoorrbbeerrss bbaasseedd oonn HHII,, mmeettaallss aanndd
eevviiddeennccee ooff AAGGNN ppaarrttiiaall ccoovveerraaggee,, 22)) ttoo qquuaannttiiffyy tthheeiirr ddeetteeccttiioonn rraattee aanndd ccoorrrreellaattee bbeettwweeeenn aabbssoorrbbeerrss aanndd
iinnttrriinnssiicc AAGGNN pprrooppeerrttiieess ttoo tteesstt tthhee AAGGNN uunniififieedd sscchheemmeess,, 33)) ttoo ddeerriivvee aabbssoorrbbeerr pphhyyssiiccaall ccoonnddiittiioonnss ffrroomm
CCLLOOUUDDYY pphhoottiioonniizzaattiioonn mmooddeelliinngg,, 44)) ttoo ccoonnssttrraaiinn tthhee iimmppoorrttaannccee ooff wweeaakk oouuttflfloowwss ttoo AAGGNN ffeeeeddbbaacckk bbyy
eessttiimmaattiinngg tthheeiirr mmaassss oouuttflflooww rraatteess,, aanndd 55)) ttoo ccoommppaarree llooww--zz aanndd hhiigghh--zz pprrooxxiimmaattee aabbssoorrbbeerrss ttoo ssttuuddyy tthheeiirr
eevvoolluuttiioonn  oovveerr  ccoossmmiicc  ttiimmee..

118844 66//2277//22001177

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1155331111
CCoonnfifirrmmiinngg  tthhee  FFoorrmmaattiioonn  ooff  aa  BBllaacckk  HHoollee

CChhrriiss KKoocchhaanneekk

TThhee  OOhhiioo  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy
TThheerree  aarree  ggoooodd  oobbsseerrvvaattiioonnaall  aanndd  tthheeoorreettiiccaall  rreeaassoonnss  ttoo  bbeelliieevvee  tthhaatt  1100--3300%%  ooff  tthhee  
ccoorree--ccoollllaappsseess  ooff  mmaassssiivvee  ssttaarrss  lleeaadd  ttoo  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  ooff  bbllaacckk  hhoolleess  wwiitthhoouutt  aa  
ssuuppeerrnnoovvaa  eexxpplloossiioonn..    WWee  hhaavvee  bbeeeenn  ccaarrrryyiinngg  oouutt  tthhee  fifirrsstt  oobbsseerrvvaattiioonnaall  sseeaarrcchh  
ffoorr  ssuucchh  ffaaiilleedd  ssuuppeerrnnoovvaaee  uussiinngg  tthhee  LLaarrggee  BBiinnooccuullaarr  TTeelleessccooppee..    FFrroomm  sseevveenn  yyeeaarrss  
ooff  LLBBTT  ssuurrvveeyy  ddaattaa  wwee  hhaavvee  oonnee  ggoooodd  ccaannddiiddaattee,,  NNGGCC66994466--BBHH11..  HHSSTT  oobbsseerrvvaattiioonnss  iinn  
22001155  ffoouunndd  aa  ppoossssiibbllee  nneeaarr--IIRR  ccoouunntteerrppaarrtt  ttoo  tthhee  ccaannddiiddaattee  tthhaatt  iiss  ssiiggnniifificcaannttllyy  
lleessss  lluummiinnoouuss  tthhaann  tthhee  pprrooggeenniittoorr..  IIff  tthhee  ssoouurrccee  iiss  rreellaatteedd  ttoo  BBHH11,,  tthhiiss  ccoouulldd  bbee  
eeiitthheerr  eemmiissssiioonn  ffrroomm  llaattee  ttiimmee  aaccccrreettiioonn  lluummiinnoossiittyy  oorr  oobbssccuurraattiioonn  ooff  aa  ssuurrvviivviinngg
ssttaarr  bbyy  aann  eexxppaannddiinngg  sshheellll  ooff  dduusstt  ttoooo  ccooooll  ttoo  bbee  ddeetteecctteedd  iinn  oouurr  wwaarrmm  SSSSTT  
oobbsseerrvvaattiioonnss..    NNeeww  HHSSTT  WWFFCC33//IIRR  oobbsseerrvvaattiioonnss  ooff  tthhee  ssoouurrccee  sshhoouulldd  fifinndd  tthhaatt  tthhee  
ssoouurrccee  iiss  eeiitthheerr  ffaaiinntteerr  ((llaattee--ttiimmee  aaccccrreettiioonn))  oorr  bbrriigghhtteerr  ((oobbssccuurreedd  bbyy  aann  
eexxppaannddiinngg  sshheellll))..  TThhiiss  iiss  ccrriittiiccaall  iinnffoorrmmaattiioonn  ttoo  iinnffoorrmm  pprrooppoossaallss  ffoorr  JJWWSSTT  
oobbsseerrvvaattiioonnss  ttoo  sseeaarrcchh  ffoorr  ccoollddeerr  dduusstt..
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SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
MMaassssiivvee  BBllaacckk  HHoolleess  AAnndd  TThheeiirr  HHoosstt  GGaallaaxxiieess

IIDD:: 1155331122
UUllttrraavviioolleett  SSppeeccttrroossccooppiicc  MMoonniittoorriinngg  ooff  aa  TTiiddaall  DDiissrruuppttiioonn  EEvveenntt

CChhrriiss 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  UUVV  bbrriigghhtt  TTDDEE  sspprreeaadd  oovveerr  tthhee  fifirrsstt  ~~9900  
ddaayyss  aafftteerr  aa  rraappiidd  TTOOOO  ttrriiggggeerr..    TThhee  rroouugghhllyy  1155  ddaayy  ccaaddeennccee  iiss  ccoommppaarraabbllee  
ttoo  tthhee  eexxppeecctteedd  aanndd  oobbsseerrvveedd  ttiimmee  ssccaalleess  ffoorr  kkiinneemmaattiicc  cchhaannggeess  iinn  tthhee
ooppttiiccaall  aanndd  UUVV  eemmiissssiioonn  aanndd  aabbssoorrppttiioonn  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  tthheeiirr
ddyynnaammiiccaall  eevvoolluuttiioonn..  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..  OOppttiiccaallllyy--sseelleecctteedd
TTDDEEss  aarree  eenneerrggeettiiccaallllyy  ddoommiinnaatteedd  bbyy  tthheeiirr  UUVV  eemmiissssiioonn,,  mmaakkiinngg  iitt
tthhee  wwaavveelleennggtthh  rraannggee  mmoosstt  nneeeeddeedd  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  tthheessee  ffaasscciinnaattiinngg
ttrraannssiieennttss..
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SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
MMaassssiivvee  BBllaacckk  HHoolleess  AAnndd  TThheeiirr  HHoosstt  GGaallaaxxiieess

IIDD:: 1155228811
CChhaarraacctteerriizziinngg  MMaassss  OOuuttflfloowwss  iinn  PPaalloommaarr  GGrreeeenn  QQuuaassaarrss::  eevviiddeennccee  ffoorr  AAGGNN
ffeeeeddbbaacckk??

SStteevveenn KKrraaeemmeerr

CCaatthhoolliicc  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AAmmeerriiccaa
TThhee ccoorrrreellaattiioonn bbeettwweeeenn tthhee mmaasssseess ooff ggaallaaxxyy bbuullggeess aanndd tthhee ssuuppeerr--mmaassssiivvee bbllaacckk hhoolleess ((BBHH)) aatt tthheeiirr
ggrraavviittaattiioonnaall cceenntteerrss ssuuggggeessttss tthhaatt tthheeyy ccoo--eevvoollvvee.. TThhee pprroocceessss tthhoouugghhtt ttoo rreegguullaattee bbuullggee//BBHH ggrroowwtthh iiss
`̀`̀AAGGNN ffeeeeddbbaacckk'''',, eeiitthheerr iinn tthhee ffoorrmm ooff rraaddiiaattiioonn--ddrriivveenn ((`̀`̀qquuaassaarr mmooddee'''')) oorr mmeecchhaanniiccaallllyy ddrriivveenn ((ee..gg..,,
`̀`̀rraaddiioo mmooddee'''')) oouuttflfloowwss.. OOuurr rreecceenntt HHSSTT//AACCSS//SSTTIISS ssttuuddyy ooff QQSSOO22ss hhaass,, iinnddeeeedd,, rreevveeaalleedd oouuttflfloowwss,, bbuutt tthheeyy
ddoo nnoott eexxtteenndd bbeeyyoonndd ~~ 11..55 kkppcc,, wwhhiicchh ccaallllss iinnttoo qquueessttiioonn tthheeiirr rreelleevvaannccee ttoo ffeeeeddbbaacckk pprroocceesssseess.. HHoowweevveerr,,
tthhee mmoorrpphhoollooggiieess ooff tthheessee oobbjjeeccttss ssuuggggeesstt tthhaatt tthheeyy mmaayy bbee iinn aann eeaarrllyy ssttaattee ooff aaccttiivviittyy,, bbeeffoorree tthhee oouuttflfloowwss
ccaann cclleeaarr tthhee bbuullggeess.. TToo eexxpplloorree wwhheetthheerr llaarrggee--ssccaallee oouuttflfloowwss aarree pprreesseenntt,, wwee pprrooppoossee ttoo eexxtteenndd oouurr ssttuuddyy ttoo
tthhee 77 [[OO IIIIII]] bbrriigghhtteesstt,, rraaddiioo qquuiieett,, PPGG QQSSOO11ss.. PPrreevviioouuss HHSSTT//WWFFPPCC22 iimmaaggeess rreevveeaall tthhaatt tthheessee ttaarrggeettss ppoosssseessss
eexxtteennddeedd eemmiissssiioonn--lliinnee rreeggiioonnss.. TThheerreeffoorree,, wwee pprrooppoossee ttoo oobbttaaiinn HHSSTT//AACCSS iimmaaggeess aanndd SSTTIISS lloonngg--sslliitt ssppeeccttrraa
ooff tthheessee ttaarrggeettss wwiitthh wwhhiicchh wwee wwiillll mmeeaassuurree aanndd mmooddeell tthhee eexxtteennddeedd eemmiissiissiioonn--lliinnee ggaass kkiinneemmaattiiccss,, pprroobbee tthhee
ddyynnaammiiccss ooff tthhee ggaass,, aanndd,, uullttiimmaatteellyy,, ddeetteerrmmiinnee wwhheetthheerr AAGGNN--ddrriivveenn oouuttflfloowwss eexxiisstt iinn tthheessee QQSSOOss.. GGrroouunndd--
bbaasseedd oobbsseerrvvaattiioonnss llaacckk tthhee sseennssiittiivviittyy ttoo pprroobbee tthhee eexxtteennddeedd eemmiissssiioonn--lliinnee ggaass,, hheennccee tthhiiss ssttuuddyy ccaann oonnllyy bbee
aaccccoommpplliisshheedd wwiitthh HHSSTT.. TThheessee rreessuullttss wwiillll hhaavvee pprrooffoouunndd iimmpplliiccaattiioonnss ttoowwaarrddss oouurr uunnddeerrssttaannddiinngg ooff AAGGNN
ffeeeeddbbaacckk..
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SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1155223388
TThhee  IIMMFF  ttoo  PPllaanneettaarryy  MMaasssseess  AAccrroossss  tthhee  MMiillkkyy  WWaayy

AAddaamm KKrraauuss

UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  aatt  AAuussttiinn
OObbsseerrvvaattiioonnss hhaavvee nnooww vveerriififieedd tthhee lloonngg--hheelldd tthheeoorreettiiccaall aassssuummppttiioonn tthhaatt tthhee IIMMFF eexxtteennddss iinnttoo tthhee ppllaanneettaarryy
mmaassss rreeggiimmee wwiitthh tthhee ddiissccoovveerryy ooff aa ssmmaallll nnuummbbeerr ooff bbrroowwnn ddwwaarrffss aass lliigghhtt aass 55 MMJJuupp oorr bbeellooww.. PPllaanneettaarryy--
mmaassss BBDDss aarree aann eexxttrreemmee oouuttccoommee ooff ssttaarr ffoorrmmaattiioonn,, ppoossiinngg aa ssttrroonngg tteesstt ooff tthhee pphhyyssiiccss aanndd ccoonnddiittiioonnss ((ee..gg..,,
ggaass ddeennssiittyy,, ttuurrbbuulleennccee,, aanndd tteemmppeerraattuurree)).. TThheerree aarree ssttrroonngg tthheeoorreettiiccaall aarrgguummeennttss tthhaatt tthhee IIMMFF sshhoouulldd vvaarryy iiff
tthheessee ccoonnddiittiioonnss cchhaannggee wwiitthh eennvviirroonnmmeenntt,, bbuutt tthhiiss ppoossssiibbiilliittyy rreemmaaiinnss uunntteesstteedd ssiinnccee ppllaanneettaarryy--mmaassss BBDDss
hhaavvee oonnllyy bbeeeenn ffoouunndd iinn ssppaarrssee aassssoocciiaattiioonnss.. WWee pprrooppoossee ttoo eexxppllooiitt aa nneeww ffaasstt--mmoossaaiicc tteecchhnniiqquuee wwiitthh WWFFCC33//IIRR
ttoo mmaapp fifivvee bbeenncchhmmaarrkk ssttaarr--ffoorrmmiinngg rreeggiioonnss tthhaatt aarree mmoorree mmaassssiivvee tthhaann aannyy iinn tthhee ssoollaarr nneeiigghhbboorrhhoooodd;; tthhiiss
ssuurrvveeyy wwiillll eexxtteenndd oouurr cceennssuuss ddoowwnn tthhee IIMMFF iinnttoo tthhee ppllaanneettaarryy mmaassss rreeggiimmee ((33--55 MMJJuupp)) aanndd aaccrroossss
eennvviirroonnmmeenntt ffrroomm ssppaarrssee aassssoocciiaattiioonnss ((NN==220000)) ttoo mmaassssiivvee cclluusstteerrss ((NN==5500,,000000)).. WWee wwiillll mmaapp tthheessee cclluusstteerrss
wwiitthh tthhrreeee fifilltteerrss ((FF111100WW,, FF113399MM,, FF116600WW)),, eexxppllooiittiinngg wwaatteerr aabbssoorrppttiioonn iinn FF113399MM ttoo ddiissttiinngguuiisshh ccooooll cclluusstteerr
mmeemmbbeerrss ffrroomm rreeddddeenneedd eeaarrllyy--ttyyppee fifieelldd iinntteerrllooppeerrss.. IInn aaddddiittiioonn ttoo iiddeennttiiffyyiinngg tthhee bboottttoomm hhaallff ooff tthhee IIMMFF ((00..55
MMssuunn ttoo 55 MMJJuupp)) aanndd mmeeaassuurriinngg iittss ssllooppee aanndd lloowweesstt eexxttrreemmee,, wwee aallssoo wwiillll iiddeennttiiffyy tthhoouussaannddss ooff bbrroowwnn ddwwaarrffss
((>>11000000 ooff wwhhiicchh wwiillll ffaallll bbeellooww 1155 MMJJuupp)) ffoorr hhiigghhllyy mmuullttiipplleexxeedd JJWWSSTT ssppeeccttrroossccooppyy.. GGiivveenn tthhee ddeennssiittyy ooff
tthheessee cclluusstteerrss aanndd eexxttrreemmee sseennssiittiivviittyy bbuutt hhiigghh oovveerrhheeaaddss ooff JJWWSSTT,, mmuullttiipplleexxeedd oobbsseerrvvaattiioonnss ooff ddeennssee cclluusstteerr
ppooppuullaattiioonnss  wwiillll  yyiieelldd  tthhee  vvaasstt  mmaajjoorriittyy  ooff  ssppeeccttrraa  ffoorr  ffrreeee--flflooaattiinngg  eexxooppllaanneett  aannaallooggss  oovveerr  tthhee  nneexxtt  ddeeccaaddee..
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
PPllaanneettss  aanndd  PPllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 1155110099
CCaauugghhtt  RReedd--HHaannddeedd::  AA  NNoovveell  SSeeaarrcchh  ffoorr  tthhee  CCuullpprriitt  BBeehhiinndd  TThheerrmmaall  IInnvveerrssiioonnss
iinn  EExxooppllaanneett  AAttmmoosspphheerreess

LLaauurraa KKrreeiiddbbeerrgg

HHaarrvvaarrdd  UUnniivveerrssiittyy
TThheerrmmaall iinnvveerrssiioonnss hhaavvee bbeeeenn oonnee ooff tthhee mmoossttllyy hhoottllyy ddeebbaatteedd ttooppiiccss iinn eexxooppllaanneett aattmmoosspphheerreess oovveerr tthhee llaasstt
ddeeccaaddee.. RReecceenntt oobbsseerrvvaattiioonnss sshhooww ccoonncclluussiivveellyy tthhaatt tthheerrmmaall iinnvveerrssiioonnss ddoo eexxiisstt ffoorr ssoommee ooff tthhee mmoosstt hhiigghhllyy
iirrrraaddiiaatteedd ppllaanneettss.. TThhee lliikkeelliieesstt ccuullpprriitt ffoorr tthhee iinnvveerrssiioonnss iiss ssttrroonngg aabbssoorrppttiioonn bbyy ttiittaanniiuumm aanndd vvaannaaddiiuumm ooxxiiddee
((TTiiOO//VVOO)) ggaass,, wwhhiicchh hheeaattss tthhee uuppppeerr aattmmoosspphheerree.. HHoowweevveerr,, TTiiOO//VVOO hhaavvee nneevveerr bbeeeenn ddeetteecctteedd,, ddeessppiittee mmaannyy
aatttteemmppttss.. IItt iiss ppoossssiibbllee tthhaatt tthheessee eeffffoorrttss ffaaiilleedd bbeeccaauussee tthheeyy ffooccuusseedd oonn ppllaanneettss tthhaatt wweerree ttoooo ccooooll,, oorr wweerree
ffooiilleedd  bbyy  cclloouuddss  aanndd  hhaazzee..

WWee pprrooppoossee aa nnoovveell sseeaarrcchh ffoorr TTiiOO iinn tthhee aattmmoosspphheerree ooff WWAASSPP--3333bb,, aa ppllaanneett wwiitthh aa kknnoowwnn tthheerrmmaall iinnvveerrssiioonn
((HHaayynneess eett aall.. 22001155)).. WWee wwiillll mmeeaassuurree tthhee ppllaanneett''ss tthheerrmmaall eemmiissssiioonn ssppeeccttrruumm wwiitthh tthhee WWFFCC33//GG110022 ggrriissmm,,
wwhheerree TTiiOO iiss eexxppeecctteedd ttoo hhaavvee ssttrroonngg ssppeeccttrraall ffeeaattuurreess.. TThhiiss iiss tthhee fifirrsstt pprrooppoosseedd uussee ooff tthhiiss ggrriissmm ffoorr
eexxooppllaanneett eemmiissssiioonn ssppeeccttrroossccooppyy.. WWAASSPP--3333bb hhaass tthhee ssiinnggllee hhiigghheesstt ssiiggnnaall--ttoo--nnooiissee iinn tthheerrmmaall eemmiissssiioonn ooff aannyy
eexxooppllaanneett kknnoowwnn,, aanndd wwiitthh oonnee eecclliippssee oobbsseerrvvaattiioonn wwee wwiillll bbee sseennssiittiivvee ttoo tteemmppeerraattuurree ddiiffffeerreenncceess iinn tthhee
uuppppeerr aattmmoosspphheerree ooff <<5500 KKeellvviinn.. IIff TTiiOO iiss pprreesseenntt,, wwee wwiillll ddeetteecctt iitt aatt hhiigghh ccoonnfifiddeennccee ((>>1100 ssiiggmmaa)) aanndd
ddeefifinniittiivveellyy  sseettttllee  tthhee  tthheerrmmaall  iinnvveerrssiioonn  ddeebbaattee..
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
PPllaanneettss  aanndd  PPllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 1155111100
AA  SSttuuddyy  ooff  tthhee  UUVV  EEnnvviirroonnmmeenntt  ffoorr  TThhrreeee  SSmmaallll  PPllaanneettss  TTrraannssiittiinngg  aa  NNeeaarrbbyy  MM--
DDwwaarrff

LLaauurraa KKrreeiiddbbeerrgg

HHaarrvvaarrdd  UUnniivveerrssiittyy
WWee pprrooppoossee ttoo mmeeaassuurree tthhee uullttrraavviioolleett ((UUVV)) ssppeeccttrruumm ooff tthhee MM--ddwwaarrff KK22--33.. TThhiiss nneeaarrbbyy ssyysstteemm hhoossttss tthhrreeee
ttrraannssiittiinngg ssuuppeerr--EEaarrtthhss,, iinncclluuddiinngg oonnee tthhaatt iiss aa ppoossssiibbllee ccaannddiiddaattee ttoo hhoosstt lliiffee.. AAllll tthhrreeee ppllaanneettss aarree eexxcceelllleenntt
ttaarrggeettss ffoorr aattmmoosspphheerriicc ssttuuddyy,, aanndd rraaiissee tthhee eexxcciittiinngg pprroossppeecctt ooff ccoommppaarraattiivvee ppllaanneettoollooggyy wwiitthh tthhee nneewwllyy
ddiissccoovveerreedd  sseevveenn  ppllaanneett  TTRRAAPPPPIISSTT--11  ssyysstteemm..

HHoowweevveerr,, MM--ddwwaarrffss aarree bbrriigghhtt aanndd aaccttiivvee iinn tthhee UUVV,, wwhhiicchh ccaann ppuusshh tthheeiirr ppllaanneettss'' aattmmoosspphheerreess oouutt ooff cchheemmiiccaall
eeqquuiilliibbrriiuumm aanndd ddrriivvee aattmmoosspphheerriicc mmaassss lloossss.. SSoommee ooff tthhee mmoosstt ssttrroonnggllyy aaffffeecctteedd mmoolleeccuulleess,, iinncclluuddiinngg wwaatteerr,,
mmeetthhaannee,, aanndd oozzoonnee,, aarree kkeeyy ddiiaaggnnoossttiiccss ooff tthhee ppllaanneettss'' ffoorrmmaattiioonn hhiissttoorryy,, hhaabbiittaabbiilliittyy,, aanndd eevveenn iinnhhaabbiittaattiioonn..
OOuurr mmeeaassuurreemmeenntt ooff KK22--33''ss UUVV ssppeeccttrruumm wwiillll aallllooww uuss ttoo cchhaarraacctteerriizzee tthhee iimmppaacctt ooff pphhoottoocchheemmiissttrryy aanndd
mmaassss lloossss oonn tthhee ppllaanneettss'' aattmmoosspphheerreess,, tthhuuss pprroovviiddiinngg aann eesssseennttiiaall ffoouunnddaattiioonn ffoorr ffuuttuurree iinnvveessttiiggaattiioonnss ooff tthhiiss
bbeenncchhmmaarrkk  ssyysstteemm..
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
MMaassssiivvee  BBllaacckk  HHoolleess  AAnndd  TThheeiirr  HHoosstt  GGaallaaxxiieess

IIDD:: 1155223399
SSeeaarrcchhiinngg  ffoorr  tthhee  UUVV  ccoouunntteerrppaarrtt  ooff  tthhee  eexxttrraaoorrddiinnaarryy  XX--rraayy  UUFFOO  iinn  tthhee  NNLLSSyy11
IIRRAASS1177002200++44554444

YYaaiirr KKrroonnggoolldd

UUnniivveerrssiiddaadd  NNaacciioonnaall  AAuuttoonnoommaa  ddee  MMeexxiiccoo  ((UUNNAAMM))
WWee rreecceennttllyy rreeppoorrtteedd tthhee fifirrsstt uunnaammbbiigguuoouuss ddiissccoovveerryy iinn hhiigghh rreessoolluuttiioonn XX--rraayy ddaattaa ooff aann uullttrraa ffaasstt oouuttflflooww
((UUFFOO)) wwiitthh vveelloocciittyy ~~..11cc.. TThhiiss wwiinndd,, iinn NNaarrrrooww LLiinnee SSeeyyffeerrtt 11 ggaallaaxxyy IIRRAASS1177002200++44554444,, rreepprreesseennttss ssoo ffaarr tthhee
mmoosstt ccoommppeelllliinngg ddeetteeccttiioonn ooff aann UUFFOO,, wwiitthh mmaannyy ddiiffffeerreenntt aabbssoorrppttiioonn lliinneess tthhaatt ggiivvee rriissee ttoo vveerryy hhiigghh
ssiiggnniifificcaannccee ddeetteeccttiioonnss.. TThhee cchhaarrggee ssttaatteess tthhaatt ffoorrmm tthhee wwiinndd cclleeaarrllyy iinnddiiccaattee aa llaarrggee rraannggee ooff iioonniizzaattiioonn
ssttaatteess iinn tthhee ggaass,, aanndd ssiiggnniifificcaanntt aabbssoorrppttiioonn bbyy LLyy aallpphhaa,, CC IIVV,, SSii IIVV aanndd NN VV ((aammoonngg ootthheerr iioonnss)) iiss eexxppeecctteedd
iinn tthhee UUVV bbaanndd.. TThhee ggooaall ooff oouurr pprrooppoosseedd pprrooggrraamm iiss ttoo oobbsseerrvvee aann cchhaarraacctteerriizzee tthhee bbeesstt XX--rraayy ddeetteecctteedd UUFFOO
iinn tthhee UUVV.. TThheessee oobbsseerrvvaattiioonnss aarree ccrruucciiaall ttoo ssttuuddyy iinn ggrreeaatt ddeettaaiill tthhee UUFFOO pphheennoommeennoonn,, aanndd uunnddeerrssttaanndd iittss
nnaattuurree aanndd iittss rreellaattiioonn ttoo tthhee nnaarrrrooww aabbssoorrppttiioonn lliinnee llooww vveelloocciittyy ssyysstteemmss.. OOnnllyy tthhrroouugghh ddeetteeccttiioonn ooff LLyy aallpphhaa
aabbssoorrppttiioonn iinn tthhee UUVV ddaattaa,, mmeeaassuurreemmeennttss ooff tthhee mmeettaalllliicciittyy ooff tthheessee wwiinnddss wwiillll bbee ppoossssiibbllee.. TThhee pprrooppoosseedd
pprrooggrraamm wwiillll hheellpp gguuiiddee nneeww tthheeoorreettiiccaall mmooddeellss ooff UUFFOOss oorriiggiinnss,, bbeeyyoonndd tthhee ssiimmppllee aaccttuuaall ppiiccttuurree tthhaatt pprreeddiiccttss
oonnllyy vveerryy hhiigghh iioonniizzaattiioonn FFee aabbssoorrppttiioonn.. UUVV ddaattaa aarree rreeqquuiirreedd ttoo uunnddeerrssttaanndd tthhee wwiinndd nnaattuurree aanndd llaauunncchhiinngg
mmeecchhaanniissmm ((wwhheetthheerr dduuee ttoo rraaddiiaattiioonn pprreessssuurree vviiaa lliinnee oorr ccoonnttiinnuuuumm ooppaacciittyy,, oorr mmaaggnneettiicc ffoorrcceess)).. FFuullllyy
cchhaarraacctteerriizziinngg tthhee wwiinndd pprrooppeerrttiieess wwiillll ppuutt ssttrroonnggeerr ccoonnssttrraaiinnttss iinn tthhee mmaassss oouuttflflooww aanndd kkiinneettiicc oouuttflflooww rraatteess
ooff tthheessee ssyysstteemmss,, aass wweellll aass iinn tthheeiirr ggeeoommeettrryy.. SSuucchh eessttiimmaatteess wwiillll ggiivvee aa mmuucchh cclleeaarreerr ppiiccttuurree ooff UUFFOOss
ffeeeeddbbaacckk ppootteennttiiaall,, aanndd wwiillll pprroovviiddee cclluueess oonn tthhee ffeeeeddbbaacckk mmooddee iinn aaccttiioonn ((ee..gg.. eenneerrggyy ccoonnsseerrvviinngg vvss..
mmoommeennttuumm  ccoonnsseerrvviinngg))..
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1155224400
CCaauugghhtt  iinn  tthhee  AAcctt::  UUVV  ssppeeccttrroossccooppyy  ooff  tthhee  eejjeeccttaa--ccoommppaanniioonn  ccoolllliissiioonn  ffrroomm  aa
ttyyppee  IIaa  ssuuppeerrnnoovvaa

SShhrriinniivvaass KKuullkkaarrnnii

CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy
TThheerree iiss nnooww ssiiggnniifificcaanntt oobbsseerrvvaattiioonnaall eevviiddeennccee ffoorr bbootthh ooff tthhee lleeaaddiinngg mmooddeellss pprrooppoosseedd ttoo eexxppllaaiinn tthhee oorriiggiinn
ooff ttyyppee IIaa ssuuppeerrnnoovvaaee ((SSNNee)).. WWhhiillee tthhee mmaajjoorriittyy ooff SSNNee IIaa lliikkeellyy ccoommee ffrroomm tthhee mmeerrggeerr ooff ttwwoo wwhhiittee ddwwaarrff
((WWDD)) ssttaarrss ((kknnoowwnn aass tthhee ddoouubbllee ddeeggeenneerraattee mmooddeell)),, aa ssiiggnniifificcaanntt ffrraaccttiioonn aarree tthhee rreessuulltt ooff aa WWDD aaccccrreettiinngg
mmaassss ffrroomm tthhee hhyyddrrooggeenn eennvveellooppee ooff aa bbiinnaarryy ccoommppaanniioonn ((kknnoowwnn aass tthhee ssiinnggllee ddeeggeenneerraattee mmooddeell)).. EEvveennttuuaallllyy,,
aass tthhee aaccccrreettiinngg WWDD aapppprrooaacchheess tthhee CChhaannddrraasseekkhhaarr lliimmiitt,, tthhee oonnsseett ooff uunnssttaabbllee bbuurrnniinngg ooccccuurrss uullttiimmaatteellyy
lleeaaddiinngg ttoo aa tthheerrmmoonnuucclleeaarr eexxpplloossiioonn.. WWiitthh oobbsseerrvvaattiioonnaall eevviiddeennccee ffoorr bbootthh cchhaannnneellss fifirrmmllyy iinn ppllaaccee,, ffuuttuurree
eeffffoorrttss  ttoo  bbeetttteerr  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  pprrooggeenniittoorrss  ooff  SSNNee  IIaa  wwiillll  rreeqquuiirree  ddeettaaiilleedd  ssttuuddiieess  ooff  iinnddiivviidduuaall  ssyysstteemmss..

AA ffuunnddaammeennttaall eexxppeeccttaattiioonn ooff tthhee ssiinnggllee ddeeggeenneerraattee mmooddeell iiss tthhaatt tthhee ccoolllliissiioonn ooff tthhee bbllaasstt wwaavvee wwiitthh tthhee
ddoonnoorr ssttaarr wwiillll pprroodduuccee aa uunniiqquuee ssiiggnnaattuurree ---- aa bbrriigghhtt aanndd rraappiiddllyy ddeecclliinniinngg UUVV ppuullssee.. TThhiiss UUVV ssiiggnnaall hhaass oonnllyy
bbeeeenn pprreevviioouussllyy oobbsseerrvveedd iinn aa ssiinnggllee SSNN.. HHeerree,, wwee pprrooppoossee ttoo uunnddeerrttaakkee SSTTIISS UUVV ssppeeccttrroossccooppyy ooff oonnee iinnffaanntt
ttyyppee IIaa SSNN wwiitthh ssiimmiillaarrllyy ssttrroonngg UUVV eemmiissssiioonn.. TThhee ssppeeccttrraa wwiillll pprroovviiddee uunniiqquuee aanndd ddeettaaiilleedd iinnssiigghhtt iinnttoo tthhee
eejjeeccttaa--ccoommppaanniioonn iinntteerraaccttiioonn wwhhiillee aallssoo pprroobbiinngg tthhee cchheemmiiccaall aabbuunnddaannccee ooff tthhee oouutteerrmmoosstt llaayyeerrss ooff tthhee SSNN
eejjeeccttaa.. TThhee eejjeeccttaa--ccoommppaanniioonn ssiiggnnaattuurree iiss oonnllyy vviissiibbllee UUVV,, aanndd HHSSTT//SSTTIISS iiss tthhee oonnllyy iinnssttrruummeenntt ccaappaabbllee ooff
oobbttaaiinniinngg  tthhee  ssppeeccttrraa  tthhaatt  aarree  nneeeeddeedd  aass  aa  ddeettaaiilleedd  pprroobbee  ooff  tthhee  iinntteerraaccttiioonn  pphhyyssiiccss..
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPooppuullaattiioonnss

IIDD:: 1155007788
IInniittiiaall  ccoonnddiittiioonnss  ooff  mmuullttiippllee  ppooppuullaattiioonnss  iinn  tthhee  ddyynnaammiiccaallllyy  mmoosstt  pprriissttiinnee
gglloobbuullaarr  cclluusstteerr,,  NNGGCC  22441199

SSooeerreenn LLaarrsseenn

RRaaddbboouudd  UUnniivveerrssiitteeiitt  NNiijjmmeeggeenn
TThhee rreemmoottee gglloobbuullaarr cclluusstteerr ((GGCC)) NNGGCC 22441199 iiss uunniiqquuee iinn tthhee MMiillkkyy WWaayy bbyy hhaavviinngg aa hhaallff--mmaassss rreellaaxxaattiioonn ttiimmee
tthhaatt eexxcceeeeddss tthhee aaggee ooff tthhee UUnniivveerrssee.. TThhiiss mmaakkeess iitt aann iiddeeaall ttaarrggeett ffoorr ssttuuddyyiinngg tthhee iinniittiiaall ssppaattiiaall ddiissttrriibbuuttiioonnss
ooff ssuubb--ppooppuullaattiioonnss wwiitthhiinn tthhee cclluusstteerr.. MMoosstt sscceennaarriiooss ffoorr tthhee oorriiggiinn ooff mmuullttiippllee ppooppuullaattiioonnss iinn GGCCss pprreeddiicctt tthhaatt
eennrriicchheedd ((""22nndd--ggeenneerraattiioonn"")) ssttaarrss sshhoouulldd hhaavvee aa mmoorree cceennttrraallllyy ccoonncceennttrraatteedd rraaddiiaall ddiissttrriibbuuttiioonn tthhaann tthhee
pprriissttiinnee ssttaarrss.. TThhiiss hhaass iinnddeeeedd bbeeeenn ffoouunndd bbyy aa nnuummbbeerr ooff ssttuuddiieess ffoorr tthhee oouutteerr rreeggiioonnss ooff GGCCss,, aalltthhoouugghh
tthheessee ((mmoossttllyy ggrroouunndd--bbaasseedd)) ssttuuddiieess ggeenneerraallllyy ddiidd nnoott pprroobbee tthhee cceenntteerr.. WWee hhaavvee rreecceennttllyy ffoouunndd tthhee ooppppoossiittee
ttrreenndd ffrroomm HHSSTT oobbsseerrvvaattiioonnss ooff tthhee cceennttrraall rreeggiioonnss ooff tthhee GGCC MM1155,, wwhheerree tthhee eennrriicchheedd ssttaarrss aarree tthhee lleeaasstt
cceennttrraallllyy ccoonncceennttrraatteedd.. TThhiiss ssuuggggeessttss aa mmoorree ccoommpplleexx ssiittuuaattiioonn tthhaann iimmpplliieedd bbyy mmoosstt ffoorrmmaattiioonn sscceennaarriiooss..
HHeerree wwee pprrooppoossee ttoo ddeetteerrmmiinnee tthhee rraaddiiaall ddiissttrriibbuuttiioonnss ooff ssuubbppooppuullaattiioonnss iinn tthhee cceennttrraall rreeggiioonnss ooff NNGGCC 22441199
aanndd ddeetteerrmmiinnee wwhheetthheerr iitt ffoorrmmeedd wwiitthh aa mmoorree cceennttrraallllyy ccoonncceennttrraatteedd pprriissttiinnee ppooppuullaattiioonn.. TThhiiss uunniiqquuee,,
ddyynnaammiiccaallllyy pprriissttiinnee eennvviirroonnmmeenntt iiss ffrreeee ooff tthhee ddyynnaammiiccaall eeffffeeccttss ((ssuucchh aass oorrbbiittaall mmiixxiinngg aanndd mmaassss
sseeggrreeggaattiioonn)) tthhaatt mmaayy hhaavvee mmooddiififieedd tthhee ssppaattiiaall ddiissttrriibbuuttiioonnss iinn ootthheerr cclluusstteerrss,, aanndd wwiillll tthhuuss ddiirreeccttllyy rreeflfleecctt
tthhee iinniittiiaall ccoonnddiittiioonnss.. WWee wwiillll uussee FF333366WW aanndd FF334433NN ddaattaa ttoo uunnaammbbiigguuoouussllyy sseeppaarraattee pprriissttiinnee aanndd eennrriicchheedd
ssttaarrss,, bbaasseedd oonn tthheeiirr NN aabbuunnddaanncceess ((tthhaatt aarree eennhhaanncceedd bbyy aabboouutt 22 ddeexx iinn eennrriicchheedd ssttaarrss)).. BByy ccoommbbiinniinngg tthheessee
ddaattaa wwiitthh aarrcchhiivvaall oobbsseerrvvaattiioonnss aatt lloonnggeerr wwaavveelleennggtthhss,, wwee wwiillll aallssoo ddeetteerrmmiinnee tthhee HHee aabbuunnddaanncceess ooff tthhee
ddiiffffeerreenntt  ppooppuullaattiioonnss..
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  IIGGMM

IIDD:: 1155224411
CClluummppyy  SSttaarr  FFoorrmmaattiioonn  iinn  LLooccaall  LLIIRRGGSS

KKiirrsstteenn LLaarrssoonn

CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy
NNeeaarr IIRR PPaaBBeettaa aanndd PPaaAAllpphhaa iimmaaggiinngg ooff LLuummiinnoouuss IInnffrraarreedd GGaallaaxxiieess ((LLIIRRGGss)) hhaavvee rreevveeaalleedd tthhaatt llooccaall LLIIRRGGss hhoosstt
mmaannyy lluummiinnoouuss cclluummppyy ssttaarr ffoorrmmiinngg rreeggiioonnss.. TThheessee ssttaarr ffoorrmmiinngg rreeggiioonnss rraannggee iinn SSFFRR ffrroomm ((..000011 ttoo 1100
MMssuunn//yyrr)) aanndd ssppaann tthhee rraannggee ffrroomm llooccaall ggaallaaxxiieess ttoo tthhoossee ffoouunndd aatt hhiigghh rreeddsshhiifftt ((11<< zz << 33));;tthhuuss,, bbrriiddggiinngg tthhee
ggaapp bbeettwweeeenn tthhee llooccaall aanndd tthhee hhiigghh--zz uunniivveerrssee.. SSttaarr--ffoorrmmaattiioonn iinn hhiigghh--zz ggaallaaxxiieess iiss oofftteenn ccoonncceennttrraatteedd iinn
lluummiinnoouuss ssttaarr--ffoorrmmiinngg `̀cclluummppss'' tthhaatt aarree ssiiggnniifificcaannttllyy llaarrggeerr aanndd mmoorree lluummiinnoouuss tthhaann tthhoossee oobbsseerrvveedd iinn nnoorrmmaall
ggaallaaxxiieess iinn tthhee llooccaall uunniivveerrssee.. TThheessee llaarrggee cclluummppss ooff ssttaarr--ffoorrmmaattiioonn aarree tthhoouugghhtt ttoo bbee tthhee pprroodduucctt ooff hhiigghh ggaass
ffrraaccttiioonnss iinn ttuurrbbuulleenntt ddiisskkss.. WWee pprrooppoossee ttoo oobbttaaiinn nnaarrrrooww--bbaanndd PPaaBBeettaa iimmaaggiinngg ooff 2200 llooccaall LLIIRRGGss wwiitthh hhiigghh
mmoolleeccuullaarr ggaass ffrraaccttiioonnss ((MMGGFF >> 2200%%)) ttoo ssttuuddyy tthhee kkeeyy pphhyyssiiccaall pprrooppeerrttiieess ooff ssttaarr ffoorrmmiinngg cclluummppss iinn tthheessee
hhiigghh ggaass eennvviirroonnmmeennttss.. WWee wwiillll mmeeaassuurree tthhee ssiizzeess,, lluummiinnoossiittiieess,, aanndd eenneerrggyy iinnppuutt ooff cclluummppss ooff yyoouunngg mmaassssiivvee
ssttaarrss tthhaatt aarree ccuurrrreennttllyy bbeeiinngg ffoorrmmeedd.. TThhee ggooaallss ooff tthhiiss pprroojjeecctt aarree:: ((11)) ttoo iinnvveessttiiggaattee tthhee rroollee ooff ssttaarr
ffoorrmmaattiioonn rraattee,, MMGGFF,, aanndd ggaallaaxxyy iinntteerraaccttiioonnss oonn tthhee cclluummpp lluummiinnoossiittyy ffuunnccttiioonn ((22)) ttoo tteesstt iiff hhiigghheerr MMGGFF LLIIRRGGss
pprroodduuccee ssttaarr ffoorrmmiinngg cclluummppss wwiitthh hhiigghheerr SSFFRR ddeennssiittiieess aanndd ((33)) ddiirreeccttllyy ccoommppaarree oouurr rreessuullttss ssttaarr ffoorrmmiinngg
cclluummppss iinn llooccaall nnoorrmmaall ssttaarr ffoorrmmiinngg ggaallaaxxiieess,, hhiigghh rreeddsshhiifftt ggaallaaxxiieess oobbsseerrvveedd aatt tthhee hhiigghheesstt ssppaattiiaall rreessoolluuttiioonn
uussiinngg  ggrraavviittaattiioonnaall  lleennssiinngg,,  aanndd  ssttaattee  ooff  tthhee  aarrtt  ggaallaaxxyy  ssiimmuullaattiioonnss..

119944 66//2277//22001177

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: AARR
MMaassssiivvee  BBllaacckk  HHoolleess  AAnndd  TThheeiirr  HHoosstt  GGaallaaxxiieess

IIDD:: 1155003344
OObbsseerrvviinngg  AAGGNN  FFeeeeddbbaacckk  DDoowwnn--tthhee--BBaarrrreell  UUssiinngg  AAssssoocciiaatteedd  AAbbssoorrbbeerrss  aatt  zz  <<~~
11..55

MMaarriiee  WWiinnggyyeeee LLaauu

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  CCrruuzz
OObbsseerrvvaattiioonnss hhaavvee sshhoowwnn aa hhiigghh iinncciiddeennccee ooff hhiigghhllyy iioonniizzeedd aabbssoorrbbeerrss wwiitthhiinn sseevveerraall tthhoouussaanndd kkmm//ss ooff tthhee
eemmiissssiioonn rreeddsshhiifftt ooff AAGGNNss,, wwhhiicchh aarree tteerrmmeedd nnaarrrrooww aassssoocciiaatteedd aabbssoorrppttiioonn lliinnee ssyysstteemmss ((NNAAAALLss)).. OObbsseerrvvaattiioonnss
ooff ggaass ssuurrrroouunnddiinngg qquuaassaarr--hhoosstt ggaallaaxxiieess iinn ccoommppaarriissoonn ttoo NNAAAALLss oonn cciirrccuummggaallaaccttiicc ssccaalleess hhaavvee ffoouunndd
aanniissoottrrooppiicc iioonniizziinngg rraaddiiaattiioonn,, wwhhiicchh mmaayy ttrraannssllaattee ttoo aanniissoottrrooppyy iinn AAGGNN ffeeeeddbbaacckk.. WWhhiillee zz >>~~ 22 NNAAAALLss hhaavvee
bbeeeenn eexxtteennssiivveellyy ssuurrvveeyyeedd iinn ooppttiiccaall ddaattaasseettss,, aannaallyysseess aatt zz <<~~ 11..55 hhaavvee bbeeeenn lliimmiitteedd ttoo ssmmaallll ssaammpplleess wwiitthh
uunnddeerruuttiilliizzeedd  oobbsseerrvvaattiioonnaall  ccoonnssttrraaiinnttss..  

WWee pprrooppoossee aann eexxhhaauussttiivvee,, aarrcchhiivvaall sseeaarrcchh ooff HHII,, CCIIVV,, NNVV,, OOVVII nnaarrrrooww aabbssoorrbbeerrss aatt vveelloocciittyy sseeppaarraattiioonn >>
--1100000000 kkmm//ss ffrroomm tthhee ssyysstteemmiicc rreeddsshhiifftt iinn zz <<~~ 11..55 AAGGNNss.. OOuurr ggooaall iiss ttoo eexxaammiinnee tthheeiirr pphhyyssiiccaall ccoonnddiittiioonnss
aanndd ssttaattiissttiiccaall pprrooppeerrttiieess,, uussiinngg aa ssaammppllee ooff uunnpprreecceeddeenntteedd ssiizzee.. WWee wwiillll aasssseessss tthheeiirr kkiinneemmaattiiccss,, cchheemmiiccaall
aabbuunnddaanncceess,, iioonniizzaattiioonn ssttaatteess,, aanndd ddiissttaanncceess ttoo tthhee hhoosstt AAGGNN.. WWee wwiillll aasssseessss ccoorrrreellaattiioonn ppaatttteerrnnss aammoonngg
pprrooppeerrttiieess ooff NNAAAALLss aanndd AAGGNN lluummiinnoossiittyy.. WWee wwiillll ccoommppaarree tthhee lliinnee--ooff--ssiigghhtt cciirrccuummggaallaaccttiicc mmeeddiiuumm ttoo ssttuuddiieess
ooff cciirrccuummggaallaaccttiicc mmeeddiiuumm ttrraannssvveerrssee ttoo tthhee AAGGNN ttoo aasssseessss AAGGNN ffeeeeddbbaacckk.. IInn ccoonnttrraasstt ttoo tthhee hhiigghh--zz uunniivveerrssee,,
AAGGNNss aatt zz <<~~ 11..55 hhaavvee mmoorree pprreecciisseellyy mmeeaassuurreedd ssyysstteemmiicc rreeddsshhiiffttss,, wwhhiicchh wwiillll eennaabbllee uuss ttoo sseeaarrcchh ffoorr ssiiggnnss
ooff ccoohheerreenntt oouuttflfloowwss aanndd iinnffaalllliinngg ggaass,, aanndd sseeppaarraatteellyy aannaallyyzzee ppoossssiibbllee iinnflfloowwss ffoorr tthhee fifirrsstt ttiimmee.. MMoorreeoovveerr,, tthhee
lloowweerr  IIGGMM  ooppaacciittyy  wwiillll  aallllooww  mmuucchh  hhiigghheerr  sseennssiittiivviittyy  ttoo  tthhee  ffaarr  aanndd  eexxttrreemmee  UUVV  ddiiaaggnnoossttiiccss..  

WWee wwiillll rreelleeaassee aa ddaattaabbaassee ooff UUVV ssppeeccttrraa ccrroossss--mmaattcchheedd wwiitthh ooppttiiccaall ssppeeccttrraa ooff tthhee ssaammee AAGGNNss,, wwiitthh
iimmpprroovveedd  ccoonnttiinnuuuumm  fifittss  aanndd  iiddeennttiifificcaattiioonnss  ooff  aassssoocciiaatteedd  aabbssoorrppttiioonn  lliinneess..
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SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
PPllaanneettss  aanndd  PPllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 1155113399
MMeettaallss  ffrroomm  ddeeeepp  aattmmoosspphheerree  ttoo  eexxoosspphheerree  iinn  hhoott--JJuuppiitteerrss

AAllaaiinn LLeeccaavveelliieerr  ddeess
EEttaannggss

CCNNRRSS,,  IInnssttiittuutt  dd''AAssttrroopphhyyssiiqquuee  ddee  PPaarriiss
WWiitthh SSTTIISS//UUVV oobbsseerrvvaattiioonnss wwee ddeetteecctteedd mmaaggnneessiiuumm aattoommss aatt hhiigghh aallttiittuuddee iinn tthhee aattmmoosspphheerree ooff tthhee hhoott--
JJuuppiitteerr HHDD220099445588bb,, pprroobbiinngg lloowweerr rreeggiioonnss iinn tthhee aattmmoosspphheerree tthhaann pprreevviioouussllyy ddoonnee wwiitthh LLyymmaann--aallpphhaa
oobbsseerrvvaattiioonnss.. HHeerree wwee pprrooppoossee ttoo sseeaarrcchh ffoorr mmaaggnneessiiuumm aanndd ootthheerr hheeaavvyy ssppeecciieess iinn eessccaappiinngg aattmmoosspphheerreess ooff
22 ggiiaanntt ppllaanneettss oorrbbiittiinngg hhoott AA aanndd FF--ttyyppee ssttaarrss..TThhee pprrooppoosseedd oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll pprroovviiddee uunnpprreecceeddeenntteedd
iinnffoorrmmaattiioonn oonn tthhee pphhyyssiiccaall ccoonnddiittiioonnss ((vveelloocciittyy,, tteemmppeerraattuurree,, aanndd ddeennssiittyy)) iinn tthhee uuppppeerr aattmmoosspphheerree ooff tthheessee
ttwwoo hhoott--JJuuppiitteerrss.. TTaarrggeettss hhaavvee bbeeeenn sseelleecctteedd ffoorr tthhee eexxppeecctteedd hhiigghh ssiiggnniifificcaannccee lleevveell ooff tthhee aattmmoosspphheerriicc
ddeetteeccttiioonnss ((>>1100 ssiiggmmaa)).. TThheessee eexxooppllaanneettss pprreesseenntt ffaavvoorraabbllee ccoonnfifigguurraattiioonn ffoorr uuppppeerr aattmmoosspphheerree oobbsseerrvvaattiioonnss
bbeeccaauussee ooff tthhee ccoommbbiinnaattiioonn ooff hhiigghh eessccaappee rraatteess aanndd llaarrggee ssppaattiiaall eexxtteennssiioonnss ooff tthhee mmaaggnneessiiuumm cclloouuddss
ssuurrrroouunnddiinngg tthheemm,, dduuee ttoo tthhee llaarrggee eenneerrggeettiicc rraaddiiaattiioonnss ffrroomm tthhee hhoossttiinngg AA aanndd FF--ttyyppee ssttaarrss.. TThhee aattmmoosspphheerriicc
ssiiggnnaattuurreess  ooff  tthhee  mmaaggnneessiiuumm  aanndd  ootthheerr  mmeettaallss  aarree  tthheerreeffoorree  eexxppeecctteedd  ttoo  bbee  eeaassiillyy  ddeetteeccttaabbllee..  
MMoorreeoovveerr,, tthhee ttwwoo sseelleecctteedd eexxooppllaanneettss hhaavvee hhiigghhllyy ddiiffffeerreenntt eeqquuiilliibbrriiuumm tteemmppeerraattuurreess,, bbeellooww aanndd aabboovvee tthhee
MMggSSiiOO33 ccoonnddeennssaattiioonn tteemmppeerraattuurree.. CCoonnsseeqquueennttllyy,, bbeeccaauussee tthhee mmeettaallss oobbsseerrvveedd iinn tthhee eessccaappiinngg flflooww oorriiggiinnaattee
ffrroomm ddeeeeppeerr iinn tthhee aattmmoosspphheerree wwhheerree hhaazzee ccaann ccoonnddeennssaattee,, tthhee oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll ccoonnssttrraaiinn tthhee pphhyyssiiccaall
pprroocceesssseess  ttaakkiinngg  ppllaaccee  iinn  tthhee  cclloouuddss  tthhaatt  ccaannnnoott  bbee  oobbsseerrvveedd  ddiirreeccttllyy..
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SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  IIGGMM

IIDD:: 1155331133
TThhee  AAGGNN  IImmppaacctt  oonn  tthhee  CCiirrccuummggaallaaccttiicc  MMeeddiiuumm  ooff  CCeenn  AA

NNiiccoollaass LLeehhnneerr

UUnniivveerrssiittyy  ooff  NNoottrree  DDaammee
TThheerree sseeeemmss ttoo bbee bbrrooaadd aaggrreeeemmeenntt tthhaatt ffeeeeddbbaacckk ffrroomm AAGGNN ppllaayyss aa ccrriittiiccaall rroollee iinn ttrraannssffoorrmmiinngg mmaassssiivvee ssttaarr
ffoorrmmiinngg ggaallaaxxiieess ttoo qquuiieesscceenntt oonneess aanndd kkeeeeppiinngg tthheemm qquueenncchheedd tthheerreeaafftteerr.. TThhrroouugghh tthhee eemmiissssiioonn ooff ccooppiioouuss
aammoouunnttss ooff rraaddiiaattiioonn eemmiitttteedd iinn tthhee aaccttiivvee QQSSOO//AAGGNN pphhaassee aanndd tthhee ddeeppoossiittiioonn ooff tthheerrmmaall aanndd mmeecchhaanniiccaall
eenneerrggyy oonn ssccaalleess ooff hhuunnddrreeddss ooff kkppcc dduurriinngg tthhee rraaddiioo pphhaassee,, AAGGNN ffeeeeddbbaacckk sshhiiffttss tthhee tteemmppeerraattuurreess aanndd
iioonniizzaattiioonn ssttaatteess ooff tthhee ggaass iinn tthhee cciirrccuummggaallaaccttiicc mmeeddiiuumm ((CCGGMM)) ooff tthheessee ggaallaaxxiieess ttoo hhiigghheerr eenneerrggiieess,,
ssuupppprreessssiinngg ccoooolliinngg tthhaatt mmiigghhtt ootthheerrwwiissee pprroovviiddee ffuueell ffoorr nneeww ssttaarr ffoorrmmaattiioonn.. WWee pprrooppoossee ttoo oobbsseerrvvee
aabbssoorrppttiioonn lliinneess ffrroomm tthhee CCGGMM ooff tthhee nneeaarrbbyy,, vveerryy wweellll--ssttuuddiieedd ggiiaanntt rraaddiioo--lloobbee ggaallaaxxyy CCeenn AA ttoo sseeaarrcchh ddiirreeccttllyy
ffoorr tthhee ssiiggnnaall ooff AAGGNN ffeeeeddbbaacckk iimmppaaccttiinngg tthhee CCGGMM ooff aa ggaallaaxxyy.. WWee wwiillll ttaarrggeett 44 bbaacckkggrroouunndd QQSSOOss pprroojjeecctteedd
227700--334400 kkppcc ffrroomm tthhee ggaallaaxxyy aatt aa rraannggee ooff aazziimmuutthhaall aanngglleess rreellaattiivvee ttoo tthhee 330000 kkppcc--lloonngg jjeettss aanndd 11 ""ccoonnttrrooll""
ssiigghhtt lliinnee wweellll aawwaayy ffrroomm tthhee jjeettss.. TThheessee ssppeeccttrraa wwiillll pprroovviiddee pprroobbeess ooff tthhee iioonniizzaattiioonn bbaallaannccee aanndd kkiinneemmaattiicc
ssttrruuccttuurree ooff tthhee ccooooll//wwaarrmm CCGGMM.. TThhiiss wwiillll bbee tthhee fifirrsstt aatttteemmpptt ttoo ddiisssseecctt tthhee ccooooll//wwaarrmm ggaass iinn aa CCGGMM
uunnddeerrggooiinngg  iinntteerraaccttiioonnss  wwiitthh  aann  aaccttiivvee  AAGGNN..

119977 66//2277//22001177

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: AARR
MMaassssiivvee  BBllaacckk  HHoolleess  AAnndd  TThheeiirr  HHoosstt  GGaallaaxxiieess

IIDD:: 1155003355
WWhhaatt''ss  iinn  tthhee  WWiinndd??    DDeetteerrmmiinniinngg  tthhee  PPrrooppeerrttiieess  ooff  OOuuttflfloowwiinngg  GGaass  iinn  PPoowweerrffuull
BBrrooaadd  AAbbssoorrppttiioonn  LLiinnee  QQuuaassaarrss

KKaarreenn LLeeiigghhllyy

UUnniivveerrssiittyy  ooff  OOkkllaahhoommaa  NNoorrmmaann  CCaammppuuss
AA  ssiiggnniifificcaanntt  ffrraaccttiioonn  ooff  qquuaassaarrss  eexxhhiibbiittss  bblluueesshhiifftteedd  bbrrooaadd
aabbssoorrppttiioonn  lliinneess  ((BBAALLss))  iinn  tthheeiirr  rreesstt--UUVV  ssppeeccttrraa,,  iinnddiiccaattiinngg  ppoowweerrffuull
oouuttflfloowwss  eemmeerrggiinngg  ffrroomm  tthhee  cceennttrraall  eennggiinnee..  TThheessee  oouuttflfloowwss  mmaayy  rreemmoovvee
aanngguullaarr  mmoommeennttuumm  ttoo  eennaabbllee  bbllaacckk  hhoollee  ggrroowwtthh,,  eennrriicchh  tthhee  iinntteerrggaallaaccttiicc
mmeeddiiuumm  wwiitthh  mmeettaallss,,  aanndd  ttrriiggggeerr  qquueenncchhiinngg  ooff  ssttaarr  ffoorrmmaattiioonn  iinn
ggaallaaxxiieess..    DDeessppiittee  yyeeaarrss  ooff  ssttuuddyy,,  tthhee  pphhyyssiiccaall  ccoonnddiittiioonnss  ooff  tthhee
oouuttflfloowwiinngg  ggaass  aarree  ppoooorrllyy  uunnddeerrssttoooodd..    TThhee  hhaannddffuull  ooff  oobbjjeeccttss  tthhaatt  hhaavvee
bbeeeenn  ssuubbjjeecctteedd  ttoo  ddeettaaiilleedd  aannaallyyssiiss  aarree  aattyyppiiccaall  aanndd  cchhaarraacctteerriizzeedd  bbyy
rreellaattiivveellyy  nnaarrrrooww  lliinneess  wwhheerree  bblleennddiinngg  iiss  uunniimmppoorrttaanntt..    HHoowweevveerr,,
iinnvveessttiiggaattiinngg  mmoorree  ppoowweerrffuull  BBAALL  qquuaassaarrss  wwiillll  ggiivvee  uuss  bbeetttteerr  iinnssiigghhtt
iinnttoo  tthhee  ttyyppeess  ooff  oouuttflfloowwss  mmuucchh  mmoorree  lliikkeellyy  ttoo  iimmppaacctt  ggaallaaxxyy
eevvoolluuttiioonn..

SSiimmBBAALL  iiss  aa  nnoovveell  ssppeeccttrraall  ssyynntthheessiiss  fifittttiinngg  mmeetthhoodd  ffoorr  BBAALL  qquuaassaarrss
tthhaatt  uusseess  BBaayyeessiiaann  mmooddeell  ccaalliibbrraattiioonn  ttoo  ccoommppaarree  ssyynntthheettiicc  ttoo  oobbsseerrvveedd
ssppeeccttrraa..    WWiitthh  tthhee  mmooddeell  iinnppuuttss  ooff  iioonniizzaattiioonn  ppaarraammeetteerr,,  ccoolluummnn
ddeennssiittyy,,  aanndd  ccoovveerriinngg  ffrraaccttiioonn  ssppeecciififieedd,,  tthhee  ggaass  pprrooppeerrttiieess  ggiivviinngg
rriissee  ttoo  tthhee  BBAALL  ffeeaattuurreess  ccaann  bbee  ddeetteerrmmiinneedd..    WWee  pprrooppoossee  ttoo  aappppllyy
SSiimmBBAALL  ttoo  aarrcchhiivvaall  ssppeeccttrraa  ooff  aa  ssaammppllee  ooff  1144  lluummiinnoouuss  BBAALL  qquuaassaarrss  ttoo  
cchhaarraacctteerriizzee  tthheeiirr  bbuullkk  oouuttflflooww  pprrooppeerrttiieess  aass  aa  ffuunnccttiioonn  ooff  vveelloocciittyy

119988 66//2277//22001177

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: AARR
GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  IIGGMM

IIDD:: 1155003366
AA  NNeeww  PPrroobbee  ooff  DDuusstt  AAtttteennuuaattiioonn  iinn  SSttaarr--FFoorrmmiinngg  GGaallaaxxiieess

CCllaauuss LLeeiitthheerreerr

SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee
WWee pprrooppoossee ttoo ddeevveelloopp,, ccaalliibbrraattee aanndd tteesstt aa nneeww tteecchhnniiqquuee ttoo mmeeaassuurree dduusstt aatttteennuuaattiioonn iinn ssttaarr--ffoorrmmiinngg
ggaallaaxxiieess.. TThhee tteecchhnniiqquuee uuttiilliizzeess tthhee ssttrroonngg sstteellllaarr--wwiinndd eemmiissssiioonn lliinneess iinn WWoollff--RRaayyeett ssttaarrss,, wwhhiicchh aarree rroouuttiinneellyy
oobbsseerrvveedd iinn ggaallaaxxyy ssppeeccttrraa llooccaallllyy aanndd uupp ttoo rreeddsshhiifftt 33.. TThhee HHee IIII 11664400 aanndd 44668866 ffeeaattuurreess aarree rreeccoommbbiinnaattiioonn
lliinneess wwhhoossee iinnttrriinnssiicc rraattiioo iiss aallmmoosstt eexxcclluussiivveellyy ddeetteerrmmiinneedd bbyy aattoommiicc pphhyyssiiccss.. TThheerreeffoorree iitt ccaann sseerrvvee aass aa
sstteellllaarr dduusstt pprroobbee iinn tthhee ssaammee wwaayy aass tthhee nneebbuullaarr hhyyddrrooggeenn--lliinnee rraattiioo ccaann bbee uusseedd ttoo mmeeaassuurree tthhee rreeddddeenniinngg
ooff tthhee ggaass pphhaassee.. AArrcchhiivvaall ssppeeccttrraa ooff WWoollff--RRaayyeett ssttaarrss wwiillll bbee aannaallyyzzeedd ttoo ccaalliibbrraattee tthhee mmeetthhoodd,, aanndd
ppaanncchhrroommaattiicc FFOOSS aanndd SSTTIISS ssppeeccttrraa ooff nneeaarrbbyy ssttaarr--ffoorrmmiinngg ggaallaaxxiieess wwiillll bbee uusseedd aass aa fifirrsstt aapppplliiccaattiioonn.. TThhee nneeww
tteecchhnniiqquuee aalllloowwss uuss ttoo ssttuuddyy sstteellllaarr aanndd nneebbuullaarr aatttteennuuaattiioonn iinn ggaallaaxxiieess sseeppaarraatteellyy aanndd ttoo tteesstt iittss eeffffeeccttss aatt
ddiiffffeerreenntt  sstteellllaarr  aaggee  aanndd  mmaassss  rreeggiimmeess..

119999 66//2277//22001177

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1155334477
RRaappiidd  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,, cchhaarraacctteerriissee tthheeiirr eennvviirroonnmmeennttss aanndd pprroovviiddee iinnffoorrmmaattiioonn ttoo hhoonnee ffuurrtthheerr sseeaarrcchheess.. TThheessee
oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll pprroovviiddee aa uunniiqquuee aanndd ppoowweerrffuull vviieeww ooff aa nneewwllyy ddiissccoovveerreedd,, bbuutt lloonngg aawwaaiitteedd ccllaassss ooff
aassttrroonnoommiiccaall  oobbjjeecctt..

220000 66//2277//22001177

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: SSNNAAPP
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1155334488
TThhee  ccoouunntteerrppaarrttss  aanndd  eennvviirroonnmmeennttss  ooff  mmaaggnneettaarrss

AAnnddrreeww LLeevvaann

TThhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  WWaarrwwiicckk
WWee rreeqquueesstt aa sseerriieess ooff SSNNAAPPSSHHOOTT oobbsseerrvvaattiioonnss ooff tthhee llooccaattiioonnss ooff hhiigghhllyy mmaaggnneettiicc nneeuuttrroonn ssttaarrss ---- ssoo ccaalllleedd
mmaaggnneettaarrss.. OOuurr mmuullttiiccoolloouurr oobbsseerrvvaattiioonnss,, iinn ttaannddeemm wwiitthh eexxttaanntt ssuubb--aarrccsseeccoonndd llooccaalliissaattiioonnss ffrroomm CChhaannddrraa,, wwiillll
eennaabbllee tthhee uunnaammbbiigguuoouuss iiddeennttiifificcaattiioonn ooff aa ssaammppllee ooff mmaaggnneettaarr ccoouunntteerrppaarrttss ffoorr tthhee fifirrsstt ttiimmee,, wwhhiillee aallssoo
pprroovviiddiinngg aann uunnppaarraalllleelleedd vviieeww ooff tthhee mmaaggnneettaarr eennvviirroonnmmeenntt.. OOnnccee ffoouunndd tthheessee mmaaggnneettaarr ccoouunntteerrppaarrttss wwiillll
pprroovviiddee uunniiqquuee iinnssiigghhttss iinnttoo mmaaggnneettaarr eemmiissssiioonn mmeecchhaanniissmmss,, ppiinnppooiinntt tthhee sstteellllaarr cclluusstteerrss ooff tthheeiirr bbiirrtthh,, eennaabbllee
lloonngg tteerrmm pprrooppeerr mmoottiioonnss tthhaatt wwiillll aallllooww tthhee ddyynnaammiiccss ((ee..gg.. kkiicckkss)) ooff mmaaggnneettaarrss ttoo bbee ccoommppaarreedd ttoo nnoorrmmaall
ppuullssaarrss,, aanndd pprroovviiddee ttaarrggeettss ffoorr JJWWSSTT ssppeeccttrroossccooppyy,, uunnddeerrppiinnnniinngg tthhee nneexxtt ddeeccaaddee ooff eeffffoorrttss ttoo uunnddeerrssttaanndd
tthheessee eexxttrreemmee nneeuuttrroonn ssttaarrss,, tthheeiirr oorriiggiinn aanndd tthheeiirr rroolleess aass cceennttrraall eennggiinneess iinn mmaannyy ooff tthhee mmoosstt ppoowweerrffuull
eexxpplloossiioonnss  iinn  tthhee  UUnniivveerrssee..

220011 66//2277//22001177

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1155334499
FFrroomm  tthhee  lloonnggeesstt  GGRRBBss  ttoo  tthhee  bbrriigghhtteesstt  ssuuppeerrnnoovvaaee

AAnnddrreeww LLeevvaann

TThhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  WWaarrwwiicckk
OObbsseerrvvaattiioonnss iinn tthhee ppaasstt ffeeww yyeeaarrss hhaavvee uunnccoovveerreedd nneeww ppooppuullaattiioonnss ooff hhiigghh eenneerrggyy ttrraannssiieennttss wwiitthh dduurraattiioonnss 11
--33 oorrddeerrss ooff mmaaggnniittuuddee lloonnggeerr tthhaann ccllaassssiiccaall lloonngg--dduurraattiioonn ggaammmmaa--rraayy bbuurrssttss ((GGRRBBss)).. RReecceennttllyy,, aa vveerryy lluummiinnoouuss
ssuuppeerrnnoovvaa hhaass bbeeeenn uunnccoovveerreedd iinn oonnee ooff tthheessee eevveennttss,, aanndd iitt sseeeemmss lliikkeellyy tthhaatt iittss lluummiinnoossiittyy iiss rreellaatteedd ttoo tthhee
llaattee ttiimmee aaccttiivviittyy ooff tthhee cceennttrraall eennggiinnee ooff tthhee GGRRBB.. IIff tthhiiss iiss tthhee ccaassee tthheenn iitt pprroovviiddeess aa ccrruucciiaall lliinnkk bbeettwweeeenn
cceennttrraall eennggiinnee iinnppuutt aanndd tthhee ppeeaakk lluummiinnoossiittyy ooff aa ssuuppeerrnnoovvaa,, wwiitthh ddiirreecctt rreelleevvaannccee ttoo ssttuuddiieess ooff tthhee
ssuuppeerrlluummiinnoouuss SSNNee tthhaatt hhaavvee bbeeeenn uunnccoovveerreedd bbyy wwiiddee fifieelldd ssuurrvveeyyss iinn tthhee ppaasstt ddeeccaaddee.. HHeerree wwee pprrooppoossee aa
sseerriieess ooff HHSSTT oobbsseerrvvaattiioonnss ooff aann uullttrraalloonngg eevveenntt uunnccoovveerreedd iinn CCyyccllee 2255 oorr 2266.. OOuurr oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll mmaapp tthhee
lliigghhttccuurrvvee ffrroomm ppeeaakk oouutt ttoo llaattee ttiimmeess,, ddiissttiinngguuiisshh iiff iitt ccaann bbee ppoowweerreedd bbyy rraaddiiooaaccttiivvee NNiicckkeell oorr rreeqquuiirreess aa
cceennttrraall eennggiinnee ccoonnttrriibbuuttiioonn,, aanndd ddiirreeccttllyy tteesstt iiff cceennttrraall eennggiinnee mmooddeellss ccaann ssiimmuullttaanneeoouussllyy pprroodduuccee bbootthh tthhee
GGRRBB aanndd SSNNee lliigghhtt.. TThhiiss mmaayy pprroovviiddee eevviiddeennccee ooff aa lliinnkk bbeettwweeeenn ttwwoo ooff tthhee mmoosstt ppoowweerrffuull ttyyppeess ooff eexxpplloossiioonnss
kknnoowwnn,, iinn wwhhiicchh tthhee ttiimmeessccaallee oovveerr wwhhiicchh tthhee eenneerrggyy iiss eemmiitttteedd ffrroomm aa ccoommppaacctt oobbjjeecctt ccrreeaatteedd dduurriinngg ccoorree
ccoollllaappssee  iiss  aa  ggoovveerrnniinngg  ffaaccttoorr  tthhtt  ddeetteerrmmiinneess  tthhee  ttyyppee  ooff  eexxpplloossiioonn  wwee  oobbsseerrvvee..

220022 66//2277//22001177

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::
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PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: AARR
GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  IIGGMM

IIDD:: 1155003377
UUnniiffyyiinngg  tthhee  IInntteerrsstteellllaarr  EExxttiinnccttiioonn  aanndd  EElleemmeennttaall  AAbbuunnddaanncceess::  AA
CCoommpprreehheennssiivvee  SSttuuddyy  ooff  tthhee  DDuusstt  PPrrooppeerrttiieess  iinn  IInnddiivviidduuaall  IInntteerrsstteellllaarr  SSiigghhtt
LLiinneess
AAiiggeenn LLii

UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMiissssoouurrii  --  CCoolluummbbiiaa
WWhhiillee iitt iiss wweellll rreeccooggnniizzeedd tthhaatt bbootthh tthhee GGaallaaccttiicc iinntteerrsstteellllaarr eexxttiinnccttiioonn ccuurrvveess aanndd tthhee ggaass--pphhaassee aabbuunnddaanncceess
ooff CC,, OO aanndd ootthheerr mmeettaall eelleemmeennttss eexxhhiibbiitt ccoonnssiiddeerraabbllee vvaarriiaattiioonnss ffrroomm oonnee ssiigghhttlliinnee ttoo aannootthheerr,, aass yyeett mmoosstt ooff
tthhee dduusstt eexxttiinnccttiioonn mmooddeelliinngg eeffffoorrttss hhaavvee bbeeeenn ddiirreecctteedd ttoo tthhee GGaallaaccttiicc aavveerraaggee eexxttiinnccttiioonn ccuurrvvee wwhhiicchh iiss
oobbttaaiinneedd bbyy aavveerraaggiinngg oovveerr mmaannyy cclloouuddss ooff ddiiffffeerreenntt ggaass aanndd dduusstt pprrooppeerrttiieess.. TThheerreeffoorree,, aannyy ddeettaaiillss
ccoonncceerrnniinngg tthhee rreellaattiioonnsshhiipp bbeettwweeeenn tthhee dduusstt pprrooppeerrttiieess aanndd tthhee iinntteerrsstteellllaarr eennvviirroonnmmeennttss aarree lloosstt.. BByy uuttiilliizziinngg
tthhee wweeaalltthh ooff eexxttiinnccttiioonn aanndd aabbuunnddaannccee ddaattaa oobbttaaiinneedd bbyy IIUUEE,, HHSSTT,, aanndd FFUUSSEE,, wwee pprrooppoossee ttoo eexxpplloorree tthhee dduusstt
pprrooppeerrttiieess ooff oovveerr 110000 iinnddiivviidduuaall ssiigghhtt lliinneess bbyy ssiimmuullttaanneeoouussllyy bbootthh fifittttiinngg tthhee oobbsseerrvveedd eexxttiinnccttiioonn ccuurrvvee ffrroomm
tthhee nneeaarr--iinnffrraarreedd ttoo tthhee ffaarr--uullttrraavviioolleett aanndd ccoonnffoorrmmiinngg ttoo tthhee oobbsseerrvveedd aabbuunnddaannccee ccoonnssttrraaiinnttss.. TThhiiss wwiillll aallllooww
uuss ttoo ggaaiinn iinnssiigghhtt iinnttoo tthhee pphhyyssiiccaall nnaattuurree ooff iinntteerrsstteellllaarr ggrraaiinnss aanndd hhooww tthheeyy aarree rreellaatteedd ttoo tthhee pphhyyssiiccaall aanndd
cchheemmiiccaall ccoonnddiittiioonnss ooff tthheeiirr eennvviirroonnmmeennttss.. TThhee rreessuullttss ooff tthhiiss rreesseeaarrcchh wwiillll ggrreeaattllyy bbeenneefifitt tthhee aannaallyyssiiss aanndd
uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  pprreevviioouussllyy  aaccqquuiirreedd  ddaattaa  ffrroomm  GGHHRRSS  aanndd  SSTTIISS  aanndd  ffuuttuurree  ddaattaa  oobbttaaiinneedd  wwiitthh  SSTTIISS..

220033 66//2277//22001177

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  IIGGMM

IIDD:: 1155228822
TTrraannssppoorrtt  ooff  mmaaggnneettiicc  fifieellddss  iinnttoo  tthhee  cciirrccuummggaallaaccttiicc  mmeeddiiuumm

SSiimmoonn LLiillllyy

EEiiddggeennoossssiicchhee  TTeecchhnniisscchhee  HHoocchhsscchhuullee  ((EETTHH))
SSuuppeerrnnoovvaa--ddrriivveenn wwiinnddss aarree kknnoowwnn ttoo ppllaayy aa mmaajjoorr rroollee iinn ggaallaaxxyy eevvoolluuttiioonn,, aanndd ttoo ddrriivvee mmeettaall--eennrriicchheedd
mmaatteerriiaall ffaarr oouutt iinnttoo tthhee cciirrccuumm--ggaallaaccttiicc mmeeddiiuumm.. WWee hhaavvee ddeemmoonnssttrraatteedd tthhaatt mmaaggnneettiicc fifieellddss iinn tthheessee wwiinnddss
aarree ddeetteeccttaabbllyy mmooddiiffyyiinngg tthhee ppoollaarriizzaattiioonn pprrooppeerrttiieess ooff bbaacckkggrroouunndd rraaddiioo qquuaassaarrss wwiitthh iinntteerrvveenniinngg MMggIIII 22779999
aabbssoorrppttiioonn iinn tthheeiirr ssppeeccttrraa,, tthhrroouugghh FFaarraaddaayy RRoottaattiioonn.. WWee hhaavvee oobbttaaiinneedd eessttiimmaatteess ooff tthhee ddiissoorrddeerreedd fifieellddss
wwiitthhiinn tthheessee FFaarraaddaayy ssccrreeeennss aanndd wwiisshh ttoo mmaapp hhooww tthheessee vvaarryy aarroouunndd ggaallaaxxiieess,, ee..gg.. wwhheetthheerr tthheeyy aarree mmaaxxiimmaall
aabboovvee tthhee ppoolleess ooff tthhee ggaallaaxxiieess aass wwee wwoouulldd eexxppeecctt ffoorr bbiiccoonniiccaall oouuttflfloowwss.. WWee aallssoo wwaanntt ttoo ccoommppaarree oouurr
eessttiimmaatteess qquuaannttiittaattiivveellyy wwiitthh mmaaggnneettoohhyyddrrooddyynnaammiiccaall mmooddeellss tthhaatt wwee hhaavvee bbeeeenn ddeevveellooppiinngg.. FFoorr bbootthh
iinnvveessttiiggaattiioonnss,, wwee nneeeedd ttoo kknnooww wwhheerree tthhee lliinneess ooff ssiigghhtt ppaassss,, rreellaattiivvee ttoo tthhee ggaallaaxxiieess.. FFoorr tthhiiss wwee nneeeedd HHSSTT
rreessoolluuttiioonn iimmaaggeess ooff tthhee hhoosstt ggaallaaxxiieess ttoo eessttaabblliisshh tthhee oorriieennttaattiioonn aanndd iinncclliinnaattiioonn ooff tthhee ddiisskkss,, aanndd tthhee ggeenneerraall
mmoorrpphhoollooggiieess ooff tthhee ggaallaaxxiieess.. WWee hhaavvee iinn hhaanndd iimmaaggeess ffoorr 1177//3300 qquuaassaarrss,, aanndd rreeqquueesstt hheerree iimmaaggeess ffoorr tthhee
rreemmaaiinniinngg  1133  ssoouurrcceess..

220044 66//2277//22001177

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::
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PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: AARR
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1155003388
MMooddeell  AAttmmoosspphheerreess  aanndd  SSppeeccttrraall  IIrrrraaddiiaannccee  LLiibbrraarryy  ooff  tthhee  EExxooppllaanneett  HHoosstt  SSttaarrss
OObbsseerrvveedd  iinn  tthhee  MMUUSSCCLLEESS  SSuurrvveeyy

JJeeffffrreeyy LLiinnsskkyy

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCoolloorraaddoo  aatt  BBoouullddeerr
WWee  pprrooppoossee  ttoo  ccoommppuuttee  ssttaattee--ooff--tthhee--aarrtt  mmooddeell  aattmmoosspphheerreess  ((pphhoottoosspphheerreess,,  cchhrroommoosspphheerreess,,  ttrraannssiittiioonn  
rreeggiioonnss  aanndd  ccoorroonnaaee))  ooff  tthhee  44  KK  aanndd  77  MM  eexxooppllaanneett  hhoosstt  ssttaarrss  oobbsseerrvveedd  bbyy  HHSSTT  iinn  tthhee  MMUUSSCCLLEESS  TTrreeaassuurryy  
SSuurrvveeyy,,  tthhee  nneeaarreesstt  hhoosstt  ssttaarr  PPrrooxxiimmaa  CCeennttaauurrii,,  aanndd  TTRRAAPPPPIISSTT--11..  OOuurr  sseemmii--eemmppiirriiccaall  mmooddeellss  wwiillll  fifitt  tthhee
uunniiqquuee  hhiigghh--rreessoolluuttiioonn  ppaanncchhrroommaattiicc  ((XX--rraayy  ttoo  iinnffrraarreedd))  ssppeeccttrraa  ooff  tthheessee  ssttaarrss  iinn  tthhee  MMAASSTT  HHiigghh--LLeevveell  
SScciieennccee PPrroodduuccttss aarrcchhiivvee ccoonnssiissttiinngg ooff CCOOSS aanndd SSTTIISS UUVV ssppeeccttrraa aanndd nneeaarr--ssiimmuullttaanneeoouuss CChhaannddrraa,, XXMMMM--NNeewwttoonn,,
aanndd  ggrroouunndd--bbaasseedd  oobbsseerrvvaattiioonnss..  WWee  wwiillll  ccoommppuuttee  mmooddeellss  wwiitthh  tthhee  ffuullllyy  tteesstteedd  SSSSRRPPMM  
ccoommppuutteerr ssooffttwwaarree iinnccoorrppoorraattiinngg 5522 aattoommss aanndd iioonnss iinn ffuullll nnoonn--LLTTEE ((443355,,998866 ssppeeccttrraall lliinneess)) aanndd tthhee 2200 mmoosstt--
aabbuunnddaanntt  ddiiaattoommiicc  mmoolleeccuulleess  ((aabboouutt  22  mmiilllliioonn  lliinneess))..  TThhiiss  ccooddee  hhaass  ssuucccceessssffuullllyy  fifitt  tthhee  
ppaanncchhrroommaattiicc  ssppeeccttrruumm  ooff  tthhee  MM11..55~~VV  eexxooppllaanneett  hhoosstt  ssttaarr  GGJJ~~883322  ((FFoonntteennllaa  eett  aall..  22001166)),,  tthhee  fifirrsstt  
MM ssttaarr wwiitthh ssuucchh aa ddeettaaiilleedd mmooddeell,, aanndd ssoollaarr ssppeeccttrraa.. OOuurr mmooddeellss wwiillll ((11)) pprreeddiicctt tthhee uunnoobbsseerrvvaabbllee eexxttrreemmee--UUVV
ssppeeccttrraa,,  ((22))  ddeetteerrmmiinnee  rraaddiiaattiivvee  eenneerrggyy  lloosssseess  aanndd  bbaallaanncciinngg  hheeaattiinngg  rraatteess  tthhrroouugghhoouutt  
tthheessee  aattmmoosspphheerreess,,  ((33))  ccoommppuuttee  aa  sstteellllaarr  iirrrraaddiiaannccee  lliibbrraarryy  nneeeeddeedd  ttoo  ddeessccrriibbee  tthhee  rraaddiiaattiioonn  
eennvviirroonnmmeenntt  ooff  ppootteennttiiaallllyy  hhaabbiittaabbllee  eexxooppllaanneettss  ttoo  bbee  ssttuuddiieedd  bbyy  TTEESSSS  aanndd  JJWWSSTT,,  aanndd  ((44))  iinn  tthhee  
lloonngg  ppoosstt--HHSSTT  eerraa  wwhheenn  UUVV  oobbsseerrvvaattiioonnss  wwiillll  nnoott  bbee  ppoossssiibbllee,,  tthhee  sstteellllaarr  iirrrraaddiiaannccee  lliibbrraarryy  wwiillll  bbee  
aa ppoowweerrffuull ttooooll ffoorr pprreeddiiccttiinngg tthhee ppaanncchhrroommaattiicc ssppeeccttrraa ooff hhoosstt ssttaarrss tthhaatt hhaavvee oonnllyy lliimmiitteedd ssppeeccttrraall ccoovveerraaggee,,
iinn  ppaarrttiiccuullaarr  nnoo  UUVV  ssppeeccttrraa..  TThhee  sstteellllaarr  mmooddeellss  aanndd  ssppeeccttrraall  iirrrraaddiiaannccee  lliibbrraarryy  wwiillll  bbee  
ppllaacceedd  qquuiicckkllyy  iinn  MMAASSTT..
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HHiigghh  FFiiddeelliittyy  IImmaaggiinngg  ooff  aa  RReedd  SSuuppeerrggiiaanntt''ss  CCiirrccuummsstteellllaarr  MMaatteerriiaall

JJaammiiee LLoommaaxx

UUnniivveerrssiittyy  ooff  WWaasshhiinnggttoonn
IInn yyoouunngg aanndd llooww mmaassss eennvviirroonnmmeennttss,, wwhheerree AABBGG ssttaarrss hhaavvee yyeett ttoo ffoorrmm aanndd WWCC ssttaarrss aarree iinnttrriinnssiiccaallllyy rraarree,,
rreedd ssuuppeerrggiiaannttss ((RRSSGGss)) aarree tthhoouugghhtt ttoo bbee tthhee mmaaiinn ssoouurrccee ooff cciirrccuummsstteellllaarr dduusstt dduuee ttoo tthheeiirr dduussttyy wwiinnddss.. AA
rreecceenntt ddiissccoovveerryy ooff llaarrggee ggrraaiinnss aarroouunndd VVYY CCMMaa tthhaatt wwiillll eessccaappee ffrroomm tthhee ssyysstteemm bbeeffoorree iittss cceennttrraall ssttaarr
bbeeccoommeess aa SSNN hhaass ffuurrtthheerr ssttrreennggtthheenneedd tthhiiss iiddeeaa.. AAtt tthhee ssaammee ttiimmee,, iitt iiss uunncclleeaarr wwhhaatt pphhyyssiiccaall sscceennaarriioo iiss
rreessppoonnssiibbllee ffoorr tthhee llaarrggee mmaassss--lloossss rraatteess ooff RRSSGGss.. CChhaarraacctteerriizziinngg tthhee mmoorrpphhoollooggiieess ooff cciirrccuummsstteellllaarr mmaatteerriiaall
cclloossee ttoo RRSSGGss iiss lliikkeellyy tthhee oonnllyy wwaayy ttoo ddiissttiinngguuiisshh bbeettwweeeenn tthheessee sscceennaarriiooss.. WWee hhaavvee rreecceennttllyy oobbttaaiinneedd hhiigghh--
ccoonnttrraasstt ccoorroonnaaggrraapphhiicc iimmaaggeerryy ooff mmaatteerriiaall aarroouunndd aa RRSSGG tthhaatt aappppeeaarrss ttoo bbee vviieewweedd aatt aa llooww iinncclliinnaattiioonn aannggllee..
BBeeccaauussee ooff tthhee oobbsseerrvviinngg tteecchhnniiqquueess uusseedd bbyy ggrroouunndd--bbaasseedd eexxttrreemmee aaddaappttiivvee ooppttiiccss ssyysstteemmss ttoo rreemmoovvee PPSSFF
rreessiidduuaallss,, mmuucchh ooff tthhee dduusstt ssiiggnnaall hhaass lliikkeellyy bbeeeenn sseellff--ssuubbttrraacctteedd ffrroomm oouurr ddaattaasseett.. TThhee oonnllyy wwaayy ttoo ffuullllyy
cchhaarraacctteerriizzee tthhee mmoorrpphhoollooggyy ooff tthhiiss mmaatteerriiaall iiss ttoo uussee tthhee ccoorroonnaaggrraapphhiicc ccaappaabbiilliittiieess HHSSTT//SSTTIISS.. TThheerreeffoorree,, wwee
aasskk ffoorr 88 oorrbbiittss ttoo oobbttaaiinn nneeww iimmaaggeerryy ooff tthhiiss ssyysstteemm uussiinngg aa pprreevviioouussllyy pprroovveenn hhiigghh--fifiddeelliittyy ccoorroonnaaggrraapphhiicc
iimmaaggiinngg  tteecchhnniiqquuee..
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IInnvveessttiiggaattiinngg  aann  SSPPII  aanndd  MMeeaassuurriinngg  BBaasseelliinnee  FFUUVV  VVaarriiaabbiilliittyy  iinn  tthhee  GGJJ  443366  HHoott--
NNeeppttuunnee  SSyysstteemm

RR..  OO.. LLooyydd

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCoolloorraaddoo  aatt  BBoouullddeerr
CClloosseellyy--oorrbbiittiinngg,, mmaassssiivvee ppllaanneettss ccaann mmeeaassuurraabbllyy aaffffeecctt tthhee aaccttiivviittyy ooff tthheeiirr hhoosstt ssttaarr tthhrroouugghh ttiiddeess,, mmaaggnneettiicc
ddiissttuurrbbaanncceess,, oorr eevveenn mmaassss ttrraannssffeerr.. OObbsseerrvvaattiioonnss ooff tthheessee ssttaarr ppllaanneett iinntteerraaccttiioonnss ((SSPPIIss)) pprroovviiddee aa wwiinnddooww
iinnttoo sstteellllaarr aanndd ppllaanneettaarryy pphhyyssiiccss tthhaatt mmaayy eevveennttuuaallllyy lleeaadd ttoo ccoonnssttrraaiinnttss oonn ppllaanneettaarryy mmaaggnneettiicc fifieellddss..
RReecceennttllyy,, tthhee MMUUSSCCLLEESS TTrreeaassuurryy SSuurrvveeyy ooff 1111 eexxooppllaanneett hhoosstt ssttaarrss rreevveeaalleedd ccoorrrreellaattiioonnss pprroovviiddiinngg tthhee fifirrsstt--
eevveerr eevviiddeennccee ooff SSPPIIss iinn MM ddwwaarrff ssyysstteemmss.. TThhiiss eevviiddeennccee aaddddiittiioonnaallllyy ssuuggggeessttss tthhaatt NN VV 11223388,,11224422 AAnnggssttrroomm
eemmiissssiioonn bbeesstt ttrraacceess SSPPIIss,, aa ffeeaattuurree tthhaatt mmeerriittss ffuurrtthheerr iinnvveessttiiggaattiioonn.. TToo tthhiiss eenndd,, wwee pprrooppoossee aann eexxppeerriimmeenntt
uussiinngg tthhee MM ddwwaarrff ++ hhoott NNeeppttuunnee ssyysstteemm GGJJ 443366 tthhaatt wwiillll aallssoo bbeenneefifitt uuppccoommiinngg ttrraannssiitt oobbsseerrvvaattiioonnss.. GGJJ 443366
iiss iiddeeaall ffoorr aann SSPPII eexxppeerriimmeenntt bbeeccaauussee ((11)) eessccaappeedd ggaass ffrroomm iittss kknnoowwnn rraappiiddllyy eevvaappoorraattiinngg hhoott NNeeppttuunnee ccoouulldd
bbee ffuunnnneelleedd oonnttoo tthhee ssttaarr aanndd ((22)) iitt ddiissppllaayyss aa tteennttaattiivvee SSPPII ssiiggnnaall iinn eexxiissttiinngg,, iinnccoommpplleettee NN VV oobbsseerrvvaattiioonnss..
TThhee pprrooppoosseedd eexxppeerriimmeenntt wwiillll ccoommpplleettee tthheessee NN VV oobbsseerrvvaattiioonnss ttoo ccoonnssttrraaiinn aa mmooddeell ooff mmoodduullaattiioonn iinn NN VV flfluuxx
rreessuullttiinngg ffrroomm aa sstteellllaarr hhoott ssppoott iinndduucceedd bbyy tthhee ppllaanneett.. TThhee rreessuullttss wwiillll pprroovviiddee eevviiddeennccee ffoorr oorr aaggaaiinnsstt hhoott
ssppoott SSPPIIss pprroodduucciinngg tthhee ccoorrrreellaattiioonnss oobbsseerrvveedd iinn tthhee MMUUSSCCLLEESS SSuurrvveeyy.. FFuurrtthheemmoorree,, tthhee aaccqquuiirreedd ddaattaa wwiillll
eessttaabblliisshh aa bbrrooaaddeerr FFUUVV bbaasseelliinnee ttoo ccoonnssttrraaiinn ddaayy--ttiimmeessccaallee vvaarriiaabbiilliittyy aanndd ffaaccuullaarr eemmiissssiioonn iinn FFUUVV lliinneess,,
nneeeeddeedd ffoorr tthhee iinntteerrpprreettaattiioonn ooff uuppccoommiinngg ttrraannssiitt oobbsseerrvvaattiioonnss ooff GGJJ 443366bb.. FFoorr tthhiiss rreeaassoonn,, wwee wwaaiivvee oouurr
pprroopprriieettaarryy rriigghhttss ttoo tthhee ddaattaa.. EEssttaabblliisshhiinngg GGJJ 443366''ss bbaasseelliinnee FFUUVV vvaarriiaabbiilliittyy aanndd tteessttiinngg tthhee hhoott ssppoott
hhyyppootthheessiiss  aarree  oonnllyy  ppoossssiibbllee  tthhrroouugghh  tthhee  FFUUVV  ccaappaabbiilliittiieess  ooff  HHSSTT..
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SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss
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RReessoollvviinngg  tthhee  CCoonnnneeccttiioonn  BBeettwweeeenn  SSuuppeerrlluummiinnoouuss  SSuuppeerrnnoovvaaee  aanndd  SSttaarr
FFoorrmmaattiioonn  iinn  DDwwaarrff  GGaallaaxxiieess

RRaaggnnhhiilldd LLuunnnnaann

CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy
HHyyddrrooggeenn--ppoooorr ssuuppeerrlluummiinnoouuss ssuuppeerrnnoovvaaee ((SSLLSSNN--II)) aarree aa rraarree ccllaassss ooff ttrraannssiieennttss wwiitthh ppeeaakk lluummiinnoossiittiieess 1100
--110000xx tthhoossee ooff oorrddiinnaarryy SSNNee aanndd uunniiqquuee ssppeeccttrraa.. NNooww aa ddeeccaaddee aafftteerr tthheeiirr fifirrsstt ddiissccoovveerriieess ((aanndd eevveenn wwiitthh >>
5500 oobbjjeeccttss ffoouunndd)),, ffuunnddaammeennttaall qquueessttiioonnss lliikkee tthheeiirr eenneerrggyy ssoouurrcceess aanndd pprrooggeenniittoorrss aarree ssttiillll uunnkknnoowwnn.. AA ssttrroonngg
cclluuee ccoommeess ffrroomm tthheeiirr hhoosstt ggaallaaxxyy eennvviirroonnmmeennttss:: SSLLSSNN--II sshhooww aann oovveerrwwhheellmmiinngg pprreeffeerreennccee ffoorr llooww--mmaassss,, llooww--
mmeettaalllliicciittyy ddwwaarrff ggaallaaxxiieess,, mmaannyy ooff wwhhiicchh aarree aallssoo uunnddeerrggooiinngg aa ssttaarrbbuurrsstt.. WWhheetthheerr tthhiiss iiss ppuurreellyy aa mmeettaalllliicciittyy
eeffffeecctt oorr aallssoo rreeqquuiirree eexxttrreemmee ssttaarr ffoorrmmaattiioonn ccoonnddiittiioonnss iiss ddeebbaatteedd,, bbuutt tthhee llaatttteerr sscceennaarriioo pprreeddiiccttss aa
ccoorrrreellaattiioonn bbeettwweeeenn tthhee llooccaall SSNN eennvviirroonnmmeennttss aanndd tthhee hhoosstt ggaallaaxxyy ssttaarr ffoorrmmaattiioonn aass ttrraacceedd bbyy UUVV lliigghhtt.. TThhiiss
pprreeddiiccttiioonn iiss tteessttaabbllee wwiitthh rreessoollvveedd HHSSTT iimmaaggiinngg aanndd pprreecciissee aassttrroommeettrryy,, tthhoouugghh iinniittiiaall ssttuuddiieess hhaavvee bbeeeenn
iinnccoonncclluussiivvee dduuee ttoo ssmmaallll nnuummbbeerr ssttaattiissttiiccss.. HHeerree wwee pprrooppoossee ttoo rreemmeeddyy tthhiiss bbyy oobbttaaiinniinngg rreessoollvveedd rreesstt--ffrraammee
UUVV iimmaaggiinngg ooff 2222 SSLLSSNN--II hhoosstt ggaallaaxxiieess ffrroomm tthhee PPaalloommaarr TTrraannssiieenntt FFaaccttoorryy SSLLSSNN ssaammppllee,, wwhhiicchh wwiillll nneeaarrllyy
ttrriippllee tthhee ssaammppllee wwiitthh HHSSTT iimmaaggiinngg ccoommppaarreedd ttoo pprreevviioouuss ssttuuddiieess aanndd aallllooww tthhiiss qquueessttiioonn ttoo bbee sseettttlleedd wwiitthh
rroobbuusstt ssttaattiissttiiccss.. AAtt tthhee ccuurrrreenntt ddiissccoovveerryy rraattee ooff SSLLSSNNee,, aa ssiimmiillaarr iimmpprroovveemmeenntt wwiillll nnoott bbee ppoossssiibbllee uunnttiill tthhee
LLSSSSTT  eerraa..
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GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  IIGGMM

IIDD:: 1155228833
WWiittnneessssiinngg  tthhee  aasssseemmbbllyy  ooff  ggaallaaxxiieess  iinn  aann  eexxtteennddeedd  ggaass--rriicchh  ssttrruuccttuurree  aatt
zz~~33..2255

RRuuaarrii MMaacckkeennzziiee

DDuurrhhaamm  UUnniivv..
TThhee ddiirreecctt ssttuuddyy ooff ssttaarr ffoorrmmaattiioonn iinn DDaammppeedd LLyymmaann AAllpphhaa ssyysstteemmss ((DDLLAAss)),, tthhee rreesseerrvvooiirrss ooff tthhee mmaajjoorriittyy ooff
nneeuuttrraall ggaass aatt hhiigghh rreeddsshhiifftt,, hhaass pprreevviioouussllyy bbeeeenn hhaammppeerreedd bbyy tthhee llaacckk ooff ddeeeepp iinntteeggrraall fifieelldd ssppeeccttrroossccooppyy ffoorr
sseennssiittiivvee sseeaarrcchheess ooff ffaaiinntt hhoosstt ggaallaaxxiieess.. BBuuiillddiinngg oonn oouurr ssuucccceessssffuull HHSSTT ""sshhoott--iinn--tthhee--ddaarrkk"" ssuurrvveeyy tthhaatt hhaass
pprroobbeedd tthhee iinn--ssiittuu ssttaarr ffoorrmmaattiioonn rraattee ooff zz~~22--33 DDLLAAss,, wwee hhaavvee iinniittiiaatteedd aa MMUUSSEE ffoollllooww--uupp ooff 66 DDLLAA ssiiggnnlliinneess
ttoo oovveerrccoommee tthhiiss bboottttlleenneecckk.. IInn tthhee fifirrsstt ssiigghhttlliinnee wwee hhaavvee ssttuuddiieedd,, wwee hhaavvee uunnccoovveerreedd aa ~~4400 kkppcc LLyymmaann
aallpphhaa eemmiittttiinngg nneebbuullaa,, ccoommppoosseedd ooff ttwwoo cclluummppss wwiitthhiinn ~~5500 kkppcc ooff tthhee DDLLAA,, ssuuggggeessttiivvee ooff aa mmeerrggeerr oorr aann
eexxtteennddeedd pprroottooddiisskk.. WWiitthhiinn tthhiiss ssttrruuccttuurree,, wwhhiicchh iiss tthhee llaarrggeesstt nneebbuullaa kknnoowwnn ttoo bbee aassssoocciiaatteedd wwiitthh aa zz~~33
DDLLAA,, wwee aallssoo ffoouunndd aa ccoommppaacctt ccoonnttiinnuuuumm ssoouurrccee wwiitthh ssppeeccttrroopphhoottoommeettrryy ccoonnssiisstteenntt wwiitthh aa LLyymmaann BBrreeaakk
GGaallaaxxyy aatt tthhee ssaammee rreeddsshhiifftt.. AAssiiddee ffrroomm tthhee LLBBGG,, tthhee rreesstt ooff tthhee LLyymmaann aallpphhaa ssttrruuccttuurree hhaass nnoo ccoonnttiinnuuuumm
ccoouunntteerrppaarrtt iinn ddeeeepp UUVV aanndd vviissiibbllee iimmaaggiinngg.. TThhee LLBBGG aalloonnee sseeeemmss uunnaabbllee ttoo ppoowweerr tthhee LLyymmaann aallpphhaa nneebbuullaa
aanndd tthhee mmoorrpphhoollooggyy ssuuppppoorrttss oouurr ccoonncclluussiioonn tthhaatt,, mmoosstt lliikkeellyy,, tthhiiss ssttrruuccttuurree iiss ppoowweerreedd bbyy iinn--ssiittuu ssttaarr
ffoorrmmaattiioonn bbeellooww ddeetteeccttiioonn lliimmiitt.. HHoowweevveerr,, ffrroomm tthhee LLyymmaann aallpphhaa aalloonnee tthhee oorriiggiinn ooff tthhiiss iinnccrreeddiibbllee ssttrruuccttuurree
rreemmaaiinnss aammbbiigguuoouuss.. WWiitthh tthhiiss pprrooppoossaall,, wwee aaiimm ttoo aaccqquuiirree hhiigghh rreessoolluuttiioonn,, ddeeeepp iinnffrraarreedd iimmaaggiinngg wwiitthh HHSSTT ttoo
pprroobbee tthhee rreesstt--ffrraammee ooppttiiccaall eemmiissssiioonn ttoo sseeaarrcchh ffoorr tthhee uunnddeerrllyyiinngg sstteellllaarr eemmiissssiioonn ooff tthhiiss oobbjjeecctt aanndd ttoo iinnffeerr
tthhee sstteellllaarr mmaassss ooff tthhee LLBBGG.. WWiitthh tthhee ppoowweerrffuull ccoommbbiinnaattiioonn ooff HHSSTT aanndd MMUUSSEE ddaattaa,, wwee wwiillll uunnrraavveell tthhee nnaattuurree
ooff  tthhiiss  uunniiqquuee  ssyysstteemm..
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RReessoollvveedd  BBPPTT  MMaappppiinngg  ooff  NNeeaarrbbyy  AAGGNN

WWaalltteerr MMaakkssyymm

SSmmiitthhssoonniiaann  IInnssttiittuuttiioonn  AAssttrroopphhyyssiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy
VViiaa BBPPTT mmaappppiinngg uussiinngg HHuubbbbllee nnaarrrrooww fifilltteerrss,, wwee hhaavvee iiddeennttiififieedd aa ""LLIINNEERR ccooccoooonn"" ssuurrrroouunnddiinngg tthhee iioonniizzaattiioonn
ccoonnee ooff tthhee SSeeyyffeerrtt 22 GGaallaaxxyy NNGGCC 33339933.. WWee pprrooppoossee ttoo tteesstt tthhee ggeenneerraalliittyy ooff ""LLIINNEERR ccooccoooonnss"" bbyy oobbsseerrvviinngg
1199 nneeaarrbbyy AAGGNN iinn tthhee BBPPTT ddeefifinniittiioonnaall eemmiissssiioonn lliinneess.. WWee wwiillll uussee nnaarrrrooww fifilltteerr oobbsseerrvvaattiioonnss ooff [[SS IIII]]
66771177,,66773311 AAAA aanndd HH--bbeettaa ttoo ssuurrvveeyy aa ddiivveerrssee ssaammppllee ooff nneeaarrbbyy SSeeyyffeerrtt ggaallaaxxiieess wwhhiicchh aallrreeaaddyy hhaavvee [[OO IIIIII]]
55000077 AAAA aanndd HH--aallpphhaa.. BByy mmaappppiinngg [[OO IIIIII]]//HH--bbeettaa aanndd [[SS IIII]]//HH--aallpphhaa,, wwee wwiillll ccrreeaattee BBaallddwwiinn--PPhhiilllliipp--TTeerrlleevviicchh
((BBPPTT)) mmaappss ooff tthhee iioonniizzaattiioonn bbiiccoonneess aanndd ssuurrrroouunnddiinngg aarreeaass,, rreessoollvveedd oonn ssccaalleess ooff oonnllyy ~~1100 ppcc.. WWee wwiillll uussee
tthheessee mmaappss ttoo iinnvveessttiiggaattee eeffffeeccttss ooff mmoorrpphhoollooggyy,, bbiiccoonnee oorriieennttaattiioonn,, aanndd AAGGNN lluummiinnoossiittyy oonn LLIINNEERR pprroodduuccttiioonn,,
wwhhiicchh  wwiillll  pprroovviiddee  iimmppoorrttaanntt  iinnssiigghhttss  ttoo  LLIINNEERRSS  pprroodduucceedd  bbyy  uunnrreessoollvveedd  AAGGNN  aatt  llaarrggeerr  rreeddsshhiiffttss..

221100 66//2277//22001177

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
MMaassssiivvee  BBllaacckk  HHoolleess  AAnndd  TThheeiirr  HHoosstt  GGaallaaxxiieess

IIDD:: 1155335511
CCoonnttiinnuueedd  LLoonngg--TTeerrmm  UUllttrraavviioolleett  SSppeeccttrroossccooppyy  ooff  aa  TTiiddaall  DDiissrruuppttiioonn  EEvveenntt  aatt
oonnllyy  9900  MMppcc

WWaalltteerr MMaakkssyymm

SSmmiitthhssoonniiaann  IInnssttiittuuttiioonn  AAssttrroopphhyyssiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy
WWee pprrooppoossee ccoonnttiinnuueedd lloonngg--tteerrmm mmuullttii--eeppoocchh uullttrraavviioolleett ssppeeccttrroossccooppyy ooff AASSAASSSSNN--1144llii,, aa sstteellllaarr ttiiddaall ddiissrruuppttiioonn
eevveenntt ((TTDDEE)) aatt ~~9900 MMppcc.. SSuucchh aa bbrriigghhtt,, nneeaarrbbyy sstteellllaarr TTDDEEss pprroovviiddeess aann eexxcceeppttiioonnaall ooppppoorrttuunniittyy ttoo ssttuuddyy
bbrrooaadd eemmiissssiioonn lliinneess wwhhiicchh ddeessccrriibbee tthhee aabbuunnddaanncceess aanndd aaccccrreettiioonn flflooww ooff tthhee sstteellllaarr ddeebbrriiss iinn oonnee ooff tthhee mmoosstt
iimmppoorrttaanntt pphhyyssiiccaall rreeggiimmeess ffoorr uunnddeerrssttaannddiinngg bbaassiicc TTDDEE bbeehhaavviioorr.. WWee aallssoo rreeqquueesstt bbrriieeff XXMMMM oobbsseerrvvaattiioonnss ttoo
ccoonnssttrraaiinn tthhee hhiigghh--eenneerrggyy ssppeeccttrraall eevvoolluuttiioonn oonn ssiimmiillaarr ttiimmeessccaalleess.. TThheessee oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll bbuuiilldd uuppoonn
ssuurrpprriissiinngg nneeww rreessuullttss,, aanndd wwiillll pprroovviiddee aann iimmppoorrttaanntt ffoouunnddaattiioonn ffoorr ffoollllooww--uupp ooff mmoorree aammbbiigguuoouuss TTDDEE
ccaannddiiddaatteess  ssuubbsseeqquueennttllyy  iiddeennttiififieedd  bbyy  LLSSSSTT  aanndd  WWFFIIRRSSTT  aatt  hhiigghheerr  rreeddsshhiiffttss..

221111 66//2277//22001177

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
PPllaanneettss  aanndd  PPllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 1155007799
SSppeeccttrroossccooppiicc  cchhaarraacctteerriizzaattiioonn  ooff  aa  nneewwllyy  ddeetteecctteedd  yyoouunngg  ppllaanneett  rriigghhtt  oouuttssiiddee
aa  cciirrccuummbbiinnaarryy  ttrraannssiittiioonn  ddiisskk

CCaarrlloo MMaannaarraa

EEuurrooppeeaann  SSppaaccee  AAggeennccyy  --  EESSTTEECC
DDiirreecctt hhiigghh--ccoonnttrraasstt iimmaaggiinngg hhaass ddiissccoovveerreedd aa nnuummbbeerr ooff ssuubbsstteellllaarr ccoommppaanniioonnss ttoo ddaattee.. MMoosstt ooff tthheemm aarree
llooccaatteedd aatt llaarrggee sseeppaarraattiioonnss ooff 1100ss oorr 110000ss ooff aauu.. TThhee ffoorrmmaattiioonn ooff ssuucchh mmaassssiivvee oobbjjeeccttss wwiitthh sseevveerraall JJuuppiitteerr
mmaasssseess aatt tthhee llaarrggee ddiissttaanncceess aatt wwhhiicchh tthheeyy rreessiiddee iiss nnoott wweellll uunnddeerrssttoooodd bbyy ppllaanneett ffoorrmmaattiioonn mmooddeellss.. TThhee
ffoorrmmaattiioonn ttiimmeessccaalleess ooff ssuucchh ppllaanneettss iiss mmuucchh llaarrggeerr tthhaann tthhee ttyyppiiccaall ddiisskk ddiissssiippaattiioonn ttiimmee.. MMoosstt ooff tthhee
ddeetteecctteedd ssuubbsstteellllaarr ccoommppaanniioonnss aarree llooccaatteedd iinn oolldd,, ttyyppiiccaallllyy >>1100MMyyrr,, ssyysstteemmss wwhheerree wwee ccaann oonnllyy ssttuuddyy tthhee
rreemmnnaannttss ooff tthhee cciirrccuummsstteellllaarr ddiisskkss iinn tthhee ffoorrmm ooff ddeebbrriiss bbeellttss.. WWee ddeetteecctteedd ffoorr tthhee fifirrsstt ttiimmee aa ppllaanneett iinn aa
yyoouunngg ((22 MMyyrr)) ssyysstteemm rriigghhtt oouuttssiiddee ooff aa dduusstt aanndd ggaass rriicchh cciirrccuummbbiinnaarryy ddiisskk,, wwhhiicchh wwee aallssoo rreessoollvvee iinn
((ppoollaarriizzeedd)) ssccaatttteerreedd lliigghhtt uussiinngg tthhee eexxttrreemmee aaddaappttiivvee ooppttiiccss IImmaaggeerr SSPPHHEERREE aatt tthhee EESSOO VVeerryy LLaarrggee TTeelleessccooppee..
WWee aallrreeaaddyy ccoonnfifirrmmeedd tthhaatt tthhee oobbjjeecctt iiss ccoo--mmoovviinngg wwiitthh tthhee pprriimmaarryy ssttaarr aanndd nnooww aasskk ffoorr ffoollllooww uupp
ssppeeccttrroossccooppyy  wwiitthh  tthhee  ssoollee  iinnssttrruummeenntt  ccaappaabbllee  ooff  iitt,,  HHSSTT//WWFFCC33,,  ttoo  fifirrmmllyy  ddeerriivvee  iittss  mmaassss..

221122 66//2277//22001177

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: SSNNAAPP
CCoossmmoollooggyy

IIDD:: 1155224422
SSNNAAPPsshhoott  oobbsseerrvvaattiioonnss  ooff  tthhee  llaarrggeesstt  ssaammppllee  ooff  lleennsseedd  ccaannddiiddaatteess  iinn  tthhee
EEqquuaattoorriiaall  aanndd  SSoouutthheerrnn  SSkkyy  iiddeennttiififieedd  wwiitthh  HHeerrsscchheell

LLuucciiaa MMaarrcchheettttii

OOppeenn  UUnniivveerrssiittyy
WWee pprrooppoossee WWFFCC33//IIRR FF111100WW SSnnaappsshhoott oobbsseerrvvaattiioonnss ooff 220000 ggrraavviittaattiioonnaall lleennssiinngg ssyysstteemmss sseelleecctteedd uussiinngg
HHeerrsscchheell ssuubbmmmm ddaattaa ttaakkeenn iinn aallll tthhee mmaajjoorr HHeerrsscchheell eexxttrraaggaallaaccttiicc ssuurrvveeyyss ((oovveerr ~~885500 ssqquuaarree ddeeggrreeeess)).. TThhiiss
pprrooppoossaall aaiimmss ttoo bbuuiilldd uuppoonn tthhee ssuucccceessssffuull rreessuullttss ooff oouurr ccyyccllee--1199 ssnnaappsshhoott ((IIDD::1122448888)) ttoo ccoommpplleettee tthhee ssttuuddyy
ooff tthhee bbrriigghhtteesstt lleennsseedd ggaallaaxxiieess eevveerr ddiissccoovveerreedd bbyy HHeerrsscchheell iinn tthhee EEqquuaattoorriiaall aanndd SSoouutthheerrnn SSkkyy.. OOuurr
ssuucccceessssffuull ssuubbmmmm--bbaasseedd sseelleeccttiioonn mmeetthhoodd iiddeennttiififieess lleennssiinngg eevveennttss aatt mmuucchh hhiigghheerr rreeddsshhiifftt tthhaann aannyy ootthheerr
ooppttiiccaall--bbaasseedd sseelleeccttiioonn aanndd iiss iinnddeeppeennddeenntt ooff tthhee nnaattuurree ooff tthhee mmaaggnniififieerr.. WWiitthh tthheessee ddaattaa wwee wwiillll ((11))
cchhaarraacctteerriizzee tthhee mmoorrpphhoollooggyy ooff tthhee lleennsseess aanndd tthhuuss ssttaattiissttiiccaallllyy ddeetteerrmmiinnee wwhhaatt ppooppuullaattiioonnss aarree rreessppoonnssiibbllee
ffoorr tthhee ggrraavviittaattiioonnaall ooppttiiccaall ddeepptthh ooff tthhee UUnniivveerrssee,, ((22)) mmaakkee aaccccuurraattee fifittss ttoo tthhee lleennss lliigghhtt pprroofifilleess
ddiisseennttaanngglliinngg tthhee ffoorreeggrroouunndd lleennsseess ffrroomm tthhee bbaacckkggrroouunndd ssoouurrcceess ((33)) ccoonnssttrraaiinn ((aanndd iinn ssoommee ccaasseess ddiirreeccttllyy
ddeetteecctt)) tthhee rreesstt--ffrraammee ooppttiiccaall eemmiissssiioonn ffrroomm tthhee bbaacckkggrroouunndd ssoouurrcceess pprroovviiddiinngg eessttiimmaatteess ooff tthhee bbaacckkggrroouunndd
ssoouurrccee eexxttiinnccttiioonn,, ((44)) iiddeennttiiffyy tthhee mmoosstt eexxttrreemmee ssttaarr--ffoorrmmiinngg ggaallaaxxiieess aanndd rraarree lleennssiinngg ccoonnfifigguurraattiioonnss iinn tthhee
UUnniivveerrssee pprroovviiddiinngg tthhee bbeesstt ccaannddiiddaatteess ffoorr ffuuttuurree AALLMMAA ffoollllooww--uupp,, ((55)) mmeeaassuurree tthhee eevvoolluuttiioonn ooff bbootthh tthhee lleennss
mmaassss--ddeennssiittyy pprroofifillee,, ccoonnssttrraaiinngg tthheeiirr aasssseemmbbllyy hhiissttoorryy,, aanndd tthhee lleennss IIMMFF.. TThhiiss HHSSTT pprrooggrraamm iiss wweellll--ttiimmeedd wwiitthh
oouurr oonn--ggooiinngg llaarrggee ssppeeccttrroossccooppiicc pprrooggrraamm wwiitthh SSAALLTT ((33--yyeeaarr pprrooggrraamm,, ssttaarrtteedd iinn llaattee 22001155)).. TThhiiss ssyynneerrggyy
gguuaarraanntteeeess tthhee ttiimmeellyy ssppeeccttrroossccooppiicc cchhaarraacctteerriizzaattiioonn ooff oouurr ttaarrggeettss sseeccuurriinngg aa lloonngg--llaassttiinngg lleeggaaccyy ffoorr tthhiiss
pprrooggrraamm..

221133 66//2277//22001177

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1155220066
OOrriiggiinn  ooff  tthhee  hhiigghh  vveelloocciittyy  ggaass  iinn  NNGGCC  66223311

DDeerrcckk MMaassssaa

SSppaaccee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee
IItt iiss wweellll kknnoowwnn tthhaatt cclluusstteerrss ooff mmaassssiivvee ssttaarrss aarree iinnflfluueenncceedd bbyy tthhee pprreesseennccee ooff ssttrroonngg wwiinnddss,, tthhaatt tthheeyy aarree
ssoouurrcceess ooff ddiiffffuussee XX--rraayyss ffrroomm sshhoocckkeedd ggaass,, aanndd tthhaatt tthhiiss ggaass ccaann bbee vveenntteedd iinnttoo tthhee ssuurrrroouunnddiinngg rreeggiioonn oorr
tthhee hhaalloo,, ffoorrmmiinngg aa ccrriittiiccaall eelleemmeenntt iinn tthhee pprroocceessss ooff ggaallaaccttiicc ffeeeeddbbaacckk.. HHoowweevveerr,, tthhee ddeettaaiillss ooff hhooww tthheessee
ddiiffffeerreenntt eennvviirroonnmmeennttss iinntteerraacctt aanndd eevvoollvvee aarree ffaarr ffrroomm ccoommpplleettee.. RReecceennttllyy,, MMaassssaa ((22001177)) sshhoowweedd tthhaatt tthhee
ppeeccuulliiaarr CC IIVV 11555500 AAnngg aabbssoorrppttiioonn sseeeenn iinn sseevveerraall ootthheerrwwiissee nnoorrmmaall mmaaiinn sseeqquueennccee BB ssttaarrss iinn NNGGCC 66223311 iiss
nnoott iinnttrriinnssiicc ttoo tthhee ssttaarrss.. IInnsstteeaadd,, tthhiiss aabbssoorrppttiioonn,, wwhhiicchh eexxtteennddss ttoo mmoorree tthhaann --22000000 kkmm//ss,, iiss dduuee ttoo
iinntteerrvveenniinngg ccaarrbboonn rriicchh,, hhiigghh ssppeeeedd ggaass iinn tthhee cclluusstteerr eennvviirroonnmmeenntt.. IInn tthhiiss pprrooppoossaall,, wwee sseeeekk ttoo iiddeennttiiffyy tthhee
oorriiggiinn ooff tthhee hhiigghh ssppeeeedd ggaass.. TThhee pprrooppoosseedd oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll eennaabbllee uuss ttoo ddeetteerrmmiinnee wwhheetthheerr iitt iiss dduuee ttoo tthhee
oouutteerr wwiinndd ooff tthhee WWCC ssttaarr WWRR7799,, oorr ttoo aa ccoolllleeccttiivvee cclluusstteerr wwiinndd,, eennrriicchheedd bbyy ccaarrbboonn ffrroomm tthhee wwiinndd ooff WWRR7799..
IIff iitt iiss dduuee ttoo tthhee wwiinndd ooff WWRR7799,, tthheenn tthhee nneeww ddaattaa wwiillll ffuurrnniisshh aa nnoovveell,, lleessss mmooddeell ddeeppeennddeenntt eessttiimmaattee ooff tthhee
mmaassss lloossss rraattee ooff aa WWCC ssttaarr.. IIff iitt iiss dduuee ttoo aa ccoolllleeccttiivvee wwiinndd ffrroomm tthhee cclluusstteerr,, tthheenn wwee ccoouulldd bbee wwiittnneessssiinngg aann
iimmppoorrttaanntt ssttaaggee ooff ggaallaaccttiicc ffeeeeddbbaacckk.. IInn eeiitthheerr ccaassee,, tthhee pprrooppoosseedd oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll pprroovviiddee aa uunniiqquuee aanndd
ssiiggnniifificcaanntt iinnssiigghhtt oonn hhooww mmaassssiivvee,, ooppeenn cclluusstteerrss eevvoollvvee ---- iinnssiigghhtt tthhaatt ccaann oonnllyy bbee oobbttaaiinneedd tthhrroouugghh UUVV
ssppeeccttrroossccooppyy..

221144 66//2277//22001177

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: AARR
GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  IIGGMM

IIDD:: 1155003399
TToowwaarrddss  aann  UUnnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhee  OOrriiggiinn  ooff  OOVVII  iinn  tthhee  CCiirrccuummggaallaaccttiicc  MMeeddiiuumm

MMiicchhaaeell MMccCCoouurrtt

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  BBaarrbbaarraa
HHSSTT CCOOSS oobbsseerrvvaattiioonnss hhaavvee uunneexxppeecctteeddllyy ddiissccoovveerreedd uubbiiqquuiittoouuss OOVVII--aabbssoorrbbiinngg ggaass aarroouunndd ssttaarr ffoorrmmiinngg
ggaallaaxxiieess,, ccoonnssttiittuuttiinngg aa ssuubbssttaannttiiaall ffrraaccttiioonn ((1100%% oorr mmoorree)) ooff tthhee ggaallaaxxyy''ss bbaarryyoonniicc mmaassss.. TThhiiss iiss eexxttrreemmeellyy
ssuurrpprriissiinngg:: iinn ccoolllliissiioonnaall iioonniizzaattiioonn eeqquuiilliibbrriiuumm,, OOVVII ppeeaakkss oonnllyy iinn nnaarrrrooww tteemmppeerraattuurree rraannggee aarroouunndd ~~22ee55 KK,,
bbeellooww tthhee vviirriiaall tteemmppeerraattuurree.. IInn sstteeaaddyy--ssttaattee,, ssuucchh aa llaarrggee mmaassss ooff ggaass aatt tthhiiss tteemmppeerraattuurree iimmpplliieess aa ccoooolliinngg
flflooww ooff 3300 MMssuunn//yyeeaarr oorr mmoorree!! OOtthheerr uunneexxppllaaiinneedd pprrooppeerrttiieess iinncclluuddee kkiinneemmaattiicc ssiimmiillaarriittiieess wwiitthh llooww iioonniizzaattiioonn
lliinneess  aanndd  aa  rreellaattiivvee  ddeeaarrtthh  ooff  OOVVII  iinn  qquuiieesscceenntt  ggaallaaxxiieess..

WWee wwiillll ssttuuddyy tthhee oorriiggiinn ooff OOVVII ggaass uussiinngg sseemmii--ccoossmmoollooggiiccaall ssiimmuullaattiioonnss wwhhiicchh ''ggrrooww'' aa ggaallaaxxyy hhaalloo wwiitthh aa
ssppeecciififieedd aaccccrreettiioonn hhiissttoorryy,, iinncclluuddiinngg ssttaarr ffoorrmmaattiioonn aanndd ffeeeeddbbaacckk pphhyyssiiccss.. UUnnlliikkee ccoossmmoollooggiiccaall zzoooomm--iinn
ssiimmuullaattiioonnss,, wwhhiicchh ffooccuuss oonn rreessoollvviinngg tthhee ddiisskkss ooff ggaallaaxxiieess,, oouurr ssiimmuullaattiioonnss aarree ssppeecciifificcaallllyy ddeessiiggnneedd ttoo ssttuuddyy
tthhee CCGGMM aanndd eennaabbllee uuss ttoo ccoovveerr aa wwiiddee rraannggee ooff ppaarraammeetteerr ssppaaccee aatt hhiigghh rreessoolluuttiioonn.. WWee sshhooww aa ssiimmuullaattiioonn
wwhhiicchh pprroodduucceess OOVVII pprroofifilleess iinn eexxcceelllleenntt aaggrreeeemmeenntt wwiitthh oobbsseerrvvaattiioonnss,, wwiitthh nnoo fifinnee--ttuunniinngg.. HHeerree,, OOVVII aarriisseess
ffrroomm aa tthhiicckk,, ppaarrttiiaallllyy--pphhoottooiioonniizzeedd sshheellll oouuttssiiddee tthhee vviirriiaall rraaddiiuuss;; tthhiiss ccrriittiiccaallllyy rreeqquuiirreess tthhaatt ggaass iinn ggaallaaxxyy
oouuttsskkiirrttss bbee mmeettaall eennrriicchheedd aanndd llooww pprreessssuurree.. WWee wwiillll ssttuuddyy tthhee pphhyyssiiccaall oorriiggiinn ooff tthhiiss rreessuulltt,, aanndd hhooww OOVVII
oobbsseerrvvaattiioonnss pprroobbee ggaallaaxxyy ffoorrmmaattiioonn aanndd CCGGMM pphhyyssiiccss.. WWee wwiillll ggeenneerraattee OOVVII aanndd ootthheerr mmeettaall lliinnee pprroofifilleess
wwhhiicchh ccaann bbee ddiirreeccttllyy ccoommppaarreedd aaggaaiinnsstt HHSSTT oobbsseerrvvaattiioonnss.. KKeeyy pprreeddiiccttiioonnss ttoo eexxpplloorree aarree tthhee ddiissaappppeeaarraannccee
ooff OOVVII ggaass iinn hhiigghheerr mmaassss oorr rreeddsshhiifftt hhaallooss ((wwhheerree hhiigghheerr pprreessssuurreess pprreevvaaiill)),, aanndd OOVVII iinn eemmiissssiioonn oorr rreessoonnaanntt
ssccaatttteerriinngg..
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SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
CCoossmmoollooggyy

IIDD:: 1155331155
RReevveeaalliinngg  TThheerrmmaall  IInnssttaabbiilliittiieess  iinn  tthhee  CCoorree  ooff  tthhee  PPhhooeenniixx  CClluusstteerr

MMiicchhaaeell MMccDDoonnaalldd

MMaassssaacchhuusseettttss  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy
TThhee PPhhooeenniixx cclluusstteerr iiss tthhee mmoosstt rreellaaxxeedd cclluusstteerr kknnoowwnn,, aanndd hhoossttss tthhee ssttrroonnggeesstt ccooooll ccoorree ooff aannyy cclluusstteerr yyeett
ddiissccoovveerreedd.. AAtt tthhee cceenntteerr ooff tthhiiss cclluusstteerr iiss aa mmaassssiivvee ssttaarrbbuurrsstt ggaallaaxxyy,, wwiitthh aa SSFFRR ooff 550000--11000000 MMssuunn//yyrr,,
sseeeemmiinnggllyy ssaattiissffyyiinngg tthhee eeaarrllyy ccoooolliinngg flflooww pprreeddiiccttiioonnss,, ddeessppiittee tthhee pprreesseennccee ooff ssttrroonngg AAGGNN ffeeeeddbbaacckk ffrroomm tthhee
cceennttrraall ssuuppeerrmmaassssiivvee bbllaacckk hhoollee.. HHeerree wwee pprrooppoossee ddeeeepp nnaarrrrooww--bbaanndd iimmaaggiinngg ooff tthhee cceennttrraall ~~112200 kkppcc ooff tthhee
cclluusstteerr,, ttoo mmaapp tthhee wwaarrmm ((1100^̂44KK)) iioonniizzeedd ggaass vviiaa tthhee [[OO IIII]] eemmiissssiioonn lliinnee.. IInn llooww--zz cclluusstteerrss,, ssuucchh aass PPeerrsseeuuss
aanndd AAbbeellll 11779955,, tthhee wwaarrmm,, iioonniizzeedd pphhaassee iiss ooff ccrriittiiccaall iimmppoorrttaannccee ttoo mmaapp oouutt tthheerrmmaall iinnssttaabbiilliittiieess iinn tthhee hhoott
ggaass,, aanndd mmaappss ooff HHaallpphhaa aanndd [[OO IIII]] hhaavvee bbeeeenn uusseedd ffoorr ddeeccaaddeess ttoo uunnddeerrssttaanndd hhooww ((aanndd hhooww nnoott)) ccoooolliinngg
pprroocceeeeddss iinn tthhee iinnttrraacclluusstteerr mmeeddiiuumm.. TThhee ddaattaa pprrooppoosseedd ffoorr hheerree,, ccoommbbiinneedd wwiitthh ddeeeepp AALLMMAA ddaattaa,, aa rreecceennttllyy--
aapppprroovveedd LLaarrggee CChhaannddrraa PPrrooggrraamm,, aanndd rreecceennttllyy--aapppprroovveedd mmuullttii--ffrreeqquueennccyy JJVVLLAA ddaattaa,, wwiillll aallllooww uuss ttoo pprroobbee tthhee
ccoooolliinngg IICCMM,, tthhee ccooooll,, fifillaammeennttaarryy ggaass,, tthhee ccoolldd mmoolleeccuullaarr ggaass,, tthhee ssttaarr--ffoorrmmiinngg ppooppuullaattiioonn,, aanndd tthhee AAGGNN jjeettss
aallll oonn ssccaalleess ooff <<1100 kkppcc.. TThhiiss mmuullttii--oobbsseerrvvaattoorryy ccaammppaaiiggnn,, ffooccuussiinngg oonn tthhee mmoosstt eexxttrreemmee ccoooolliinngg cclluusstteerr,, wwiillll
lleeaadd ttoo aa mmoorree ccoommpplleettee uunnddeerrssttaannddiinngg ooff hhooww aanndd wwhhyy tthheerrmmaall iinnssttaabbiilliittiieess ddeevveelloopp iinn tthhee hhoott IICCMM ooff ccooooll
ccoorree  cclluusstteerrss..
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: AARR
GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  IIGGMM

IIDD:: 1155004400
MMiinniinngg  CCAANNDDEELLSS  ffoorr  TTiiddaall  FFeeaattuurreess  ttoo  MMeeaassuurree  MMaajjoorr  MMeerrggiinngg  aatt  CCoossmmiicc  HHiigghh
NNoooonn

DDaanniieell MMccIInnttoosshh

UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMiissssoouurrii  --  KKaannssaass  CCiittyy
TThhee iimmppoorrttaannccee ooff mmaajjoorr mmeerrggiinngg aatt zz>>11 rreemmaaiinnss iinn qquueessttiioonn ddeessppiittee tthhee rraappiidd bbuuiilldduupp aanndd ddeevveellooppmmeenntt ooff
mmaassssiivvee ggaallaaxxiieess aatt tthheessee eeppoocchhss.. NNeeww tthheeoorriieess aanndd oobbsseerrvvaattiioonnss ssuuggggeesstt tthhaatt nnoonn--mmeerrggiinngg pprroocceesssseess lliikkee ddiisskk
iinnssttaabbiilliittiieess mmaayy bbee eevveenn mmoorree iimmppoorrttaanntt tthhaann pprreevviioouussllyy tthhoouugghhtt aatt aasssseemmbblliinngg bbuullggeess,, pprroodduucciinngg cclluummppss,, aanndd
iinndduucciinngg mmoorrpphhoollooggiiccaall ddiissttuurrbbaanncceess tthhaatt mmaayy bbee mmiissiinntteerrpprreetteedd aass tthhee pprroodduucctt ooff mmaajjoorr mmeerrggiinngg.. WWee pprrooppoossee
aa nnoovveell sseeaarrcchh ffoorr ttiiddaall ffeeaattuurreess oonn aa ccoommpplleettee ssaammppllee ooff nneeaarrllyy 66000000 mmaassssiivvee zz>>11 ggaallaaxxiieess ffrroomm CCAANNDDEELLSS..
OOuurr nnoovveell aapppprrooaacchh wwiillll uussee iimmpprroovveedd rreessiidduuaall mmaappss ffrroomm mmuullttii--ccoommppoonneenntt fifittss ttoo aarrcchhiivvaall WWFFCC33 iimmaaggeess,, aanndd aa
nneeww mmaacchhiinnee lleeaarrnniinngg ccllaassssiifificcaattiioonn ppiippeelliinnee ttoo rroobbuussttllyy iiddeennttiiffyy ttrraannssiieenntt aanndd ffaaiinntt ttiiddaall ssiiggnnaattuurreess:: tthhee
hhaallllmmaarrkk ssiiggnn ooff mmaajjoorr mmeerrggiinngg.. WWee wwiillll rreeppeeaatt tthhiiss aannaallyyssiiss oonn ssyynntthheettiicc mmoocckk iimmaaggeess ttoo tthhoorroouugghhllyy qquuaannttiiffyy
tthhee iimmppaaccttss ooff ccoossmmoollooggiiccaall ddiimmmmiinngg,, aanndd ccaalliibbrraattee tthhee oobbsseerrvvaabbiilliittyy ttiimmeessccaallee ooff ttiiddaall ffeeaattuurree ddeetteeccttiioonnss.. OOuurr
ssttuuddyy wwiillll yyiieelldd ((11)) ddeefifinniittiivvee cceennssuuss ooff mmaassssiivvee zz>>11 ggaallaaxxiieess wwiitthh mmeerrggeerr ttiiddaall ssiiggnnaattuurreess ffrroomm CCAANNDDEELLSS,, ((22))
ccrriittiiccaallllyy iimmppoorrttaanntt ccaalliibbrraattiioonnss ffoorr ccoonnvveerrttiinngg ttiiddaall ddeetteeccttiioonnss iinnttoo mmeerrggeerr rraatteess,, ((33)) ttwwoo nnoovveell ssooffttwwaarree
ppiippeelliinneess,, ((44)) nneeww ssttrriinnggeenntt ttiiddaall--bbaasseedd mmeerrggeerr rraatteess tthhaatt wwiillll pprroovviiddee ccrriittiiccaall tteessttss ooff tthheeoorreettiiccaall pprreeddiiccttiioonnss
oonn tthhee rreellaattiivvee iimmppoorrttaannccee ooff eexx--ssiittuu ((hhiieerraarrcchhiiccaall mmeerrggiinngg)) vvss.. iinn--ssiittuu ((ggaass aaccccrreettiioonn,, ccoooolliinngg,, aanndd ssttaarr
ffoorrmmaattiioonn))  aasssseemmbbllyy  ooff  mmaassssiivvee  ggaallaaxxiieess..
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IIDD:: 1155224433
TThhee  LLeeoonncciinnoo  DDwwaarrff::  TThhee  LLoowweesstt  MMeettaalllliicciittyy  SSttaarr--FFoorrmmiinngg  GGaallaaxxyy  iinn  tthhee  NNeeaarrbbyy
UUnniivveerrssee

KKrriisstteenn MMccQQuuiinnnn

UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  aatt  AAuussttiinn
EExxttrreemmeellyy mmeettaall--ppoooorr ((XXMMPP)) ggaallaaxxiieess aarree ddwwaarrff iirrrreegguullaarr ggaallaaxxiieess wwiitthh vveerryy llooww mmeettaalllliicciittiieess,, ttrraacceedd bbyy tthheeiirr
ggaass--pphhaassee ooxxyyggeenn aabbuunnddaannccee.. GGaallaaxxyy eevvoolluuttiioonn sscceennaarriiooss ssuuggggeesstt tthhrreeee ppaatthhwwaayyss ttoo ffoorrmm aann XXMMPP:: ((11)) sseeccuullaarr
eevvoolluuttiioonn aatt llooww ggaallaaxxyy mmaasssseess,, ((22)) ssllooww eevvoolluuttiioonn iinn vvooiiddss,, oorr ((33)) ddiilluuttiioonn ooff mmeeaassuurreedd aabbuunnddaanncceess ffrroomm iinnffaallll
ooff pprriissttiinnee ggaass.. TThheessee sscceennaarriiooss hhaavvee pprroovveenn cchhaalllleennggiinngg ttoo tteesstt bbeeccaauussee,, ddeessppiittee ccoonncceerrtteedd eeffffoorrttss,, XXMMPP
ggaallaaxxiieess  iinn  tthhee  nneeaarrbbyy  uunniivveerrssee  hhaavvee  pprroovveenn  hhaarrdd  ttoo  fifinndd..  

AA nnoottaabbllee eexxcceeppttiioonn iiss tthhee rreecceennttllyy ddiissccoovveerreedd ddwwaarrff ggaallaaxxyy LLeeoonncciinnoo.. LLeeoonncciinnoo hhaass tthhee lloowweesstt ggaass--pphhaassee
ooxxyyggeenn aabbuunnddaannccee eevveerr mmeeaassuurreedd iinn aa ggaallaaxxyy iinn tthhee llooccaall UUnniivveerrssee.. FFrroomm ooppttiiccaall ssppeeccttrroossccooppyy,, tthhee ooxxyyggeenn
aabbuunnddaannccee iiss 1122++lloogg((OO//HH))==77..0022++//--00..0033,, mmoorree tthhaann 4400%% lloowweerr tthhaann tthhee iiccoonniicc llooww--mmeettaalllliicciittyy ggaallaaxxyy II ZZww 1188
aanndd  lleessss  tthhaann  22%%  ZZ__ssuunn..    

DDeessppiittee aa pprreecciissiioonn ooxxyyggeenn aabbuunnddaannccee mmeeaassuurreemmeenntt,, tthhee eevvoolluuttiioonnaarryy ccoonntteexxtt ooff LLeeoonncciinnoo rreemmaaiinnss uunncceerrttaaiinn
wwiitthhoouutt aa sseeccuurree ddiissttaannccee.. WWee pprrooppoossee HHSSTT WWFFCC33 hhiigghh--rreessoolluuttiioonn ooppttiiccaall iimmaaggiinngg ooff LLeeoonncciinnoo ttoo aaccccuurraatteellyy
mmeeaassuurree tthhee ddiissttaannccee ttoo tthhee ggaallaaxxyy uussiinngg tthhee ttiipp ooff tthhee rreedd ggiiaanntt bbrraanncchh ((TTRRGGBB)) mmeetthhoodd.. TThhee ddiissttaannccee wwiillll
ddeetteerrmmiinnee wwhheetthheerr LLeeoonncciinnoo iiss llooccaatteedd iinn aa ttyyppiiccaall fifieelldd eennvviirroonnmmeenntt oorr iinn aa vvooiidd,, aanndd wwhheetthheerr tthhee ggaallaaxxyy iiss
ccoonnssiisstteenntt wwiitthh tthhee lluummiinnoossiittyy--mmeettaalllliicciittyy rreellaattiioonn aatt llooww ggaallaaxxyy mmaasssseess.. TThhee ddeettaaiilleedd ssttuuddyy ooff LLeeoonncciinnoo wwiillll
pprroovviiddee bbeenncchhmmaarrkk rreessuullttss ffoorr ffuuttuurree XXMMPP ddiissccoovveerriieess iinn tthhee nneeaarrbbyy UUnniivveerrssee,, aanndd aann eexxcceeppttiioonnaallllyy ttiimmeellyy
ccoommppaarriissoonn  ffoorr  ssttuuddiieess  ooff  cchheemmiiccaallllyy  pprriimmiittiivvee,,  hhiigghh--rreeddsshhiifftt  ggaallaaxxiieess  tthhaatt  wwiillll  bbee  oobbsseerrvvaabbllee  iinn  tthhee  JJWWSSTT  eerraa..
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IIDD:: 1155114411
TThhee  66  ppcc  DDAASSHH::  AA  WWFFCC33  11..66  mmiiccrroonn  SSuurrvveeyy  ooff  tthhee  OOrriioonn  IInntteeggrraall  SShhaappeedd
FFiillaammeenntt

TToomm MMeeggeeaatthh

UUnniivveerrssiittyy  ooff  TToolleeddoo
WWee pprrooppoossee aa 11..66 mmiiccrroonn WWFFCC33 ssuurrvveeyy ooff tthhee 66 ppcc lloonngg iinntteeggrraall sshhaappeedd fifillaammeenntt ((IISSFF)) iinn tthhee OOrriioonn AA cclloouudd
uussiinngg tthhee DDAASSHH ((ddrriifftt aanndd sshhiifftt)) mmeetthhoodd.. AAtt aa ddiissttaannccee ooff 338888 ppcc,, tthhee 66000000 ssoollaarr mmaassss IISSFF iiss tthhee nneeaarreesstt
rreeggiioonn ooff mmaassssiivvee ssttaarr ffoorrmmaattiioonn,, ssiittss ddiirreeccttllyy bbeehhiinndd tthhee OOrriioonn NNeebbuullaa,, aanndd hhoossttss tthhee OOrriioonn NNeebbuullaa CClluusstteerr
wwiitthh oovveerr 22000000 llooww mmaassss ssttaarrss.. IItt iiss tthhee bbeesstt llaabboorraattoorryy ffoorr uunnddeerrssttaannddiinngg tthhee nneettwwoorrkk ooff pprroocceesssseess,, ssuucchh aass
ggaass ffrraaggmmeennttaattiioonn aanndd ccoollllaappssee,, ffeeeeddbbaacckk ffrroomm oouuttflfloowwss aanndd rraaddiiaattiioonn,, aanndd ddyynnaammiiccaall iinntteerraattiioonnss,, ffoouunndd iinn
mmaassssiivvee fifillaammeennttaarryy cclloouuddss.. UUssiinngg tthhee DDAASSHH mmeetthhoodd,, wwee wwiillll eefffificciieennttllyy mmaapp aa 66 xx 00..99 ppcc ssttrriipp aalloonngg tthhee
lleennggtthh tthhee IISSFF wwiitthh 8800 AAUU rreessoolluuttiioonn iinn tthhee FF116600WW bbaanndd.. WWiitthh tthheessee ddaattaa wwee wwiillll sseeaarrcchh ffoorr mmuullttiippllee ssyysstteemmss,,
oobbttaaiinniinngg eexxcceelllleenntt ssttaattiissttiiccss oonn mmuullttiipplliicciittyy aass aa ffuunnccttiioonn ooff eennvviirroonnmmeenntt,, rreessoollvvee pprroottoosstteellllaarr eennvveellooppeess aanndd
eeddggee--oonn ddiisskkss,, aanndd ccoommppaarriinngg ttoo pprreevviioouuss HHSSTT ddaattaa,, mmeeaassuurree pprrooppeerr mmoottiioonnss ooff ssttaarrss aanndd sseeaarrcchh ffoorr ttiimmee
vvaarriiaabbllee ssccaatttteerreedd lliigghhtt nneebbuullaaee.. TThheessee oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll bbuuiilldd oonn aa lloonngg lleeggaaccyy ooff IISSFF oobbsseerrvvaattiioonnss,, aanndd tthheeyy
wwiillll  sseett  tthhee  ssttaaggee  ffoorr  oobbsseerrvvaattiioonnss  wwiitthh  JJWWSSTT  aanndd  WWFFIIRRSSTT..
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IIDD:: 1155008800
IIss  SSDDSSSSJJ119955775500..8833++334400440044..44  aaccccrreettiinngg  aa  ppllaanneettaarryy  ccoorree??

CCaarrll MMeelliiss

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaann  DDiieeggoo
WWhhiittee ddwwaarrff ssttaarrss aarree nnooww kknnoowwnn ttoo rreegguullaarrllyy aaccccrreettee mmaatteerriiaall ffrroomm tthheeiirr eexxttaanntt ppllaanneettaarryy ssyysstteemmss.. WWee hhaavvee
iiddeennttiififieedd aa nneeww ppoolllluutteedd wwhhiittee ddwwaarrff ssttaarr tthhaatt iiss aaccccrreettiinngg eexxttrreemmeellyy iirroonn--rriicchh mmaatteerriiaall,, ssuuggggeessttiinngg tthhaatt iitt iiss
bbeeiinngg ppoolllluutteedd bbyy tthhee ccoorree ooff aa mmaassssiivvee,, ddiiffffeerreennttiiaatteedd rroocckkyy bbooddyy.. WWee pprrooppoossee CCOOSS FFUUVV ssppeeccttrroossccooppiicc
oobbsseerrvvaattiioonnss ooff SSDDSSSSJJ11995577++33440044 tthhaatt wwiillll aallllooww uuss ttoo ppeeeerr iinnttoo tthhee hheeaarrtt ooff EEaarrtthh--lliikkee rroocckkyy eexxooppllaanneettss..
TThheessee oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll aaddddrreessss qquueessttiioonnss ppeerrttaaiinniinngg ttoo tteerrrreessttrriiaall ppllaanneett ssttrruuccttuurree aanndd ffoorrmmaattiioonn pprroocceesssseess
aanndd  tthhee  qquueessttiioonn  ooff  wwhhaatt  mmiixxttuurree  ooff  eelleemmeennttss  iiss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  EEaarrtthh''ss  uunnddeerr--ddeennssee  oouutteerr  ccoorree..
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IIDD:: 1155004411
TThhee  RRoollee  ooff  SShhoocckkss  iinn  tthhee  AAppppeeaarraannccee  aanndd  AAfftteerrmmaatthh  ooff  SStteellllaarr  MMeerrggeerrss  aanndd
TTyyppee  IIIInn  SSuuppeerrnnoovvaaee

BBrriiaann MMeettzzggeerr

CCoolluummbbiiaa  UUnniivveerrssiittyy  iinn  tthhee  CCiittyy  ooff  NNeeww  YYoorrkk
HHSSTT hhaass ppllaayyeedd aa ccrruucciiaall rroollee iinn eelluucciiddaattiinngg tthhee eennvviirroonnmmeennttss,, pprrooggeenniittoorrss,, eexxpplloossiioonnss,, aanndd llaattee--ttiimmee bbeehhaavviioorr
ooff TTyyppee IIIInn ssuuppeerrnnoovvaaee ((SSNNee)) aanndd bbiinnaarryy ssttaarr mmeerrggeerrss ((aallssoo kknnoowwnn aass ccoommmmoonn eennvveellooppee eevveennttss)).. AAlltthhoouugghh
sshhoocckk iinntteerraaccttiioonn ppllaayyss aa ddoommiinnaanntt rroollee iinn tthhee ddyynnaammiiccss aanndd aappppeeaarraannccee ooff tthheessee eevveennttss,, tthhee ddeettaaiillss ooff tthhiiss
pprroocceessss aanndd tthhee nnaattuurree ooff tthhee mmaassss lloossss lleeaaddiinngg uupp ttoo tthhee ccoorree ccoollllaappssee oorr ddyynnaammiiccaall ssttaaggee ooff tthhee mmeerrggeerr,,
rreemmaaiinn ppoooorrllyy uunnddeerrssttoooodd.. MMoouunnttiinngg eevviiddeennccee ssuuggggeessttss tthhaatt tthhee pprree--eexxpplloossiioonn mmaassss lloossss ggeeoommeettrryy iiss aa ddiisskk oorr
eeqquuaattoorriiaallllyy--ccoonncceennttrraatteedd oouuttflflooww.. WWee wwiillll ppeerrffoorrmm tthhee fifirrsstt mmuullttii--ddiimmeennssiioonnaall rraaddiiaattiioonn hhyyddrrooddyynnaammiiccaall
ssiimmuullaattiioonnss ooff tthhee sshhoocckk iinntteerraaccttiioonn bbeettwweeeenn tthhee ffaasstt eejjeeccttaa ffrroomm tthhee SSNN eexxpplloossiioonn//ddyynnaammiiccaall mmeerrggeerr aanndd aa
sslloowweerr eeqquuaattoorriiaallllyy--ffooccuusseedd oouuttflflooww rreepprreesseennttiinngg tthhee eeaarrlliieerr pphhaassee ooff mmaassss lloossss.. OOuurr ccaallccuullaattiioonnss wwiillll qquuaannttiiffyy
tthhee ggeeoommeettrryy ooff tthhee eejjeeccttaa aanndd mmaakkee ddeettaaiilleedd pprreeddiiccttiioonnss ffoorr tthhee sshhoocckk--ppoowweerreedd eemmiissssiioonn.. IInn ccoommbbiinnaattiioonn
wwiitthh aann aannaallyyttiicc mmooddeell ttoo bbee ddeevveellooppeedd iinn ppaarraalllleell,, wwee wwiillll ttrraannssllaattee tthhee lliigghhtt ccuurrvveess aanndd ssppeeccttrraall iinnffoorrmmaattiioonn
oonn aa llaarrggee ssaammppllee ooff IIIInn SSNNee aanndd sstteellllaarr mmeerrggeerrss iinnttoo pprroobbeess ooff tthheeiirr mmaassss lloossss hhiissttoorryy.. WWee wwiillll aaddddrreessss
wwhheetthheerr tthhee ccoommbbiinnaattiioonn ooff hhyyddrrooggeenn rreeccoommbbiinnaattiioonn aanndd sshhoocckk--ppoowweerreedd eemmiissssiioonn ccaann eexxppllaaiinn tthhee ccoommmmoonn
ddoouubbllee--ppeeaakkeedd nnaattuurree ooff tthhee lliigghhtt ccuurrvveess ooff sstteellllaarr mmeerrggeerrss.. BByy aaccccoouunnttiinngg sseellff--ccoonnssiisstteennttllyy ffoorr tthhee rroollee ooff
rraaddiiaattiivvee sshhoocckk ccoommpprreessssiioonn oonn tthhee eejjeeccttaa ddeennssiittyy ssttrruuccttuurree,, aanndd tthhuuss oonn tthhee gglloobbaall ggeeoommeettrryy aanndd
mmiiccrroopphhyyssiiccaall pprrooppeerrttiieess ooff dduusstt ggrraaiinnss ffoorrmmeedd,, wwee wwiillll aallssoo aaddddrreessss tthhee llaattee--ttiimmee aappppeeaarraannccee ooff IIIInn SSNNee aanndd
sstteellllaarr  mmeerrggeerrss  oobbsseerrvveedd  bbyy  HHSSTT  aanndd  JJWWSSTT..
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MMaassssiivvee  BBllaacckk  HHoolleess  AAnndd  TThheeiirr  HHoosstt  GGaallaaxxiieess

IIDD:: 1155117755
AAnn  IInnffrraarreedd  IImmaaggiinngg  TTeesstt  ooff  tthhee  IICC//CCMMBB  MMooddeell  ffoorr  tthhee  UUnnuussuuaall  SSppeeccttrruumm  ooff  AAPP
LLiibbrraaee

EEiilleeeenn MMeeyyeerr

UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaarryyllaanndd  BBaallttiimmoorree  CCoouunnttyy
WWee pprrooppoossee iinnffrraarreedd iimmaaggiinngg ooff aa rreecceennttllyy--ddiissccoovveerreedd aannoommaalloouuss XX--rraayy eemmiittttiinngg jjeett iinn tthhee nneeaarrbbyy ssoouurrccee AAPP
LLiibbrraaee,, wwhhiicchh uunnddeerrwweenntt aa flflaarree oobbsseerrvveedd bbyy tthhee FFeerrmmii ggaammmmaa--rraayy ssppaaccee tteelleessccooppee iinn AAuugguusstt 22001166.. TThhee HH..EE..
SS..SS.. oobbsseerrvvaattoorryy aallssoo uunneexxppeecctteeddllyy ddeetteecctteedd tthhiiss ssoouurrccee aatt TTeeVV eenneerrggiieess iinn 22001155.. MMuullttiippllee ppaappeerrss hhaavvee bbeeeenn
wwrriitttteenn ssiinnccee tthhee HH..EE..SS..SS.. ddiissccoovveerryy ssppeeccuullaattiinngg oonn tthhee eemmiissssiioonn pprroocceessss dduuee ttoo tthhee eexxttrreemmeellyy bbrrooaadd aanndd
uunnuussuuaallllyy sshhaappeedd ssppeeccttrruumm ffrroomm XX--rraayyss ttoo vveerryy hhiigghh eenneerrggyy,, aanndd iitt hhaass bbeeeenn ccllaaiimmeedd tthhaatt tthhee $$>>$$1100 GGeeVV
tthhrroouugghh TTeeVV eemmiissssiioonn iiss nnoott ffrroomm tthhee uunnrreessoollvveedd bbllaazzaarr ccoorree,, bbuutt rraatthheerr iinnvveerrssee--CCoommppttoonn uuppssccaatttteerriinngg ooff CCMMBB
pphhoottoonnss bbyy aa ssttiillll hhiigghhllyy--rreellaattiivviissttiicc kkppcc--ssccaallee jjeett.. HHoowweevveerr,, tthhiiss mmooddeell iiss ccaalllleedd iinnttoo qquueessttiioonn bbyy tthhee rreecceenntt
flflaarriinngg aaccttiivviittyy.. AA cclleeaarr tteesstt ooff tthhee IICC//CCMMBB mmooddeell ccaann bbee mmaaddee tthhrroouugghh aa sshhoorrtt WWFFCC33//IIRR oobbsseerrvvaattiioonn dduuee ttoo
tthhee ffaacctt tthhaatt tthhee mmooddeell mmaakkeess aa fifixxeedd pprreeddiiccttiioonn ffoorr tthhee pprreecciissee lleevveell ooff iinnffrraarreedd eemmiissssiioonn ffrroomm tthhee jjeett..
FFuurrtthheerr,, iiff tthhee iinnffrraarreedd eemmiissssiioonn iiss ccoonnfifirrmmeedd,, tthhee IICC//CCMMBB mmooddeell iimmpplliieess ffaasstt pprrooppeerr mmoottiioonnss oonn tthhee kkppcc ssccaallee,,
oonn tthhee oorrddeerr ooff 1100cc,, wwhhiicchh ccaann bbee eeaassiillyy ddeetteecctteedd vviiaa aa ffoollllooww--uupp HHSSTT oobbsseerrvvaattiioonn iinn ~~33--44 yyeeaarrss,, wwhhiicchh iiss jjuusstt
ppoossssiibbllee wwiitthhiinn tthhee ooppeerraattiinngg lliiffeettiimmee ooff HHuubbbbllee,, wwiitthh tthhee ccuurrrreennttllyy pprrooppoosseedd oobbsseerrvvaattiioonnss sseerrvviinngg aass tthhee fifirrsstt
eeppoocchh.. AA nnoonn--ddeetteeccttiioonn wwoouulldd cclleeaarrllyy rruullee oouutt tthhee IICC//CCMMBB mmooddeell,, aanndd eeiitthheerr rreessuulltt wwoouulldd iinnffoorrmm tthhee aapppprrooaacchh
ffoorr  aapppprroopprriiaattee  ffoollllooww--uupp  oobbsseerrvvaattiioonnss  wwiitthh  HHSSTT,,  AALLMMAA,,  aanndd  CChhaannddrraa..
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CCIIIIII]]11990099  iimmaaggiinngg  ooff  tthhrreeee  llooccaall  ssttaarrbbuurrssttss

GGeennoovveevvaa MMiicchheevvaa

UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMiicchhiiggaann
TThhee CCIIIIII]]11990099 lliinnee iiss ssttrroonnggllyy ddeetteecctteedd iinn hhiigghh rreeddsshhiifftt ssttaarr--ffoorrmmiinngg ((SSFF)) ggaallaaxxiieess ooff llooww mmaassss aanndd mmeettaalllliicciittyy,,
aanndd hhaass tthheerreeffoorree bbeeeenn pprrooppoosseedd aass aa nneeww pprroobbee ooff ggaallaaxxiieess cclloossee ttoo tthhee eeppoocchh ooff rreeiioonniizzaattiioonn.. HHoowweevveerr,,
ssppeeccttrroossccooppiicc rreessuullttss aatt lloowweerr rreeddsshhiiffttss iinnddiiccaattee tthhaatt ssttrroonngg CCIIIIII]] eemmiissssiioonn iiss nnoott uubbiiqquuiittoouuss aammoonngg ddiissttaanntt SSFF
ggaallaaxxiieess.. OObbsseerrvvaattiioonnss sshhooww tthhaatt ggaallaaxxiieess ooff ssiimmiillaarrllyy mmooddeesstt sstteellllaarr mmaasssseess,, llooww mmeettaalllliicciittiieess,, aanndd hhiigghh
iioonniizzaattiioonn ppaarraammeetteerrss ccaann eeiitthheerr bbee ssttrroonngg oorr wweeaakk CCIIIIII]] eemmiitttteerrss.. TThhiiss iiss ccoonnttrraarryy ttoo eexxppeeccttaattiioonnss ffrroomm
pphhoottooiioonniizzaattiioonn mmooddeellss,, wwhhiicchh pprreeddiicctt ssttrroonngg CCIIIIII]] eemmiissssiioonn ffrroomm ssuucchh ssoouurrcceess.. CClleeaarrllyy,, tthhee ddeeppeennddeennccee ooff tthhee
ttoottaall  iinntteeggrraatteedd  CCIIIIII]]  eemmiissssiioonn  oonn  ssuucchh  pprrooppeerrttiieess  iiss  nnoott  yyeett  ffuullllyy  uunnddeerrssttoooodd..

WWee pprrooppoossee ttoo oobbttaaiinn CCIIIIII]] iimmaaggiinngg iinn ttwwoo llooccaall SSFF ggaallaaxxiieess ((HHaarroo 1111 aanndd EEssoo333388--0044)) aanndd oonnee ggiiaanntt HH IIII rreeggiioonn
((MMrrkk 7711)) iinn oorrddeerr ttoo mmaapp tthhee ssuurrffaaccee bbrriigghhttnneessss ooff tthhiiss eemmiissssiioonn wwiitthh ccoo--ssppaattiiaallllyy iinnffeerrrreedd pprrooppeerrttiieess ooff
iinnddiivviidduuaall SSFF rreeggiioonnss.. OOuurr ttaarrggeettss hhaavvee aa wweeaalltthh ooff ccoommpplleemmeennttaarryy HHSSTT iimmaaggiinngg,, aanndd IIFFUU ddaattaa,, aalllloowwiinngg uuss ttoo
cchhaarraacctteerriizzee eeaacchh CCIIIIII]] eemmiittttiinngg rreeggiioonn wwiitthh pprrooppeerrttiieess lliikkee eelleeccttrroonn tteemmppeerraattuurree aanndd ddeennssiittyy,, UUVV ssllooppee bbeettaa,,
aanndd iioonniizzaattiioonn ppaarraammeetteerr.. WWee wwiillll qquuaannttiiffyy tthhee iinntteerrppllaayy bbeettwweeeenn iinntteeggrraatteedd CCIIIIII]] flfluuxx aanndd flfluuxx iinnffeerrrreedd ffrroomm
iinnddiivviidduuaall rreeggiioonnss,, aanndd ccoommppaarree ttoo pprreeddiiccttiioonnss ffrroomm pphhoottooiioonniizzaattiioonn mmooddeellss.. TThhiiss wwiillll hheellpp ddiisseennttaannggllee tthhee
ccuurrrreennttllyy iinnccoonnssiisstteenntt oobbsseerrvvaattiioonnaall rreessuullttss ooff CCIIIIII]],, aanndd ccoouulldd ppootteennttiiaallllyy rreeccoonncciillee ccuurriioouussllyy wweeaakk CCIIIIII]] eemmiitttteerrss
wwiitthh  tthheeiirr  ootthheerrwwiissee  CCIIIIII]]--bboooossttiinngg  pprrooppeerrttiieess..

CCIIIIII]] hhaass rreecceennttllyy bbeeeenn ssuuggggeesstteedd aass aa ddiiaaggnnoossttiicc ooff ppoossssiibbllee LLyymmaann CCoonnttiinnuuuumm ((LLyyCC)) eessccaappee.. WWee wwiillll tteesstt tthhiiss
oonn  HHaarroo  1111,,  aa  ccoonnfifirrmmeedd  LLyyCC  eemmiitttteerr..
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GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  IIGGMM
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GGaallaaxxiieess  aatt  tthhee  EExxttrreemmeess::  UUllttrraaddiiffffuussee  GGaallaaxxiieess  iinn  tthhee  VViirrggoo  CClluusstteerr

CChhrriiss MMiihhooss

CCaassee  WWeesstteerrnn  RReesseerrvvee  UUnniivveerrssiittyy
TThhee ""uullttrraaddiiffffuussee ggaallaaxxiieess"" ((UUDDGGss)) rreecceennttllyy ddiissccoovveerreedd iinn mmaassssiivvee ggaallaaxxyy cclluusstteerrss pprreesseennttss bbootthh cchhaalllleennggeess aanndd
ooppppoorrttuunniittiieess ffoorr oouurr uunnddeerrssttaannddiinngg ooff ggaallaaxxyy eevvoolluuttiioonn iinn ddeennssee cclluusstteerrss.. SSuucchh llaarrggee,, llooww ddeennssiittyy ggaallaaxxiieess
sshhoouulldd bbee mmoosstt vvuullnneerraabbllee ttoo ggrraavviittaattiioonnaall ddeessttrruuccttiioonn wwiitthhiinn tthhee cclluusstteerr eennvviirroonnmmeenntt.. TThhuuss tthheeiirr pprreesseennccee iinn
cclluusstteerr ccoorreess aarrgguueess eeiitthheerr tthhaatt tthheeyy mmuusstt bbee ssttaabbiilliizzeedd bbyy mmaassssiivvee ddaarrkk hhaallooss oorr eellssee bbee sshhoorrtt--lliivveedd oobbjjeeccttss
uunnddeerrggooiinngg rraappiidd ttrraannssffoorrmmaattiioonn,, ppeerrhhaappss lleeaaddiinngg ttoo tthhee ffoorrmmaattiioonn ooff uullttrraaccoommppaacctt ddwwaarrff ggaallaaxxiieess ((UUCCDDss)) iiff
tthheeiirr  ddeessttrruuccttiioonn  lleeaavveess  oonnllyy  aa  ccoommppaacctt  nnuucclleeuuss  bbeehhiinndd..  

WWee pprrooppoossee ddeeeepp iimmaaggiinngg ooff ffoouurr VViirrggoo CClluusstteerr UUDDGGss ttoo pprroobbee tthheeiirr llooccaall eennvviirroonnmmeenntt wwiitthhiinn VViirrggoo vviiaa
aaccccuurraattee ttiipp ooff tthhee rreedd ggiiaanntt bbrraanncchh ((TTRRGGBB)) ddiissttaanncceess.. WWiitthh aa ddiissttaannccee pprreecciissiioonn ooff 11 MMppcc,, wwee wwiillll aaccccuurraatteellyy
ppllaaccee tthhee oobbjjeeccttss iinn tthhee VViirrggoo ccoorree,, cclluusstteerr oouuttsskkiirrttss,, oorr iinntteerrvveenniinngg fifieelldd.. WWhheenn ccoouupplleedd wwiitthh oouurr eexxttaanntt
kkiinneemmaattiicc ddaattaa,, wwee ccaann ddeetteerrmmiinnee wwhheetthheerr tthheeyy aarree iinnffaalllliinngg oobbjjeeccttss oorr iinnsstteeaadd hhaavvee aallrreeaaddyy ppaasssseedd tthhrroouugghh
tthhee cclluusstteerr ccoorree.. WWee wwiillll aallssoo ccoommppaarree tthheeiirr ccoommppaacctt nnuucclleeii ttoo VViirrggoo UUCCDDss,, aanndd ssttuuddyy tthheeiirr gglloobbuullaarr cclluusstteerr
((GGCC)) ppooppuullaattiioonnss iinn ddeettaaiill.. PPrroobbiinngg tthhrreeee mmaaggnniittuuddeess bbeeyyoonndd tthhee ttuurrnnoovveerr iinn tthhee GGCC lluummiinnoossiittyy ffuunnccttiioonn,, wwee
wwiillll ccoonnssttrruucctt llaarrggeerr aanndd cclleeaanneerr GGCC ssaammpplleess tthhaann ppoossssiibbllee wwiitthh ggrroouunndd--bbaasseedd iimmaaggiinngg,, uussiinngg tthhee ttoottaall mmaassss
aanndd rraaddiiaall eexxtteenntt ooff tthhee gglloobbuullaarr cclluusstteerr ssyysstteemmss ttoo eessttiimmaattee tthhee ddaarrkk hhaalloo mmaassss aanndd ttiiddaall rraaddiiuuss ffoorr eeaacchh
UUDDGG.. TThhee nneeww iinnffoorrmmaattiioonn pprroovviiddeedd bbyy HHSSTT aabboouutt tthhee llooccaall eennvviirroonnmmeenntt aanndd iinnttrriinnssiicc pprrooppeerrttiieess ooff tthheessee VViirrggoo
UUDDGGss wwiillll bbee uusseedd iinn ccoonnjjuunnccttiioonn wwiitthh ssiimmuullaattiioonn ddaattaa ttoo ssttuuddyy cclluusstteerr--ddrriivveenn eevvoolluuttiioonn aanndd ttrraannssffoorrmmaattiioonn ooff
llooww  ddeennssiittyy  ggaallaaxxiieess..
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IIDD:: 1155117766
RReessoollvviinngg  tthhee  llaattee  ppllaanneett  ffoorrmmaattiioonn  ssttaaggeess  aarroouunndd  yyoouunngg  MM--ssttaarrss

MMaaxxwweellll MMiillllaarr--BBllaanncchhaaeerr

JJeett  PPrrooppuullssiioonn  LLaabboorraattoorryy
RReecceenntt ddiissccoovveerriieess ooff eeaarrtthh--lliikkee ppllaanneettss aarroouunndd MM--ssttaarrss hhaavvee hhiigghhlliigghhtteedd tthhee iimmppoorrttaannccee ooff uunnddeerrssttaannddiinngg
ppllaanneett ffoorrmmaattiioonn aarroouunndd llaattee--ttyyppee ssttaarrss.. HHoowweevveerr,, tthhiiss eeffffoorrtt hhaass bbeeeenn hhaammppeerreedd bbyy tthhee llaacckk ooff rreessoollvveedd
oobbsseerrvvaattiioonnss ooff pprroottooppllaanneettaarryy ddiisskkss.. IInn ppaarrttiiccuullaarr,, ssccaatttteerreedd lliigghhtt iimmaaggeess ooff MM--ssttaarr ddiisskkss nneeaarr tthhee aaggee ooff
ddiissppeerrssaall aarree ccrriittiiccaall ttoo mmaakkiinngg ffuurrtthheerr pprrooggrreessss.. TThhee UUppppeerr SSccoo rreeggiioonn pprroovviiddeess aa pprroommiissiinngg vveennuuee ttoo rreemmeeddyy
tthhiiss ssiittuuaattiioonn,, aass iitt iiss tthhee cclloosseesstt rreeggiioonn wwiitthh aann aaggee ooff 55--1111 MMyyrrss,, ccoommmmeennssuurraattee wwiitthh ddiissppeerrssaall ttiimmeessccaalleess..
WWee pprrooppoossee ttoo oobbsseerrvvee tthhrreeee MM--ssttaarr pprroottooppllaanneettaarryy ddiisskkss iinn tthhee UUppppeerr SSccoo aassssoocciiaattiioonn uussiinngg HHSSTT//SSTTIISS
ccoorroonnooggrraapphhyy ttoo rreessoollvvee tthhee ddiisskkss iinn ssccaatttteerreedd--lliigghhtt ffoorr tthhee fifirrsstt ttiimmee aanndd ttoo sseeaarrcchh ffoorr mmoorrpphhoollooggiiccaall
ssiiggnnaattuurreess ooff ffoorrmmiinngg ppllaanneettss.. TThheessee tthhrreeee ddiisskkss hhaavvee bbeeeenn sseelleecctteedd bbaasseedd oonn AALLMMAA mmmm--dduusstt aanndd CCOO
mmeeaassuurreemmeennttss tthhaatt ddiissppllaayy rraaddiiii wwiitthhiinn tthhee SSTTIISS fifieelldd ooff vviieeww aanndd oouuttssiiddee iittss iinnnneerr wwoorrkkiinngg aannggllee ((IIWWAA)).. WWee wwiillll
uussee tthheessee oobbsseerrvvaattiioonnss ttoo ccaarrrryy oouutt aa ccoommppaarraattiivvee ssttuuddyy ooff tthhee eevvoolluuttiioonnaarryy ssttaattee bbeettwweeeenn MM--ssttaarr ddiisskkss iinn
UUppppeerr SSccoo aanndd tthhee yyoouunnggeerr 11--22 MMyyrr TTaauurruuss rreeggiioonn,, lleevveerraaggiinngg bbootthh pprreevviioouuss ssccaatttteerreedd--lliigghhtt iimmaaggeess ooff ddiisskkss iinn
TTaauurruuss,, aass wweellll aass pprreevviioouuss oobbsseerrvvaattiioonnss ooff tthhee mmmm--dduusstt aanndd CCOO iinn bbootthh rreeggiioonnss.. AAllll tthhrreeee ttaarrggeettss aarree ttoooo
ffaaiinntt ttoo bbee oobbsseerrvveedd uussiinngg ggrroouunndd--bbaasseedd AAOO.. TThheerreeffoorree,, HHSSTT//SSTTIISS iiss tthhee oonnllyy iinnssttrruummeenntt aabbllee ttoo mmaakkee tthheessee
iimmppoorrttaanntt mmeeaassuurreemmeennttss.. TThheessee oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll aacctt aass ccrriittiiccaall ddiiaaggnnoossttiiccss ooff tthhee eevvoolluuttiioonnaarryy ssttaattee ooff
nneeaarrbbyy MM--ssttaarr pprroottooppllaanneettaarryy ddiisskkss,, tthhaatt wwiillll iinnffoorrmm tthheeoorriieess ooff ppllaanneett ffoorrmmaattiioonn aanndd wwiillll ffuurrtthheerr oouurr
uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhee  eevvoolluuttiioonn  ooff  tthhee  ppllaanneettss  aarroouunndd  MM--ssttaarrss,,  ssuucchh  aass  oouurr  nneeaarreesstt  nneeiigghhbboorr  PPrrooxxiimmaa  CCeennttaauurrii  bb..
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TThhee  UUVV  rreeflfleeccttaannccee  ooff  PPaattrroocclluuss::  EExxpplloorriinngg  tthhee  ssuurrffaaccee  ccoommppoossiittiioonn  aanndd  oorriiggiinnss
ooff  JJuuppiitteerr  TTrroojjaannss

PPiippppaa MMoollyynneeuuxx

SSoouutthhwweesstt  RReesseeaarrcchh  IInnssttiittuuttee
((661177)) PPaattrroocclluuss iiss aa bbiinnaarryy ssyysstteemm ccoommpprriissiinngg ttwwoo aallmmoosstt eeqquuaallllyy ssiizzeedd TTrroojjaann aasstteerrooiiddss,, PPaattrroocclluuss aanndd
MMeennooeettiiuuss.. ((661177)) PPaattrroocclluuss hhaass nneevveerr bbeeeenn oobbsseerrvveedd iinn tthhee UUVV ssppeeccttrraall rreeggiioonn,, wwhhiicchh ccoonnttaaiinnss iimmppoorrttaanntt
ddiiaaggnnoossttiicc ffeeaattuurreess ooff mmaajjoorr TTrroojjaann ssuurrffaaccee ccoonnssttiittuueennttss iinnffeerrrreedd ffrroomm fifittss ttoo vviissiibbllee--nneeaarr IIRR ssppeeccttrraa.. PPrreevviioouuss
ssppeeccttrraall oobbsseerrvvaattiioonnss hhaavvee nnoott bbeeeenn ssppaattiiaallllyy rreessoollvveedd,, pprreecclluuddiinngg aa ddiirreecctt ssppeeccttrraall ccoommppaarriissoonn ooff tthhee ttwwoo
bbooddiieess.. WWee pprrooppoossee ttoo oobbttaaiinn ffuullll ssuurrffaaccee UUVV rreeflfleeccttaannccee mmaappss ooff bbootthh PPaattrroocclluuss aanndd MMeennooeettiiuuss uussiinngg tthhee SSTTIISS
GG223300LL mmooddee,, ttoo sseeaarrcchh ffoorr cchhaarraacctteerriissttiicc aabbssoorrppttiioonn ffeeaattuurreess ooff ssiilliiccaatteess,, ccaarrbboonnss//ggrraapphhiitteess aanndd NNHH33,, wwhhiicchh
ttooggeetthheerr mmaakkee uupp tthhee mmaajjoorr iinnffeerrrreedd JJuuppiitteerr TTrroojjaann ssuurrffaaccee ccoonnssttiittuueennttss,, aanndd ffoorr ssiiggnnss ooff ''''ssppeeccttrraall bblluuiinngg''''
tthhaatt ooccccuurrss ffoorr ssppaaccee--wweeaatthheerreedd oobbjjeeccttss.. TThhee JJuuppiitteerr TTrroojjaannss aarree bbeelliieevveedd ttoo rreepprreesseenntt tthhee mmoosstt rreeaaddiillyy
aacccceessssiibbllee KKuuiippeerr BBeelltt mmaatteerriiaall iinn tthhee ssoollaarr ssyysstteemm,, hhaavviinngg bbeeeenn ssccaatttteerreedd ffrroomm tthhaatt rreeggiioonn ttoo tthheeiirr ccuurrrreenntt
oorrbbiittss ffoolllloowwiinngg aa ddyynnaammiiccaall iinnssttaabbiilliittyy.. AA ddiirreecctt ssppeeccttrraall ccoommppaarriissoonn ooff PPaattrroocclluuss aanndd MMeennooeettiiuuss,, iinnddiiccaattiinngg
wwhheetthheerr tthhee oobbjjeeccttss sshhaarree aa ccoommmmoonn oorriiggiinn aanndd eevvoolluuttiioonn,, wwiillll eexxpplloorree tthhee hhyyppootthheessiiss tthhaatt tthhee ssyysstteemm iiss aa
rraarree bbiinnaarryy ssuurrvviivvoorr ooff tthhiiss ssccaatttteerriinngg.. ((661177)) PPaattrroocclluuss iiss aallssoo aa ttaarrggeett ooff tthhee uuppccoommiinngg LLuuccyy mmiissssiioonn,, aanndd
ccoonnssttrraaiinnttss oonn ssuurrffaaccee ccoommppoossiittiioonn wwoouulldd rreepprreesseenntt aa vvaalluuaabbllee iinnppuutt ttoo iinnssttrruummeenntt ccoonnfifigguurraattiioonn aanndd
oobbsseerrvvaattiioonn ppllaannnniinngg wwoorrkk ffoorr tthhee mmiissssiioonn.. AAss LLuuccyy wwiillll nnoott ccaarrrryy aa UUVV iinnssttrruummeenntt,, tthhee pprrooppoosseedd oobbsseerrvvaattiioonnss
wwoouulldd  rreemmaaiinn  uunniiqquuee  aanndd  ccoommpplleemmeennttaarryy  ttoo  tthhee  rreessuullttss  ooff  tthhee  mmiissssiioonn..
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPooppuullaattiioonnss

IIDD:: 1155224444
AA  cchhaalllleennggee  ttoo  ddSSpphh  ffoorrmmaattiioonn  mmooddeellss::  aarree  tthhee  mmoosstt  iissoollaatteedd  LLooccaall  GGrroouupp  ddSSpphh
ggaallaaxxiieess  ttrruullyy  oolldd??

MMaatttteeoo MMoonneellllii

IInnssttiittuuttoo  ddee  AAssttrroofifissiiccaa  ddee  CCaannaarriiaass
WWhhaatt iiss tthhee oorriiggiinn ooff tthhee ddiiffffeerreenntt ddwwaarrff ggaallaaxxyy ttyyppeess?? TThhee ccllaassssiifificcaattiioonn iinnttoo ddwwaarrff iirrrreegguullaarr ((ddIIrrrr)),, sspphheerrooiiddaall
((ddSSpphh)),, aanndd ttrraannssiittiioonn ((ddTT)) ttyyppeess iiss bbaasseedd oonn tthheeiirr pprreesseenntt--ddaayy pprrooppeerrttiieess.. HHoowweevveerr,, ssttaarr ffoorrmmaattiioonn hhiissttoorriieess
((SSFFHHss)) rreeccoonnssttrruucctteedd ffrroomm ddeeeepp ccoolloorr--mmaaggnniittuuddee ddiiaaggrraammss ((CCMMDDss)) pprroovviiddee ddeettaaiillss oonn tthhee eeaarrllyy eevvoolluuttiioonn ooff
ggaallaaxxiieess ooff aallll tthheessee ttyyppeess,, aanndd iinnddiiccaattee oonnllyy ttwwoo bbaassiicc eevvoolluuttiioonnaarryy ppaatthhss.. OOnnee iiss cchhaarraacctteerriizzeedd bbyy aa vviiggoorroouuss
bbuutt bbrriieeff iinniittiiaall ssttaarr--ffoorrmmiinngg eevveenntt,, aanndd lliittttllee oorr nnoo ssttaarr ffoorrmmaattiioonn tthheerreeaafftteerr ((ffaasstt eevvoolluuttiioonn)),, aanndd tthhee ootthheerr
oonnee bbyy rroouugghhllyy ccoonnttiinnuuoouuss ssttaarr ffoorrmmaattiioonn uunnttiill ((nneeaarrllyy)) tthhee pprreesseenntt ttiimmee ((ssllooww eevvoolluuttiioonn)).. TThheessee ttwwoo ppaatthhss ddoo
nnoott mmaapp ddiirreeccttllyy oonnttoo tthhee ddIIrrrr,, ddTT aanndd ddSSpphh ttyyppeess.. TThhuuss,, tthhee pprreesseenntt ggaallaaxxyy pprrooppeerrttiieess ddoo nnoott rreeflfleecctt tthheeiirr
lliiffeettiimmee eevvoolluuttiioonn.. SSiinnccee tthheerree aarree ssoommee iinnddiiccaattiioonnss tthhaatt ssllooww ddwwaarrffss wweerree aasssseemmbblleedd iinn lloowweerr--ddeennssiittyy
eennvviirroonnmmeennttss tthhaann ffaasstt ddwwaarrffss,, GGaallllaarrtt eett aall ((22001155)) pprrooppoosseedd tthhaatt tthhee ddiissttiinnccttiioonn bbeettwweeeenn ffaasstt aanndd ssllooww
ddwwaarrffss rreeflfleeccttss tthhee cchhaarraacctteerriissttiicc ddeennssiittyy ooff tthhee eennvviirroonnmmeenntt wwhheerree tthheeyy ffoorrmmeedd.. TThhiiss sscceennaarriioo,, aanndd mmoorree
ggeenneerraallllyy sscceennaarriiooss wwhheerree ddSSpphh ggaallaaxxiieess ffoorrmmeedd tthhrroouugghh tthhee iinntteerraaccttiioonn wwiitthh aa mmaassssiivvee ggaallaaxxyy,, aarree cchhaalllleennggeedd
bbyy aa ssmmaallll ssaammppllee ooff eexxttrreemmeellyy iissoollaatteedd ddSSpphh//ddTT iinn tthhee oouutteerr ffrriinnggeess ooff tthhee LLooccaall GGrroouupp.. TThhiiss pprrooppoossaall ttaarrggeettss
ttwwoo ooff tthheessee oobbjjeeccttss ((VVVV112244,, KKKKRR2255)) ffoorr wwhhiicchh wwee wwiillll iinnffeerr tthheeiirr SSFFHH ---- tthhrroouugghh aa nnoovveell tteecchhnniiqquuee tthhaatt
ccoommbbiinneess tthhee iinnffoorrmmaattiioonn ffrroomm tthheeiirr RRRR LLyyrraaee ssttaarrss aanndd ddeeeepp CCMMDDss ssaammpplliinngg tthhee iinntteerrmmeeddiiaattee--aaggee ppooppuullaattiioonn
---- iinn oorrddeerr ttoo tteesstt tthheessee sscceennaarriiooss.. TThhiiss iiss mmuucchh lleessss ddeemmaannddiinngg oonn oobbsseerrvviinngg ttiimmee tthhaann ccllaassssiiccaall SSFFHH
ddeerriivvaattiioonn  uussiinngg  ffuullll  ddeepptthh  CCMMDDss..
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CCoonnssttrraaiinniinngg  CCoorree--ccoollllaappssee  SSuuppeerrnnoovvaa  TThheeoorryy  PPrreeddiiccttiioonnss  wwiitthh  440000  PPrrooggeenniittoorr
MMaasssseess

JJeerreemmiiaahh MMuurrpphhyy

FFlloorriiddaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy

AA nneeww eerraa iiss eemmeerrggiinngg iinn wwhhiicchh wwee wwiillll hhaavvee hhuunnddrreeddss ooff pprrooggeenniittoorr mmaasssseess ffoorr ssuuppeerrnnoovvaaee ((SSNNee)) aanndd
ssuuppeerrnnoovvaa rreemmnnaannttss ((SSNNRRss));; wwee pprrooppoossee ttoo ddeevveelloopp tthhee ssttaattiissttiiccaall aanndd tthheeoorreettiiccaall ttoooollss nneeeeddeedd ttoo iinntteerrpprreett
tthhiiss ddaattaa.. TTwwoo ooff tthhee ffuunnddaammeennttaall pprreeddiiccttiioonnss ooff sstteellllaarr eevvoolluuttiioonn tthheeoorryy aarree tthhaatt ssttaarrss mmoorree mmaassssiivvee tthhaann
aabboouutt 88 ssoollaarr mmaasssseess wwiillll eexxppllooddee aanndd tthhaatt ssoommee ooff tthheessee ssttaarrss wwiillll nnoott eexxppllooddee aanndd ffoorrmm bbllaacckk hhoolleess.. TThheessee
ssttaatteemmeennttss aarree cclleeaarr aanndd ssiimmppllee,, yyeett ccoonnssttrraaiinniinngg tthheemm wwiitthh oobbsseerrvvaattiioonnss hhaass rreemmaaiinneedd eelluussiivvee uunnttiill rreecceennttllyy..
FFoorr mmaannyy yyeeaarrss,, tthhee rraattee ooff pprrooggeenniittoorr ddiissccoovveerryy wwaass sstteeaaddyy bbuutt ssllooww;; eeaacchh pprrooggeenniittoorr ddiissccoovveerryy rreeqquuiirreedd rraarree
sseerreennddiippiittoouuss pprree--ccuurrssoorr iimmaaggiinngg.. WWiitthh tthhiiss sstteeaaddyy ddrriipp ooff ddiirreecctt iimmaaggiinngg,, tthhee nnuummbbeerr ooff pprrooggeenniittoorr mmaasssseess
nnuummbbeerreedd nnoo mmoorree tthhaann 2200.. RReecceennttllyy,, wwee ddeevveellooppeedd aa tteecchhnniiqquuee tthhaatt iinnccrreeaasseedd tthhee nnuummbbeerr ooff pprrooggeenniittoorr
mmaasssseess bbyy aa ffaaccttoorr ooff 1100 oorr mmoorree.. IInn tthhiiss nneeww tteecchhnniiqquuee,, wwee uussee HHSSTT pphhoottoommeettrryy ttoo aaggee--ddaattee tthhee sstteellllaarr
ppooppuullaattiioonnss ssuurrrroouunnddiinngg SSNNRRss.. FFrroomm tthhiiss aaggee,, wwee ddeerriivvee aa pprrooggeenniittoorr mmaassss ffoorr eeaacchh SSNNRR.. WWee ccuurrrreennttllyy hhaavvee
pprrooggeenniittoorr mmaasssseess ffoorr 111155 SSNNRRss iinn MM3311 aanndd MM3333,, ssoooonn wwee wwiillll hhaavvee 330000 mmoorree ffrroomm MM8833,, aanndd tthheerree aarree
hhuunnddrreeddss mmoorree SSNNRRss tthhaatt ccoouulldd bbee aannaallyyzzeedd iinn ootthheerr nneeaarrbbyy ggaallaaxxiieess.. TToo pprreeppaarree ffoorr tthhiiss wwaatteerrsshheedd,, wwee
pprrooppoossee ttoo ddeevveelloopp tthhee BBaayyeessiiaann ffrraammeewwoorrkk nneeeeddeedd ttoo pprrooppeerrllyy iinnffeerr tthhee pprrooggeenniittoorr mmaassss ddiissttrriibbuuttiioonn.. TThhiiss
wwoorrkk  wwiillll  ccuullmmiinnaattee  iinn  aa  ddiirreecctt  ccoonnssttrraaiinntt  oonn  tthhee  pprreeddiiccttiioonnss  ooff  ccoorree--ccoollllaappssee  ssuuppeerrnnoovvaa  tthheeoorryy..
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MMooddeelliinngg  DDuusstt  AAtttteennuuaattiioonn  LLaawwss  iinn  GGaallaaxxiieess  wwiitthh  CCoossmmoollooggiiccaall  ZZoooomm
SSiimmuullaattiioonnss

DDeessiikkaa NNaarraayyaannaann

UUnniivveerrssiittyy  ooff  FFlloorriiddaa
TThhee aatttteennuuaattiioonn ooff ssttaarr lliigghhtt iinn ggaallaaxxiieess bbyy dduusstt iimmppoosseess aa mmaajjoorr uunncceerrttaaiinnttyy iinn tthhee ddeerriivvaattiioonn ooff ggaallaaxxyy
pphhyyssiiccaall pprrooppeerrttiieess.. AAss wwee sshhooww iinn tthhiiss pprrooppoossaall,, ffoorr eexxaammppllee,, iinnccoorrrreecctt aassssuummppttiioonnss aabboouutt aatttteennuuaattiioonn llaawwss
iinn SSEEDD fifittttiinngg ccaann rreessuulltt iinn eerrrroorrss ooff ~~00..33 ddeexx iinn tthhee ddeerriivveedd MM** aanndd SSFFRR ffrroomm ggaallaaxxiieess.. WWhhiillee HHSSTT
oobbsseerrvvaattiioonnss hhaavvee rreevveeaalleedd vvaarriiaattiioonnss iinn iinnffeerrrreedd dduusstt aatttteennuuaattiioonn llaawwss,, wwee ccuurrrreennttllyy llaacckk aa ccoommpprreehheennssiivvee
tthheeoorryy ffoorr hhooww aanndd wwhhyy aatttteennuuaattiioonn ccuurrvveess vvaarryy wwiitthhiinn aanndd bbeettwweeeenn ggaallaaxxiieess.. CCoommpplliiccaattiinngg tthhee iissssuuee aarree bbootthh
tthhee nneecceessssiittyy ffoorr 33DD rraaddiiaattiivvee ttrraannssffeerr mmooddeelliinngg ((ttoo ccaappttuurree aabbssoorrppttiioonn aanndd ssccaatttteerriinngg)),, aass wweellll aass aa mmooddeell ffoorr
tthhee ggeeoommeettrryy ooff lluummiinnoouuss ssoouurrcceess aanndd dduusstt iinn ggaallaaxxiieess.. TToo aaddddrreessss tthhiiss,, wwee pprrooppoossee ttoo ccoonndduucctt aa llaarrggee sseerriieess
ooff hhiigghh--rreessoolluuttiioonn ccoossmmoollooggiiccaall zzoooomm ggaallaaxxyy ffoorrmmaattiioonn ssiimmuullaattiioonnss iinn wwhhiicchh wwee ssuuppeerr--rreessoollvvee ggiiaanntt cclloouuddss iinn
tthhee iinntteerrsstteellllaarr mmeeddiiuumm.. TThheessee ssiimmuullaattiioonnss wwiillll bbee ccoouupplleedd wwiitthh aa nnoovveell 33DD dduusstt rraaddiiaattiivvee ttrraannssffeerr ppaacckkaaggee iinn
oorrddeerr ttoo ddeerriivvee tthheeoorreettiiccaall dduusstt aatttteennuuaattiioonn ccuurrvveess.. OOuurr mmaaiinn sscciieennttiifificc ggooaallss aarree ttwwooffoolldd:: ((11)) ttoo ddeerriivvee tthhee
fifirrsstt eevveerr ccoonnnneeccttiioonn bbeettwweeeenn gglloobbaall pprrooppeerrttiieess ooff ggaallaaxxiieess aanndd tthheeiirr dduusstt aatttteennuuaattiioonn llaawwss;; aanndd ((22)) ttoo bbuuiilldd
bbeetttteerr SSEEDD fifittttiinngg tteecchhnniiqquueess iinn oorrddeerr ttoo iimmpprroovvee tthhee aaccccuurraaccyy ooff pphhyyssiiccaall pprrooppeerrttiieess iinnffeerrrreedd ffrroomm ggaallaaxxyy SSEEDD
fifittttiinngg.. AAllll ooff oouurr ssiimmuullaattiioonn rreessuullttss,, ppooppuullaattiioonn ssyynntthheessiiss ccooddeess,, aanndd SSEEDD fifittttiinngg ccooddeess wwiillll bbee mmaaddee ppuubblliiccllyy
aavvaaiillaabbllee..
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SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1155228844
CCoonnssttrraaiinniinngg  tthhee  bbiinnaarryy  pprrooppeerrttiieess  ooff  22MM11993388++44660033  wwiitthh  iirrrraaddiiaatteedd  sstteellllaarr
aattmmoosspphheerreess

PPeetteerr NNeemmeetthh

AAssttrroosseerrvveerr..oorrgg
HHoott ssuubbddwwaarrff ssttaarrss aarree tthhee ssttrriippppeedd ccoorreess ooff eevvoollvveedd 00..88--22 MMssuunn ssttaarrss wwiitthh aa mmaassss ooff 00..55 MMssuunn,, lliikkeellyy ffoorrmmeedd
iinn ccoommmmoonn--eennvveellooppee eevvoolluuttiioonn.. AAbboouutt aa ddoozzeenn ssuucchh ssttaarrss aarree kknnoowwnn ttoo bbee oorrbbiitteedd bbyy ffaaiinntt llooww mmaassss ssttaarrss oorr
bbrroowwnn ddwwaarrffss oonn ppeerriiooddss ooff ffeeww hhoouurrss.. TThheeiirr lliigghhtt ccuurrvveess aarree cchhaarraacctteerriizzeedd bbyy eecclliippsseess aanndd ssttrroonngg rreeflfleeccttiioonn
eeffffeeccttss dduuee ttoo tthhee hheeaatteedd hheemmiisspphheerree ooff tthhee ccooooll ccoommppaanniioonn.. HHoott ssuubbddwwaarrffss aarree pprroommiissiinngg ttaarrggeettss ffoorr
aasstteerroosseeiissmmoollooggyy,, bbeeccaauussee ssoommee sshhooww mmuullttii--ppeerriiooddiicc oosscciillllaattiioonnss,, aalllloowwiinngg ttoo ddeetteerrmmiinnee tthhee sstteellllaarr mmaassss aanndd
iinntteerrnnaall ssttrruuccttuurree.. AAnn iiddeeaall llaabboorraattoorryy ttoo ddeetteerrmmiinnee tthhee ffuunnddaammeennttaall ppaarraammeetteerrss wwoouulldd bbee aa ppuullssaattiinngg ssuubbddwwaarrff
iinn aann eecclliippssiinngg bbiinnaarryy aass iitt aalllloowwss ttoo ccoommbbiinnee tthhee ttoooollss ooff bbiinnaarryy aanndd sseeiissmmiicc aannaallyysseess aanndd pprroovviiddee aa
bbeenncchhmmaarrkk ffoorr bbootthh fifieellddss.. SSuucchh aa ssyysstteemm hhaass rreecceennttllyy bbeeeenn ffoouunndd bbyy tthhee KKeepplleerr ssppaaccee mmiissssiioonn:: 22MM11993388
++44660033 hhoossttss aa ppuullssaattiinngg hhoott ssuubbddwwaarrff pprriimmaarryy aanndd aa ddMM ccoommppaanniioonn iinn aa 118811 mmiinn.. oorrbbiitt.. TThhee rraaddiiaall vveelloocciittyy
ccuurrvvee ooff tthhee pprriimmaarryy hhaass bbeeeenn mmeeaassuurreedd,, bbuutt nnoo ssppeeccttrraall ffeeaattuurreess ooff tthhee ccoommppaanniioonn aarree aacccceessssiibbllee iinn tthhee
ooppttiiccaall.. BByy mmooddeelllliinngg tthhee iirrrriiddiiaatteedd aattmmoosspphheerree wwee sshhooww tthhaatt pplleennttyy ooff eemmiissssiioonn lliinneess ffrroomm tthhee ccoommppaanniioonn aarree
ddeetteeccttaabbllee iinn tthhee FFUUVV.. WWee eexxppeecctt tthhiiss ssppeeccttrruumm ttoo bbee ssuuppeerriimmppoosseedd oonn tthhee aabbssoorrppttiioonn lliinnee ssppeeccttrruumm ooff tthhee
hhoott ssuubbddwwaarrff.. WWiitthh pphhaassee rreessoollvveedd ssppeeccttrroossccooppyy wwee sshhaallll iiddeennttiiffyy FFUUVV eemmiissssiioonn lliinneess aanndd mmeeaassuurree tthhee RRVV
aammpplliittuuddee ooff tthhee ccoommppaanniioonn ((~~224400kkmm//ss)),, tthhee llaasstt ppiieeccee mmiissssiinngg iinn tthhee ppuuzzzzllee.. OOuurr mmooddeellss ooff tthhee ccoommppaanniioonn''ss
iirrrraaddiiaatteedd aattmmoosspphheerree wwiillll ggrreeaattllyy iimmpprroovvee tthhee aannaallyyssiiss ooff tthhee aaccccuurraattee KKeepplleerr lliigghhtt ccuurrvvee.. OOuurr iinnvveessttiiggaattiioonnss
hhaavvee  aa  hhiigghh  ppootteennttiiaall  aass  22MM11993388  iiss  aa  bbeenncchhmmaarrkk  oobbjjeecctt  iinn  tthhee  vvaalliiddaattiioonn  ooff  bbiinnaarryy  eevvoolluuttiioonn  aanndd  sseeiissmmiicc  mmooddeellss..
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
CCoossmmoollooggyy

IIDD:: 1155117777
TTeessttiinngg  CCDDMM  wwiitthh  tthhee  WWFFCC33  GGrriissmm

AAnnnnaa NNiieerreennbbeerrgg

TThhee  OOhhiioo  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy
TThhee aabbuunnddaannccee ooff ddaarrkk mmaatttteerr ssuubbhhaallooss iiss aa ffuunnddaammeennttaall pprreeddiiccttiioonn ooff LLCCDDMM.. TTeessttiinngg tthhiiss pprreeddiiccttiioonn iiss ddiifffificcuulltt
aass llooww mmaassss ssuubbhhaallooss ccoonnttaaiinn ffeeww oorr nnoo ssttaarrss,, aanndd tthheessee ssttaarrss ttrraaccee oonnllyy tthhee iinnnneerrmmoosstt ppoorrttiioonn ooff tthhee hhaalloo
ppootteennttiiaall.. GGrraavviittaattiioonnaall lleennssiinngg ooff bbaacckkggrroouunndd qquuaassaarrss iiss aa ppoowweerrffuull ttooooll wwhhiicchh eennaabblleess tthhee ddeetteeccttiioonn aanndd mmaassss
mmeeaassuurreemmeenntt ooff llooww mmaassss ddaarrkk mmaatttteerr ssuubbhhaallooss vviiaa ppeerrttuurrbbaattiioonnss ttoo lleennsseedd iimmaaggee mmaaggnniifificcaattiioonnss.. WWhhiillee tthhiiss
mmeetthhoodd wwaass ddeemmoonnssttrraatteedd iinn 22000022 oonn aa ssaammppllee ooff 77 ssyysstteemmss,, tthhee fifieelldd hhaass bbeeeenn lliimmiitteedd bbyy tthhee llaacckk ooff
aaddddiittiioonnaall lleennss ddiissccoovveerriieess.. WWee pprrooppoossee ttoo aappppllyy oouurr pprroovveenn mmeetthhoodd ooff uussiinngg tthhee HHSSTT ggrriissmm ttoo mmeeaassuurree
mmiiccrroolleennssiinngg--ffrreeee nnaarrrrooww--lliinnee flfluuxx rraattiiooss iinn aa sseett ooff 99 rreecceennttllyy ddiissccoovveerreedd qquuaassaarr lleennsseess.. WWhheenn ccoommbbiinneedd wwiitthh
tthhee ssyysstteemmss ffrroomm oouurr pprreevviioouuss ssaammppllee,, ((GGOO--1133773322)),, aanndd ggrroouunndd bbaasseedd ssttuuddyy,, tthhiiss uunnpprreecceeddeenntteedd ssaammppllee ooff
1188 lleennsseess wwiillll eennaabbllee aa rroobbuusstt ddeetteeccttiioonn ooff tteennss ooff llooww mmaassss MM((rr<<660000)) ~~1100^̂77 MMssuunn ssuubbhhaallooss,, wwhhiicchh eexxiisstt wweellll
wwiitthhiinn tthhee rreeggiimmee iinn wwhhiicchh tthhee mmaajjoorriittyy ooff hhaallooss aarree eexxppeecctteedd ttoo bbee ddaarrkk.. AAfftteerr aaccccoouunnttiinngg ffoorr uunncceerrttaaiinnttiieess
rreellaatteedd ttoo bbaarryyoonniicc pphhyyssiiccss,, iiff CCDDMM iiss ccoorrrreecctt,, wwee wwiillll ddeetteecctt ttwwiiccee aass mmaannyy ddaarrkk mmaatttteerr ssuubbhhaallooss ppeerr lleennss aass
ggrraavviittaattiioonnaall iimmaaggiinngg ssttuuddiieess wwhhiicchh aarree sseennssiittiivvee ttoo ssuubbhhaallooss MM((rr<<660000)) >>1100^̂88 MMssuunn.. IInn tthhee ccaassee ooff 33 kkeeVV
WWDDMM,, wwee eexxppeecctt tthhee ssaammee ddeetteeccttiioonn rraattee aass ggrraavviittaattiioonnaall iimmaaggiinngg ssttuuddiieess ggiivveenn tthhaatt tthhee mmaajjoorriittyy ooff ssuubbhhaallooss
bbeellooww tthheeiirr sseennssiittiivviittyy rraannggee wwiillll bbee ddeessttrrooyyeedd.. OOuurr mmeeaassuurreemmeenntt wwiillll pprroovviiddee aa ppoowweerrffuull nneeww wwiinnddooww iinnttoo tthhee
llooww  mmaassss  UUnniivveerrssee..
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1155117788
PPrroobbiinngg  jjeettss  ffrroomm  yyoouunngg  eemmbbeeddddeedd  ssoouurrcceess

BBrruunneellllaa NNiissiinnii

IINNAAFF,,  OOsssseerrvvaattoorriioo  AAssttrroonnoommiiccoo  ddii  RRoommaa
JJeettss aarree iinnttiimmaatteellyy rreellaatteedd ttoo tthhee pprroocceessss ooff ssttaarr ffoorrmmaattiioonn aanndd ddiisscc aaccccrreettiioonn.. OOuurr pprreesseenntt kknnoowwlleeddggee ooff tthhiiss
kkeeyy iinnggrreeddiieenntt iinn pprroottoossttaarrss mmoossttllyy rreelliieess oonn oobbsseerrvvaattiioonnss ooff ooppttiiccaall jjeettss ffrroomm TT TTaauurrii ssttaarrss,, wwhheerree tthhee oorriiggiinnaall
cciirrccuummsstteellllaarr eennvveellooppee hhaass bbeeeenn aallrreeaaddyy cclleeaarreedd oouutt.. HHoowweevveerr,, ttoo uunnddeerrssttaanndd hhooww jjeettss aarree oorriiggiinnaallllyy ffoorrmmeedd
aanndd hhooww tthheeiirr pprrooppeerrttiieess eevvoollvvee wwiitthh ttiimmee,, ddeettaaiilleedd oobbsseerrvvaattiioonnss ooff yyoouunngg aaccccrreettiinngg pprroottoossttaarrss,, ii..ee.. tthhee ccllaassss
00//II ssoouurrcceess,, aarree mmaannddaattoorryy.. TThhee ssttuuddyy ooff ccllaassss00//II jjeettss wwiillll bbee rreevvoolluuttiioonniisseedd bbyy JJWWSSTT,, aabbllee ttoo ppeenneettrraattee
pprroottoossttaarrss dduussttyy eennvveellooppeess wwiitthh uunnpprreecceeddeenntteedd sseennssiittiivviittyy aanndd rreessoolluuttiioonn.. HHoowweevveerr,, ccoommpplleemmeennttaarryy
iinnffoorrmmaattiioonn oonn ppaarraammeetteerrss iinnffeerrrreedd ffrroomm lliinneess iinn ddiiffffeerreenntt eexxcciittaattiioonn rreeggiimmeess,, ffoorr aatt lleeaasstt aa rreepprreesseennttaattiivvee
ssaammppllee ooff aa ffeeww bbrriigghhtt ssoouurrcceess,, iiss eesssseennttiiaall ffoorr aa ccoorrrreecctt iinntteerrpprreettaattiioonn ooff tthhee JJWWSSTT rreessuullttss.. HHeerree wwee pprrooppoossee
ttoo oobbsseerrvvee ffoouurr pprroottoottyyppee bbrriigghhtt jjeettss ffrroomm ccllaassss00//II ssoouurrcceess wwiitthh tthhee WWFFCC33 iinn nnaarrrrooww bbaanndd fifilltteerrss iinn oorrddeerr ttoo
aaccqquuiirree hhiigghh aanngguullaarr rreessoolluuttiioonn iimmaaggeess iinn tthhee [[OOII]]66330000AA,, [[FFeeIIII]]11..2255 aanndd [[FFeeIIII]]11..6644uumm lliinneess.. TThheessee iimmaaggeess wwiillll
bbee uusseedd ttoo:: 11)) pprroovviiddee aaccccuurraattee eexxttiinnccttiioonn mmaappss ooff tthhee jjeettss tthhaatt wwiillll bbee aann iimmppoorrttaanntt aarrcchhiivvaall rreeffeerreennccee ffoorr
aannyy ffuuttuurree oobbsseerrvvaattiioonn oonn tthheessee jjeettss.. 22)) mmeeaassuurree kkeeyy ppaarraammeetteerrss aass tthhee mmaassss flfluuxx,, tthhee iirroonn aabbuunnddaannccee aanndd
tthhee jjeett ccoolllliimmaattiioonn oonn tthhee hhoott ggaass ccoommppoonneenntt ooff tthhee jjeettss.. TThheessee iinnffoorrmmaattiioonn wwiillll pprroovviiddee aann iinnvvaalluuaabbllee
rreeffeerreennccee ffrraammee ffoorr aa ccoommppaarriissoonn wwiitthh ssiimmiillaarr ppaarraammeetteerrss mmeeaassuurreedd bbyy JJWWSSTT iinn aa ddiiffffeerreenntt ggaass rreeggiimmee.. IInn
aaddddiittiioonn,, tthheessee oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll aallllooww uuss ttoo ccoonnffrroonntt tthhee pprrooppeerrttiieess ooff ccllaassss 00//II jjeettss wwiitthh tthhoossee ooff tthhee mmoorree
eevvoollvveedd  TT  TTaauurrii  ssttaarrss..
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SSoollaarr  SSyysstteemm

IIDD:: 1155114422
OOrrbbiitt  ooff  aa  RReessoollvveedd  TTrroojjaann  BBiinnaarryy

KKeeiitthh NNoollll

NNAASSAA  GGooddddaarrdd  SSppaaccee  FFlliigghhtt  CCeenntteerr
WWee hhaavvee iiddeennttiififieedd tthhee JJuuppiitteerr TTrroojjaann ((1166997744)) 11999988 WWRR2211 aass aa bbiinnaarryy,, mmaakkiinngg iitt oonnllyy tthhee tthhiirrdd kknnoowwnn
rreessoollvvaabbllee bbiinnaarryy iinn tthhiiss ppooppuullaattiioonn.. WWee wwiillll uussee HHSSTT ttoo ddeetteerrmmiinnee iittss oorrbbiitt ffrroomm wwhhiicchh wwee wwiillll ddeetteerrmmiinnee tthhee
ssyysstteemm mmaassss.. UUssiinngg tthhee mmaassss aanndd WWIISSEE--ddeerriivveedd aallbbeeddoo,, wwee wwiillll ddeerriivvee tthhee ddeennssiittyy.. DDeennssiittyy ccaann bbee uusseedd ttoo
ccoonnssttrraaiinn ppllaanneettaarryy mmiiggrraattiioonn mmooddeellss;; llooww ddeennssiittyy iiss cchhaarraacctteerriissttiicc ooff bbooddiieess ffoouunndd iinn tthhee KKuuiippeerr BBeelltt,, aa
rreemmnnaanntt ooff tthhee ssoollaarr ssyysstteemm''ss pprroottooppllaanneettaarryy ddiisskk.. OOnnllyy oonnee uunnddiissppuutteedd ddeennssiittyy hhaass bbeeeenn mmeeaassuurreedd iinn tthhee
TTrroojjaannss,, tthhaatt ooff tthhee bbiinnaarryy ((661177)) PPaattrroocclluuss,, wwhhiicchh hhaass aa llooww ddeennssiittyy ooff 880000 kkgg//mm33.. TThhee ddeennssiittyy ooff WWRR2211 wwiillll
tteesstt  wwhheetthheerr  PPaattrroocclluuss  iiss  aann  aannoommaallyy  oorr  wwhheetthheerr  llooww  ddeennssiittiieess  mmiigghhtt  bbee  tthhee  nnoorrmm,,  aass  tthheeyy  aarree  iinn  tthhee  KKuuiippeerr  BBeelltt..
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SSoollaarr  SSyysstteemm

IIDD:: 1155114433
SSllooww  RRoottaattiinngg  TTrroojjaannss::  TTiiddaallllyy  SSyynncchhrroonniizzeedd  BBiinnaarriieess??

KKeeiitthh NNoollll

NNAASSAA  GGooddddaarrdd  SSppaaccee  FFlliigghhtt  CCeenntteerr
WWee pprrooppoossee HHSSTT oobbsseerrvvaattiioonnss ooff ssiixx ssllooww--rroottaattiinngg TTrroojjaannss ttoo sseeaarrcchh ffoorr ttiiddaallllyy ssyynncchhrroonnoouuss bbiinnaarriieess ssiimmiillaarr ttoo
tthhee PPaattrroocclluuss bbiinnaarryy ssyysstteemm.. AA ssiiggnniifificcaanntt eexxcceessss ooff ssllooww rroottaattoorrss oovveerr MMaaxxwweelllliiaann ssuuggggeessttss tthhaatt aaddddiittiioonnaall
bbiinnaarriieess mmaayy bbee pprreesseenntt.. IIff aannyy ooff tthhee ttaarrggeettss aarree bbiinnaarryy,, tthheeyy ccaann bbee rreessoollvveedd bbyy HHSSTT.. TThhiiss ttaarrggeett sseelleeccttiioonn
ssttrraatteeggyy hhaass rreecceennttllyy yyiieellddeedd tthhee tthhiirrdd kknnoowwnn rreessoollvveedd TTrroojjaann bbiinnaarryy,, ddeetteecctteedd iinn aa ssaammppllee ooff sseevveenn ssllooww--
rroottaattiinngg TTrroojjaannss.. WWee wwiisshh ttoo eexxtteenndd tthhiiss ssuucccceessssffuull ssttrraatteeggyy wwiitthh aannootthheerr ssiimmiillaarrllyy sseelleecctteedd ssaammppllee.. EEvveenn oonnee
aaddddiittiioonnaall rreessoollvveedd bbiinnaarryy iinn tthhee TTrroojjaannss,, wwhhiicchh wwoouulldd bbeeccoommee tthhee ffoouurrtthh,, wwoouulldd bbee ooff eexxttrreemmee iinntteerreesstt.. TThhee
ddiissccoovveerryy ooff nnoo bbiinnaarriieess aammoonngg tthhiiss ggrroouupp ooff ssllooww rroottaattoorrss wwoouulldd cchhaalllleennggee tthhee uunnddeerrssttaannddiinngg ooff tthhee ssoouurrccee ooff
tthhee  eexxcceessss  ssllooww  rroottaattoorrss  iinn  tthhee  TTrroojjaannss..
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SSoollaarr  SSyysstteemm

IIDD:: 1155114444
DDeeeepp  SSeeaarrcchh  ffoorr  SSaatteelllliitteess  AArroouunndd  tthhee  LLuuccyy  MMiissssiioonn  TTaarrggeettss

KKeeiitthh NNoollll

NNAASSAA  GGooddddaarrdd  SSppaaccee  FFlliigghhtt  CCeenntteerr
BByy ppeerrffoorrmmiinngg tthhee fifirrsstt ddeeeepp sseeaarrcchh ffoorr TTrroojjaann ssaatteelllliitteess wwiitthh HHSSTT wwee wwiillll oobbttaaiinn uunniiqquuee ccoonnssttrraaiinnttss oonn
ssaatteelllliittee--ffoorrmmiinngg pprroocceesssseess iinn tthhiiss ppooppuullaattiioonn.. WWee hhaavvee sseelleecctteedd tthhee ttaarrggeettss ffrroomm NNAASSAA''ss LLuuccyy mmiissssiioonn
bbeeccaauussee tthheeyy rreepprreesseenntt aa ttaaxxoonnoommiiccaallllyy aanndd pphhyyssiiccaallllyy ddiivveerrssee sseett ooff ttaarrggeettss tthhaatt aallllooww iinntteerrccoommppaarriissoonnss ffrroomm
aa ssmmaallll ssuurrvveeyy.. AAllssoo,, bbyy sseeaarrcchhiinngg nnooww ttoo iiddeennttiiffyy aannyy oorrbbiittiinngg mmaatteerriiaall aarroouunndd tthhee LLuuccyy ttaarrggeettss,, iitt wwiillll bbee
ppoossssiibbllee iimmppaacctt hhaarrddwwaarree ddeecciissiioonnss aanndd ppllaann ffoorr mmaaxxiimmuumm sscciieennttiifificc rreettuurrnn ffrroomm tthhee mmiissssiioonn.. TThhiiss sseeaarrcchh aallssoo
iiss aa nneecceessssaarryy sstteepp ttoo aassssuurree mmiissssiioonn ssaaffeettyy aass tthhee LLuuccyy ssppaacceeccrraafftt wwiillll flflyy wwiitthhiinn 11000000 kkmm ooff tthhee ttaarrggeettss,,
wweellll  wwiitthhiinn  tthhee  rreeggiioonn  wwhheerree  ssttaabbllee  oorrbbiittss  ccaann  eexxiisstt..
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: AARR
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1155004444
UUnnvveeiilliinngg  hhiiddddeenn  ccoommppaanniioonnss  iinn  ppoosstt--AAGGBB  ssttaarrss::  33DD  ssiimmuullaattiioonnss  ooff  eevvoollvveedd  ssttaarr
bbiinnaarriieess

JJaassoonn NNoorrddhhaauuss

RRoocchheesstteerr  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy
TThhee ddeeaatthhss ooff oorrddiinnaarryy ssttaarrss aarree mmaarrkkeedd bbyy eexxttrraaoorrddiinnaarryy ttrraannssiittiioonnss.. FFoorr tthhoossee wwiitthh iinniittiiaall mmaasssseess <<88 MM__ssuunn,,
tthhee ggeeoommeettrryy ooff tthhee oouuttflfloowwss rraappiiddllyy cchhaannggee ffrroomm tthhee sspphheerriiccaall dduusstt--ddrriivveenn wwiinnddss sseeeenn iinn tthhee ggiiaanntt pphhaasseess ttoo
tthhee iiccoonniicc HHSSTT iimmaaggeess ooff aassyymmmmeettrriicc ppoosstt--AAssyymmppttoottiicc--GGiiaanntt--BBrraanncchh aanndd ppllaanneettaarryy nneebbuullaaee ((PPNNee))..
MMeeaassuurreemmeennttss ooff ppoosstt--AAGGBB//PPNN nneebbuullaarr kkiinneemmaattiiccss ssuuggggeesstt tthhaatt mmoosstt ((iiff nnoott aallll)) ooff tthheessee ssyysstteemmss lliikkeellyy
ppoosssseessss cclloossee,, hhiiddddeenn ccoommppaanniioonnss rreessppoonnssiibbllee ffoorr tthhee bbrreeaakkiinngg ooff ssyymmmmeettrryy aanndd tthhee eexxttrreemmee mmoommeennttaa//eenneerrggyy
oobbsseerrvveedd iinn tthhee oouuttflfloowwss.. HHoowweevveerr,, iitt iiss nnoottoorriioouussllyy ddiifffificcuulltt ttoo ddeetteecctt ssuucchh ccoommppaanniioonnss aass tthhee dduussttyy oouuttflfloowwss
mmaakkee  ddiirreecctt  ddeetteeccttiioonn  iimmpprroobbaabbllee  aanndd  eefffificciieennttllyy  mmaasskk  rraaddiiaall  vveelloocciittyy  ssiiggnnaattuurreess..  

TToo aaddddrreessss tthhiiss iissssuuee,, wwee hhaavvee sseelleecctteedd ffoouurr ppoosstt--AAGGBB//PPNN ssyysstteemmss tthhaatt hhaavvee ccoommpprreehheennssiivvee mmuullttii--eeppoocchh,,
mmuullttii--wwaavveelleennggtthh aarrcchhiivvaall ddaattaa oobbttaaiinneedd oovveerr tthhee ppaasstt 1100--1155 yyeeaarrss.. FFoorr eeaacchh ssyysstteemm,, wwee wwiillll ppeerrffoorrmm ffuullllyy--
ddyynnaammiiccaall 33DD bbiinnaarryy ssiimmuullaattiioonnss uussiinngg tthhee AAMMRR ccooddee AAssttrrooBBEEAARR.. OOuurr rreessuullttss wwiillll bbee ccoommppaarreedd ttoo tthhee bbrrooaadd--
bbaanndd SSEEDD,, aanndd mmuullttii--eeppoocchh pprrooppeerr mmoottiioonn aanndd aarrcchhiivvaall iimmaaggeess ttoo ccoonnssttrraaiinn pprrooppeerrttiieess ooff tthhee ccoommppaanniioonnss
rreessppoonnssiibbllee ffoorr tthhee oouuttflflooww kkiinneemmaattiiccss.. WWee hhaavvee ssuucccceessssffuullllyy ddeemmoonnssttrraatteedd tthhiiss tteecchhnniiqquuee iinn LL22 PPuuppppiiss ((oonnee ooff
tthhee nneeaarreesstt MMiirraa--lliikkee ssyysstteemmss)),, wwhheerree wwee wweerree aabbllee ttoo ffuullllyy mmaattcchh tthhee mmuullttii--wwaavveelleennggtthh oobbsseerrvvaattiioonnaall ddaattaa ffoorr
tthhee ssyysstteemm iiff aann uunnsseeeenn ppllaanneett wweerree pprreesseenntt.. SSiinnccee tthheenn,, AALLMMAA hhaass tteennttaattiivveellyy ddeetteecctteedd ssuucchh aa ppllaanneett iinn LL22
PPuuppppiiss..

LLaassttllyy,, tthhiiss aawwaarrdd wwiillll pprroovviiddee ppaarrttiiaall ffuunnddiinngg ffoorr aa ddeeaaff ggrraadduuaattee ssttuuddeenntt.. PPrrooffeessssoorr NNoorrddhhaauuss iiss flfluueenntt iinn
AAmmeerriiccaann SSiiggnn LLaanngguuaaggee aanndd wwoorrkkiinngg ttoo iinnccrreeaassee ooppppoorrttuunniittiieess ffoorr ddeeaaff aanndd hhaarrdd--ooff--hheeaarriinngg ssttuuddeennttss iinn
aassttrroonnoommyy..
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
MMaassssiivvee  BBllaacckk  HHoolleess  AAnndd  TThheeiirr  HHoosstt  GGaallaaxxiieess

IIDD:: 1155224455
TThhee  CCoo--EEvvoolluuttiioonn  ooff  SSttaarr  FFoorrmmaattiioonn  aanndd  PPoowweerrffuull  RRaaddiioo  AAccttiivviittyy  iinn  GGaallaaxxiieess
DDuurriinngg  RRaaddiioo--MMooddee  FFeeeeddbbaacckk

CChhrriissttoopphheerr OO''DDeeaa

UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaanniittoobbaa
FFeeeeddbbaacckk ffrroomm rraaddiioo ssoouurrcceess iiss tthhoouugghhtt ttoo bbee aa kkeeyy iinnggrreeddiieenntt iinn ddeetteerrmmiinniinngg tthhee sshhaappee ooff tthhee ggaallaaxxyy
lluummiinnoossiittyy ffuunnccttiioonn.. CCoommppaacctt SStteeeepp SSppeeccttrruumm ((CCSSSS)) rraaddiioo ssoouurrcceess aarree ggaallaaccttiicc ssccaallee ((11--2200 kkppcc)) aanndd ssoo pprroobbee
rraaddiioo ssoouurrccee ffeeeeddbbaacckk ttoo tthhee hhoosstt ggaallaaxxyy.. WWee pprrooppoossee ttoo ccaarrrryy oouutt WWFFCC33 UUVV iimmaaggiinngg ooff tthhee lliinnee--ffrreeee
ccoonnttiinnuuuumm bbeettwweeeenn [[CCIIIIII]] 11990099 aanndd MMggIIII 22779988,, aass wweellll aass WWFFCC33 lliinnee--ffrreeee ooppttiiccaall ccoonnttiinnuuuumm iimmaaggiinngg,, iinn nniinnee
CCSSSS rraaddiioo ssoouurrcceess.. FFoolllloowwiinngg oouurr ppiilloott ssttuuddyy tthhaatt ddeetteecctteedd ssppaattiiaallllyy eexxtteennddeedd UUVV rraaddiiaattiioonn iinn 33//33 CCSSSS
ssoouurrcceess,, wwee pprrooppoossee oobbsseerrvvaattiioonnss wwhhiicchh wwiillll iinnccrreeaassee oouurr ttoottaall ssaammppllee ssiizzee bbyy aa ffaaccttoorr ooff 44.. IImmaaggiinngg tthhee UUVV
ccoonnttiinnuuuumm ffrroomm hhoott mmaassssiivvee ssttaarrss iiss tthhee bbeesstt wwaayy ttoo ssttuuddyy rreecceennttllyy ttrriiggggeerreedd aanndd oonnggooiinngg ssttaarr ffoorrmmaattiioonn.. WWee
wwiillll mmaapp iinn ddeettaaiill tthhee ssttaarr ffoorrmmaattiioonn rreeggiioonnss iinn rreellaattiioonn ttoo tthhee rraaddiioo ssttrruuccttuurreess aanndd mmuullttiiwwaavveelleennggtthh pprrooppeerrttiieess
ooff tthhee ssoouurrcceess.. TThhee hhiigghh ssppaattiiaall rreessoolluuttiioonn wwiillll aallllooww uuss ttoo sseeppaarraattee mmoorrpphhoollooggiiccaallllyy aanndd cchhaarraacctteerriizzee tthhee
ggeenneerriicc  ssttaarr  ffoorrmmaattiioonn  wwhhiicchh  iiss  dduuee  ttoo  ggaass  iinnffaallll,,  aanndd  tthhaatt  wwhhiicchh  iiss  dduuee  ttoo  ttrriiggggeerriinngg  bbyy  tthhee  rraaddiioo  ssoouurrccee..

223377 66//2277//22001177

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::
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GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  IIGGMM

IIDD:: 1155335522
LLyymmaann  aallpphhaa  aanndd  IISSMM  TToommooggrraapphhyy  ooff  HHaarroo  1111

GGooeerraann OOeessttlliinn

SSttoocckkhhoollmm  UUnniivveerrssiittyy
TThhee ccoommppaacctt ssttaarrbbuurrsstt HHaarroo1111 iiss oonnee ooff tthhee nneeaarreesstt LLyymmaann bbrreeaakk aannaallooggss aanndd tthhee cclloosseesstt ggaallaaxxyy wwiitthh aa
ccoonnfifirrmmeedd lleeaakkaaggee ooff LLyymmaann ccoonnttiinnuuuumm pphhoottoonnss.. IItt iiss aallssoo oonnee ooff tthhee nneeaarreesstt LLyymmaann aallpphhaa eemmiittttiinngg ggaallaaxxiieess
kknnoowwnn.. HHaarroo1111 hhaass tthhrreeee bbrriigghhtt eemmiissssiioonn kknnoottss ((AA,,BB aanndd CC)),, KKnnoott CC IItt hhaass pprreevviioouussllyy bbeeeenn oobbsseerrvveedd wwiitthh CCOOSS..
WWee hhaavvee uusseedd aabbssoorrppttiioonn lliinneess iinn tthheessee ssppeeccttrraa ttoo ddeetteerrmmiinnee tthhee ccoovveerriinngg ffrraaccttiioonn aanndd vveelloocciittyy ssttrruuccttuurree ooff
tthhee nneeuuttrraall aanndd iioonniizzeedd ggaass aalloonngg tthhee lliinnee ooff ssiigghhtt,, fifinnddiinngg llaa wwiiddee rraannggee ooff oouuttflflooww vveelloocciittiieess aanndd ccoovveerriinngg
ffrraaccttiioonnss,, iinnddiiccaattiinngg tthhee pprreesseennccee ooff aann oouuttflfloowwiinngg cclluummppyy IISSMM.. TThheessee aarree ccoonnddiittiioonnss tthhaatt sshhoouulldd bbee bbeenniiggnn ffoorr
tthhee eessccaappee ooff LLyymmaann ccoonnttiinnuuuumm eemmiissssiioonn,, bbuutt tthheerree aarree ootthheerr oobbsseerrvvaattiioonnss ssuuggggeessttiinngg tthhaatt kknnoott CC mmaayy nnoott
bbee tthhee ccaauussee ooff tthhee LLyymmaann ccoonnttiinnuuuumm lleeaakkaaggee:: iittss iioonniizzaattiioonn lleevveell iiss llooww,, aanndd tthheerree iiss nnoo LLyymmaann aallpphhaa aatt tthhee
ssyysstteemmiicc vveelloocciittyy wwhhiicchh oonnee wwoouulldd pprreeddiicctt iiff LLyymmaann ccoonnttiinnuuuumm wwaass eessccaappiinngg tthhrroouugghh aa cclluummppyy mmeeddiiuumm.. WWee
pprrooppoossee CCOOSS ssppeeccttrroossccooppyy ooff tthhee ootthheerr ttwwoo kknnoottss aanndd ttwwoo ppoossiittiioonnss sshhoowwiinngg bbrriigghhtt ddiiffffuussee LLyymmaann aallpphhaa
eemmiissssiioonn.. WWiitthh mmuullttiippllee ssiigghhttlliinneess pprroobbiinngg tthhee IISSMM aanndd LLyymmaann aallpphhaa eemmiissssiioonn wwee ccaann ppeerrffoorrmm aa ssppaattiiaallllyy
rreessoollvveedd ttoommooggrraapphhiicc ssttuuddyy ooff tthhee IISSMM aanndd LLyymmaann aallpphhaa eemmiissssiioonn iinn tthhiiss kkeeyy ggaallaaxxyy.. BByy aaddddiinngg SSTTIISS
ssppeeccttrroossccooppyy,,  wwee  pprrooppoossee  ttoo  ffuurrtthheerrmmoorree  ssttuuddyy  tthheessee  pprroocceesseess  aatt  tthhee  fifinneesstt  ssccaallee  ooffffeerreedd  bbyy  HHSSTT..
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IIDD:: 1155004455
HHII  aanndd  LLooww  MMeettaall  IIoonnss  aatt  tthhee  IInntteerrsseeccttiioonn  ooff  GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  CCGGMM

BBeennjjaammiinn OOppppeennhheeiimmeerr

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCoolloorraaddoo  aatt  BBoouullddeerr
OOvveerr 11000000 CCOOSS oorrbbiittss hhaavvee rreevveeaalleedd aa ssuurrpprriissiinnggllyy ccoommpplleexx ppiiccttuurree ooff cciirrccuummggaallaaccttiicc ggaass flfloowwss ssuurrrroouunnddiinngg tthhee
ddiivveerrssiittyy ooff ggaallaaxxiieess iinn tthhee eevvoollvveedd UUnniivveerrssee.. CCoossmmoollooggiiccaall hhyyddrrooddyynnaammiicc ssiimmuullaattiioonnss hhaavvee oonnllyy bbeegguunn ttoo
ccoonnffrroonntt tthhee vvaasstt aammoouunntt ooff ggaallaaxxyy ffoorrmmaattiioonn pphhyyssiiccss,, cchheemmiissttrryy,, aanndd ddyynnaammiiccss rreevveeaalleedd iinn tthhee mmuullttii--iioonn CCGGMM
ddaattaasseettss.. WWee pprrooppoossee tthhee nneexxtt ggeenneerraattiioonn ooff EEAAGGLLEE zzoooomm ssiimmuullaattiioonnss,, ccaalllleedd EEAAGGLLEE CCoossmmiicc OOrriiggiinnss,, ttoo mmooddeell
HHII aanndd llooww mmeettaall iioonnss ((CC IIII,, MMgg IIII,, && SSii IIII)) tthhrroouugghhoouutt nnoott jjuusstt tthhee CCGGMM bbuutt aallssoo wwiitthhiinn tthhee ggaallaaxxiieess tthheemmsseellvveess..
WWee wwiillll eemmppllooyy aa nnoovveell,, nneeww cchheemmiissttrryy ssoollvveerr,, CCHHIIMMEESS,, ttoo ffoollllooww ttiimmee--ddeeppeennddeenntt iioonniizzaattiioonn,, cchheemmiissttrryy,, aanndd
ccoooolliinngg ooff 115577 iioonniicc aanndd mmoolleeccuullaarr ssppeecciieess,, aanndd iinncclluuddee mmuullttiippllee iioonniizzaattiioonn ssoouurrcceess ffrroomm tthhee eexxttrraa--ggaallaaccttiicc
bbaacckkggrroouunndd,, eeppiissooddiicc AAGGNN,, aanndd ssttaarr ffoorrmmaattiioonn.. OOuurr aaiimm iiss ttoo uunnddeerrssttaanndd tthhee ccoommpplleettee bbaarryyoonn ccyyccllee ooff iinnflfloowwss,,
oouuttflfloowwss,, aanndd ggaass rreeccyycclliinngg ttrraacceedd oovveerr 1100 ddeeccaaddeess ooff HHII ccoolluummnn ddeennssiittiieess aass wweellll aass tthhee ccoommpplleexx kkiinneemmaattiicc
iinnffoorrmmaattiioonn eennccooddeedd llooww iioonn aabbssoorrppttiioonn ssppeeccttrroossccooppyy.. TThhiiss ssiimmuullaattiioonn pprroojjeecctt rreepprreesseennttss aa ppiilloott pprrooggrraamm ffoorr aa
llaarrggeerr  ssuuiittee  ooff  zzoooomm  ssiimmuullaattiioonnss,,  wwhhiicchh  wwiillll  bbee  ppuubblliiccllyy  rreelleeaasseedd  aanndd  lleeaadd  ttoo  aaddddiittiioonnaall  ppuubblliiccaattiioonnss..
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SStteellllaarr  PPooppuullaattiioonnss

IIDD:: 1155111122
TThhee  llooww--mmeettaalllliicciittyy  ssttaarrbbuurrsstt  NNGGCC334466::  mmaassssiivvee--ssttaarr  ppooppuullaattiioonn  aanndd  ffeeeeddbbaacckk

LLiiddaa OOsskkiinnoovvaa

UUnniivveerrssiittaatt  PPoottssddaamm
TThhee SSmmaallll MMaaggeellllaanniicc CClloouudd ((SSMMCC)) iiss iiddeeaall ttoo ssttuuddyy yyoouunngg,, mmaassssiivvee ssttaarrss aatt llooww mmeettaalllliicciittyy.. TThhee ccoommppaacctt
cclluusstteerr NNGGCC334466 ccoonnttaaiinnss aabboouutt hhaallff ooff aallll OO--ttyyppee ssttaarrss iinn tthhee eennttiirree SSMMCC.. TThhee mmaassssiivvee--ssttaarr ppooppuullaattiioonn ooff tthhiiss
cclluusstteerr  ppoowweerrss  NN6666,,  tthhee  bbrriigghhtteesstt  aanndd  llaarrggeesstt  HHIIII  rreeggiioonn  iinn  tthhee  SSMMCC..

WWee pprrooppoossee ttoo uussee HHSSTT--SSTTIISS ttoo sslliiccee NNGGCC334466 wwiitthh 2200 lloonngg--sslliitt eexxppoossuurreess,, iinn oorrddeerr ttoo oobbttaaiinn tthhee UUVV ssppeeccttrraa
ooff mmoosstt ooff tthhee mmaassssiivvee eeaarrllyy--ttyyppee ssttaarrss ooff tthhiiss cclluusstteerr.. AArrcchhiivvaall ddaattaa ooff 1133 eexxppoossuurreess tthhaatt ccoovveerr aallrreeaaddyy aa
mmiinnoorr  ppaarrtt  ooff  tthhiiss  cclluusstteerr  wwiillll  bbee  iinncclluuddeedd  iinn  oouurr  aannaallyysseess..

OOuurr aaiimm iiss ttoo qquuaannttiittaattiivveellyy aannaallyyzzee vviirrttuuaallllyy tthhee wwhhoollee mmaassssiivvee--ssttaarr ppooppuullaattiioonn ooff NNGGCC334466.. WWee hhaavvee aallrreeaaddyy
sseeccuurreedd tthhee ooppttiiccaall ssppeeccttrraa ooff aallll mmaassssiivvee ssttaarrss iinn tthhee fifieelldd wwiitthh tthhee iinntteeggrraall--fifieelldd ssppeeccttrrooggrraapphh MMUUSSEE aatt tthhee
EESSOO--VVLLTT.. HHoowweevveerr,, ffoorr tthhee ddeetteerrmmiinnaattiioonn ooff tthhee sstteellllaarr--wwiinndd ppaarraammeetteerrss,, ii..ee.. tthhee mmaassss--lloossss rraatteess aanndd tthhee wwiinndd
vveelloocciittiieess,, uullttrraavviioolleett ssppeeccttrraa aarree iinnddiissppeennssaabbllee.. OOuurr aaddvvaanncceedd ""PPoottssddaamm WWoollff--RRaayyeett ((PPooWWRR))"" ccooddee wwiillll bbee uusseedd
ffoorr  mmooddeelliinngg  tthhee  sstteellllaarr  aanndd  wwiinndd  ssppeeccttrraa  iinn  tthhee  ccoouurrssee  ooff  tthhee  aannaallyyssiiss..
      FFiinnaallllyy,,  wwee  wwiillll  oobbttaaiinn::
((aa)) tthhee ffuunnddaammeennttaall sstteellllaarr aanndd wwiinndd ppaarraammeetteerrss ooff aallll ssttaarrss bbrriigghhtteerr tthhaann ssppeeccttrraall ttyyppee BB22VV iinn tthhee fifieelldd,,
wwhhiicchh,,  ee,,gg,,,,  wwiillll  ccoonnssttrraaiinn  tthhee  iinniittiiaall  mmaassss  ffuunnccttiioonn  iinn  tthhiiss  yyoouunngg  llooww--mmeettaalllliicciittyy  ssttaarrbbuurrsstt;;
((bb)) mmaassss--lloossss rraatteess ooff mmaannyy mmoorree OOBB--ttyyppee ssttaarrss aatt SSMMCC mmeettaalllliicciittyy tthhaann hhiitthheerrttoo kknnoowwnn,, aalllloowwiinngg ttoo bbeetttteerr
ccoonnssttrraaiinn  tthheeiirr  mmeettaalllliicciittyy  ddeeppeennddeennccee;;
((cc)) tthhee iinntteeggrraatteedd ffeeeeddbbaacckk bbyy iioonniizziinngg rraaddiiaattiioonn aanndd sstteellllaarr wwiinnddss ooff tthhee wwhhoollee mmaassssiivvee--ssttaarr ppooppuullaattiioonn ooff
NNGGCC334466,,  wwhhiicchh  wwiillll  bbee  uusseedd  aass  iinnppuutt  ttoo  mmooddeell  tthhee  eeccoollooggyy  ooff  tthhee  ggiiaanntt  HHIIII  rreeggiioonn  NN6666..
TThheessee  HHSSTT  UUVV  ddaattaa  wwiillll  bbee  ooff  hhiigghh  lleeggaaccyy  vvaalluuee..
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SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1155331166
UUnnvveeiilliinngg  tthhee  mmyysstteerriioouuss  nnaattuurree  ooff  tthhee  ccaattaaccllyyssmmiicc  vvaarriiaabbllee  SSDDSSSS  JJ115533881177..3355
++55112233223388..00

AAnnnnaa PPaallaa

TThhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  WWaarrwwiicckk
EEvvoolluuttiioonn ooff ccaattaaccllyyssmmiicc vvaarriiaabblleess ((CCVVss)) iiss ddrriivveenn bbyy aanngguullaarr mmoommeennttuumm lloossss,, wwhhiicchh kkeeeeppss mmaassss lloossss ffrroomm tthhee
ddoonnoorr ssttaarr ccoonnttiinnuuaallllyy ggooiinngg,, rreepplleenniisshhiinngg tthhee ddiisscc wwiitthh nneeww hhiigghheerr--mmoommeennttuumm mmaatteerriiaall aanndd mmaaiinnttaaiinniinngg,, iinn tthhiiss
wwaayy,, tthhee aaccccrreettiioonn pprroocceessss.. TThhee aanngguullaarr mmoommeennttuumm lloossss rraattee ccaann bbee aaccccuurraatteellyy ccoonnssttrraaiinneedd bbyy mmeeaassuurriinngg tthhee
wwhhiittee ddwwaarrff ((WWDD)) eeffffeeccttiivvee tteemmppeerraattuurree ((TTeeffff)),, aanndd pprroovviiddeess oonnee ooff tthhee bbeesstt aavvaaiillaabbllee tteessttss ffoorr tthhee pprreesseenntt
mmooddeell ooff tthhee CCVV eevvoolluuttiioonn.. WWee ccoonndduucctteedd aann HHSSTT//CCOOSS ssuurrvveeyy ((IIDD 1122887700,, PPII GGaaeennssiicckkee)) iinn wwhhiicchh wwee mmeeaassuurreedd
TTeeffff ffoorr 3311 CCVV WWDDss.. OOuurr rreessuullttss aarree iinn ggoooodd aaggrreeeemmeenntt wwiitthh tthhee tthheeoorreettiiccaall pprreeddiiccttiioonn wwiitthh oonnee eexxcceeppttiioonn::
SSDDSSSS JJ115533881177..3355++55112233223388..00,, aa sshhoorrtt ppeerriioodd ((9933..11 mmiinn)) CCVV wwhhiicchh ccoonnttaaiinnss aann aannoommaalloouussllyy hhoott WWDD.. WWee
aarrgguuee tthhaatt tthhee ssyysstteemm iiss eeiitthheerr aa vveerryy yyoouunngg CCVV ((~~2200MMyyrr)),, oorr hhaass bbeeeenn rreecceennttllyy rree--hheeaatteedd ttoo ~~3355000000KK.. WWhhiillee
tthhee ffoorrmmeerr hhyyppootthheessiiss iiss ssttaattiissttiiccaallllyy uunnlliikkeellyy,, tthhee llaatttteerr iiss mmoosstt lliikkeellyy rreellaatteedd ttoo aa nnoovvaa eerruuppttiioonn wwiitthhiinn tthhee
ppaasstt ffeeww 11000000 yyeeaarrss oorr ttoo aaddddiittiioonnaall mmeecchhaanniissmmss ooff aanngguullaarr mmoommeennttuumm lloosssseess tthhaatt aarree nnoott aaccccoouunntt ffoorr bbyy
tthhee pprreesseenntt tthheeoorryy ooff CCVV eevvoolluuttiioonn.. TToo ddiissttiinngguuiisshh bbeettwweeeenn tthheessee tthhrreeee sscceennaarriiooss,, wwee nneeeedd hhiigghheerr rreessoolluuttiioonn
UUVV oobbsseerrvvaattiioonn ttoo aaccccuurraatteellyy mmeeaassuurree tthhee wwhhiittee ddwwaarrff mmaassss,, iittss eeffffeeccttiivvee tteemmppeerraattuurree aanndd pphhoottoosspphheerriicc
aabbuunnddaanncceess,, aalloonngg wwiitthh aa sseeaarrcchh ffoorr aabbssoorrppttiioonn ffeeaattuurreess dduuee ttoo aann eejjeecctteedd sshheellll aanndd tthheeiirr vveelloocciittyy.. IInn tthhiiss wwaayy
wwee wwiillll ccoonnssttrraaiinn tthhee WWDD aaggee ((ffrroomm aann iimmpprroovveedd mmaassss mmeeaassuurreemmeenntt)),, iittss ccoooolliinngg rraattee ((ffrroomm tthhiiss sseeccoonndd
tteemmppeerraattuurree mmeeaassuurreemmeenntt)) aanndd wwee wwiillll aallssoo iiddeennttiiffyy ppoossssiibbllee aasshheess aanndd tthhee eexxppaannddiinngg cciirrccuummsstteellllaarr ggaass sshheellll
eexxppeecctteedd  iinn  ccaassee  ooff  aa  rreecceenntt  nnoovvaa  eexxpplloossiioonn,,  sshheeddddiinngg  lliigghhtt  oonn  tthhee  mmyysstteerriioouuss  nnaattuurree  ooff  tthhiiss  ssyysstteemm..
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SSoollaarr  SSyysstteemm

IIDD:: 1155220077
TThhee  MMoooonnss  ooff  KKuuiippeerr  BBeelltt  DDwwaarrff  PPllaanneettss  MMaakkeemmaakkee  aanndd  22000077  OORR1100

AAlleexx PPaarrkkeerr

SSoouutthhwweesstt  RReesseeaarrcchh  IInnssttiittuuttee
IInn ttwwoo rreecceenntt aannaallyysseess ooff HHuubbbbllee ddaattaa,, wwee ddiissccoovveerreedd tthhaatt bbootthh MMaakkeemmaakkee ((tthhee sseeccoonndd--bbrriigghhtteesstt ttrraannss--
NNeeppttuunniiaann OObbjjeecctt bbeehhiinndd oonnllyy PPlluuttoo)) aanndd 22000077 OORR1100 ((tthhee tthhiirrdd llaarrggeesstt TTNNOO bbeehhiinndd oonnllyy PPlluuttoo aanndd EErriiss)) eeaacchh
hhaavvee aa ffaaiinntt ssaatteelllliittee iinn oorrbbiitt aabboouutt tthheemm.. WWiitthh tthhee aaddddiittiioonn ooff tthheessee ssaatteelllliitteess,, aallll kknnoowwnn TTNNOOss wwiitthh ddiiaammeetteerrss
uunneeqquuiivviiccaallllyy llaarrggeerr tthhaann 11000000 kkmm aarree kknnoowwnn ttoo hhaavvee mmoooonnss;; tthheessee aarree tthhee oonnllyy ttwwoo ffoorr wwhhiicchh tthhee ssaatteelllliittee
oorrbbiittss hhaavvee nnoott bbeeeenn cchhaarraacctteerriizzeedd.. TThhee pprreesseennccee ooff tthheessee ssaatteelllliitteess pprroovviiddeess tthhee ooppppoorrttuunniittyy ttoo aaccccuurraatteellyy
cchhaarraacctteerriizzee bbuullkk pprrooppeerrttiieess ooff MMaakkeemmaakkee aanndd 22000077 OORR1100 ffoorr tthhee fifirrsstt ttiimmee,, iinncclluuddiinngg tthheeiirr mmaasssseess aanndd
ddeennssiittiieess.. TThhiiss iiss aa rreemmaarrkkaabbllee ooppppoorrttuunniittyy ttoo ssttuuddyy ttwwoo ooff tthhee llaarrggeesstt ddwwaarrff ppllaanneettss iinn tthhee ssoollaarr ssyysstteemm,,
ccoommpplleetteeiinngg tthhee cceennssuuss ooff bbuullkk pprrooppeerrttiieess ffoorr TTNNOOss wwiitthh DD>>11000000 kkmm.. HHuubbbbllee hhaass bbeeeenn iinnssttrruummeennttaall iinn
cchhaarraacctteerriizziinngg tthhee ssaatteelllliitteess ooff tthhee ootthheerr TTNNOO ddwwaarrff ppllaanneettss,, aass iittss uunniioonn ooff sseennssiittiivviittyy aanndd aanngguullaarr rreessoolluuttiioonn
mmaakkee iitt uunniiqquueellyy ccaappaabbllee ooff ssttuuddyyiinngg tthheessee ffaaiinntt,, hhiigghh--ccoonnttrraasstt ssyysstteemmss.. WWee rreeqquueesstt aann 1188--oorrbbiitt pprrooggrraamm ttoo
aaccccuurraatteellyy mmeeaassuurree tthhee oorrbbiittaall pprrooppeerrttiieess ooff tthheessee ssaatteelllliitteess aanndd ttoo ddeerriivvee tthhee mmaasssseess aanndd ddeennssiittiieess ooff
MMaakkeemmaakkee aanndd 22000077 OORR1100.. BBootthh MMaakkeemmaakkee aanndd 22000077 OORR1100 aarree ttaarrggeettss ooff JJWWSSTT GGuuaarraanntteeeedd TTiimmee
OObbsseerrvvaattiioonnss,, aanndd tthhiiss HHSSTT pprrooggrraamm iiss rreeqquuiirreedd ttoo pprroovviiddee oorrbbiittaall pphhaassiinngg iinnffoorrmmaattiioonn tthhaatt wwiillll eennssuurree tthhaatt tthhee
JJWWSSTT  MMIIRRII  oobbsseerrvvaattiioonnss  ccaann  rreessoollvvee  tthhee  ssyysstteemmss..
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SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
PPllaanneettss  aanndd  PPllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 1155224466
CClloouuddyy  SSoolluuttiioonnss  ttoo  tthhee  AAnnoommaalloouuss  EEmmiissssiioonn  ooff  HHDD  8800660066bb

VViivviieenn PPaarrmmeennttiieerr

UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa
TTwwoo ddeeccaaddeess aafftteerr tthhee ddiissccoovveerryy ooff 5511 PPeegg bb,, tthhee ffoorrmmaattiioonn pprroocceesssseess ooff sshhoorrtt--ppeerriioodd ggaass ggiiaannttss rreemmaaiinn
ppoooorrllyy uunnddeerrssttoooodd.. HHoott JJuuppiitteerrss aarree pprreeddiicctteedd ttoo hhaavvee mmiiggrraatteedd iinnwwaarrddss bbyy mmeeaannss ooff sseevveerraall ppoossssiibbllee
mmeecchhaanniissmmss,, iinncclluuddiinngg tthhee ttiiddaall ddiissssiippaattiioonn ooff tthheeiirr oorrbbiittaall eenneerrggyy.. TThhee ssttuuddyy ooff hhiigghhllyy eecccceennttrriicc ppllaanneettss aalllloowwss
tthhee qquuaannttiifificcaattiioonn ooff tthhee ttiiddaall ddiissssiippaattiioonn eefffificciieennccyy ooff hhoott JJuuppiitteerrss,, sshheeddddiinngg lliigghhtt iinnttoo tthhee rreelleevvaanntt ttiimmeessccaalleess
ttoo  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  ooff  cclloossee--iinn  ppllaanneettss..

TThhee aattmmoosspphheerreess ooff hhoott JJuuppiitteerrss aallssoo kkeeeepp aa ppaarrtt ooff mmyysstteerryy.. CClloouuddss sseeeemm uubbiiqquuiittoouuss,, cchhaalllleennggiinngg oouurr aabbiilliittyy
ttoo rreettrriieevvee mmoolleeccuullaarr aabbuunnddaanncceess ffrroomm tthhee oobbsseerrvvaattiioonnss.. PPhhaassee ccuurrvvee oobbsseerrvvaattiioonnss aallllooww uuss ttoo mmaapp tthhee cclloouudd
ddiissttrriibbuuttiioonn oonn aa ppllaanneett,, ddeecciipphheerr tthheeiirr cchheemmiiccaall ccoommppoossiittiioonn aanndd iinnffoorrmm uuss aabboouutt tthhee ccoonnddiittiioonnss iinn tthhee ddeeeepp,,
uussuuaallllyy  uunnoobbsseerrvvaabbllee  llaayyeerrss  ooff  tthhee  ppllaanneett..  

HHDD8800660066bb iiss aa hhoott JJuuppiitteerr iinn aa rreemmaarrkkaabbllee oorrbbiitt.. WWiitthh aann eecccceennttrriicciittyy ooff mmoorree tthhaann 00..99,, iitt''ss aattmmoosspphheerree hheeaattss
uupp bbyy aa tthhoouussaanndd ddeeggrreeeess iinn aa ffeeww ddaayyss dduurriinngg ppeerriiaassttrroonn ppaassssaaggee.. TThhee ppllaanneett iiss aann eexxttrreemmeellyy uusseeffuull
llaabboorraattoorryy ttoo uunnddeerrssttaanndd bbootthh ttiiddaall ddiissssiippaattiioonn aanndd tthhee rreessppoonnssee ooff tthhee aattmmoosspphheerree ttoo aa ttiimmee--ddeeppeennddeenntt
ffoorrcciinngg.. FFrroomm ccuurrrreenntt tthheerrmmaall pphhaassee ccuurrvvee oobbsseerrvvaattiioonnss wwee tthhiinnkk tthhaatt tthhee ppllaanneett iiss eeiitthheerr ppoooorrllyy eefffificciieenntt aatt
ddiissssiippaattiinngg  iitt''ss  eenneerrggyy,,  oorr  iiss  ccoovveerreedd  bbyy  aa  tthhiicckk  cclloouudd  llaayyeerr..  

HHeerree wwee pprrooppoossee ttoo bbrreeaakk tthhee ddeeggeenneerraacciieess bbeettwweeeenn tthhee ttwwoo sscceennaarriiii bbyy ddeetteeccttiinngg tthhee lliigghhtt rreeflfleecctteedd bbyy tthhee
cclloouuddss dduurriinngg tthhee ppeerriiaassttrroonn ppaassssaaggee ooff tthhee ppllaanneett wwiitthh WWFFCC33//UUVVIISS.. TThhiiss ssmmaallll HHSSTT pprrooggrraamm wwiillll aallssoo pprroovviiddee
ccrriittiiccaall iinnssiigghhttss iinnttoo tthhee cclloouudd ffoorrmmaattiioonn aanndd vveerrttiiccaall mmiixxiinngg ttiimmeessccaalleess tthhaatt wwiillll bbee rreelleevvaanntt ffoorr tthhee ssttuuddyy ooff
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPooppuullaattiioonnss

IIDD:: 1155117799
AAssttrroopphhyyssiiccss  MMeeeettss  AAttoommiicc  PPhhyyssiiccss::  FFee  II  LLiinnee  IIddeennttiifificcaattiioonnss  aanndd  TTeemmppllaatteess  ffoorr
OOlldd  SStteellllaarr  PPooppuullaattiioonnss  ffrroomm  WWaarrmm  aanndd  HHoott  SStteellllaarr  UUVV  SSppeeccttrraa

RRuutthh PPeetteerrssoonn

SSEETTII  IInnssttiittuuttee
IImmaaggiinngg ssuurrvveeyyss ffrroomm tthhee uullttrraavviioolleett ttoo tthhee iinnffrraarreedd aarree rreeccoorrddiinngg eevveerr mmoorree ddiissttaanntt aassttrroonnoommiiccaall ssoouurrcceess..
NNeeeeddeedd ttoo iinntteerrpprreett tthheemm aarree hhiigghh--rreessoolluuttiioonn uullttrraavviioolleett ssppeeccttrraall tteemmppllaatteess aatt aallll mmeettaalllliicciittiieess ffoorr bbootthh oolldd aanndd
iinntteerrmmeeddiiaattee--aaggee ssttaarrss,, aanndd tthhee aattoommiicc pphhyyssiiccss ddaattaa eesssseennttiiaall ttoo mmooddeell tthheeiirr ssppeeccttrraa.. TToo tthhiiss eenndd wwee aarree
pprrooppoossiinngg nneeww UUVV ssppeeccttrraa ooff ffoouurr wwaarrmm aanndd hhoott ssttaarrss ssppaannnniinngg aa wwiiddee rraannggee ooff mmeettaalllliicciittyy.. TThheessee wwiillll pprroovviiddee
oobbsseerrvvaattiioonnaall tteemmppllaatteess ooff oolldd aanndd yyoouunngg mmeettaall--ppoooorr ttuurrnnooffff ssttaarrss,, aanndd tthhee ""llaabboorraattoorryy ssoouurrccee"" ffoorr tthhee
iiddeennttiifificcaattiioonn ooff tthhoouussaannddss ooff lliinneess ooff nneeuuttrraall iirroonn tthhaatt aappppeeaarr iinn sstteellllaarr ssppeeccttrraa bbuutt aarree nnoott iiddeennttiififieedd iinn
llaabboorraattoorryy  ssppeeccttrraa..

BByy mmaattcchhiinngg eexxiissttiinngg aanndd nneeww sstteellllaarr ssppeeccttrraa ttoo ccaallccuullaattiioonnss ooff eenneerrggyy lleevveellss,, lliinnee wwaavveelleennggtthhss,, aanndd ggff--vvaalluueess,,
PPeetteerrssoonn && KKuurruucczz ((22001155)) aanndd PPeetteerrssoonn,, KKuurruucczz,, && AAyyrreess ((22001177)) iiddeennttiififieedd 112244 FFee II lleevveellss wwiitthh eenneerrggiieess uupp
ttoo 88..44eeVV.. TThheessee pprroovviiddeedd ~~33000000 ddeetteeccttaabbllee FFee II lliinneess ffrroomm 11660000AA ttoo 55..44mmuu,, aanndd yyiieellddeedd eemmppiirriiccaall ggff--vvaalluueess
ffoorr 664400 ooff tthheessee.. HHeerree wwee pprrooppoossee hhiigghh--rreessoolluuttiioonn UUVV ssppeeccttrraa rreeaacchhiinngg 11778800AA ffoorr tthhee fifirrsstt ttiimmee aatt tthhee
ttuurrnnooffff,, ttoo ddeetteecctt aanndd iiddeennttiiffyy tthhee ssttrroonnggeesstt FFee II lliinneess aatt 11880000 -- 11885500AA.. TThhiiss sshhoouulldd aadddd ~~225500 nneeww FFee II
lleevveellss.. TThheessee ssppeeccttrraa,, pplluuss oonnee aatt lloowweerr rreessoolluuttiioonn rreeaacchhiinngg 11662200AA,, wwiillll aallssoo pprroovviiddee eemmppiirriiccaall UUVV tteemmppllaatteess
ffoorr ttuurrnnooffff ssttaarrss aatt hhiigghh rreeddsshhiiffttss aass wweellll aass llooww.. TThhiiss iiss eesssseennttiiaall ttoo ddeerriivviinngg aaggee aanndd mmeettaalllliicciittyy iinnddeeppeennddeennttllyy
ffoorr gglloobbuullaarr cclluusstteerrss aanndd oolldd ggaallaaxxiieess oouutt ttoo zz~~33.. IItt wwiillll aallssoo iimmpprroovvee aabbuunnddaanncceess ooff ttrraaccee eelleemmeennttss iinn mmeettaall--
ppoooorr ssttaarrss,, ccoonnssttrraaiinniinngg nnuucclleeoossyynntthheessiiss aatt eeaarrllyy eeppoocchhss aanndd aaiiddiinngg tthhee rreeccoonnssttrruuccttiioonn ooff tthhee ppooppuullaattiioonnss ooff
tthhee  MMiillkkyy  WWaayy  hhaalloo  aanndd  ooff  nneeaarrbbyy  gglloobbuullaarr  cclluusstteerrss..

224444 66//2277//22001177

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::
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IIDD:: 1155331177
TThhee  LLooww--MMaassss  SStteellllaarr  IInniittiiaall  MMaassss  FFuunnccttiioonn::  UUllttrraa--FFaaiinntt  DDwwaarrff  GGaallaaxxiieess  RReevviissiitteedd

IImmaannttss PPllaattaaiiss

TThhee  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy
TThhee sstteellllaarr IInniittiiaall MMaassss FFuunnccttiioonn ppllaayyss aa ccrriittiiccaall rroollee iinn tthhee eevvoolluuttiioonn ooff tthhee bbaarryyoonniicc ccoonntteenntt ooff tthhee UUnniivveerrssee..
TThhee ffoorrmm ooff tthhee llooww--mmaassss IIMMFF -- ssttaarrss ooff mmaassss lleessss tthhaann tthhee ssoollaarr mmaassss -- ddeetteerrmmiinneess tthhee ffrraaccttiioonn ooff bbaarryyoonnss
lloocckkeedd uupp ffoorr aa HHuubbbbllee ttiimmee,, aanndd tthhuuss iinnddiiccaatteess hhooww ggaass aanndd mmeettaallss aarree ccyycclleedd tthhrroouugghh ggaallaaxxiieess.. IInnffeerreenncceess
ffrroomm rreessoollvveedd sstteellllaarr ppooppuullaattiioonnss,, wwhheerree tthhee llooww--mmaassss lluummiinnoossiittyy ffuunnccttiioonn aanndd aassssoocciiaatteedd IIMMFF ccaann bbee ddeerriivveedd
ffrroomm ddiirreecctt ssttaarr ccoouunnttss,, ggeenneerraallllyy ffaavvoorr aann iinnvvaarriiaanntt aanndd uunniivveerrssaall IIMMFF.. HHoowweevveerr,, aa rreecceenntt ssttuuddyy ooff uullttrraa--ffaaiinntt
ddwwaarrff ggaallaaxxiieess HHeerrccuulleess aanndd LLeeoo IIVV iinnddiiccaatteess aa ""bboottttoomm--lliittee"" IIMMFF,, oovveerr aa nnaarrrrooww rraannggee ooff sstteellllaarr mmaassss ((oonnllyy
00..5555--00..7755 MM__ssuunn)),, ccoorrrreellaatteedd wwiitthh tthhee iinntteerrnnaall vveelloocciittyy ddiissppeerrssiioonn aanndd//oorr mmeettaalllliicciittyy.. WWee pprrooppoossee ttoo oobbttaaiinn
uullttrraa--ddeeeepp iimmaaggiinngg ffoorr aa ssiiggnniifificcaannttllyy cclloosseerr uullttrraa--ffaaiinntt ddwwaarrff,, BBooootteess II,, wwhhiicchh wwiillll aallllooww uuss ttoo ccoonnssttrruucctt tthhee
lluummiinnoossiittyy ffuunnccttiioonn ddoowwnn ttoo MM__vv==++1100 ((eeqquuiivvaalleenntt ttoo ~~00..3355 ssoollaarr mmaassss)).. WWee wwiillll aallssoo rree--aannaallyyzzee tthhee HHSSTT
aarrcchhiivvaall oobbsseerrvvaattiioonnss ffoorr tthhee HHeerrccuulleess aanndd LLeeoo IIVV ddwwaarrffss uussiinngg tthhee ssaammee uuppddaatteedd tteecchhnniiqquueess aass ffoorr BBooootteess II..
TThhee ccoommbbiinneedd ddaattaasseettss sshhoouulldd pprroovviiddee aa rreelliiaabbllee aannsswweerr ttoo tthhee qquueessttiioonn ooff hhooww vvaarriiaabbllee iiss tthhee llooww--mmaassss sstteellllaarr
IIMMFF..
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GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  IIGGMM

IIDD:: 1155118800
EELLGGss  iinn  AAbbssoorrppttiioonn::  TTrraacciinngg  tthhee  CCoossmmiicc  BBaarryyoonn  CCyyccllee  ffrroomm  NNoooonn  ttiill  DDuusskk

JJaassoonn PPrroocchhaasskkaa

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  CCrruuzz
FFaarr bbeeyyoonndd tthhee vviissiibbllee ssttaarr ffoorrmmaattiioonn iinn ggaallaaxxiieess,, tthhee cciirrccuummggaallaaccttiicc mmeeddiiuumm ((CCGGMM)) rreegguullaatteess tthhee ggaasseeoouuss
iinnflfloowwss aanndd oouuttflfloowwss tthhaatt ccoommppeettee ccoonnttiinnuuoouussllyy oovveerr bbiilllliioonnss ooff yyeeaarrss ttoo ddrriivvee ggaallaaxxyy ffoorrmmaattiioonn aanndd eevvoolluuttiioonn..
SSuucccceessssffuull pprrooggrraammss ccaarrrriieedd oouutt wwiitthh tthhee CCoossmmiicc OOrriiggiinnss SSppeeccttrrooggrraapphh oonn HHSSTT hhaavvee rreessoollvveedd tthhee bbuullkk bbaarryyoonniicc
ccoonntteenntt,, ssppaattiiaall ddiissttrriibbuuttiioonn,, aanndd cchheemmiiccaall eennrriicchhmmeenntt ooff tthhee CCGGMM ssuurrrroouunnddiinngg zz~~00 ggaallaaxxiieess wwiitthh aa ddiivveerrssee
rraannggee ooff sstteellllaarr mmaasssseess aanndd ssttaarr ffoorrmmaattiioonn hhiissttoorriieess.. CCoommpplliimmeennttaarryy ssttuuddiieess wwiitthh ooppttiiccaall ssppeeccttrroommeetteerrss oonn tthhee
ggrroouunndd hhaavvee pprroobbeedd tthhee CCGGMM ooff ssttaarr--ffoorrmmiinngg ggaallaaxxiieess aanndd tthhee mmaassssiivvee ggaallaaxxiieess hhoossttiinngg qquuaassaarrss aatt zz~~22.. WWiitthh
tthhiiss pprrooppoossaall,, wwee wwiillll eexxaammiinnee eevvoolluuttiioonn ((oorr llaacckk tthheerreeooff)) iinn tthhee CCGGMM ooff ssttaarr--ffoorrmmiinngg zz~~11 ggaallaaxxiieess ((EELLGGss oorr
eemmiissssiioonn--lliinnee ggaallaaxxiieess)) ---- tthhee cceennttrraall ffooccuuss ooff sseevveerraall mmaajjoorr,, uuppccoommiinngg ccoossmmoollooggiiccaall eexxppeerriimmeennttss ((ee..gg.. DDEESSII,,
EEuucclliidd)).. WWee hhaavvee iiddeennttiififieedd 2255 EELLGGss iinn tthhee ffoorreeggrroouunndd ooff 2244 zz~~11,, bbrriigghhtt qquuaassaarrss tthhaatt wwiillll ssaammppllee tthhee CCGGMM ooff
ssttaarr--ffoorrmmiinngg ggaallaaxxiieess aatt tthhee ppeeaakk eeppoocchh ooff ggaallaaxxyy eevvoolluuttiioonn,, wwhheenn aavveerraaggee ssttaarr ffoorrmmaattiioonn rraatteess wweerree hhiigghheerr
tthhaann ttooddaayy aanndd wwhheenn zz ~~ 00 ppaassssiivvee ggaallaaxxiieess wweerree lliikkeellyy uunnddeerrggooiinngg tthheeiirr qquueenncchhiinngg.. WWiitthh tthhiiss ssttuuddyy,, wwee wwiillll
cchhaarraacctteerriizzee tthhee iioonniizzaattiioonn ssttaattee,, ggaass kkiinneemmaattiiccss,, aanndd ccoovveerriinngg ffrraaccttiioonn ooff tthhee eennrriicchheedd ggaass tthhaatt wwiillll uullttiimmaatteellyy
ggoo oonn ttoo ffoorrmm tthhee bbuullkk ooff ttooddaayy''ss vviissiibbllee ssttaarrss.. OOuurr ssaammppllee wwiillll ccoommbbiinnee wwiitthh aa CCyyccllee 2244 ssaammppllee ooff LLaarrggee RReedd
GGaallaaxxiieess ttoo ffoorrmm aa ssyysstteemmaattiicc ssttuuddyy ooff tthhee CCGGMM iinn ssttaarr ffoorrmmiinngg aanndd ppaassssiivvee ggaallaaxxiieess aanndd eessttaabblliisshh aa 44--66 GGyyrr
ttiimmeelliinnee  iinn  CCGGMM//ggaallaaxxyy  iinntteerraaccttiioonnss..
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IIDD:: 1155004466

CCoossmmiicc  RRaayy  ddrriivveenn  oouuttflfloowwss  aanndd  tthhee  ssttrruuccttuurree  ooff  tthhee  CCGGMM

TThhoommaass QQuuiinnnn

UUnniivveerrssiittyy  ooff  WWaasshhiinnggttoonn

TThhee  cciirrccuummggaallaaccttiicc  mmeeddiiuumm  ((CCGGMM))  iiss  aa  ddyynnaammiiccaallllyy  ccoommpplleexx,,  ddiiffffuussee
mmuullttiipphhaassee  ggaass  tthhaatt  eexxtteennddss  ttoo  tthhee  vviirriiaall  rraaddiiuuss  ooff  ggaallaaxxiieess..  TThhee
iinntteerrppllaayy  iinn  tthhee  CCGGMM  bbeettwweeeenn  oouuttflfloowwss  ffrroomm  tthhee  ssttaarr--ffoorrmmiinngg  ddiisskk  aanndd
iinnflfloowwss  ffoorrmm  tthhee  iinntteerrggaallaaccttiicc  mmeeddiiuumm  ((IIGGMM))  pprroovviiddeess  ccoonnssttrraaiinnttss  ttoo
tthheeoorriieess  ooff  ggaallaaxxyy  ffoorrmmaattiioonn  aanndd  eevvoolluuttiioonn..  DDuuee  ttoo  iittss  ffaaiinntt  nnaauuttrree,,
tthhee  CCGGMM  iiss  ddiifffificcuulltt  ttoo  oobbsseerrvvee  aanndd  hhaass  oonnllyy  rreecceennttllyy  bbeeeenn  ccoonnssiiddeerreedd
ttoo  ppllaayy  aa  mmaajjoorr  rroollee  iinn  ggaallaaxxyy  eevvoolluuttiioonn..  TThhee  mmaassss  ssttrruuccttuurree  aanndd
kkiinneemmaattiiccss  ooff  tthhee  CCGGMM  aarree  ssttrroonnggllyy  iinnflfluueenncceedd  bbyy  ggaallaaccttiicc  oouuttflfloowwss..
RReecceenntt  ssiimmuullaattiioonnss  hhaavvee  sshhoowwnn  tthhaatt  iinncclluuddiinngg  ccoossmmiicc  rraayyss  ((CCRRss))  iinn
sstteellllaarr  ffeeeeddbbaacckk  pprreessccrriippttiioonnss  rreessuullttss  iinn  mmoorree  eeffffeeccttiivvee  ggaallaaccttiicc
wwiinnddss  tthhaatt  bbeetttteerr  mmaattcchh  oobbsseerrvvaattiioonnss  ccoommppaarreedd  ttoo  tthheerrmmaall  ffeeeeddbbaacckk
aalloonnee..    HHeerree  wwee  pprrooppoossee  aa  ssyysstteemmaattiicc  ssttuuddyy  ooff  tthhee  eeffffeecctt  ooff  CCRR  ddrriivveenn
ggaallaaccttiicc  oouuttflfloowwss  oonn  tthhee  CCGGMM  bbyy  ssiimmuullaattiinngg  aa  ssuuiittee  ooff  iissoollaatteedd  ddiisskk
ggaallaaxxiieess  ffoorr  wwhhiicchh  aanniissoottrrooppiicc  CCRRss  aarree  ddyynnaammiiccaallllyy  iimmppoorrttaanntt  wwiitthh  tthhee
ggooaall  ooff  rreepprroodduucciinngg  tthhee  oobbsseerrvveedd  tteemmppeerraattuurree  aanndd  pprreessssuurree  ssttrruuccttuurree  ooff
tthhee  CCGGMM,,  uunnddeerrssttaannddiinngg  tthhee  ggaallaaccttiicc  rreeccyycclliinngg  pprroocceessss  ooff  mmeettaallss,,  aanndd
ddeetteerrmmiinniinngg  tthhee  rroollee  ooff  CCRR--ddrriivveenn  oouuttflfloowwss  oonn  ssttaarr  ffoorrmmaattiioonn  hhiissttoorryy..

224477 66//2277//22001177

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1155228855
IInnssttaabbiilliittiieess  aanndd  TTuurrbbuulleennccee  iinn  aa  CCyyggnnuuss  LLoooopp  SShhoocckk  FFrroonntt

JJoohhnn RRaayymmoonndd

SSmmiitthhssoonniiaann  IInnssttiittuuttiioonn  AAssttrroopphhyyssiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy
TThhee [[OO IIIIII]] eemmiissssiioonn iinn oolldd ssuuppeerrnnoovvaa rreemmaannttss ttaakkeess tthhee ffoorrmm ooff lloonngg,, ccrriisspp fifillaammeennttss,, wwhhiillee tthhee HH aallpphhaa aanndd [[SS
IIII]] eemmiissssiioonn iiss ffrrootthhyy aanndd cclluummppyy.. TThhaatt iinnddiiccaatteess tthhaatt iinnssttaabbiilliittiieess iinn ccoooolliinngg ggaass bbeehhiinndd tthhee sshhoocckk pprroodduuccee
ssttrroonngg ttuurrbbuulleennccee.. TThhiiss vveerryy rraappiidd ggeenneerraattiioonn ooff ttuurrbbuulleennccee iiss nnoott ccoonnssiiddeerreedd iinn tthhee ppiiccttuurree ooff gglloobbaall
ttuurrbbuulleennccee iinn tthhee IISSMM,, aanndd iitt aammpplliififieess mmaaggnneettiicc fifieellddss aanndd bboooossttss tthhee eenneerrggyy ooff ccoossmmiicc rraayyss.. IItt ccaann aallssoo
aaffffeecctt tthhee oovveerraallll eemmiissssiioonn ssppeeccttrruumm ooff tthhee sshhoocckkeedd ggaass iinn wwaayyss nnoott ccoonnssiiddeerreedd iinn tthhee 11DD mmooddeellss uusseedd ttoo
iinntteerrpprreett ssppeeccttrraa ooff SSNNRRss,, HHHH oobbjjeeccttss aanndd AAGGNN.. WWee pprrooppoossee ttoo qquuaannttiiffyy aanndd uunnddeerrssttaanndd tthhee mmeecchhaanniissmm ffoorr
ggeenneerraattiinngg ttuurrbbuulleennccee bbyy oobbttaaiinniinngg nnaarrrrooww bbaanndd WWFFCC33 iimmaaggeess aanndd SSTTIISS UUVV aanndd ooppttiiccaall ssppeeccttrraa ttoo ccoommpplleemmeenntt
aann eexxiissttiinngg HHeerriittaaggee mmoossaaiicc ooff WWFFCC33 iimmaaggeess ooff tthhee wweesstteerrnn CCyyggnnuuss LLoooopp ((VVeeiill NNeebbuullaa)).. TThhiiss iiss aa uunniiqquuee
ooppppoorrttuunniittyy ttoo ffuullllyy cchhaarraacctteerriizzee tthhee ppoosstt--sshhoocckk flflooww iinn aa ssuuppeerrnnoovvaa rreemmnnaanntt sshhoocckk bbeeccaauussee tthhee CCyyggnnuuss LLoooopp
iiss nneeaarrbbyy aanndd nneeaarrllyy uunnrreeddddeenneedd.. IItt iiss ccrruucciiaall bbootthh ffoorr tthhee uunnddeerrssttaannddiinngg ooff ttuurrbbuulleennccee aanndd ffoorr iinntteerrpprreettiinngg
tthhee  ssppeeccttrraa  ooff  uunnrreessoollvveedd  sshhoocckkss  iinn  mmoorree  ddiissttaanntt  SSNNRRss,,  iinn  AAGGNN  aanndd  iinn  HHHH  oobbjjeeccttss..
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SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1155335533
LLuummiinnoouuss  HHeerrbbiigg--HHaarroo  oobbjjeeccttss  ffrroomm  aa  mmaassssiivvee  pprroottoossttaarr::    TThhee  uunniiqquuee  ccaassee  ooff
HHHH  8800//8811

BBoo RReeiippuurrtthh

UUnniivveerrssiittyy  ooff  HHaawwaaiiii
HHeerrbbiigg--HHaarroo ((HHHH)) oobbjjeeccttss aarree tthhee ooppttiiccaall mmaanniiffeessttaattiioonnss ooff sshhoocckk wwaavveess eexxcciitteedd bbyy oouuttflfloowwss ffrroomm yyoouunngg ssttaarrss..
TThheeyy rreepprreesseenntt oonnee ooff tthhee ffeeww ccllaasssseess ooff ssppaattiiaallllyy eexxtteennddeedd aassttrroonnoommiiccaall oobbjjeeccttss wwhheerree bbootthh ssttrruuccttuurraall
cchhaannggeess aanndd pprrooppeerr mmoottiioonnss ccaann bbee mmeeaassuurreedd oonn ttiimmee ssccaalleess ooff yyeeaarrss ttoo ddeeccaaddeess.. HHHH 8800//8811 iiss aa ppaaiirr ooff HHHH
oobbjjeeccttss iinn SSaaggiittttaarriiuuss wwhhiicchh aarree tthhee iinnttrriinnssiiccaallllyy mmoosstt lluummiinnoouuss HHHH oobbjjeeccttss kknnoowwnn.. TThhee ddrriivviinngg ssoouurrccee ooff HHHH
8800//8811 iiss tthhee eemmbbeeddddeedd ssttaarr IIRRAASS 1188116622--22004488,, wwhhiicchh hhaass aa lluummiinnoossiittyy ooff 2200,,000000 LLssuunn aanndd eexxcciitteess aa
ccoommppaacctt HHIIII rreeggiioonn,, ssuuggggeessttiinngg tthhaatt iitt iiss aa nneewwbboorrnn mmaassssiivvee ssttaarr.. HHHH oobbjjeeccttss aassssoocciiaatteedd wwiitthh mmaassssiivvee yyoouunngg
ssttaarrss aarree vveerryy rraarree,, oonnllyy aa hhaannddffuull ooff ccaasseess aarree kknnoowwnn,, bbuutt wwhhaatt mmaakkeess tthhee HHHH 8800//8811 ssoouurrccee uunniiqquuee aammoonngg
mmaassssiivvee pprroottoossttaarrss iiss tthhaatt iitt pprroodduucceess aa fifinneellyy ccoolllliimmaatteedd bbiippoollaarr rraaddiioo jjeett wwiitthh eexxttrreemmeellyy hhiigghh vveelloocciittyy aanndd
ppooiinnttiinngg ssttrraaiigghhtt ttoo HHHH 8800//8811.. WWee pprrooppoossee ttoo oobbsseerrvvee tthhee HHHH~~8800//8811 ccoommpplleexx wwiitthh WWFFCC33 aanndd tthhee ffoolllloowwiinngg
ffoouurr fifilltteerrss:: HHaallpphhaa 66556633,, HHbbeettaa 44886611,, [[SSIIII]] 66771177//3311,, aanndd [[OOIIIIII]] 55000077.. FFiirrsstt eeppoocchh HHSSTT iimmaaggeess wweerree oobbttaaiinneedd
2222 yyeeaarrss aaggoo,, wwhhiicchh nnooww aalllloowwss aa vveerryy pprreecciissee ddeetteerrmmiinnaattiioonn ooff pprrooppeerr mmoottiioonnss.. GGrroouunnddbbaasseedd ooppttiiccaall aanndd
rraaddiioo pprrooppeerr mmoottiioonnss aarree nnoott oonnllyy uunncceerrttaaiinn,, bbuutt aaccttuuaallllyy ccoonnttrraaddiicctt eeaacchh ootthheerr,, aa ccoonnttrroovveerrssyy tthhaatt wwiillll bbee
rreessoollvveedd bbyy HHSSTT.. TThhee fifinnee rreessoolluuttiioonn ooff WWFFCC33 aalllloowwss aa ssttuuddyy ooff bbootthh fifinnee ssttrruuccttuurraall ddeettaaiillss aanndd ssttrruuccttuurraall
cchhaannggeess ooff tthhee sshhoocckkss.. FFiinnaallllyy wwee wwiillll uussee aa ssoopphhiissttiiccaatteedd aaddaappttiivvee ggrriidd ccooddee ttoo iinntteerrpprreett tthhee ((ddee--rreeddddeenneedd))
lliinnee  rraattiiooss  aaccrroossss  tthhee  sshhoocckkss..
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SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: AARR
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1155004477
DDoo  sstteellllaarr  cclluusstteerrss  ffoorrmm  ffeewweerr  bbiinnaarriieess??  UUssiinngg  mmooddeerraattee  sseeppaarraattiioonn  bbiinnaarriieess  ttoo
ddiissttiinngguuiisshh  bbeettwweeeenn  nnaattuurree  aanndd  nnuurrttuurree

MMeeggaann RReeiitteerr

UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMiicchhiiggaann
FFeewweerr wwiiddee--sseeppaarraattiioonn bbiinnaarriieess aarree ffoouunndd iinn ddeennssee sstteellllaarr cclluusstteerrss tthhaann iinn lloooosseerr sstteellllaarr aassssoocciiaattiioonnss.. IItt iiss
tthheerreeffoorree uunncclleeaarr wwhheetthheerr ffeeeeddbbaacckk iinn cclluusstteerrss pprreevveennttss tthhee ffoorrmmaattiioonn ooff mmuullttiippllee ssyysstteemmss oorr ddyynnaammiiccaall
iinntteerraaccttiioonnss ddeessttrrooyy tthheemm.. MMeeaassuurriinngg tthhee pprreevvaalleennccee ooff cclloossee,, bboouunndd bbiinnaarryy ssyysstteemmss pprroovviiddee aa kkeeyy tteesstt ttoo
ddiissttiinngguuiisshh bbeettwweeeenn tthheessee ppoossssiibbiilliittiieess.. SSyysstteemmss wwiitthh sseeppaarraattiioonnss ooff ~~1100--5500 AAUU wwiillll ssuurrvviivvee iinntteerraaccttiioonnss iinn tthhee
cclluusstteerr eennvviirroonnmmeenntt,, aanndd tthheerreeffoorree aarree mmoorree rreepprreesseennttaattiivvee ooff tthhee nnaattaall ppooppuullaattiioonn ooff mmuullttiippllee ssyysstteemmss.. BByy
fifittttiinngg aa ddoouubbllee--ssttaarr PPSSFF,, wwee wwiillll iiddeennttiiffyy vviissuuaall bbiinnaarriieess iinn tthhee OOrriioonn NNeebbuullaa wwiitthh sseeppaarraattiioonnss aass ssmmaallll aass 00..0033""..
AAtt tthhee ddiissttaannccee ooff OOrriioonn,, tthhiiss ccoorrrreessppoonnddss ttoo aa pphhyyssiiccaall sseeppaarraattiioonn ooff ~~1122 AAUU,, eeffffeeccttiivveellyy cclloossiinngg tthhee
oobbsseerrvvaattiioonnaall ggaapp iinn tthhee bbiinnaarryy sseeppaarraattiioonn ddiissttrriibbuuttiioonn lleefftt bbeettwweeeenn kknnoowwnn vviissuuaall aanndd ssppeeccttrroossccooppiicc bbiinnaarriieess
((>>6655 AAUU oorr <<1100 AAUU,, rreessppeeccttiivveellyy)).. TToo ccoonndduucctt tthhiiss sseeaarrcchh,, wwee wwiillll bbuuiilldd aa aa ccooddee ssuuiittee ttoo ddeetteerrmmiinnee tthhee bbeesstt--
fifitt ppaarraammeetteerrss ooff mmaarrggiinnaallllyy rreessoollvveedd bbiinnaarriieess,, wwhhiicchh wwee aannttiicciippaattee ttoo bbeeiinngg lleedd bbyy aa ggrraadduuaattee ssttuuddeenntt aass ppaarrtt
ooff  tthheeiirr  PPhhDD  tthheessiiss..
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SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: AARR
MMaassssiivvee  BBllaacckk  HHoolleess  AAnndd  TThheeiirr  HHoosstt  GGaallaaxxiieess

IIDD:: 1155004488
AApppplliiccaattiioonn  ooff  IInnddeeppeennddeenntt  CCoommppoonneenntt  AAnnaallyyssiiss  ttoo  LLeeggaaccyy  UUVV  QQuuaassaarr  SSppeeccttrraa

GGoorrddoonn RRiicchhaarrddss

DDrreexxeell  UUnniivveerrssiittyy
WWee  pprrooppoossee  ttoo  aappppllyy  aa  nnoovveell  aannaallyyssiiss  tteecchhnniiqquuee  ttoo  UUVV  ssppeeccttrroossccooppyy  ooff
qquuaassaarrss  iinn  tthhee  HHSSTT  aarrcchhiivvee..    WWee  eennddeeaavvoorr  ttoo  aannaallyyzzee  aallll  ooff  tthhee
aarrcchhiivvaall  qquuaassaarr  ssppeeccttrraa,,  bbuutt  wwiillll  fifirrsstt  ffooccuuss  oonn  tthhoossee  qquuaassaarrss  tthhaatt
aallssoo  hhaavvee  ooppttiiccaall  ssppeeccttrroossccooppyy  ffrroomm  SSDDSSSS..    AAnn  aarrcchhiivvaall  iinnvveessttiiggaattiioonn
bbyy  SSuulleennttiicc  eett  aall..  ((22000077))  rreevveeaalleedd  113300  kknnoowwnn  qquuaassaarrss  wwiitthh  UUVV  ccoovveerraaggee
ooff  CCIIVV  ccoommpplleemmeennttiinngg  ooppttiiccaall  eemmiissssiioonn  lliinnee  ccoovveerraaggee..    TTooddaayy,,  tthhee
ssaammppllee  hhaass  ggrroowwnn  ccoonnssiiddeerraabbllyy  aanndd  nnooww  iinncclluuddeess  CCOOSS  ssppeeccttrroossccooppyy..    OOuurr
pprrooppoossaall  iinncclluuddeess  aa  pprrooooff--ooff--ccoonncceepptt  ddeemmoonnssttrraattiioonn  ooff  tthhee  ppoowweerr  ooff  aa
tteecchhnniiqquuee  ccaalllleedd  IInnddeeppeennddeenntt  CCoommppoonneenntt  AAnnaallyyssiiss  ((IICCAA))..    IICCAA  aalllloowwss  uuss
ttoo  rreedduuccee  ccoommpplleexxiittyy  ooff  ooff  qquuaassaarr  ssppeeccttrraa  ttoo  jjuusstt  aa  hhaannddffuull  ooff
nnuummbbeerrss..    IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  pprroovviiddiinngg  aa  uunniiffoorrmm  sseett  ooff  ttrraaddiittiioonnaall  lliinnee
mmeeaassuurreemmeennttss  ((aanndd  ccaarreeffuullllyy  ccaalliibbrraatteedd  rreeddsshhiiffttss)),,  wwee  wwiillll  pprroovviiddee  IICCAA
""wweeiigghhttss""  ttoo  tthhee  ccoommmmuunniittyy  wwiitthh  eexxaammpplleess  ooff  hhooww  tthheeyy  ccaann  bbee  uusseedd  ttoo  ddoo
sscciieennccee  tthhaatt  pprreevviioouussllyy  wwoouulldd  hhaavvee  bbeeeenn  qquuiittee  ddiifffificcuulltt..    TThhee  ttiimmee  iiss
rriippee  ffoorr  ssuucchh  aann  iinnvveessttiiggaattiioonn  bbeeccaauussee  11))  iitt  hhaass  bbeeeenn  aa  ddeeccaaddee  ssiinnccee
tthhee  llaasstt  ssiiggnniifificcaanntt  aarrcchhiivvaall  iinnvveessttiiggaattiioonn  ooff  UUVV  eemmiissssiioonn  lliinneess  ffrroomm
HHSSTT  qquuaassaarrss,,  22))  tthhee  ffuuttuurree  iiss  uunncceerrttaaiinn  ffoorr  oobbttaaiinniinngg  nneeww  UUVV  qquuaassaarr
ssppeeccttrroossccooppyy,,  aanndd  33))  tthhee  rriissee  ooff  mmaacchhiinnee  lleeaarrnniinngg  hhaass  pprroovviiddeedd  uuss  wwiitthh
ppoowweerrffuull  nneeww  ttoooollss..    TThhuuss  oouurr  pprrooppoosseedd  wwoorrkk  wwiillll  pprroovviiddee  aa  ttrruuee  UUVV
lleeggaaccyy  ddaattaabbaassee  ffoorr  qquuaassaarr--bbaasseedd  iinnvveessttiiggaattiioonnss..

225511 66//2277//22001177

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
CCoossmmoollooggyy

IIDD:: 1155114455
TThhee  HHuubbbbllee  CCoonnssttaanntt  ttoo  11%%::  PPhhyyssiiccss  bbeeyyoonndd  LLaammbbddaaCCDDMM

AAddaamm RRiieessss

TThhee  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy
BByy sstteeaaddiillyy aaddvvaanncciinngg tthhee pprreecciissiioonn aanndd aaccccuurraaccyy ooff tthhee HHuubbbbllee ccoonnssttaanntt,, wwee nnooww sseeee 33..44--ssiiggmmaa eevviiddeennccee ffoorr
aa ddeevviiaattiioonn ffrroomm tthhee ssttaannddaarrdd LLaammbbddaaCCDDMM mmooddeell aanndd tthhuuss tthhee eexxcciittiinngg cchhaannccee ooff ddiissccoovveerriinngg nneeww
ffuunnddaammeennttaall pphhyyssiiccss ssuucchh aass eexxoottiicc ddaarrkk eenneerrggyy,, aa nneeww rreellaattiivviissttiicc ppaarrttiiccllee,, ddaarrkk mmaatttteerr iinntteerraaccttiioonnss,, oorr aa ssmmaallll
ccuurrvvaattuurree,, ttoo nnaammee aa ffeeww ppoossssiibbiilliittiieess.. WWee pprrooppoossee aa ccoooorrddiinnaatteedd pprrooggrraamm ttoo aaccccoommpplliisshh tthhrreeee ggooaallss wwiitthh oonnee
sseett ooff oobbsseerrvvaattiioonnss:: ((11)) iimmpprroovvee tthhee pprreecciissiioonn ooff tthhee bbeesstt rroouuttee ttoo HH__00 wwiitthh HHSSTT oobbsseerrvvaattiioonnss ooff CCeepphheeiiddss iinn
tthhee hhoossttss ooff 1111 SSNNee IIaa,, lloowweerriinngg tthhee uunncceerrttaaiinnttyy ttoo 11..33%% ttoo rreeaacchh tthhee ""ddiissccoovveerryy"" tthhrreesshhoolldd ooff 55--ssiiggmmaa aanndd
bbeeggiinn rreessoollvviinngg tthhee uunnddeerrllyyiinngg ssoouurrccee ooff tthhee ddeevviiaattiioonn;; ((22)) ccoonnttiinnuuee tteessttiinngg tthhee qquuaalliittyy ooff CCeepphheeiidd ddiissttaanncceess,,
ssoo ffaarr tthhee mmoosstt aaccccuurraattee aanndd rreelliiaabbllee iinnddiiccaattoorrss iinn tthhee nneeaarr UUnniivveerrssee,, uussiinngg tthhee ttiipp ooff tthhee rreedd ggiiaanntt bbrraanncchh
((TTRRGGBB));; aanndd ((33)) uussee ooxxyyggeenn--rriicchh MMiirraass ttoo ccoonnfifirrmm tthhee pprreesseenntt tteennssiioonn wwiitthh tthhee CCMMBB aanndd eessttaabblliisshh aa ffuuttuurree
rroouuttee aavvaaiillaabbllee ttoo JJWWSSTT.. WWee ccaann aacchhiieevvee aallll tthhrreeee ggooaallss wwiitthh oonnee ddaattaasseett aanndd ttaakkee tthhee ppeennuullttiimmaattee sstteepp ttoo
rreeaacchh 11%% pprreecciissiioonn iinn HH__00 aafftteerr GGaaiiaa.. WWiitthh iittss lloonngg--ppaassss fifilltteerr aanndd NNIIRR ccaappaabbiilliittyy,, wwee ccaann ccoolllleecctt tthheessee ddaattaa
wwiitthh WWFFCC33 mmaannyy ttiimmeess ffaasstteerr tthhaann pprreevviioouussllyy ppoossssiibbllee wwhhiillee oovveerrccoommiinngg tthhee eexxttiinnccttiioonn aanndd mmeettaalllliicciittyy eeffffeeccttss
tthhaatt cchhaalllleennggeedd tthhee fifirrsstt ggeenneerraattiioonn ooff HH__00 mmeeaassuurreemmeennttss.. OOuurr rreessuullttss wwiillll ccoommpplleemmeenntt tthhee lleevveerraaggee aavvaaiillaabbllee
aatt hhiigghh rreeddsshhiifftt ffrroomm ootthheerr ccoossmmoollooggiiccaall ttoooollss ssuucchh aass BBAAOO,, tthhee CCMMBB,, aanndd SSNNee IIaa,, aanndd wwiillll pprroovviiddee aa 4400%%
iimmpprroovveemmeenntt oonn tthhee WWFFIIRRSSTT mmeeaassuurreemmeennttss ooff ddaarrkk eenneerrggyy.. RReeaacchhiinngg tthhiiss pprreecciissiioonn wwiillll bbee aa fifittttiinngg lleeggaaccyy ffoorr
tthhee  tteelleessccooppee  cchhaarrggeedd  ttoo  rreessoollvvee  ddeeccaaddeess  ooff  uunncceerrttaaiinnttyy  rreeggaarrddiinngg  tthhee  HHuubbbbllee  ccoonnssttaanntt..
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SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPooppuullaattiioonnss

IIDD:: 1155114466
DDAASSHHiinngg  tthhrroouugghh  tthhee  LLMMCC  aanndd  MM3311::  ttoowwaarrddss  11%%  ddiissttaanncceess

AAddaamm RRiieessss

TThhee  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy
TThhee ssttaarr ffoorrmmaattiioonn hhiissttoorriieess ooff oouurr nneeaarreesstt nneeiigghhbboorrss,, MM3311 aanndd tthhee LLMMCC,, hhaavvee bbeeeenn tthhee ssuubbjjeeccttss ooff iinntteennssiivvee
ssttuuddyy bbuutt tthhee 33%% ttoo 55%% uunncceerrttaaiinnttyy iinn tthheeiirr ddiissttaannccee lliimmiittss kknnoowwlleeddggee ooff tthhee aaggeess ooff tthheeiirr ssttrruuccttuurreess ttoo 00..66
ttoo 11..00 GGyyrr.. TTwwoo rreecceenntt ddeevveellooppmmeennttss mmaakkee iitt ppoossssiibbllee ttoo rreeaacchh tthhee pprreevviioouussllyy uunniimmaaggiinnaabbllee pprreecciissiioonn iinn
ddiissttaannccee ooff 11%%.. TThhee fifirrsstt iiss tthhee ddeevveellooppmmeenntt ooff DDAASSHH,, wwhhiicchh aalllloowwss HHSSTT aanndd WWFFCC33 ttoo sslleeww tteennss ooff aarrccmmiinnuutteess
bbeettwweeeenn eexxppoossuurreess wwiitthhiinn aann oorrbbiitt uunnddeerr ggyyrroo ccoonnttrrooll wwiitthh eennoouugghh pprreecciissiioonn ttoo eefffificciieennttllyy oobbsseerrvvee wwiiddeellyy
ddiissttrriibbuutteedd CCeepphheeiiddss..TThhee sseeccoonndd iiss tthhee aarrrriivvaall ooff ppaarraallllaaxx mmeeaassuurreemmeennttss ffrroomm GGaaiiaa wwhhiicchh aarree ccaalliibbrraattiinngg tthhee
iinnddiivviidduuaall ddiissttaanncceess ooff lloonngg ppeerriioodd CCeepphheeiiddss iinn tthhee MMiillkkyy WWaayy ttoo 22%%.. HHoowweevveerr,, bbaannddppaassss aanndd zzeerrooppooiinntt
ddiiffffeerreenncceess bbeettwweeeenn ggrroouunndd aanndd ssppaaccee oobbsseerrvvaattiioonnss wwoouulldd ccoommpprroommiissee tthhee pprreecciissiioonn ooff tthhee GGaaiiaa ppaarraallllaaxxeess
wwhheenn bbuuiillddiinngg aa CCeepphheeiidd bbrriiddggee ttoo oouurr nneeiigghhbboorrss.. WWee pprrooppoossee ttoo ddaasshh aarroouunndd tthhee LLMMCC aanndd MM3311 wwiitthh WWFFCC33 ttoo
rraappiiddllyy ccoolllleecctt 33 bbaanndd pphhoottoommeettrryy ooff oovveerr 7700 lloonngg ppeerriioodd CCeepphheeiiddss uussiinngg tthhee ssaammee pphhoottoommeettrriicc ssyysstteemm aass aa
ccaalliibbrraattiioonn sseett ooff CCeepphheeiiddss iinn tthhee MMiillkkyy WWaayy.. TThheessee wwiillll nnuulllliiffyy ootthheerrwwiissee ssyysstteemmaattiicc eerrrroorrss ttoo eexxtteenndd tthhee
pprreecciissiioonn  ooff  GGaaiiaa  bbeeyyoonndd  tthhee  MMiillkkyy  WWaayy  aanndd  cclloocckk  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  ooff  ssttrruuccttuurreess  iinn  MM3311  aanndd  tthhee  LLMMCC  ttoo  110000  MMyyrr..
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SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: AARR
GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  IIGGMM

IIDD:: 1155004499
CCoonnssttrruuccttiinngg  aa  PPhhaassee  DDiiaaggrraamm  ffoorr  tthhee  IInntteerrsstteellllaarr  MMeeddiiuumm  tthhrroouugghh  tthhee  AAnnaallyyssiiss
ooff  OO  II  FFiinnee--SSttrruuccttuurree  EExxcciittaattiioonnss

AAddaamm RRiittcchheeyy

EEuurreekkaa  SScciieennttiifificc  IInncc..
IInn tthheeoorreettiiccaall mmooddeellss ooff tthhee iinntteerrsstteellllaarr mmeeddiiuumm,, tthheerrmmaall iinnssttaabbiilliittyy ppllaayyss aa mmaajjoorr rroollee iinn sseeggrreeggaattiinngg tthhee
nneeuuttrraall ggaass iinnttoo ttwwoo ddiissttiinncctt pphhaasseess iinn pprreessssuurree eeqquuiilliibbrriiuumm:: aa wwaarrmm nneeuuttrraall mmeeddiiuumm aanndd aa ccoolldd nneeuuttrraall
mmeeddiiuumm.. TTeemmppeerraattuurreess iinntteerrmmeeddiiaattee bbeettwweeeenn tthhee wwaarrmm aanndd ccoolldd pphhaasseess aarree ffoorrbbiiddddeenn bbeeccaauussee aatt ccoonnssttaanntt
tthheerrmmaall pprreessssuurree ggaass aatt ssuucchh tteemmppeerraattuurreess wwoouulldd bbee tthheerrmmaallllyy uunnssttaabbllee.. WWhhiillee eexxiissttiinngg oobbsseerrvvaattiioonnaall rreessuullttss
oonn tthhee pphhyyssiiccaall ccoonnddiittiioonnss iinn iinntteerrsstteellllaarr cclloouuddss ggeenneerraallllyy ssuuppppoorrtt tthheessee iiddeeaass,, ssttuuddiieess tteenndd ttoo ddiissaaggrreeee aass ttoo
tthhee eexxtteenntt ooff tthhee tthheerrmmaallllyy uunnssttaabbllee ccoommppoonneenntt.. WWee hhaavvee rreecceennttllyy ddeevveellooppeedd aa tteecchhnniiqquuee tthhaatt aalllloowwss uuss ttoo
ssiimmuullttaanneeoouussllyy ddeetteerrmmiinnee tthhee ddeennssiittiieess aanndd tteemmppeerraattuurreess iinn iinntteerrsstteellllaarr cclloouuddss tthhrroouugghh tthhee aannaallyyssiiss ooff OO II fifinnee--
ssttrruuccttuurree eexxcciittaattiioonnss.. HHeerree,, wwee pprrooppoossee aann aarrcchhiivvaall ssuurrvveeyy ooff tthhee OO II fifinnee--ssttrruuccttuurree lliinneess sseeeenn iinn hhiigghh--rreessoolluuttiioonn
SSTTIISS ssppeeccttrraa ooff aapppprrooxxiimmaatteellyy 4400 ssiigghhtt lliinneess.. WWee wwiillll ddeerriivvee tthhee ddeennssiittiieess aanndd tteemmppeerraattuurreess tthhaatt ccoorrrreessppoonndd ttoo
tthhee oobbsseerrvveedd OO II eexxcciittaattiioonn rraattiiooss aatt ddiissccrreettee vveelloocciittiieess aalloonngg eeaacchh lliinnee ooff ssiigghhtt.. WWee tthheenn uussee tthhiiss iinnffoorrmmaattiioonn
ttoo ccoonnssttrruucctt aa pphhaassee ddiiaaggrraamm ffoorr tthhee iinntteerrsstteellllaarr mmeeddiiuumm ffoorr ccoommppaarriissoonn wwiitthh tthhee rreessuullttss ooff tthheeoorreettiiccaall mmooddeellss
ooff aa ttwwoo--pphhaassee mmeeddiiuumm.. TThheessee ccoommppaarriissoonnss wwiillll sseerrvvee aass aa bbaassiicc tteesstt ooff tthhee vvaalliiddiittyy ooff ssuucchh mmooddeellss,, aanndd wwiillll
aallllooww uuss ttoo ddeetteerrmmiinnee tthhee eexxtteenntt ttoo wwhhiicchh tthhee ggaass iiss ((oorr iiss nnoott)) iinn tthheerrmmaall eeqquuiilliibbrriiuumm,, yyiieellddiinngg iimmppoorrttaanntt
iinnppuuttss  ffoorr  ffuuttuurree  mmooddeelliinngg  eeffffoorrttss..
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SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: AARR
CCoossmmoollooggyy

IIDD:: 1155005500
TTuurrnniinngg  GGrraavviittaattiioonnaallllyy  LLeennsseedd  SSuuppeerrnnoovvaaee  iinnttoo  CCoossmmoollooggiiccaall  PPrroobbeess

JJuussttiinn RRoobbeerrttss--PPiieerreell

UUnniivveerrssiittyy  ooff  SSoouutthh  CCaarroolliinnaa  RReesseeaarrcchh  FFoouunnddaattiioonn
RReecceenntt  HHSSTT  oobbsseerrvvaattiioonnss  hhaavvee  bbeeeenn  ccrriittiiccaallllyy  iimmppoorrttaanntt  ffoorr  ttwwoo
llaannddmmaarrkk  ddiissccoovveerriieess  ooff  ggrraavviittaattiioonnaallllyy  lleennsseedd  ssuuppeerrnnoovvaaee::  tthhee  fifirrsstt
mmuullttiippllyy--iimmaaggeedd  SSNN,,  ""RReeffssddaall"",,  aanndd  tthhee  fifirrsstt  TTyyppee  IIaa  SSNN  rreessoollvveedd  iinnttoo
mmuullttiippllee  iimmaaggeess,,  SSNN  iiPPTTFF1166ggeeuu..    FFiittttiinngg  tthhee  mmuullttiippllee  lliigghhtt  ccuurrvveess  ooff
ssuucchh  oobbjjeeccttss  ccaann  ddeelliivveerr  mmeeaassuurreemmeennttss  ooff  tthhee  lleennssiinngg  ttiimmee  ddeellaayyss,,
wwhhiicchh  iinn  ttuurrnn  pprroovviiddee  pprreecciissee  tteessttss  ooff  lleennss  mmooddeellss  oorr  uunniiqquuee
ccoonnssttrraaiinnttss  oonn  tthhee  HHuubbbbllee  ccoonnssttaanntt  aanndd  ootthheerr  ccoossmmoollooggiiccaall  ppaarraammeetteerrss..
FFoorr  bbootthh  ooff  tthheessee  SSNNee,,  iinniittiiaall  ccoonnssttrraaiinnttss  oonn  tthhee  ttiimmee  ddeellaayyss  hhaavvee
bbeeeenn  lliimmiitteedd  bbyy  tthhee  nneeeedd  ttoo  aaccccoouunntt  ffoorr  ssuubbttllee  mmiiccrroolleennssiinngg
eeffffeeccttss..  WWee  wwiillll  ppeerrffoorrmm  aa  ccoommpplleettee  rreeaannaallyyssiiss  ooff  bbootthh  SSNN  RReeffssddaall  aanndd
SSNN  iiPPTTFF1166ggeeuu,,  iinn  oorrddeerr  ttoo  rreefifinnee  eessttiimmaatteess  ooff  tthheeiirr  lleennssiinngg
mmaaggnniifificcaattiioonnss  aanndd  ttiimmee  ddeellaayyss..  OOuurr  wwoorrkk  wwiillll  iimmpprroovvee  uuppoonn  pprreevviioouuss
eeffffoorrttss  bbyy  rreevviissiinngg  tthhee  ddaattaa  pprroocceessssiinngg  aanndd  pphhoottoommeettrryy,,  aanndd  iinncclluuddiinngg
tthhee  ssiiggnniifificcaanntt  yyeett  pprreevviioouussllyy  iiggnnoorreedd  eeffffeeccttss  ooff
mmiiccrroolleennssiinngg..  AAddddiittiioonnaallllyy,,  wwee  wwiillll  ddeevveelloopp  aa  ppuubblliiccllyy  aavvaaiillaabbllee
ssooffttwwaarree  ppaacckkaaggee  iinn  tthhee  ccoouurrssee  ooff  tthhiiss  wwoorrkk,,  ooppttiimmiizzeedd  ssppeecciifificcaallllyy
ffoorr  mmuullttiippllyy--iimmaaggeedd  SSNNee..    TThhiiss  ssooffttwwaarree  wwiillll  bbee  aann  iimmppoorrttaanntt  ttooooll  iinn
tthhee  nneexxtt  ddeeccaaddee,,  ssuuppppoorrttiinngg  pprreecciissee  ttiimmee  ddeellaayy  mmeeaassuurreemmeennttss  ooff  tteennss  ttoo
hhuunnddrreeddss  ooff  lleennsseedd  SSNNee  ttoo  bbee  ffoouunndd  wwiitthh  LLSSSSTT  aanndd  WWFFIIRRSSTT..

225555 66//2277//22001177

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
MMaassssiivvee  BBllaacckk  HHoolleess  AAnndd  TThheeiirr  HHoosstt  GGaallaaxxiieess

IIDD:: 1155008811
RReevveeaalliinngg  tthhee  cciirrccuumm--nnuucclleeaarr  ttoorruuss::  HHSSTT  iimmaaggiinngg  ooff  aaccttiivvee  ggaallaaxxiieess  oobbsseerrvveedd
dduurriinngg  aa  SSppiittzzeerr  rreevveerrbbeerraattiioonn  mmaappppiinngg  ccaammppaaiiggnn

AAnnddrreeww RRoobbiinnssoonn

RRoocchheesstteerr  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy
WWee  aarree  ccuurrrreennttllyy  aannaallyyzziinngg  ddaattaa  ffrroomm  aa  rreecceennttllyy  ccoommpplleetteedd  ~~22..55  yyeeaarr
mmoonniittoorriinngg  ccaammppaaiiggnn,,  dduurriinngg  wwhhiicchh  1122  llooww--rreeddsshhiifftt  bbrrooaadd--lliinnee  AAGGNN  wweerree
oobbsseerrvveedd  aatt  33..66  aanndd  44..55  mmiiccrroonnss  wwiitthh  tthhee  SSppiittzzeerr  SSppaaccee  TTeelleessccooppee,,  wwiitthh
ssuuppppoorrttiinngg  ooppttiiccaall  oobbsseerrvvaattiioonnss  ffrroomm  sseevveerraall  ggrroouunndd--bbaasseedd  tteelleessccooppeess..
TThhee  oobbjjeeccttiivvee  iiss  ttoo  ""rreevveerrbbeerraattiioonn  mmaapp""  tthhee  cciirrccuummnnuucclleeaarr  ttoorruuss  ooff
dduussttyy  mmoolleeccuullaarr  ggaass  tthhaatt  iiss  aa  kkeeyy  eelleemmeenntt  ooff  tthhee  AAGGNN  uunniifificcaattiioonn  sscchheemmee;;
tthhaatt  iiss,,  iinnffeerr  iittss  ssiizzee  aanndd  ssttrruuccttuurree  ffrroomm  tthhee  tteemmppoorraall
rreessppoonnssee  ooff  tthhee  dduussttyy  ttoorruuss  IIRR  eemmiissssiioonn  ttoo  cchhaannggeess  iinn  tthhee  AAGGNN  ooppttiiccaall
lluummiinnoossiittyy..  HHoowweevveerr,,  aa  ccrriittiiccaall  uunnkknnoowwnn  iiss  tthhee  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ooff  
hhoosstt  ggaallaaxxyy  ssttaarrlliigghhtt  ttoo  tthhee  mmeeaassuurreedd  ooppttiiccaall  lluummiinnoossiittyy..  
TThhee  oobbjjeeccttiivvee  ooff  tthhiiss  pprrooppoossaall  iiss  ttoo  oobbttaaiinn  WWFFCC33//UUVVIISS  iimmaaggeess  ooff  88  ooff  oouurr
SSppiittzzeerr  ggaallaaxxiieess  iinn  oorrddeerr  ttoo  ddeeccoommppoossee  tthhee  hhoosstt  ggaallaaxxyy  aanndd  AAGGNN
ccoonnttrriibbuuttiioonnss  wwiitthhiinn  tthhee  pphhoottoommeettrriicc  aappeerrttuurreess  uusseedd  ffoorr  tthhee  mmoonniittoorriinngg
ccaammppaaiiggnn..  RReemmoovviinngg  tthhee  hhoosstt  ggaallaaxxyy  ccoonnttrriibbuuttiioonn  iiss  aann
eesssseennttiiaall  sstteepp  iinn  tthhee  aannaallyyssiiss  aanndd  iinntteerrpprreettaattiioonn  ooff  tthhiiss  uunniiqquuee
ttiimmee--sseerriieess  ddaattaasseett,,  ssiinnccee  iitt  wwiillll  aallllooww  tthhee  iinnttrriinnssiicc  lluummiinnoossiittyy  aanndd
vvaarriiaabbiilliittyy  aammpplliittuuddee  ooff  tthhee  AAGGNN  ooppttiiccaall  ccoonnttiinnuuuumm  ttoo  bbee  ddeetteerrmmiinneedd..
TThhiiss,,  iinn  ttuurrnn,,  wwiillll  yyiieelldd  mmoorree  pprreecciissee  mmeeaassuurreemmeennttss  ooff  tthhee  ooppttiiccaall--IIRR
llaaggss  aanndd  bbeetttteerr  eessttiimmaatteess  ooff  tthhee  dduusstt  ssuubblliimmaattiioonn  rraaddiiuuss  aanndd  uunnddiilluutteedd
ooppttiiccaall  lliigghhtt  ccuurrvveess..  TThheessee  aarree  eesssseennttiiaall  ffoorr  oouurr  ttoorruuss  rreevveerrbbeerraattiioonn
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SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
MMaassssiivvee  BBllaacckk  HHoolleess  AAnndd  TThheeiirr  HHoosstt  GGaallaaxxiieess

IIDD:: 1155008822
MMoonnsstteerrss  oonn  tthhee  mmoovvee::  CCoonnfifirrmmiinngg  ggrraavviittaattiioonnaall  wwaavvee  rreeccooiilliinngg  ssuuppeerrmmaassssiivvee
bbllaacckk  hhoollee  ccaannddiiddaatteess

AAnnddrreeww RRoobbiinnssoonn

RRoocchheesstteerr  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy
TThheerree iiss ccoommppeelllliinngg eevviiddeennccee tthhaatt ssuuppeerrmmaassssiivvee bbllaacckk hhoolleess ((SSMMBBHH)) rreessiiddee aatt tthhee cceenntteerrss ooff aallll llaarrggee ggaallaaxxiieess
aanndd aarree tthhee ggrraavviittaattiioonnaall ''eennggiinneess'' ooff AAccttiivvee GGaallaaccttiicc NNuucclleeii ((AAGGNN)).. MMeerrggeerrss bbeettwweeeenn ggaallaaxxiieess aarree tthhoouugghhtt ttoo
hhaavvee ppllaayyeedd aa ffuunnddaammeennttaall rroollee iinn tthhee ggrroowwtthh aanndd eevvoolluuttiioonn ooff tthhee llaarrggeesstt ggaallaaxxiieess iinn tthhee nneeaarrbbyy uunniivveerrssee..
GGaallaaxxyy mmeerrggeerrss lleeaadd ttoo tthhee ffoorrmmaattiioonn ooff aann SSMMBBHH bbiinnaarryy,, wwhhiicchh eevveennttuuaallllyy ccooaalleesscceenncceess tthhrroouugghh tthhee eemmiissssiioonn
ooff ggrraavviittaattiioonnaall wwaavveess aanndd rreecceeiivveess aa rreeccooiill kkiicckk ((~~sseevveerraall 11000000kkmm//ss)).. TThhiiss rreeccooiill iinn ttuurrnn ccaauusseess tthhee mmeerrggeedd
SSMMBBHH ttoo oosscciillllaattee ((~~11GGyyrr)) iinn tthhee ggrraavviittaattiioonnaall ppootteennttiiaall wweellll ooff tthhee hhoosstt ggaallaaxxyy.. DDuurriinngg tthhiiss ttiimmee,, tthhee rreeccooiilliinngg
SSMMBBHH mmaayy bbee oobbsseerrvveedd aass aa ''ddiissppllaacceedd'' AAGGNN.. TThheessee eevveennttss aarree aa ssttrroonngg tteesstt ooff ggrraavviittaattiioonnaall pphhyyssiiccss aanndd tthhee
mmeerrggeerr ffrreeqquueennccyy ooff bbiinnaarryy SSMMBBHH.. DDuuee ttoo tthhee lloonngg ddaammppiinngg ttiimmee ooff tthhee ppoosstt rreeccooiill oosscciillllaattiioonnss,, ddiissppllaacceemmeennttss
~~1100--110000ppcc mmaayy bbee eexxppeecctteedd eevveenn iinn nneeaarrbbyy eelllliippttiiccaall ggaallaaxxiieess aanndd ccaann bbee mmeeaassuurreedd aass ssppaattiiaall ooffffsseettss ooff AAGGNN
iinn hhiigghh rreessoolluuttiioonn ooppttiiccaall oorr iinnffrraarreedd iimmaaggeess.. IInn aa pprreelliimmiinnaarryy ssttuuddyy ooff 9966 eeaarrllyy ttyyppee ggaallaaxxiieess uussiinngg aarrcchhiivvaall
HHSSTT//WWFFPPCC22 iimmaaggeess wwee hhaavvee iiddeennttiififieedd 1188 ccaannddiiddaatteess tthhaatt sshhooww aa ssiiggnniifificcaanntt ddiissppllaacceemmeenntt bbeettwweeeenn tthhee SSMMBBHH
((ttrraacceedd bbyy tthhee AAGGNN)) aanndd tthhee pphhoottoocceenntteerr ooff tthhee hhoosstt ggaallaaxxyy,, ddeetteerrmmiinneedd bbyy iissoopphhoottaall aannaallyyssiiss.. HHoowweevveerr,, iitt iiss
nneecceessssaarryy ttoo ccoonnfifirrmm tthheessee ddiissppllaacceemmeennttss uussiinngg IIRR iimmaaggeess ssiinnccee ddiiffffuussee ggaallaaxxyy ssccaallee aanndd nnuucclleeaarr dduusstt
ssttrruuccttuurreess aarree ccoommmmoonn.. HHeerree wwee pprrooppoossee ttoo oobbttaaiinn WWFFCC33//IIRR FF111100WW aanndd FF116600WW iimmaaggeess ooff 66 ooff tthhee 1188
ccaannddiiddaatteess ffoorr wwhhiicchh nnoo IIRR iimmaaggeess aarree aavvaaiillaabbllee iinn tthhee HHSSTT aarrcchhiivvee.. TThheessee oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll aallllooww uuss ttoo bbootthh
ccoonnfifirrmm  aanndd  iimmpprroovvee  tthhee  aaccccuurraaccyy  ooff  tthhee  mmeeaassuurreedd  ddiissppllaacceemmeennttss..

225577 66//2277//22001177

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  IIGGMM

IIDD:: 1155008833
SSttaarr  CClluusstteerrss  iinn  TTiiddaall  DDeebbrriiss::  AA  UUVV  SSuurrvveeyy  ooff  SStteellllaarr  PPooppuullaattiioonnss,,  GGaallaaxxyy
IInntteerraaccttiioonnss,,  aanndd  EEvvoolluuttiioonn

MMiicchhaaeell RRooddrruucckk

TThhee  PPeennnnssyyllvvaanniiaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy
TTiiddaall ttaaiillss aaffffoorrdd uuss aa uunniiqquuee wwiinnddooww iinnttoo tthhee pprroocceesssseess sshhaappiinngg ssttaarr ffoorrmmaattiioonn,, ooffffeerriinngg aann uunnoobbssttrruucctteedd vviieeww
ooff tthhee ssttaarr ffoorrmmaattiioonn eennvviirroonnmmeenntt iinn tthheessee oouuttsskkiirrttss.. TThhee llaatteesstt ggaallaaccttiicc mmeerrggeerr ssiimmuullaattiioonnss aarree fifinnddiinngg aann
uunneexxppeecctteedd iinnccrreeaassee ooff ssttaarr ffoorrmmaattiioonn iinn eexxtteennddeedd ttiiddaall ddeebbrriiss,, wwiitthh 2200 -- 5500%% ooff tthhee ssyysstteemmss ssttaarr ffoorrmmaattiioonn
rraattee ooccccuurrrriinngg iinn tthheessee rreeggiioonnss.. WWee sseeee tthhiiss oobbsseerrvvaattiioonnaallllyy iinn mmaassssiivvee cclluusstteerrss ffoorrmmiinngg iinn tthhee TTaaddppoollee ggaallaaxxyy,,
ooccccuuppyyiinngg 3300%% ooff tthhee ssyysstteemm''ss ssttaarr ffoorrmmaattiioonn rraattee.. AAtt tthhee ssaammee ttiimmee,, cclluusstteerrss ssuuffffeerr hhiigghh rraatteess ooff ddiissrruuppttiioonn,,
ddiissppeerrssiinngg tthheeiirr mmaatteerriiaall iinnttoo tthhee ddiiffffuussee lliigghhtt ooff tthhee ttaaiill aanndd mmiixxiinngg wwiitthh oolldd ssttaarrss ddrraawwnn ffrroomm tthhee ppaarreenntt
ggaallaaxxiieess.. WWee iinntteenndd ttoo bbrreeaakk oouurr ttiiddaall ttaaiillss iinnttoo tthheeiirr ccoommppoossiittee ppooppuullaattiioonnss uussiinngg HHSSTT aanndd ggrroouunndd--bbaasseedd
GGeemmiinnii iimmaaggiinngg.. OOuurr eexxiissttiinngg WWFFPPCC22 VVII--bbaanndd aanndd HHII ddaattaa iinnddiiccaattee cclluusstteerrss pprreeffeerr ttoo lliivvee iinn rreeggiioonnss ooff hhiigghh HHII
kkiinneettiicc eenneerrggyy aanndd llooww sshheeaarr.. HHoowweevveerr,, aannaallyyssiiss iiss lliimmiitteedd ttoo ppooppuullaattiioonn ssttuuddiieess,, aass tthhee llaacckk ooff UUBB--bbaanndd ddaattaa
pprreevveennttss uuss ffrroomm aaggee oorr mmaassss eessttiimmaatteess,, ppeerrmmiittttiinngg oonnllyy aa sshhaallllooww uunnddeerrssttaannddiinngg ooff tthhee rreellaattiioonnsshhiipp bbeettwweeeenn
llooccaall HHII pprrooppeerrttiieess aanndd ssttaarr cclluusstteerrss.. AAddddiittiioonnaallllyy,, wwhhiillee tthhee hhiigghh rreessoolluuttiioonn ooff HHSSTT iiss nneecceessssaarryy ffoorr iiddeennttiiffyyiinngg
aanndd ssttuuddyyiinngg ssttaarr cclluusstteerrss,, iitt iiss uunnssuuiittaabbllee ffoorr tthhee sseennssiittiivvee iimmaaggiinngg nneeeeddeedd ttoo ssttuuddyy tthhee ffaaiinntt,, ddiiffffuussee ttaaiillss..
OOuurr pprrooppoosseedd 1111 oorrbbiittss ooff WWFFCC33//AACCSS UUBB--bbaanndd iimmaaggiinngg wwiillll aallllooww ffoorr pprreecciissee aaggee aanndd mmaassss mmeeaassuurreemmeennttss ooff
oouurr ssttaarr cclluusstteerrss,, wwhhiillee ggrroouunndd--bbaasseedd iimmaaggiinngg sseeaarrcchheess tthhee ddiiffffuussee lliigghhtt ffoorr tthhee cclluusstteerr ddeessttrruuccttiioonn hhiissttoorryy.. IInn
tthhiiss mmaannnneerr,, wwee wwiillll ddeetteerrmmiinnee tthhee pprreesseenntt aanndd ppaasstt hhiissttoorryy ooff ssttaarr ffoorrmmaattiioonn iinn ttiiddaall ttaaiillss,, aanndd tthhee HHII
ddeennssiittiieess  aanndd  kkiinneemmaattiiccss  rreeqquuiirreedd  ffoorr  cclluusstteerr  ffoorrmmaattiioonn..

225588 66//2277//22001177

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: AARR
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1155005511

AA  NNeeww  TTeesstt  ooff  CCooppppeerr  aanndd  ZZiinncc  AAbbuunnddaanncceess  iinn  LLaattee--TTyyppee  SSttaarrss  UUssiinngg  CCuu  IIII  aanndd
ZZnn  IIII  lliinneess  iinn  tthhee  NNeeaarr--UUllttrraavviioolleett

IIaann RRooeeddeerreerr

UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMiicchhiiggaann

TThhee ccooppppeerr ((CCuu,, ZZ == 2299)) aanndd zziinncc ((ZZnn,, ZZ == 3300)) aabbuunnddaanncceess ffoouunndd iinn llaattee--ttyyppee ssttaarrss pprroovviiddee ccrriittiiccaall ccoonnssttrraaiinnttss
oonn mmooddeellss tthhaatt pprreeddiicctt tthhee yyiieellddss ooff mmaassssiivvee ssttaarr ssuuppeerrnnoovvaaee,, hhyyppeerrnnoovvaaee,, TTyyppee IIaa ssuuppeerrnnoovvaaee,, aanndd AAGGBB ssttaarrss,,
wwhhiicchh aarree eesssseennttiiaall iinnggrreeddiieennttss iinn GGaallaaccttiicc cchheemmiiccaall eevvoolluuttiioonn mmooddeellss.. FFuurrtthheerrmmoorree,, ZZnn iiss ccoommmmoonnllyy uusseedd ttoo
ccoommppaarree tthhee aabbuunnddaannccee ooff iirroonn--ggrroouupp eelleemmeennttss iinn tthhee ggaass pphhaassee iinn hhiigghh--rreeddsshhiifftt DDLLAA ssyysstteemmss wwiitthh
mmeettaalllliicciittiieess iinn LLooccaall GGrroouupp ssttaarrss.. IItt iiss tthhuuss iimmppoorrttaanntt tthhaatt tthhee oobbsseerrvvaattiioonnaall CCuu aanndd ZZnn aabbuunnddaanncceess iinn ssttaarrss
aarree  ccoorrrreecctt..  

MMyy pprrooppoosseedd aarrcchhiivvee ssttuuddyy wwiillll aaddddrreessss tthhiiss iissssuuee bbyy uussiinngg aarrcchhiivvee SSTTIISS ssppeeccttrraa ooff 1144 ssttaarrss ttoo pprroovviiddee tthhee
fifirrsstt ssyysstteemmaattiicc oobbsseerrvvaattiioonnaall tteessttss ooff nnoonn--LLTTEE ccaallccuullaattiioonnss ooff CCuu aanndd ZZnn lliinnee ffoorrmmaattiioonn iinn llaattee--ttyyppee ssttaarrss.. TThhee
nnoonn--LLTTEE ccaallccuullaattiioonnss pprreeddiicctt tthhaatt aallll LLTTEE [[CCuu//FFee]] aabbuunnddaannccee rraattiiooss pprreesseennttllyy ffoouunndd iinn tthhee lliitteerraattuurree aarree
ssyysstteemmaattiiccaallllyy lloowweerr tthhaann tthhee ttrruuee rraattiiooss ffoouunndd iinn ssttaarrss.. TThhee nnoonn--LLTTEE ccaallccuullaattiioonnss ffoorr ZZnn pprreeddiicctt tthhaatt tthhee LLTTEE
vvaalluueess iinn tthhee lliitteerraattuurree mmaayy bbee ssyysstteemmaattiiccaallllyy oovveerreessttiimmaatteedd iinn llooww--mmeettaalllliicciittyy ssttaarrss.. TThhee LLTTEE aabbuunnddaanncceess ooff
CCuu aanndd ZZnn aarree ddeerriivveedd ffrroomm CCuu II aanndd ZZnn II lliinneess.. TThhee kkeeyy aaddvvaannccee eennaabblleedd bbyy tthhee uussee ooff NNUUVV ssppeeccttrraa iiss tthhee
ddeetteeccttiioonn ooff sseevveerraall lliinneess ooff CCuu IIII aanndd ZZnn IIII,, wwhhiicchh ccaannnnoott bbee ddeetteecctteedd iinn tthhee ooppttiiccaall oorr iinnffrraarreedd.. CCuu IIII aanndd ZZnn IIII
aarree llaarrggeellyy iimmmmuunnee ttoo nnoonn--LLTTEE eeffffeeccttss iinn tthhee aattmmoosspphheerreess ooff llaattee--ttyyppee ssttaarrss.. TThhee mmeettaalllliicciittiieess ooff tthhee 1144 ssttaarrss
wwiitthh NNUUVV ssppeeccttrraa ssppaann --22..66 << [[FFee//HH]] << --00..11,, wwhhiicchh ccoovveerrss tthhee rraannggee ooff mmoosstt CCuu aanndd ZZnn aabbuunnddaanncceess rreeppoorrtteedd
iinn tthhee lliitteerraattuurree.. TThhee pprrooppoosseedd ssttuuddyy wwiillll aallllooww mmee ttoo tteesstt tthhee nnoonn--LLTTEE ccaallccuullaattiioonnss aanndd ccaalliibbrraattee tthhee sstteellllaarr
aabbuunnddaanncceess..
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SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
MMaassssiivvee  BBllaacckk  HHoolleess  AAnndd  TThheeiirr  HHoosstt  GGaallaaxxiieess

IIDD:: 1155118811
AAGGNN  BBeeffoorree  aanndd  AAfftteerr::  TToowwaarrddss  aa  bbaallaanncceedd  vviieeww  ooff  tthhee  ccoonnnneeccttiioonn  bbeettwweeeenn
cciirrccuummnnuucclleeaarr  ggaass  aanndd  nnuucclleeaarr  bbllaacckk  hhoollee  aaccttiivviittyy

DDaavviidd RRoossaarriioo

DDuurrhhaamm  UUnniivv..
TThhee wweellll--kknnoowwnn ccoonnnneeccttiioonnss bbeettwweeeenn ssuuppeerr--mmaassssiivvee bbllaacckk hhoolleess aanndd tthheeiirr hhoosstt ggaallaaxxiieess aarree sseett bbyy tthhee flflooww ooff
ggaass tthhrroouugghh tthhee cciirrccuumm--nnuucclleeaarr eennvviirroonnmmeenntt.. WWee aarree ccuurrrreennttllyy uunnddeerrttaakkiinngg aa ddeettaaiilleedd ssttuuddyy ooff tthhee pprroocceesssseess
tthhaatt ggoovveerrnn tthheessee mmuullttii--pphhaassee,, ccoommpplleexx flfloowwss uussiinngg ddeeeepp,, hhiigghh--rreessoolluuttiioonn VVLLTT//SSIINNFFOONNII IIFFUU ddaattaa aanndd
VVLLTT//XXSSHHOOOOTTEERR ssppeeccttrroossccooppyy ffrroomm tthhee ooppttiiccaall ttoo tthhee nneeaarr--IIRR.. AA nnoovveell ffeeaattuurree ooff oouurr pprrooggrraamm iiss tthhee uunniiffoorrmm
aannaallyyssiiss ooff bbootthh lluummiinnoouuss AAGGNN aanndd ccaarreeffuullllyy mmaattcchheedd iinnaaccttiivvee ggaallaaxxiieess.. TThhiiss pprroovviiddeess aa ccoommppaarraattiivvee bbaasseelliinnee ooff
tthhee  rreelleevvaanntt  aassttrroopphhyyssiiccss  wwiitthh  eennoouugghh  nnuummbbeerrss  ffoorr  aa  ssttaattiissttiiccaall  ttrreeaattmmeenntt..  

AAnn eesssseennttiiaall iinnppuutt ttoo oouurr ssttuuddyy iiss tthhee ssmmaallll--ssccaallee,, fifillaammeennttaarryy ssttrruuccttuurree ooff ccoolldd ggaass,, bbeesstt vviissiibbllee iinn dduusstt mmaappss
bbaasseedd oonn mmuullttii--bbaanndd iimmaaggiinngg wwiitthh tthhee HHSSTT.. UUnnffoorrttuunnaatteellyy,, ssuuiittaabbllee aarrcchhiivvaall iimmaaggiinngg iiss ggrreeaattllyy wweeiigghhtteedd
ttoowwaarrddss tthhee AAGGNN iinn oouurr ssaammppllee,, aanndd oovveerr hhaallff ooff tthhee iinnaaccttiivvee ccoonnttrrooll hhaavvee nneevveerr bbeeeenn oobbsseerrvveedd wwiitthh HHSSTT..
HHeerree wwee pprrooppoossee ttoo ccoorrrreecctt tthhiiss iimmbbaallaannccee tthhrroouugghh bbrrooaadd--bbaanndd ooppttiiccaall aanndd NNIIRR iimmaaggiinngg ooff 2211 ggaallaaxxiieess wwiitthh tthhee
HHSSTT//WWFFCC33 ccaammeerraa.. TThhee ccoommbbiinnaattiioonn ooff sseennssiittiivvee ooppttiiccaall aanndd NNIIRR iimmaaggiinngg aanndd ssppeeccttrroossccooppiicc ccoonnssttrraaiinnttss aatt ssuubb--
aarrccsseeccoonndd rreessoolluuttiioonn wwiillll eennaabbllee aa uunniiqquueellyy ddeettaaiilleedd vviieeww ooff tthhee cciirrccuumm--nnuucclleeaarr eennvviirroonnmmeenntt iinn oouurr eennttiirree
ssaammppllee,, wwiitthh wwhhiicchh wwee wwiillll ssttuuddyy tthhee ddyynnaammiiccss ooff ggaasseeoouuss iinnflfloowwss aanndd oouuttflfloowwss,, eexxcciittaattiioonn ccoonnddiittiioonnss aanndd
bbllaacckk  hhoollee  ffeeeeddbbaacckk  wwiitthh  uunnpprreecceennddeenntteedd  ccoonntteexxttuuaall  aaccccuurraaccyy..
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPooppuullaattiioonnss

IIDD:: 1155335544
TThhee  ffaattee  ooff  NNGGCC660022,,  aann  iinntteennssee  rreeggiioonn  ooff  ssttaarr--ffoorrmmaattiioonn  iinn  tthhee  WWiinngg  ooff  tthhee
SSMMCC

EElleennaa SSaabbbbii

SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee
TThhiiss iiss aa ssmmaallll 22 oorrbbiitt pprrooppoossaall ddeessiiggnneedd ttoo mmeeaassuurree tthhee iinntteerrnnaall ddyynnaammiiccss ooff NNGGCC660022,, aa ssmmaallll rreeggiioonn ooff
iinntteennssee ssttaarr ffoorrmmaattiioonn iinn tthhee WWiinngg ooff tthhee SSMMCC,, wwiitthh aa llooww ggaass aanndd dduusstt ddeennssiittyy tthhaatt hhaass bbeeeenn oofftteenn
ccoonnssiiddeerreedd aann uunnffaavvoorraabbllee ppllaaccee ffoorr ssttaarr ffoorrmmaattiioonn.. SSmmaallll rreeggiioonnss ooff mmaassssiivvee ssttaarr ffoorrmmaattiioonn aarree iimmppoorrttaanntt ttoo
ssttuuddyy ffoorr oouurr uunnddeerrssttaannddiinngg ooff tthhee pprroocceessss ooff ssttaarr aanndd cclluusstteerr ffoorrmmaattiioonn,, tthhee iioonniizzaattiioonn ooff tthhee iinntteerrsstteellllaarr
mmeeddiiuumm,, aanndd tthhee iinnjjeeccttiioonn ooff eenneerrggyy aanndd mmoommeennttuumm iinnttoo tthheeiirr hhoosstt ggaallaaxxyy.. BByy ccoommbbiinniinngg oouurr nneeww
oobbsseerrvvaattiioonnss wwiitthh aarrcchhiivvaall AACCSS//WWFFCC ddaattaa aaccqquuiirreedd iinn JJuullyy 22000044,, wwee wwiillll bbee aabbllee ttoo mmeeaassuurree tthhee rreellaattiivvee pprrooppeerr
mmoottiioonnss ooff tthhee NNGGCC660022 ssuubb--ssttrruuccttuurreess bbeetttteerr tthhaann 22..33 kkmm//ss aanndd iinnvveessttiiggaattee tthhee nnaattuurree ooff tthhee aappppaarreennttllyy
iissoollaatteedd mmaassssiivvee ssttaarrss ffoouunndd aarroouunndd NNGGCC660022.. TThhiiss ssttuuddyy wwiillll pprroovviiddee uunniiqquuee oobbsseerrvvaattiioonnaall ddaattaa ttoo cchhaarraacctteerriizzee
tthhee eeaarrllyy pphhaassee ooff cclluusstteerr eevvoolluuttiioonn aanndd tteesstt cclluusstteerr ffoorrmmaattiioonn tthheeoorriieess.. IItt wwiillll aallssoo aaddddrreessss ssiiggnniifificcaanntt ooppeenn
iissssuueess  iinn  ssttaarr  ffoorrmmaattiioonn,,  cclluusstteerr  ddyynnaammiiccss  aanndd  tthhee  oorriiggiinn  ooff  iissoollaatteedd  ssuuppeerrnnoovvaaee  aanndd  GGRRBBss..
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SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
CCoossmmoollooggyy

IIDD:: 1155111133
EExxtteennddiinngg  tthhee  DDAA  wwhhiittee  ddwwaarrff  ssppeeccttrroopphhoottoommeettrriicc  nneettwwoorrkk  ttoo  tthhee  SSoouutthheerrnn
HHeemmiisspphheerree

AAbbhhiijjiitt SSaahhaa

NNaattiioonnaall  OOppttiiccaall  AAssttrroonnoommyy  OObbsseerrvvaattoorryy,,  AAUURRAA
PPhhoottoommeettrriicc ccaalliibbrraattiioonn uunncceerrttaaiinnttiieess aarree tthhee ddoommiinnaanntt ssoouurrccee ooff eerrrroorr iinn ccuurrrreenntt ttyyppee IIaa ssuuppeerrnnoovvaa ddaarrkk
eenneerrggyy ssttuuddiieess,, aanndd ootthheerr ffoorreeffrroonntt ccoossmmoollooggyy eeffffoorrttss,, ee..gg..,, pphhoottoo--rreeddsshhiiffttss ffoorr wweeaakk lleennssiinngg mmaassss
ttoommooggrraapphhyy.. MMooddeerrnn ''aallll--sskkyy'' ssuurrvveeyyss rreeqquuiirree aa nneettwwoorrkk ooff ccaalliibbrraattiioonn ssttaarrss wwiitthh 11)) kknnoowwnn SSEEDDss ((ttoo pprrooppeerrllyy
aanndd uunnaammbbiigguuoouussllyy aaccccoouunntt ffoorr fifilltteerr ddiiffffeerreenncceess)),, aanndd 22)) tthhaatt aarree oonn aa ccoommmmoonn pphhoottoommeettrriicc zzeerroo--ppooiinntt ssccaallee..
HHSSTT eennaabblleess uuss ttoo eessttaabblliisshh tthhiiss eesssseennttiiaall nneettwwoorrkk ooff ffaaiinntt ssppeeccttrroopphhoottoommeettrriicc ssttaannddaarrddss bbyy eelliimmiinnaattiinngg tthhee
ttiimmee--vvaarriiaabbllee EEaarrtthh''ss aattmmoosspphheerree,, aanndd bbyy eexxppllooiittiinngg tthhee wweellll--uunnddeerrssttoooodd eenneerrggyy ddiissttrriibbuuttiioonnss ooff hhoott DDAA wwhhiittee
ddwwaarrffss ((DDAAWWDDss)).. BBrrooaaddbbaanndd HHSSTT pphhoottoommeettrryy,, ttooggeetthheerr wwiitthh ggrroouunndd--bbaasseedd BBaallmmeerr lliinnee ssppeeccttrraa,, aarree uusseedd ttoo
ddeerriivvee tthheeiirr aattmmoosspphheerriicc mmooddeell ppaarraammeetteerrss ((tteemmppeerraattuurree && ssuurrffaaccee ggrraavviittyy)),, sseett tthhee oovveerraallll flfluuxx ssccaallee ffoorr eeaacchh
ssoouurrccee,, aanndd ddeetteerrmmiinnee aannyy aapppplliiccaabbllee rreeddddeenniinngg.. SSttaarrss tthhuuss ccaalliibbrraatteedd ccaann bbee uusseedd aass flfluuxx ssttaannddaarrddss iinn aannyy
aarrbbiittrraarryy ((bbuutt wweellll cchhaarraacctteerriizzeedd)) ppaassssbbaanndd.. FFrroomm ddaattaa iinn pprriioorr HHSSTT ccyycclleess,, wwee hhaavvee ccaalliibbrraatteedd 1133 DDAAWWDDss
bbeettwweeeenn 1166..55 aanndd 1199..55 mmaagg ((iinn VV)) ttoo ssuubb--ppeerrcceenntt aaccccuurraaccyy sspprreeaadd oovveerr tthhee eeqquuaattoorriiaall aanndd nnoorrtthheerrnn sskkyy.. WWee
nnooww hhaavvee aa wweellll aapppprraaiisseedd sseett ooff ttaarrggeettss ssppaannnniinngg tthhee ssoouutthheerrnn sskkyy,, wwhheerree ssuuiittaabbllyy ffaaiinntt bboonnaa--fifiddee DDAAWWDDss
wweerree nnoott pprreevviioouussllyy aavvaaiillaabbllee.. HHSSTT//WWFFCC33 pphhoottoommeettrryy ooff tthheessee nneeww ttaarrggeettss wwiillll fifillll tthhee ssoouutthheerrnn vvooiidd,, eessppeecciiaallllyy
rreelleevvaanntt ffoorr LLSSSSTT.. TThhiiss pprreecciissiioonn aallll--sskkyy pphhoottoommeettrriicc hheerriittaaggee ffrroomm HHSSTT bbeenneefifittss eesssseennttiiaallllyy aallll eexxiissttiinngg aanndd
uuppccoommiinngg ssuurrvveeyyss,, ssttaannddaarrddiizzeess ((ssppeeccttrroo))pphhoottoommeettrryy aaccrroossss oobbsseerrvvaattoorriieess aanndd ffaacciilliittiieess,, aanndd ddiirreeccttllyy aaddddrreesssseess
oonnee  ooff  tthhee  ccuurrrreenntt  bbaarrrriieerrss  ttoo  uunnddeerrssttaannddiinngg  tthhee  nnaattuurree  ooff  ddaarrkk  eenneerrggyy..
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SSttaarr--FFoorrmmaattiioonn  iinn  FFrreeee--FFllooaattiinngg  EEvvaappoorraattiinngg  GGaasseeoouuss  GGlloobbuulleess

RRaagghhvveennddrraa SSaahhaaii

JJeett  PPrrooppuullssiioonn  LLaabboorraattoorryy
WWee  pprrooppoossee  ttoo  ssttuuddyy  tthhee  sstteellllaarr  eemmbbrryyooss  iinn  sseelleecctt  mmeemmbbeerrss  ooff  aa  nneewwllyy  rreeccooggnniizzeedd  ccllaassss  ooff  FFrreeee--flflooaattiinngg  
EEvvaappoorraattiinngg  GGaasseeoouuss  GGlloobbuulleess  ((ffrrEEGGGGSS))  eemmbbeeddddeedd  iinn  HHIIII  rreeggiioonnss  aanndd  hhaavviinngg  hheeaadd--ttaaiill  sshhaappeess..  WWee  ddiissccoovveerreedd  
ttwwoo  ooff  tthheessee  iinn  tthhee  CCyyggnnuuss  mmaassssiivvee  ssttaarr--ffoorrmmiinngg  rreeggiioonn  ((MMSSFFRR))  wwiitthh  HHSSTT,,  iinncclluuddiinngg  oonnee  ooff  tthhee  mmoosstt  
pprroommiinneenntt  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhiiss  ccllaassss  ((IIRRAASS2200332244))..  SSuubbsseeqquueenntt  aarrcchhiivvaall  sseeaarrcchheess  ooff  SSppiittzzeerr  iimmaaggiinngg  ooff  MMSSFFRRss  
hhaass  aalllloowweedd  uuss  ttoo  bbuuiilldd  aa  ssttaattiissttiiccaall  ssaammppllee  ooff  ffrrEEGGGGss..  OOuurr  mmoolleeccuullaarr--lliinnee  oobbsseerrvvaattiioonnss  sshhooww  tthhee  
pprreesseennccee  ooff  ddeennssee  mmoolleeccuullaarr  ccoorreess  wwiitthh  ttoottaall  ggaass  mmaasssseess  ooff  ((00..55--ffeeww))  MMssuunn  iinn  tthheessee  oobbjjeeccttss,,  aanndd  oouurr  
rraaddiioo  ccoonnttiinnuuuumm  iimmaaggeess  aanndd  HHaallpphhaa  iimmaaggeess  ((ffrroomm  tthhee  IIPPHHAASS  ssuurrvveeyy))  rreevveeaall  bbrriigghhtt  pphhoottoo--iioonniizzeedd  ppeerriipphheerriieess  
aarroouunndd  tthheessee  oobbjjeeccttss..  

WWee  hhyyppootthheessiizzee  tthhaatt  ffrrEEGGGGss  aarree  ddeennssiittyy  ccoonncceennttrraattiioonnss  oorriiggiinnaattiinngg  iinn  ggiiaanntt  mmoolleeccuullaarr  cclloouuddss,,  tthhaatt,,  wwhheenn  
ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  ssccuullppttiinngg  aanndd  ccoommpprreessssiioonn  bbyy  ssttrroonngg  wwiinnddss  aanndd  UUVV  rraaddiiaattiioonn  ffrroomm  mmaassssiivvee  ssttaarrss,,  bbeeccoommee  
aaccttiivvee  ssttaarr--ffoorrmmiinngg  ccoorreess..  FFoorr  tthhee  44  ffrrEEGGGGss  wwiitthh  HHSSTT  oorr  nneeaarr--IIRR  AAOO  iimmaaggeess  sshhoowwiinngg  yyoouunngg  ssttaarrss  aanndd  
bbiippoollaarr  ccaavviittiieess  pprroodduucceedd  bbyy  tthheeiirr  jjeettss  oorr  ccoolllliimmaatteedd  oouuttflfloowwss,,  tthhee  ssyymmmmeettrryy  aaxxiiss  ppooiinnttss  rroouugghhllyy  ttoowwaarrdd  
tthhee  eexxtteerrnnaall  iioonniizziinngg  ssttaarr  oorr  ssttaarr  cclluusstteerr  --  eexxcciittiinngg  nneeww  eevviiddeennccee  ffoorr  oouurr  oovveerrpprreessssuurree--iinndduucceedd  ssttaarr  
ffoorrmmaattiioonn  hhyyppootthheessiiss..  WWee  pprrooppoossee  ttoo  tteesstt  tthhiiss  hhyyppootthheessiiss  bbyy  iimmaaggiinngg  2244  ffrrEEGGGGss  iinn  ttwwoo  nneeaarrbbyy  MMSSFFRRss  tthhaatt  
rreepprreesseenntt  ddiiffffeerreenntt  rraaddiiaattiioonn--ddoommiinnaatteedd  eennvviirroonnmmeennttss..  UUssiinngg  AACCSS  iimmaaggiinngg  wwiitthh  fifilltteerrss  FF660066WW,,  FF881144WW,,  &&  
FF665588NN  ((HHaa++[[NNIIII]])),,  wwee  wwiillll  sseeaarrcchh  ffoorr  jjeettss  aanndd  oouuttflflooww--eexxccaavvaatteedd  ccaavviittiieess,,  iinnvveessttiiggaattee  tthhee  sstteellllaarr  
nnuurrsseerriieess  iinnssiiddee  ffrrEEGGGGss,,  aanndd  ddeetteerrmmiinnee  wwhheetthheerr  tthhee  gglloobbuulleess  aarree  ggeenneerraallllyy  ffoorrmmiinngg  mmuullttiippllee  ssttaarr  ssyysstteemmss  
oorr  ssmmaallll  cclluusstteerrss,,  aass  iinn  IIRRAASS2200332244..
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HHiigghh--SSppeeeedd  BBuulllleett  EEjjeeccttiioonnss  dduurriinngg  tthhee  AAGGBB  ttoo  PPllaanneettaarryy  NNeebbuullaa  TTrraannssiittiioonn::  AA
SSttuuddyy  ooff  tthhee  CCaarrbboonn  SSttaarr  VV  HHyyddrraaee

RRaagghhvveennddrraa SSaahhaaii

JJeett  PPrrooppuullssiioonn  LLaabboorraattoorryy
TThhee  ccaarrbboonn  ssttaarr  VV  HHyyaa  iiss  eexxppeerriieenncciinngg  hheeaavvyy  mmaassss  lloossss  aass  iitt  uunnddeerrggooeess  tthhee  ttrraannssiittiioonn  ffrroomm  aann  AAGGBB  ssttaarr  ttoo  
aa  ppllaanneettaarryy  nneebbuullaa  ((PPNN))..  TThhiiss  iiss  ppoossssiibbllyy  tthhee  eeaarrlliieesstt  oobbjjeecctt  kknnoowwnn  iinn  tthhiiss  bbrriieeff  pphhaassee,,  wwhhiicchh  iiss  ssoo  
sshhoorrtt  tthhaatt  ffeeww  nneeaarrbbyy  ssttaarrss  aarree  lliikkeellyy  ttoo  bbee  ccaauugghhtt  iinn  tthhee  aacctt..  MMoolleeccuullaarr  oobbsseerrvvaattiioonnss  rreevveeaall  tthhaatt  aa  
bbiippoollaarr  nneebbuullaa  hhaass  bbeeeenn  eessttaabblliisshheedd  eevveenn  aatt  tthhiiss  eeaarrllyy  ssttaaggee..  

UUssiinngg  SSTTIISS,,  wwee  oobbttaaiinneedd  hhiigghh  ssppaattiiaall--rreessoolluuttiioonn  lloonngg--sslliitt  ooppttiiccaall  ssppeeccttrraa  ooff  VV  HHyyaa  ssppaannnniinngg  33  eeppoocchhss  
ssppaacceedd  aappaarrtt  bbyy  aa  yyeeaarr  dduurriinngg  eeaacchh  ooff  ttwwoo  ppeerriiooddss  ((22000022--22000044,,  22001111--22001133))..  TThheessee  ddaattaa  rreevveeaall  
hhiigghh--vveelloocciittyy  eemmiissssiioonn  iinn  [[SSIIII]]  lliinneess  ffrroomm  ccoommppaacctt  bblloobbss  llooccaatteedd  bbootthh  oonn--  aanndd  ooffff--ssoouurrccee,,  wwiitthh  tthhee  
eejjeeccttiioonn  aaxxiiss  eexxeeccuuttiinngg  aa  flfliipp--flfloopp,,  bbootthh  iinn,,  aanndd  ppeerrppeennddiiccuullaarr  ttoo,,  tthhee  sskkyy--ppllaannee..  WWee  hhaavvee  pprrooppoosseedd  aa  
ddeettaaiilleedd  mmooddeell  iinn  wwhhiicchh  VV  HHyyaa  eejjeeccttss  hhiigghh--ssppeeeedd  ((220000--225500  kkmm//ss))  bbuulllleettss  oonnccee  eevveerryy  88..55  yyrr  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  
ppeerriiaassttrroonn  ppaassssaaggee  ooff  aa  bbiinnaarryy  ccoommppaanniioonn  iinn  aann  eecccceennttrriicc  oorrbbiitt  wwiitthh  aann  88..55  yyrr  ppeerriioodd..  WWee  ssuuggggeesstt  tthhaatt  
tthhee  jjeett  ddrriivveerr  iiss  aann  aaccccrreettiioonn  ddiisskk  ((pprroodduucceedd  bbyy  ggrraavviittaattiioonnaall  ccaappttuurree  ooff  mmaatteerriiaall  ffrroomm  tthhee  pprriimmaarryy))  
tthhaatt  iiss  wwaarrppeedd  aanndd  pprreecceessssiinngg..  OOuurr  mmooddeell  pprreeddiiccttss  tthhee  llooccaattiioonnss  ooff  pprreevviioouussllyy  eejjeecctteedd  bbuulllleettss  iinn  VV  HHyyaa  
aanndd  ffuuttuurree  eeppoocchhss  aatt  wwhhiicchh  nneeww  bbuulllleettss  wwiillll  eemmeerrggee..  WWee  nnooww  pprrooppoossee  nneeww  SSTTIISS  oobbsseerrvvaattiioonnss  ooff  tthheessee  
rreemmaarrkkaabbllee  bbuulllleett  eejjeeccttiioonnss  oovveerr  ttwwoo  nneeww  eeppoocchhss  wweellll  sseeppaarraatteedd  ffrroomm  pprreevviioouuss  oonneess,,  ttoo  rroobbuussttllyy  tteesstt  oouurr  
mmooddeell..  TThhee  pprrooppoosseedd  oobbsseerrvvaattiioonnss  wwiillll  pprroovviiddee  uuss  wwiitthh  aann  uunnpprreecceeddeenntteedd  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  llooookk  oonn  aass  VV  HHyyaa''ss  
cciirrccuummsstteellllaarr  eennvveellooppee  iiss  ssccuullpptteedd  bbyy  tthheessee  bbuulllleettss..  OOuurr  ssttuuddyy  wwiillll  hheellpp  ssoollvvee  tthhee  lloonngg--ssttaannddiinngg  ppuuzzzzllee  
ooff  hhooww  tthhee  sspphheerriiccaall  mmaassss--lloossss  eennvveellooppeess  ooff  AAGGBB  ssttaarrss  eevvoollvvee  iinnttoo  bbiippoollaarr  aanndd  mmuullttiippoollaarr  PPNNee..

226644 66//2277//22001177

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1155331188
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 iissoollaatteedd bbllaacckk hhoolleess
((BBHHss)).. YYeett tthheerree hhaass nneevveerr bbeeeenn aann uunnaammbbiigguuoouuss ddeetteeccttiioonn ooff aa ssoolliittaarryy BBHH.. TThhee oonnllyy tteecchhnniiqquuee aavvaaiillaabbllee ttoo
ddeetteecctt  iissoollaatteedd  BBHHss  iiss  aassttrroommeettrriicc  mmiiccrroolleennssiinngg----rreellaattiivviissttiicc  ddeeflfleeccttiioonn  ooff  lliigghhtt  ffrroomm  bbaacckkggrroouunndd  ssttaarrss..    

WWee hhaavvee ccaarrrriieedd oouutt 22 HHSSTT pprrooggrraammss aaiimmeedd aatt tthhee fifirrsstt ddeetteeccttiioonn ooff iissoollaatteedd BBHHss tthhrroouugghh aassttrroommeettrriicc
mmiiccrroolleennssiinngg.. OOuurr fifirrsstt pprrooggrraamm wwaass aa mmuullttii--yyeeaarr pprrooggrraamm wwhheerree wwee mmoonniittoorreedd 55 mmiiccrroolleennssiinngg eevveennttss wwiitthh
TT>>110000 ddaayyss iinn tthhee GGaallaaccttiicc bbuullggee.. WWee ddeetteecctteedd aassttoommeettrriicc ddeeflfleeccttiioonnss,, bbuutt tthhee iinnffeerreerreedd mmaasssseess ffoorr aallll tthheessee
eevveennttss aarree <<00..55 MMssuunn,, iinnddiiccaattiinngg tthhaatt tthheessee lleennsseess aarree llooww--mmaassss ssttaarrss wwiitthh ssmmaallll rreellaattiivvee pprrooppeerr mmoottiioonnss.. OOuurr
sseeccoonndd pprrooggrraamm wwaass aa llaarrggee mmuullttii--ccyyccllee pprrooggrraamm wwhheerree wwee mmoonniittoorreedd ~~33 mmiilllliioonn ssttaarrss iinn tthhee GGaallaaccttiicc bbuullggee ffoorr
33 yyeeaarrss ttoo ssiimmuullttaanneeoouussllyy ddeetteecctt mmiiccrroolleennssiinngg eevveennttss aanndd ddeetteerriimmnnee tthheeiirr aassttrroommeettrriicc sshhiiffttss.. WWee hhaavvee
ddeetteecctteedd aa llaarrggee nnuummbbeerr ooff mmiiccrroolleennssiinngg eevveennttss.. HHoowweevveerr,, oonnccee aaggaaiinn,, nnoonnee ooff tthheemm sshhooww aapppprreecciiaabbllee
aassttrroommeettrriicc  ddeeflfleeccttiioonnss  iinnddiiccaattiivvee  ooff  mmaassssiivvee  BBHHss..

OOuurr rreessuullttss iimmppllyy tthhaatt eeiitthheerr iissoollaatteedd BBHHss aarree mmoorree mmaassssiivvee ((>>1100 MMssuunn)),, oorr TT~~110000 ddaayy eevveennttss aarree ddoommiinnaatteedd
bbyy llooww--mmaassss ssttaarrss mmoovviinngg mmoorree sslloowwllyy,, oorr BBHHss aarree mmuucchh rraarreerr.. BBHHss wwiitthh mmaassss >> 1100 MMssuunn aarree eexxppeecctteedd ttoo
hhaavvee TT>>330000 ddaayyss,, aanndd ssuucchh vveerryy--lloonngg dduurraattiioonn eevveennttss aarree eexxttrreemmeellyy uunnlliikkeellyy ttoo bbee ccaauusseedd bbyy llooww--mmaassss ssttaarrss..
MMoonniittoorriinngg aa ffeeww TT>>330000--ddaayy eevveennttss tthhuuss ooffffeerrss tthhee llaasstt bbuutt mmoosstt pprroommiissiinngg ooppppoorrttuunniittyy ttoo ddeetteecctt iissoollaatteedd
BBHHss,, aanndd ddiissttiinngguuiisshh bbeettwweeeenn tthhee aabboovvee ppoossssiibbiilliittiieess.. AAfftteerr tthhee rreecceenntt uuppggrraaddeess,, OOGGLLEE ddeetteeccttss ssiixx TT>>330000 ddaayyss
eevveennttss  eeaacchh  yyeeaarr,,  hheerree  wwee  pprrooppoossee  ttoo  mmoonniittoorr  44  ssuucchh  eevveennttss..
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SSttaarr  cclluusstteerr  ffoorrmmaattiioonn  iinn  eexxttrreemmee  eennvviirroonnmmeennttss::  aann  iissoollaatteedd  ppaaiirr  ooff  cclloosseellyy
iinntteerraaccttiinngg  ddwwaarrff  ggaallaaxxiieess

RRuubbeenn SSaanncchheezz--JJaannsssseenn

RRooyyaall  OObbsseerrvvaattoorryy  EEddiinnbbuurrgghh
WWee hhaavvee iiddeennttiififieedd aa nneeaarrbbyy ppaaiirr ooff cclloosseellyy iinntteerraaccttiinngg ddwwaarrff ggaallaaxxiieess tthhaatt hhoosstt aa ppooppuullaattiioonn ooff ccaannddiiddaattee
yyoouunngg mmaassssiivvee cclluusstteerrss ((YYMMCCss)).. TThhee ssttrroonngg iinntteerraaccttiioonn hhaass ttrriiggggeerreedd nneeaarrllyy ccooeevvaall ggaallaaxxyy--ssccaallee ssttaarrbbuurrssttss,,
wwiitthh aa ddeellaayy ttiimmee ooff oonnllyy ~~110000 MMyyrr ffrroomm oonnee ggaallaaxxyy ttoo tthhee ootthheerr.. IItt hhaass aallssoo aalltteerreedd tthheeiirr sstteellllaarr ssttrruuccttuurree
aanndd ccoonntteenntt,, aass iinnddiiccaatteedd bbyy tthhee pprreesseennccee ooff pprroommiinneenntt ttiiddaall ffeeaattuurreess,, ssoommee ooff wwhhiicchh hhoosstt YYMMCCss.. HHeerree wwee
pprrooppoossee ttoo ccaarrrryy oouutt aa UUVV--ttoo--ooppttiiccaall iimmaaggiinngg ssuurrvveeyy ooff tthhee ssyysstteemm wwiitthh WWFFCC33//UUVVIISS.. WWee wwiillll ttaakkee aaddvvaannttaaggee
ooff HHSSTT''ss uunnrriivvaalllleedd rreessoolluuttiioonn aanndd sseennssiittiivviittyy ttoo ddeetteecctt aanndd cchhaarraacctteerriizzee tthhee ssttaarr cclluusstteerr ppooppuullaattiioonn iinn eeaacchh ooff
tthhee ttwwoo iinntteerraaccttiinngg ddwwaarrff ggaallaaxxiieess.. TThhee pprrooppoosseedd mmuullttiibbaanndd pphhoottoommeettrryy wwiillll bbee iinnssttrruummeennttaall ttoo ddeetteerrmmiinnee
aaggeess,, mmaasssseess aanndd ssiizzeess ooff tthhee YYMMCCss,, aass wweellll aass ttoo pprroovviiddee aa rroobbuusstt cchhaarraacctteerriizzaattiioonn ooff tthhee uunnddeerrllyyiinngg hhoosstt
ggaallaaxxyy----tthhuuss aalllloowwiinngg ffoorr aann iinnvveessttiiggaattiioonn ooff tthhee cclluusstteerr ffoorrmmaattiioonn eefffificciieennccyy iinn aa ggaass--rriicchh,, hhiigghh--ddeennssiittyy,, mmeettaall--
ppoooorr  eennvviirroonnmmeenntt  vveerryy  rreemmiinniisscceenntt  ooff  tthhee  eexxiissttiinngg  ccoonnddiittiioonnss  aatt  hhiigghh  rreeddsshhiifftt..
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPooppuullaattiioonnss

IIDD:: 1155118822
TThhee  OOrriiggiinn  ooff  UUllttrraa--FFaaiinntt  GGaallaaxxiieess

DDaavviidd SSaanndd

TTeexxaass  TTeecchh  UUnniivveerrssiittyy
WWee rreeqquueesstt 2244 oorrbbiittss ooff HHSSTT//AACCSS ttoo oobbttaaiinn iimmaaggiinngg iinn FF660066WW aanndd FF881144WW ooff aappppaarreenntt ttiiddaall ffeeaattuurreess iinn ttwwoo
uullttrraa--ffaaiinntt ddwwaarrff ggaallaaxxiieess:: HHeerrccuulleess aanndd LLeeoo VV.. TThhiiss wwiillll eennaabbllee uuss ttoo tteesstt wwhheetthheerr tthhee ssttaarrss iinn uullttrraa-- ffaaiinntt
ggaallaaxxiieess----aass aa ppooppuullaattiioonn----hhaavvee bbeeeenn aaffffeecctteedd bbyy GGaallaaccttiicc ttiiddeess.. MMoosstt ooff tthhee nneeww ddwwaarrffss sshhooww ssiiggnnss ooff ttiiddaall
iinntteerraaccttiioonn iinn ggrroouunndd--bbaasseedd pphhoottoommeettrryy,, sseevveerraall hhaavvee mmeeaassuurreedd eelllliippttiicciittiieess ggrreeaatteerr tthhaann ~~00..55,, aanndd kkiinneemmaattiiccss
ooff aa ssuubbsseett sshhooww vveelloocciittyy ggrraaddiieennttss.. TThheessee uubbiiqquuiittoouuss hhiinnttss ffoorr ttiiddaall eeffffeeccttss aammoonngg ddiissttaanntt ddwwaarrffss iiss
ppaarrttiiccuullaarrllyy ssuurrpprriissiinngg aanndd ssuuggggeessttiivvee.. IIff mmoosstt uullttrraa--ffaaiinntt ddwwaarrffss aarree ddiissttuurrbbeedd bbyy ttiiddeess,, tthheenn rreecceenntt tteessttss ooff
ggaallaaxxyy  ffoorrmmaattiioonn  iinn  tthhee  nneeaarr  fifieelldd  hhaavvee  uunnssttaabbllee  ffoouunnddaattiioonnss..
HHSSTT rreessoolluuttiioonn pprroovviiddeess aann ooppppoorrttuunniittyy ttoo aasssseessss wwhheetthheerr ttiiddaall ffeeaattuurreess ((aaccccoommppaanniieedd bbyy tteennttaattiivvee kkiinneemmaattiicc
ggrraaddiieennttss)) sseeeenn iinn ggrroouunndd--bbaasseedd oobbsseerrvvaattiioonnss ooff HHeerrccuulleess aanndd LLeeoo VV aarree ggeennuuiinnee oorr aarree iinnsstteeaadd cclluummppss ooff
ccoommppaacctt bbaacckkggrroouunndd ggaallaaxxiieess mmaassqquueerraaddiinngg aass sstteellllaarr ddeebbrriiss.. IInn HHeerrccuulleess,, aa ffuurrtthheerr tteesstt iiss ppoossssiibbllee:: sseeaarrcchhiinngg
ffoorr aa ddiissttaannccee ggrraaddiieenntt aalloonngg tthhee ssttrreettcchheedd bbooddyy ooff tthhee ggaallaaxxyy.. PPaarraalllleell ppooiinnttiinnggss wwiillll ssaammppllee ssiimmiillaarr ddwwaarrff--
cceennttrriicc rraaddiiii aawwaayy ffrroomm tthhee ttiiddaall ffeeaattuurreess,, aassssuurriinngg aann uunnaammbbiigguuoouuss rreessuulltt.. WWhheetthheerr wwee ccoonnfifirrmm oorr rruullee oouutt tthhee
pprreesseennccee ooff sstteellllaarr lloossss iinn tthheessee oobbjjeeccttss,, tthhee ccoonnsseeqquueenncceess aarree iimmppoorrttaanntt----tthhee oorriiggiinn ooff tthhee uullttrraa--ffaaiinntt ddwwaarrffss
tteellllss uuss tthhee lloowweerr lliimmiitt ttoo bbootthh ggaallaaxxyy ffoorrmmaattiioonn aanndd tthhee nnuummbbeerr ooff ddaarrkk mmaatttteerr ssuubbhhaallooss iinnhhaabbiittiinngg tthhee MMiillkkyy
WWaayy..
TThhiiss pprrooggrraamm iiss oonnllyy ppoossssiibbllee wwiitthh HHSSTT:: iittss eexxqquuiissiittee rreessoolluuttiioonn ccaann sseeppaarraattee ccoommppaacctt ggaallaaxxiieess ffrroomm mmaaiinn
sseeqquueennccee  ddwwaarrff  ssttaarrss  aatt  ffaaiinntt  mmaaggnniittuuddeess,,  wwhhiicchh  eevveenn  tthhee  bbeesstt  mmuullttii--bbaanndd  ggrroouunndd--bbaasseedd  sscchheemmeess  ssttrruuggggllee  wwiitthh..
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AAnn  eemmeerrggiinngg  ppooppuullaattiioonn  ooff  ssttrriippppeedd,,  bbuutt  iissoollaatteedd,,  sstteellllaarr  ssyysstteemmss  iinn  tthhee  VViirrggoo
CClluusstteerr

DDaavviidd SSaanndd

TTeexxaass  TTeecchh  UUnniivveerrssiittyy
WWee hhaavvee rreecceennttllyy uunnccoovveerreedd aa uunniiqquuee ddwwaarrff--lliikkee ggaallaaxxyy iinn tthhee VViirrggoo CClluusstteerr:: aa ddiiffffuussee,, llooww mmaassss ssyysstteemm wwiitthh
ssoolleellyy yyoouunngg sstteellllaarr ppooppuullaattiioonnss llooccaatteedd aatt lleeaasstt 335500 kkppcc ffrroomm tthhee nneeaarreesstt mmaassssiivvee ggaallaaxxyy.. WWee hhyyppootthheessiizzee
tthhaatt tthhiiss ggaallaaxxyy mmaayy bbee ffoorrmmeedd ffrroomm rraamm pprreessssuurree ssttrriippppeedd ggaass,, mmaakkiinngg iitt ddiissttiinncctt ffrroomm ootthheerr,, ssiimmiillaarr ssyysstteemmss
ssuucchh  aass  ttiiddaall  ddwwaarrffss..  

WWee rreeqquueesstt 1100 oorrbbiittss ooff HHSSTT//AACCSS ttoo iimmaaggee aa wweellll--ddeefifinneedd ssaammppllee ooff fifivvee ssiimmiillaarr oobbjjeeccttss iinn VViirrggoo wwhhiicchh wwee
ppoossttuullaattee mmaayy aallssoo bbee `̀`̀rraamm pprreessssuurree ddwwaarrffss.."" TThhiiss ddaattaa wwiillll aallllooww uuss ttoo mmeeaassuurree tthhee bbaassiicc pphhyyssiiccaall
pprrooppeerrttiieess ooff tthhiiss eemmeerrggiinngg ccllaassss ooff oobbjjeeccttss,, iinncclluuddiinngg tthheeiirr ssttrruuccttuurree,, lluummiinnoossiittyy,, aanndd ssttaarr ffoorrmmaattiioonn hhiissttoorryy..
HHSSTT ddaattaa iiss aallssoo nneeeeddeedd ttoo ccoonnssttrraaiinn aannyy oolldd sstteellllaarr ppooppuullaattiioonn;; iiff pprreesseenntt,, iitt wwoouulldd bbee iinnddiiccaattiivvee ooff aa ssttaannddaarrdd
ddwwaarrff ggaallaaxxyy oorriiggiinn rraatthheerr tthhaann nneewwllyy ffoorrmmeedd ssttaarrss ffrroomm ssttrriippppeedd ggaass.. WWiitthh tthheessee oobbsseerrvvaattiioonnss wwee wwiillll bbeetttteerr
uunnddeerrssttaanndd tthhee ffaattee ooff ssttrriippppeedd ggaass iinn tthhee cclluusstteerr eennvviirroonnmmeenntt,, aanndd tteesstt wwhheetthheerr wwee hhaavvee uunnccoovveerreedd aa nneeww
ccllaassss  ooff  iissoollaatteedd  sstteellllaarr  ssyysstteemmss  ffoorrmmeedd  tthhrroouugghh  cclluusstteerr  iinntteerraaccttiioonnss..

226688 66//2277//22001177

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
MMaassssiivvee  BBllaacckk  HHoolleess  AAnndd  TThheeiirr  HHoosstt  GGaallaaxxiieess

IIDD:: 1155224477
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 hhaavvee rreemmaaiinneedd 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 nneeaarrllyy ttwwoo ddeeccaaddeess.. IInn ccoommbbiinnaattiioonn
wwiitthh oouurr eexxiissttiinngg ggrroouunndd--bbaasseedd iimmaaggiinngg aanndd 33DD ssppeeccttrroossccooppyy,, aanndd ssoofftt--aanndd hhaarrdd XX--rraayy ddaattaa,, wwee wwiillll eexxppllooiitt tthhee
HHSSTT ffaarr--UUVV ddaattaa ttoo aallssoo ssttuuddyy tthhee LLyymmaann--aallpphhaa eessccaappee mmeecchhaanniissmm.. TThhiiss pprrooppoossaall iiss aa ccoonnttiinnuuaattiioonn ooff oouurr
ccyyccllee 2244 aallllooccaattiioonn,, ttoo ccoommpplleettee tthhee ffaarr--UUVV ddaattaa ffoorr tthhee mmoosstt lluummiinnoouuss LLAABBss iinn oouurr ssaammppllee.. TThhiiss pprrooppoossaall
eexxppllooiittss  tthhee  uunniiqquuee  ffaarr--UUVV  ccaappaabbiilliittiieess  ooff  HHSSTT..
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SSoollaarr  SSyysstteemm

IIDD:: 1155114477
EExxttrreemmee  DDoopppplleerr  SShhiiffttiinngg  ooff  IIoo''ss  NNeeuuttrraall  JJeettss

CCaarrll SScchhmmiiddtt

BBoossttoonn  UUnniivveerrssiittyy
TThhee ddyynnaammiiccss aanndd tthhee eexxtteennssiioonn ooff JJuuppiitteerr''ss mmaaggnneettoosspphheerree aarree ddeetteerrmmiinneedd bbyy tthhee mmaassssiivvee iinntteerrnnaall ppllaassmmaa
ssoouurrcceess ccoommbbiinneedd wwiitthh tthhee ffaasstt rroottaattiioonn.. TThhee vvaasstt mmaajjoorriittyy ooff tthhee ppllaassmmaa oorriiggiinnaatteess ffrroomm tthhee aattmmoosspphheerree ooff
tthhee mmoooonn IIoo,, tthhee mmoosstt vvoollccaanniiccaallllyy aaccttiivvee bbooddyy iinn oouurr ssoollaarr ssyysstteemm.. HHeerree wwee pprrooppoossee ttoo cchhaarraacctteerriizzee tthhee
ddeennssiittyy aanndd vveelloocciittyy ooff eenneerrggeettiicc nneeuuttrraall aattoommss eessccaappiinngg ffrroomm IIoo''ss aattmmoosspphheerree.. EExxppllooiittiinngg tthhee hhiigghh rreessoolluuttiioonn
aanndd sseennssiittiivviittyy ooff tthhee CCOOSS GG113300MM ssppeeccttrraall mmooddee,, wwee wwiillll mmeeaassuurree tthhee DDoopppplleerr vveelloocciittiieess ooff aattoommiicc OO,, SS aanndd CCll
ssttrreeaammss,, wwhhiicchh aarree eenneerrggiizzeedd tthhrroouugghh cchhaarrggee eexxcchhaannggee aanndd ddiissssoocciiaattiivvee rreeccoommbbiinnaattiioonn ooff mmoolleeccuullaarr iioonnss.. PPrriioorr
CCOOSS oobbsseerrvvaattiioonnss ooff IIoo rreevveeaalleedd aa llaarrggee nnuummbbeerr ooff eemmiissssiioonn lliinneess ffrroomm sseevveerraall iioonn aanndd nneeuuttrraall ssppeecciieess wwiitthh
eexxcceelllleenntt SS//NN,, oobbttaaiinneedd oovveerr aa ssiinnggllee HHSSTT oorrbbiitt.. TThhoossee ssppeeccttrraa wweerree oobbttaaiinneedd ssuurrrroouunnddiinngg eecclliippssee ggeeoommeettrryy,,
wwhheerree DDoopppplleerr sshhiiffttss aarree mmiinniimmiizzeedd aanndd wweerree rreessttrriicctteedd ttoo IIoo iittsseellff rraatthheerr tthhaann tthhee ssttrreeaamm rreeggiioonn.. HHeerree wwee wwiillll
ttaarrggeett tthhee eexxtteennddeedd cclloouuddss wwiitthh oonnllyy ttwwoo oorrbbiittss ttoottaall wwhheenn tthhee mmoooonn iiss aatt eeaasstteerrnn aanndd wweesstteerrnn eelloonnggaattiioonn ffoorr
mmaaxxiimmuumm DDoopppplleerr sshhiiffttss.. TThhee oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll pprroovviiddee nneeww ccoonnssttrraaiinnttss oonn tthhee ddiiffffuussee llaarrggee--ssccaallee cclloouudd
ssttrruuccttuurreess iinn tthhee JJoovviiaann ssyysstteemm aanndd ssiiggnniifificcaannttllyy iimmpprroovvee oouurr uunnddeerrssttaannddiinngg ooff tthhee ttrraannssppoorrtt ooff mmaassss aanndd
eenneerrggyy wwiitthhiinn tthhee IIoo--ttoorruuss iinntteerraaccttiioonn.. TThhee aabbssoolluuttee bbrriigghhttnneessss,, iinn ccoommbbiinnaattiioonn wwiitthh ppllaassmmaa ppaarraammeetteerrss ffrroomm
lliinnee rraattiiooss//ccoolllliissiioonn ssttrreennggtthhss,, wwiillll aallllooww uuss ttoo qquuaannttiiffyy tthhee oouuttflflooww ooff eenneerrggeettiicc nneeuuttrraall aattoommss ffrroomm IIoo''ss mmaaiinn
ssuullffuurr--ooxxyyggeenn  aattmmoosspphheerree  ffoorr  tthhee  fifirrsstt  ttiimmee..
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1155228866
UUnnoobbssttrruucctteedd  OObbsseerrvvaattiioonnss  ooff  tthhee  IInnttrriinnssiicc  LLyymmaann--aallpphhaa  EEmmiissssiioonn  ooff  LLooww--mmaassss
SSttaarrss

AAddaamm SScchhnneeiiddeerr

AArriizzoonnaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy
RReecceenntt ddiissccoovveerriieess ooff ppootteennttiiaallllyy hhaabbiittaabbllee ppllaanneettss aarroouunndd llooww--mmaassss ssttaarrss hhaavvee hhiigghhlliigghhtteedd tthhee nneeeedd ffoorr aa
ccoommpprreehheennssiivvee uunnddeerrssttaannddiinngg ooff tthhee rraaddiiaattiioonn eennvviirroonnmmeennttss iinn wwhhiicchh ssuucchh ppllaanneettss rreessiiddee.. OOff ppaarrttiiccuullaarr
iimmppoorrttaannccee iiss kknnoowwlleeddggee ooff tthhee FFUUVV rraaddiiaattiioonn,, aass llooww--mmaassss ssttaarrss aarree ttyyppiiccaallllyy mmuucchh mmoorree aaccttiivvee tthhaann ssoollaarr--
ttyyppee ssttaarrss aanndd tthhee pprrooxxiimmiittyy ooff tthheeiirr hhaabbiittaabbllee zzoonneess ((HHZZss)) ccaann bbee oonnee tteenntthh tthhee ddiissttaannccee.. SSuucchh rraaddiiaattiioonn hhaass
tthhee ppootteennttiiaall ttoo ssttrriipp aawwaayy aa ppllaanneett''ss aattmmoosspphheerree aanndd aalltteerr iittss pphhoottoocchheemmiissttrryy.. TThhee vvaasstt mmaajjoorriittyy ooff tthhee flfluuxx
eemmiitttteedd bbyy llooww--mmaassss ssttaarrss aatt FFUUVV wwaavveelleennggtthhss ooccccuurrss iinn tthhee LLyymmaann--aallpphhaa lliinnee aatt 11221166 AAnnggssttrroommss.. HHoowweevveerr,,
mmeeaassuurriinngg aa llooww--mmaassss ssttaarr''ss ddiirreecctt LLyymmaann--aallpphhaa eemmiissssiioonn iiss aallmmoosstt aallwwaayyss iimmppoossssiibbllee bbeeccaauussee ooff tthhee
ccoonnttaammiinnaattiinngg eeffffeeccttss ooff iinntteerrsstteellllaarr hhyyddrrooggeenn aanndd ggeeooccoorroonnaall aaiirrggllooww.. BByy ffooccuussiinngg oonn ttwwoo ssttaarrss wwiitthh vveerryy
llaarrggee rraaddiiaall vveelloocciittiieess ((>>115500 kkmm//ss)),, eemmiissssiioonn dduuee ttoo LLyymmaann--aallpphhaa wwiillll bbee DDoopppplleerr sshhiifftteedd aawwaayy ffrroomm tthhee
ccoonnttaammiinnaattiinngg ssoouurrcceess aalllloowwiinngg ffoorr rraarree ooppppoorrttuunniittiieess ttoo mmeeaassuurree tthhee iinnttrriinnssiicc LLyymmaann--aallpphhaa eemmiissssiioonn ffoorr KK aanndd
MM ssttaarrss.. SSuucchh oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll bbee vviittaall ffoorr eemmppiirriiccaallllyy gguuiiddiinngg UUVV uuppppeerr--aattmmoosspphheerree mmooddeellss ooff llooww--mmaassss ssttaarrss
aanndd ffoorr iinnffoorrmmiinngg uuss hhooww aaccccuurraattee rreeccoonnssttrruucctteedd LLyymmaann--aallpphhaa eemmiissssiioonn aanndd ccoorrrreellaattiioonnss ffrroomm ootthheerr UUVV
ddiiaaggnnoossttiicc lliinneess aarree ffoorr kknnoowwnn ppllaanneett hhoossttss.. WWee hhaavvee iiddeennttiififieedd tthhee oonnllyy KK aanndd MM ddwwaarrffss ffoorr wwhhiicchh aa ccoommpplleettee
aanndd  aaccccuurraattee  mmeeaassuurreemmeenntt  ooff  LLyymmaann--aallpphhaa  lliinnee  pprroofifillee  iiss  ppoossssiibbllee..
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1155221100
TThhee  eexxttrreemmeess  ooff  pprroottoosstteellllaarr  jjeettss::  RReessoollvviinngg  tthhee  hhoott  jjeett  ooff  SSzz  110022

CChhrriissttiiaann SScchhnneeiiddeerr

UUnniivveerrssiittaatt  HHaammbbuurrgg,,  HHaammbbuurrggeerr  SStteerrnnwwaarrttee
JJeettss aanndd oouuttflfloowwss ffrroomm yyoouunngg sstteellllaarr oobbjjeeccttss aarree aa ffuunnddaammeennttaall iinnggrreeddiieenntt ooff ssttaarr ffoorrmmaattiioonn.. SSttuuddiieess ooff tthheessee
jjeettss ffooccuusseedd mmaaiinnllyy oonn llooww tteemmppeerraattuurree ppllaassmmaa ttrraacceerrss ((TT~~11ee44 KK)).. HHoowweevveerr,, tthheerree iiss iinnccrreeaassiinngg eevviiddeennccee ffoorr aa
nneeww jjeett ccoommppoonneenntt aatt mmuucchh hhiigghheerr tteemmppeerraattuurreess uunnpprreeddiicctteedd bbyy tthheeoorryy.. IInn ppaarrttiiccuullaarr,, tthhee jjeett ooff tthhee ccllaassssiiccaall TT
TTaauurrii ssttaarr DDGG TTaauu sshhoowwss ssttaattiioonnaarryy XX--rraayy eemmiissssiioonn ((TT>>11ee66 KK ppllaassmmaa)) cclloossee ttoo tthhee ddrriivviinngg ssoouurrccee tthhaatt iiss
mmiirrrroorreedd iinn iinntteerrmmeeddiiaattee tteemmppeerraattuurree CC IIVV eemmiissssiioonn ((TT~~11ee55 KK ppllaassmmaa)).. SSeevveerraall ootthheerr ssoouurrcceess sshhooww jjeett
eemmiissssiioonn ffrroomm hhiigghhllyy iioonniizzeedd ssppeecciieess rreesseemmbblliinngg vvaarriioouuss aassppeeccttss ooff tthhee wweellll ssttuuddiieedd DDGG TTaauu ssyysstteemm.. DDiiffffeerreenntt
mmooddeellss wweerree ddeevveellooppeedd tthhaatt eexxppllaaiinn iinnddiivviidduuaall ssyysstteemmss,, bbuutt ddoo nnoott pprroovviiddee aa ccoommpprreehheennssiivvee ppiiccttuurree tthhaatt ccaann
bbee  ggeenneerraallllyy  aapppplliieedd..

WWee pprrooppoossee SSTTIISS lloonngg--sslliitt ssppeeccttrroossccooppyy ttoo cchhaarraacctteerriizzee tthhee ssppaattiiaall ddiissttrriibbuuttiioonn aanndd kkiinneemmaattiiccss ooff tthhee
iinntteerrmmeeddiiaattee tteemmppeerraattuurree jjeett ooff SSzz 110022.. TThhee SSzz 110022 jjeett sshhiinneess eevveenn bbrriigghhtteerr iinn 11ee55 KK ppllaassmmaa ttrraacceerrss tthhaann
tthhee ffaammoouuss DDGG TTaauu jjeett.. TThhee pprrooppoosseedd oobbsseerrvvaattiioonnss aallllooww uuss ttoo ssttuuddyy ssiimmiillaarriittiieess aanndd ddiiffffeerreenncceess bbeettwweeeenn SSzz
110022 aanndd DDGG TTaauu aass wweellll aass ttoo tteesstt vvaarriioouuss mmooddeellss tthhaatt pprreeddiicctt ddiiffffeerreenntt ssppaattiiaall mmoorrpphhoollooggiieess.. TThhee pprrooppoosseedd
oobbsseerrvvaattiioonnss aallllooww uuss ttoo cchheecckk iiff tthhee iinntteerrmmeeddiiaattee//hhiigghh tteemmppeerraattuurree jjeett ppllaassmmaa iiss ccaauusseedd bbyy aa ggeenneerraall pprroocceessss
tthhaatt  hhaass  bbeeeenn  oovveerrllooookkeedd  iinn  pprreevviioouuss  ssttuuddiieess  ttrraacciinngg  oonnllyy  tthhee  llooww  tteemmppeerraattuurree  ppaarrtt  ooff  tthheessee  jjeettss..
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
MMaassssiivvee  BBllaacckk  HHoolleess  AAnndd  TThheeiirr  HHoosstt  GGaallaaxxiieess

IIDD:: 1155331199
TThhee  HHSSTT  VViieeww  ooff  WWaass  4499bb::  AAnn  OOvveerrmmaassssiivvee  AAGGNN  iinn  aa  MMeerrggiinngg  DDwwaarrff  GGaallaaxxyy??

NNaatthhaann SSeeccrreesstt

NNaavvaall  RReesseeaarrcchh  LLaabboorraattoorryy
GGaallaaxxyy iinntteerraaccttiioonnss aarree uubbiiqquuiittoouuss aanndd ppllaayy aa ffuunnddaammeennttaall rroollee iinn tthhee eevvoolluuttiioonn ooff ggaallaaxxiieess aanndd tthheeiirr
ssuuppeerrmmaassssiivvee bbllaacckk hhoolleess ((SSMMBBHHss)).. WWhhiillee mmaajjoorr ggaallaaxxyy mmeerrggeerrss ((MM11//MM22~~11)) oofftteenn ttrriiggggeerr aaccccrreettiioonn oonnttoo bbootthh
SSMMBBHHss aanndd eennhhaannccee AAGGNN aaccttiivviittyy,, tthhee iinnflfluueennccee ooff mmiinnoorr mmeerrggeerrss ((MM11//MM22<<11//33)) oonn AAGGNN ffuueelliinngg iiss ppoooorrllyy
uunnddeerrssttoooodd,, aalltthhoouugghh tthheerree iiss eevviiddeennccee tthhaatt mmiinnoorr mmeerrggeerrss pprreeddoommiinnaannttllyy ttrriiggggeerr AAGGNN aaccttiivviittyy iinn tthhee pprriimmaarryy
ggaallaaxxyy.. TThhee dduuaall AAGGNN ssyysstteemm WWaass 4499,, bbyy ccoonnttrraasstt,, iiss aa uunniiqquuee ssyysstteemm ccoommppoosseedd ooff aa ddwwaarrff ggaallaaxxyy iinn aa mmiinnoorr
((MM11//MM22~~11//1100)) mmeerrggeerr wwiitthh aa ddiisskk ggaallaaxxyy iinn wwhhiicchh tthhee ddwwaarrff ggaallaaxxyy hhoossttss aa hheeaavviillyy oobbssccuurreedd AAGGNN wwiitthh aa
lluummiinnoossiittyy ooff oovveerr 1100^̂4455 eerrgg//ss,, wwhhiillee tthhee AAGGNN iinn tthhee pprriimmaarryy ggaallaaxxyy iiss oovveerr oonnee tthhoouussaanndd ttiimmeess lleessss
lluummiinnoouuss.. FFuurrtthheerrmmoorree,, tthhee bbllaacckk hhoollee ppoowweerriinngg tthhee AAGGNN iinn tthhee ddwwaarrff ggaallaaxxyy iiss mmuucchh llaarrggeerr tthhaann bbllaacckk
hhoollee//ggaallaaxxyy ssccaalliinngg rreellaattiioonnss pprreeddiicctt,, wwiitthh aa mmaassss ooff oovveerr 22%% tthhaatt ooff tthhee sstteellllaarr mmaassss ooff iittss hhoosstt.. WWhhiillee tthhee
sstteellllaarr hhoosstt ooff tthhiiss ppoowweerrffuull AAGGNN hhaass bbeeeenn iiddeennttiififieedd,, tthhee llooww ssppaattiiaall rreessoolluuttiioonn ooff ggrroouunndd--bbaasseedd oobbsseerrvvaattiioonnss
hhaass lliimmiitteedd oouurr aabbiilliittyy ttoo ddeetteerrmmiinnee tthhee nnaattuurree ooff tthhiiss ssttrraannggee oobbjjeecctt.. HHiigghh--rreessoolluuttiioonn ccoonnttiinnuuuumm aanndd nnaarrrrooww--
bbaanndd iimmaaggiinngg ooff WWaass 4499 iiss ccrriittiiccaall ttoo uunnddeerrssttaannddiinngg hhooww ssuucchh aa ppoowweerrffuull AAGGNN ccoouulldd eexxiisstt iinn aa ssuucchh aa llooww
mmaassss hhoosstt ggaallaaxxyy,, aass wweellll aass hhooww tthhiiss AAGGNN iiss aaffffeeccttiinngg iittss eennvviirroonnmmeenntt.. OOnnllyy HHuubbbbllee hhaass tthhee rreessoollvviinngg ppoowweerr
aanndd tthhee fifilltteerriinngg ccaappaabbiilliittyy ttoo ddeetteerrmmiinnee tthhee ssttrruuccttuurree ooff tthhiiss ddwwaarrff ggaallaaxxyy aanndd tthhee eeffffeecctt tthhaatt tthhee ppoowweerrffuull
AAGGNN iitt hhoossttss iiss hhaavviinngg oonn iitt.. TThhiiss ssttuuddyy wwiillll yyiieelldd kkeeyy iinnssiigghhttss iinnttoo hhooww llaarrggee bbllaacckk hhoolleess ggrrooww iinn llooww mmaassss
ggaallaaxxiieess,, tthhee rroollee ooff mmiinnoorr mmeerrggeerrss oonn SSMMBBHH ffuueelliinngg,, aanndd tthhee eeffffeecctt ooff AAGGNN ''ffeeeeddbbaacckk'' bbeeffoorree mmeerrggeerr
ccooaalleesscceennccee..
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  IIGGMM

IIDD:: 1155228877
TThhee  PPaatthh  FFoorrwwaarrdd  ffoorr  LLyymmaann--CCoonnttiinnuuuumm  SSttuuddiieess  aatt  zz~~33

AAlliiccee SShhaapplleeyy

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  LLooss  AAnnggeelleess
EEssccaappiinngg LLyymmaann--ccoonnttiinnuuuumm ((LLyyCC)) rraaddiiaattiioonn ffrroomm ssttaarr--ffoorrmmiinngg ggaallaaxxiieess iiss lliikkeellyy rreessppoonnssiibbllee ffoorr tthhee rreeiioonniizzaattiioonn
ooff tthhee uunniivveerrssee.. HHoowweevveerr,, tthhee ddiirreecctt mmeeaassuurreemmeenntt ooff eessccaappiinngg LLyyCC rraaddiiaattiioonn hhaass pprroovveenn eexxcceeppttiioonnaallllyy
cchhaalllleennggiinngg,, wwiitthh oonnllyy aa ffeeww rroobbuusstt LLyyCC ddeetteeccttiioonnss aatt zz~~33,, tthhee hhiigghheesstt rreeddsshhiifftt aatt wwhhiicchh ssuucchh mmeeaassuurreemmeennttss
aarree ppoossssiibbllee.. TThhee ttiinnyy ssaammppllee ssiizzee ooff ccoonnfifirrmmeedd LLyyCC ssoouurrcceess hhiinnddeerrss eeffffoorrttss ttoo eessttiimmaattee tthhee aavveerraaggee LLyyCC
eessccaappee ffrraaccttiioonn aanndd ttrraaccee hhooww iittss vvaalluuee ddeeppeennddss oonn ootthheerr ggaallaaxxyy pprrooppeerrttiieess ---- bbootthh ccrruucciiaall ffoorr eessttiimmaattiinngg tthhee
ccoonnttrriibbuuttiioonn ooff ggaallaaxxiieess ttoo rreeiioonniizzaattiioonn aatt zz>>66.. TToo uunnddeerrssttaanndd tthhee LLyyCC pprrooppeerrttiieess ooff ddiissttaanntt ggaallaaxxiieess,, wwee mmuusstt
aasssseemmbbllee aa ssiiggnniifificcaannttllyy llaarrggeerr ssaammppllee ooff ccaannddiiddaattee LLyyCC lleeaakkeerrss aanndd ssuubbjjeecctt tthheemm ttoo rriiggoorroouuss vveettttiinngg ffoorr
ffoorreeggrroouunndd ccoonnttaammiinnaattiioonn.. BBaasseedd oonn ddeeeepp KKeecckk//LLRRIISS ssppeeccttrroossccooppyy ooff 112244 zz~~33 ssttaarr--ffoorrmmiinngg ggaallaaxxiieess,, wwee hhaavvee
iiddeennttiififieedd 1155 ggaallaaxxiieess wwiitthh aappppaarreenntt ddeetteeccttiioonnss ooff LLyyCC rraaddiiaattiioonn.. WWee nnooww rreeqquuiirree HHSSTT iimmaaggiinngg ttoo rreemmoovvee aannyy
llooww--rreeddsshhiifftt ccoonnttaammiinnaattiioonn oonn aann oobbjjeecctt--bbyy--oobbjjeecctt bbaassiiss,, ccoonnnneecctt tthhee iioonniizziinngg aanndd nnoonn--iioonniizziinngg pprrooppeerrttiieess ooff
LLyyCC lleeaakkeerrss,, aanndd ccoommppaarree tthhee ssppaattiiaallllyy--rreessoollvveedd sstteellllaarr ppooppuullaattiioonnss aanndd mmoorrpphhoollooggiieess ooff LLyyCC ddeetteeccttiioonnss aanndd
nnoonn--ddeetteeccttiioonnss.. WWee pprrooppoossee ffoorr 8877 oorrbbiittss ooff ddeeeepp AACCSS//FF660066WW,, WWFFCC33//FF112255WW aanndd WWFFCC33//116600WW oobbsseerrvvaattiioonnss,,
pprroovviiddiinngg mmuullttii--bbaanndd ccoovveerraaggee ffoorr tthhee 1144 LLyyCC ddeetteeccttiioonnss llaacckkiinngg HHSSTT ddaattaa,, aass wweellll aass aa ccoonnttrrooll ssaammppllee ooff 2266
ggaallaaxxiieess wwiitthh ddeeeepp KKeecckk//LLRRIISS ssppeeccttrraa aanndd LLyyCC nnoonn--ddeetteeccttiioonnss,, aanndd 3377 aaddddiittiioonnaall ggaallaaxxiieess ssppeeccttrroossccooppiiccaallllyy
ccoonnfifirrmmeedd aatt zz~~33.. AAnnaallyyssiiss ooff tthheessee ddaattaa wwiillll rroobbuussttllyy rreemmoovvee llooww--rreeddsshhiifftt ccoonnttaammiinnaannttss,, rreevveeaalliinngg tthhee
ccoonnnneeccttiioonn  bbeettwweeeenn  LLyyCC  lleeaakkaaggee  aanndd  ggaallaaxxyy  pprrooppeerrttiieess  bbootthh  aatt  zz~~33  aanndd  dduurriinngg  tthhee  eeppoocchh  ooff  rreeiioonniizzaattiioonn..
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SSoollaarr  SSyysstteemm

IIDD:: 1155224488
AA  SSaatteelllliittee  SSeeaarrcchh  ooff  aa  NNeewwllyy  DDiissccoovveerreedd  DDwwaarrff  PPllaanneett

SSccootttt SShheeppppaarrdd

CCaarrnneeggiiee  IInnssttiittuuttiioonn  ooff  WWaasshhiinnggttoonn
AAllll ooff tthhee llaarrggeesstt KKuuiippeerr BBeelltt OObbjjeeccttss hhaavvee rreellaattiivveellyy ssmmaallll,, cclloossee--iinn ssaatteelllliitteess.. TThheessee ssaatteelllliitteess aarree lliikkeellyy
pprroodduucceedd bbyy ddiirreecctt ccoolllliissiioonnss oonn tthhee pprriimmaarriieess ssuurrffaaccee aanndd sshhooww EEaarrtthh--MMoooonn ffoorrmmiinngg iimmppaaccttss aarree lliikkeellyy tthhee
nnoorrmm ooff ppllaanneett ffoorrmmaattiioonn.. WWee rreecceennttllyy ddiissccoovveerreedd tthhee nniinntthh iinnttrriinnssiiccaallllyy bbrriigghhtteesstt KKBBOO,, 22001133 FFYY2277,, lliikkeellyy
mmaakkiinngg iitt oonnee ooff tthhee ttoopp 1100 llaarrggeesstt KKBBOOss.. TThhee llaarrggeesstt 1155 KKBBOOss hhaavvee bbeeeenn sseeaarrcchheedd ffoorr ssaatteelllliitteess uussiinngg HHSSTT,,
wwiitthh 1111 ooff tthhoossee ffoouunndd ttoo hhaavvee ssaatteelllliitteess.. KKnnoowwlleeddggee ooff aa ssaatteelllliittee aarree iimmppoorrttaanntt ffoorr ddeetteerrmmiinniinngg tthhee ddeennssiittyy
aanndd tthhuuss iinntteerrnnaall ssttrruuccttuurree ooff tthhee KKBBOO aass wweellll aass iittss ccoolllliissiioonnaall hhiissttoorryy.. 22001133 FFYY2277 iiss eexxttrraa iinntteerreessttiinngg bbeeccaauussee
iittss ssiizzee iiss lliikkeellyy iinn tthhee ttrraannssiittiioonn rreeggiioonn.. TThhee llaarrggeesstt sseevveerraall KKBBOOss sseeeemm ttoo hhaavvee hhiigghheerr ddeennssiittiieess tthhaann ssmmaalllleerr
KKBBOOss aass wweellll aass sshhooww aabbuunnddaanntt ssiiggnnss ooff wwaatteerr iiccee aanndd mmeetthhaannee iiccee.. IInn aaddddiittiioonn,, aallll tthhee KKBBOOss tthhaatt aarree lliikkeellyy
llaarrggeerr tthhaann 22001133 FFYY2233 hhaavvee kknnoowwnn ssaatteelllliitteess,, eexxcceepptt ffoorr SSeeddnnaa,, wwhhiillee tthhee ssmmaalllleerr KKBBOOss ssaatteelllliitteess aarree nnoott aass
pprreevvaalleenntt.. WWee pprrooppoossee ttoo sseeaarrcchh ffoorr ssaatteelllliitteess ooff 22001133 FFYY2277 ffoorr tthhee fifirrsstt ttiimmee wwiitthh ddeeeepp,, hhiigghh rreessoolluuttiioonn
iimmaaggiinngg  ttoo  sseeee  iiff  tthhiiss  ttrraannssiittiioonn  ssiizzeedd  ddwwaarrff  ppllaanneett  hhaass  aa  ssaatteelllliittee,,  wwhhiicchh  ccaann  ffuurrtthheerr  ccoonnssttrraaiinn  iittss  ddeennssiittyy..
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
MMaassssiivvee  BBllaacckk  HHoolleess  AAnndd  TThheeiirr  HHoosstt  GGaallaaxxiieess

IIDD:: 1155008844
HHoott  PPhhoottoonnss::  MMeeaassuurriinngg  tthhee  IIoonniizziinngg  CCoonnttiinnuuuumm  aanndd  EEUUVV  EEmmiissssiioonn  LLiinneess  ooff
QQuuaassaarrss

JJ.. SShhuullll

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCoolloorraaddoo  aatt  BBoouullddeerr
AAfftteerr  ttwwoo  ddeeccaaddeess  ooff  uunncceerrttaaiinnttyy,,  iitt  iiss  nnooww  ppoossssiibbllee  ttoo  cchhaarraacctteerriizzee  tthhee  iioonniizziinngg  ssppeeccttrraa  ooff  QQSSOOss,,
uussiinngg  HHSSTT//CCOOSS  oobbsseerrvvaattiioonnss  ooff  iinntteerrmmeeddiiaattee--rreeddsshhiifftt  AAGGNN..    TToo  ccoonnssttrruucctt  aa  rreelliiaabbllee  ccoommppoossiittee  AAGGNN
ssppeeccttrruumm  iinn  tthhee  rreesstt--ffrraammee  EEUUVV  rreeqquuiirreess  ccoorrrreeccttiinngg  ffoorr  IIGGMM  aabbssoorrppttiioonn,,  iiddeennttiiffyyiinngg  pprroommiinneenntt  bbrrooaadd
eemmiissssiioonn  lliinneess,,  aanndd  fifittttiinngg  tthhee  uunnddeerrllyyiinngg  ccoonnttiinnuuuumm..      WWee  pprrooppoossee  ttoo  ccoommpplleettee  tthhee  oobbsseerrvvaattiioonnss  ooff
tthhee  llaasstt  sseevveenn  AAGGNN  ((aatt  zz  ==  11..6677  --  22..1188))  ffrroomm  aa  ssaammppllee  ooff  2200  bbrriigghhtt  iinntteerrmmeeddiiaattee--rreeddsshhiifftt  QQSSOOss..    UUssiinngg
tthhee  bbrrooaadd--bbaanndd  ((11112200--22115500  AA))  CCOOSS//GG114400LL  ggrraattiinngg,,  wwee  wwiillll  pprroobbee  tthhee  rreesstt--ffrraammee  ccoonnttiinnuuuumm  aanndd
eemmiissssiioonn  lliinneess  ddoowwnn  ttoo  335500--445500  AAnnggssttrroommss  aatt  tthheessee  rreeddsshhiiffttss..    CCoommpplleettiinngg  tthhiiss  ssaammppllee  wwiillll  iinnccrreeaassee  tthhee
nnuummbbeerr  ooff  AAGGNN--EEUUVV  ssppeeccttrraa  ffrroomm  33  ttoo  1100  aatt  zz  >>  11..6677  aanndd  ssiiggnniifificcaannttllyy  iimmpprroovvee  tthhee  ssttaattiissttiiccaall
rreelliiaabbiilliittyy  ooff  tthhee  AAGGNN  ccoommppoossiittee  ssppeeccttrruumm  bbeettwweeeenn  440000--660000  AA..      LLyymmaann  ccoonnttiinnuuuumm  pphhoottoonnss  ffrroomm
AAGGNN  ddoommiinnaattee  tthhee  mmeettaaggaallaaccttiicc  bbaacckkggrroouunndd  aanndd  pphhoottooiioonniizzaattiioonn  ooff  hhyyddrrooggeenn,,  hheelliiuumm,,  aanndd  mmaannyy
mmeettaall  iioonnss..    TThheeyy  aallssoo  pprroovviiddee  kkeeyy  ccoorrrreeccttiioonn  ffaaccttoorrss  nneeeeddeedd  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  bbaarryyoonn  ccoonntteenntt  aanndd
mmeettaalllliicciittiieess  ooff  iinntteerrggaallaaccttiicc  aanndd  cciirrccuummggaallaaccttiicc  ggaass..    TThhee  hhaarrddeerr  pphhoottoonnss  aallssoo  hhaavvee  iimmppoorrttaanntt  eeffffeeccttss
oonn  IIGGMM  hheeaattiinngg  aanndd  ffoorr  tthhee  HHee  IIII  eeppoocchh  ooff  rreeiioonniizzaattiioonn..    CCoonnssttrraaiinnttss  oonn  EEUUVV  ssppeeccttrraall  ttuurrnnoovveerrss
bbeellooww  660000  AAnnggssttrroommss  aarree  ppootteennttiiaall  ddiiaaggnnoossttiiccss  ooff  tthhee  tthheerrmmaall  ssttrruuccttuurree  ooff    AAGGNN  aaccccrreettiioonn  ddiisskkss..

227766 66//2277//22001177

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
MMaassssiivvee  BBllaacckk  HHoolleess  AAnndd  TThheeiirr  HHoosstt  GGaallaaxxiieess

IIDD:: 1155111155
EEmmeerrggeennccee  ooff  tthhee  ssuuppeerrmmaassssiivvee  bbllaacckk  hhoollee  --  ggaallaaxxyy  mmaassss  rreellaattiioonnss  aatt  zz  >>  11

JJoohhnn SSiillvveerrmmaann

UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTookkyyoo
OOuurr aaiimm iiss ttoo eessttaabblliisshh,, ffoorr tthhee fifirrsstt ttiimmee iinn aann uunnbbiiaasseedd mmaannnneerr,, wwhheetthheerr llooccaall ffuunnddaammeennttaall rreellaattiioonnss bbeettwweeeenn
tthhee mmaassss ooff ssuuppeerrmmaassssiivvee bbllaacckk hhoolleess ((SSMMBBHHss)) aanndd tthhaatt ooff tthheeiirr hhoosstt ggaallaaxxiieess ((MM__BBHH vvss.. LL__hhoosstt,, MM__BBHH vvss..
MM__sstteellllaarr)) eevvoollvvee wwiitthh ccoossmmiicc ttiimmee.. WWee wwiillll aannsswweerr oonnee ooff tthhee oouuttssttaannddiinngg kkeeyy qquueessttiioonnss iinn aassttrroopphhyyssiiccss,, ""AArree
ggaallaaxxiieess bbuuiilltt uupp aarroouunndd tthhee mmaassssiivvee ppootteennttiiaall wweellllss ooff mmaattuurree SSMMBBHHss oorr ddooeess tthhee ggrroowwtthh ppaatthhwwaayy ooff ggaallaaxxiieess
pprreecceeddee tthhaatt ooff tthheeiirr cceennttrraall SSMMBBHH??"" CCuurrrreenntt ssiimmuullaattiioonnss pprreeddiicctt aa ssttrroonngg eevvoolluuttiioonn iinn tthhee MM__BBHH vvss.. LL__hhoosstt
rreellaattiioonn wwiitthh SSMMBBHHss mmoorree mmaassssiivvee bbyy 00..55 ddeexx aatt zz~~11..44 aass ccoommppaarreedd ttoo zz==00.. TToo tteesstt tthhiiss,, wwee hhaavvee
ccoonnssttrruucctteedd aa uunniiffoorrmmllyy--sseelleecctteedd ssaammppllee ooff bbrrooaadd--lliinnee AAGGNN iinn ddeeeepp ssuurrvveeyy fifieellddss wwiitthh bbllaacckk hhoollee mmaassss
eessttiimmaatteess ((77..55<<lloogg MM__BBHH<<88..55)) ffaalllliinngg bbeellooww tthhee kknneeee ooff tthhee bbllaacckk hhoollee mmaassss ffuunnccttiioonn ((ssiiggnniifificcaannttllyy rreedduucciinngg
bbiiaasseess)) aanndd ddeerriivveedd ffrroomm BBaallmmeerr lliinneess ((ii..ee..,, HHaallpphhaa)),, tthhee ssaammee vviirriiaall mmaassss iinnddiiccaattoorr uusseedd ffoorr ccaalliibbrraattiinngg llooccaall
rreellaattiioonnss tthhuuss ffuurrtthheerr lleesssseenniinngg bbiiaasseess.. WWee rreeqquueesstt ttoo uussee HHSSTT//WWFFCC33 ttoo mmeeaassuurree tthhee ttoottaall sstteellllaarr mmaassss ooff 3366
AAGGNN hhoosstt ggaallaaxxiieess aatt 11..22<<zz<<11..77 ((44xx ccuurrrreenntt ssaammpplleess)),, iinn tthhee rreesstt--ffrraammee VV//RR--bbaanndd uussiinngg FF112255WW aanndd FF114400WW
fifilltteerrss ((ddeeppeennddeenntt oonn tthhee ttaarrggeett)).. TThhiiss ssaammppllee ssiizzee iiss rreeqquuiirreedd ttoo bbee sseennssiittiivvee ttoo aann ooffffsseett iinn tthhee mmaassss
rreellaattiioonnss ooff >>==00..2233 ddeexx ttoo ccoonnfifirrmm ((oorr rruullee oouutt)) tthhee eexxppeecctteedd eevvoolluuttiioonn.. TToo ddaattee,, nnoo eeffffoorrtt hhaass bbeeeenn aacchhiieevveedd
wwiitthh HHSSTT ttoo mmeeaassuurree tthhee sstteellllaarr mmaassss ooff bbrrooaadd--lliinnee AAGGNN hhoossttss wwiitthh bbllaacckk hhoollee mmaasssseess aatt iinntteerrmmeeddiiaattee lleevveellss
aanndd hhaavviinngg ssuufffificciieenntt ssttaattiissttiiccss aatt zz>>11.. WWee wwiillll aallssoo mmeeaassuurree tthhee ssccaatttteerr iinn tthhee mmaassss rreellaattiioonnss aatt eeaarrllyy eeppoocchhss
tthhuuss  ccoonnssttrraaiinniinngg  tthhee  ssttrreennggtthh  ooff  ccoouupplliinngg  bbeettwweeeenn  bbllaacckk  hhoolleess  aanndd  tthheeiirr  hhoossttss..

227777 66//2277//22001177

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  IIGGMM

IIDD:: 1155008855
GGaallaaxxiieess  iinn  tthhee  DDiiffffuussee  BBaarryyoonn  FFiieelldd  AApppprrooaacchhiinngg  RReeiioonniizzaattiioonn::  AA  JJooiinntt  SSttuuddyy
wwiitthh  JJWWSSTT,,  HHSSTT,,  aanndd  LLaarrggee  TTeelleessccooppeess

RRoobbeerrtt SSiimmccooee

MMaassssaacchhuusseettttss  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy
OOuurr tteeaamm iiss ccoonndduuccttiinngg aa ddeeddiiccaatteedd ssuurrvveeyy ffoorr eemmiissssiioonn--lliinnee ggaallaaxxiieess aatt 55 << zz << 77 iinn ssiixx fifieellddss ccoonnttaaiinniinngg tthhee
bbeesstt aanndd bbrriigghhtteesstt zz >> 66 qquuaassaarrss,, uussiinngg JJWWSSTT//NNIIRRCCAAMM''ss sslliittlleessss ggrriissmm iinn aa 111100 hhoouurr GGTTOO aallllooccaattiioonn.. WWee hhaavvee
aaccqquuiirreedd ddeeeepp nneeaarr--IIRR ssppeeccttrraa ooff tthhee QQSSOOss,, rreevveeaalliinngg mmuullttiippllee hheeaavvyy--eelleemmeenntt aabbssoorrppttiioonn ssyysstteemmss aanndd pprroobbiinngg
tthhee HHII ooppttiiccaall ddeepptthh wwiitthhiinn eeaacchh oobbjjeecctt''ss ssuurrvveeyy vvoolluummee.. TThheessee ddaattaa wwiillll pprroovviiddee tthhee fifirrsstt ssyysstteemmaattiicc vviieeww ooff
tthhee cciirrccuummggaallaaccttiicc mmeeddiiuumm aatt zz >> 44,, aalllloowwiinngg uuss ttoo ssttuuddyy eeaarrllyy mmeettaall eennrriicchhmmeenntt,, ccoorrrreellaattiioonnss ooff tthhee
iinntteerrggaallaaccttiicc HHII ooppttiiccaall ddeepptthh wwiitthh ggaallaaxxyy ddeennssiittyy,, aanndd tthhee eennvviirroonnmmeenntt ooff tthhee qquuaassaarr hhoossttss.. TThheessee fifieellddss
ggeenneerraallllyy ddoo nnoott hhaavvee ddeeeepp mmuullttiiccoolloorr pphhoottoommeettrryy tthhaatt wwoouulldd ffaacciilliittaattee sseelleeccttiioonn ooff bbrrooaaddbbaanndd ddrrooppoouutt
ggaallaaxxiieess ffoorr ffuuttuurree oobbsseerrvvaattiioonn wwiitthh JJWWSSTT//NNIIRRSSPPEECC.. HHoowweevveerr dduurriinngg lloonngg ssppeeccttrroossccooppiicc iinntteeggrraattiioonnss wwiitthh
NNIIRRCCAAMM''ss lloonngg cchhaannnneell wwee wwiillll oobbttaaiinn ddeeeepp JJWWSSTT pphhoottoommeettrryy iinn FF111155WW aanndd FF220000WW,, ttooggeetthheerr wwiitthh FF335566WW ffoorr
wwaavveelleennggtthh ccaalliibbrraattiioonn.. HHeerree wwee rreeqquueesstt 3300 oorrbbiittss wwiitthh HHSSTT//AACCSS ttoo aaccqquuiirree ddeeeepp ooppttiiccaall pphhoottoommeettrryy tthhaatt
((ttooggeetthheerr wwiitthh tthhee JJWWSSTT IIRR bbaannddss)) wwiillll ccoonnssttrraaiinn SSEEDD mmooddeellss aanndd eennaabbllee ddrrooppoouutt sseelleeccttiioonn ooff ffaaiinntteerr oobbjjeeccttss..
FFoorr lloowweerr rreeddsshhiifftt oobbjjeeccttss tthhee rreesstt--UUVV AACCSS ddaattaa wwiillll iimmpprroovvee eessttiimmaatteess ooff ssttaarr ffoorrmmaattiioonn rraattee aanndd sstteellllaarr mmaassss..
WWiitthhiinn aa SSmmaallll--GGOO pprrooggrraamm ssccooppee wwee wwiillll oobbttaaiinn sseennssiittiivviittyy ssiimmiillaarr ttoo CCAANNDDEELLSS--DDeeeepp iinn aallll ssiixx fifieellddss,, aanndd
aapppprrooxxiimmaatteellyy ddoouubbllee tthhee ssiizzee ooff oouurr ggaallaaxxyy ssaammppllee aapppprroopprriiaattee ffoorr JJWWSSTT//NNIIRRSSPPEECC ffoolllloowwuupp aatt rreeddsshhiiffttss
aapppprrooaacchhiinngg  tthhee  rreeiioonniizzaattiioonn  eeppoocchh..

227788 66//2277//22001177

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: AARR
GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  IIGGMM

IIDD:: 1155005522

TTiimmiinngg  tthhiicckk  ddiisskk  ffoorrmmaattiioonn::  aann  iinnddiirreecctt  cceennssuuss  ooff  sstteellllaarr  kkiinneemmaattiiccss  ttoo  zz~~22
ffrroomm  lleeggaaccyy  HHuubbbbllee  iimmaaggiinngg

RRaayymmoonndd SSiimmoonnss

TThhee  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy

TTiimmiinngg tthhee aasssseemmbbllyy ooff kkiinneemmaattiicc ssttrruuccttuurree iinn ddiisskk ggaallaaxxiieess lliikkee tthhee MMiillkkyy WWaayy iiss ccrriittiiccaallllyy iimmppoorrttaanntt ffoorr
ccoonnssttrraaiinniinngg mmooddeellss ooff ggaallaaxxyy eevvoolluuttiioonn.. WWee pprrooppoossee aa nnoovveell ssttuuddyy ttoo iinnddiirreeccttllyy mmeeaassuurree tthhee sstteellllaarr vveelloocciittyy
ddiissppeerrssiioonn iinn ddiisskk ggaallaaxxiieess bbaacckk ttoo zz~~22 uussiinngg oonnllyy HHuubbbbllee iimmaaggiinngg.. WWee aaccccoommpplliisshh tthhiiss bbyy ccoommbbiinniinngg
mmeeaassuurreemmeennttss ooff sstteellllaarr ssccaallee hheeiigghhttss ffrroomm aa ssaammppllee ooff eeddggee--oonn ddiisskkss wwiitthh sstteellllaarr mmaassss ssuurrffaaccee ddeennssiittyy mmaappss
ffrroomm aa ssaammppllee ooff ffaaccee--oonn ddiisskkss.. TThheessee ssaammpplleess aarree mmaattcchheedd iinn rreeddsshhiifftt,, mmaassss aanndd ssiizzee.. TThhee ttyyppiiccaall sstteellllaarr
vveelloocciittyy ddiissppeerrssiioonn iiss tthhee ddiirreecctt pprroodduucctt ooff tthheessee ttwwoo mmeeaassuurreemmeennttss.. TThhiiss wwiillll pprroovviiddee tthhee fifirrsstt cceennssuuss ooff
sstteellllaarr kkiinneemmaattiiccss oovveerr ssuucchh aa llaarrggee ppeerriioodd iinn ccoossmmiicc ttiimmee,, wwhhiicchh wwiillll bbee uusseedd ttoo ppllaaccee ccoonnssttrraaiinnttss oonn tthhiicckk ddiisskk
ffoorrmmaattiioonn mmooddeellss.. TThhiiss pprrooppoossaall iiss uunniiqquueellyy ssuuiitteedd ffoorr,, aanndd oonnllyy mmaaddee ppoossssiibbllee bbyy,, tthhee hhiigghh--rreessoolluuttiioonn
ccaappaabbiilliittiieess ooff HHuubbbbllee aanndd ttaakkeess aaddvvaannttaaggee ooff tthhee wweeaalltthh ooff aarrcchhiivvaall HHSSTT//AACCSS--WWFFCC33 ddaattaa aavvaaiillaabbllee tthhrroouugghh tthhee
lleeggaaccyy CCAANNDDEELLSS ssuurrvveeyy.. AAllll ooff tthhee ddaattaa pprroodduuccttss aanndd aannaallyyssiiss ssooffttwwaarree ggeenneerraatteedd tthhrroouugghh tthhiiss wwoorrkk wwiillll bbee
rreelleeaasseedd  ttoo  tthhee  ccoommmmuunniittyy..

227799 66//2277//22001177

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
PPllaanneettss  aanndd  PPllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 1155228888
HHooww  ssmmaallll  aanndd  hhooww  hhiigghh??    EEnnaabblliinngg  UUVV  eexxooppllaanneett  cclloouudd  aanndd  eexxoosspphheerree  sscciieennccee
wwiitthh  WWFFCC33//UUVVIISS

DDaavviidd SSiinngg

UUnniivveerrssiittyy  ooff  EExxeetteerr
PPrrooggrreessss oonn aaddddrreessssiinngg ttwwoo iimmppoorrttaanntt eexxooppllaanneett sscciieennccee ttooppiiccss ccaann bbee mmaaddee iinn tthhee nneeaarr--UUVV,, wwhheerree ttrraannssiitt
ssppeeccttrroossccooppyy ccaann mmeeaassuurree aaeerroossooll ssccaatttteerriinngg ffrroomm tthhee lloowweerr aattmmoosspphheerree,, wwhhiillee llaarrggee aattmmoosspphheerriicc eessccaappee
ssiiggnnaattuurreess ccaann bbee ddeetteeccttaabbllee iinn nnaarrrrooww--bbaannddss cceennttrreedd aarroouunndd ssttrroonngg MMgg aanndd FFee lliinneess.. WWFFCC33//UUVVIISS hhaass nneevveerr
bbeeeenn uusseedd nnoorr vveerriififieedd ffoorr hhiigghh pphhoottoommeettrriicc pprreecciissiioonn ttrraannssiitt oobbsseerrvvaattiioonnss,, tthhoouugghh iitt hhaass tthhee hhiigghheesstt
tthhrroouugghhppuutt aammoonngg aallll HHSSTT nneeaarr--UUVV iinnssttrruummeennttss,, mmaakkiinngg iitt aann iimmppoorrttaanntt iinnssttrruummeenntt ttoo ddeevveelloopp ffoorr UUVV
eexxooppllaanneett  sscciieennccee..    

TThhiiss pprrooggrraamm ttaarrggeettss tthhee uullttrraa--hhoott JJuuppiitteerr HHAATT--PP--4411bb ttoo mmeeaassuurree bbootthh tthhee bbrrooaaddbbaanndd nneeaarr--UUVV ttrraannssmmiissssiioonn
ssppeeccttrraa,, aanndd tthhee nnaarrrroowwbbaanndd eessccaappiinngg aattmmoosspphheerree ssiiggnnaattuurreess ooff MMgg.. RReecceenntt WWFFCC33//IIRR oobbsseerrvvaattiioonnss sshhooww
ssttrroonngg eevviiddeennccee ffoorr aaeerroossooll hhaazzee iinn HHAATT--PP--4411bb ccoovveerriinngg aa nneeaarr--IIRR HH22OO ffeeaattuurree,, mmaakkiinngg iitt aann iiddeeaall ttaarrggeett ttoo
ssttuuddyy nneeaarr--UUVV aaeerroossooll pprrooppeerrttiieess aatt hhiigghh aallttiittuuddee.. BByy mmeeaassuurriinngg hhooww hhiigghh iinn tthhee aattmmoosspphheerree nneeaarr--UUVV
ssccaatttteerriinngg ssiiggnnaattuurreess ccaann bbee sseeeenn,, iimmppoorrttaanntt ccoonnssttrraaiinnttss ccaann bbee mmaaddee oonn bbootthh cclloouudd aaeerroossooll ssiizzeess aanndd
aattmmoosspphheerriicc vveerrttiiccaall mmiixxiinngg rraatteess;; bbootthh ccrriittiiccaall ppaarraammeetteerrss nneeeeddeedd ttoo eexxppllaaiinn hhooww eexxooppllaanneett cclloouuddss aarree
ssuussppeennddeedd ttoo hhiigghh aallttiittuuddeess.. IInn aaddddiittiioonn,, tthhee ssttrroonngg eessttiimmaatteedd aattmmoosspphheerriicc eessccaappee rraatteess iinn HHAATT--PP--4411bb aallssoo
mmaakkee iitt aann iiddeeaall ttaarrggeett ttoo ddeetteecctt hhyyddrrooddyynnaammiiccaall eessccaappee ssiiggnnaattuurreess ooff MMgg.. OOuurr ppiilloott pprrooggrraamm wwiillll
ddeemmoonnssttrraattee tthhee eexxooppllaanneett ccaappaabbiilliittiieess ooff WWFFCC33//UUVVIISS,, eexxppaannddiinngg HHuubbbbllee''ss uunniiqquuee UUVV aacccceessss wwiitthh aa ppootteennttiiaall
ttoo  pprroobbee  hhuunnddrreeddss  ooff  eexxooppllaanneettss..

228800 66//2277//22001177

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1155118844
TThhee  SSNN  IIaa  CCaannddiiddaattee  TT  PPyyxxiiddiiss::  IIss  TThhee    AAccccrreettiioonn  RRaattee  DDeecclliinniinngg??

EEddwwaarrdd SSiioonn

VViillllaannoovvaa  UUnniivveerrssiittyy
TT PPyyxx iiss aa rreeccuurrrreenntt nnoovvaa tthhaatt uunneexxppeecctteeddllyy wweenntt iinnttoo oouuttbbuurrsstt iinn 22001111.. IItt aappppeeaarrss ttoo hhaavvee ddeecclliinneedd ttoo iittss
qquuiieesscceenntt lleevveell aaccccrreettiinngg aatt aa vveerryy hhiigghh rraattee,, ppoossssiibbllyy ddrriivveenn bbyy iirrrraaddiiaattiioonn ooff tthhee ddoonnoorr ssttaarr bbyy tthhee hhoott wwhhiittee
ddwwaarrff oorr bbyy tthhee hhoott iinnnneerr ddiisskk.. OOuurr tteeaamm ((GGooddoonn eett aall.. 22001144)) hhaass sshhoowwnn,, uussiinngg tthhee lliigghhtt eecchhoo ddiissttaannccee ooff
44..88kkppcc ((SSookkoolloosskkii eett aall.. 22001133)),, tthhaatt tthhee wwhhiittee ddwwaarrff iinn TT PPyyxx iiss aaccttuuaallllyy ggrroowwiinngg iinn mmaassss aanndd mmiigghhtt bbee oonn iittss
wwaayy ttoo eexxppllooddiinngg aass aa TTyyppee IIaa ssuuppeerrnnoovvaa.. HHoowweevveerr,, oouurr mmoosstt rreecceenntt CCOOSS ssppeeccttrruumm rreevveeaallss tthhaatt tthhee flfluuxx
ddeecclliinnee ccoonnttiinnuueess aanndd,, iinn ffaacctt,, hhaass aaccttuuaallllyy ffaalllleenn ttoo aa flfluuxx lleevveell tthhaatt iiss 2255%% bbeellooww tthhee FFUUVV flfluuxx lleevveellss
oobbsseerrvveedd wwiitthh IIUUEE bbeettwweeeenn 11998811 aanndd 11999966,, ffoolllloowwiinngg tthhee 11996666 oouuttbbuurrsstt.. MMoorreeoovveerr,, aa nneeww ssttrroonngg eemmiissssiioonn
lliinnee ((SSii IIIIII ++ OO II)) aanndd ssttrroonngg,, bbrrooaadd NN VV ((11223388,, 11224422)) aabbssoorrppttiioonn lliinnee aappppeeaarr,, nnoott ddeetteecctteedd iinn aannyy pprriioorr FFUUVV
ssppeeccttrraa  ooff  TT  PPyyxx..

WWee pprrooppoossee ttoo ccoonnttiinnuuee ssppeeccttrroossccooppiicc oobbsseerrvvaattiioonnss ooff TT PPyyxx wwiitthh HHSSTT CCOOSS dduurriinngg ccyyccllee 2255,, ttoo oobbttaaiinn tthhee
fifirrsstt FFUUVV ssppeeccttrraa iinn eeaarrllyy qquuiieesscceennccee ((oonnllyy ssiixx yyeeaarrss aafftteerr iittss 4444 yyeeaarrss--ddeellaayyeedd oouuttbbuurrsstt)).. TThhee fifirrsstt FFUUVV
ssppeeccttrraa ooff TT PPyyxx ffoolllloowwiinngg iittss 11996677 oouuttbbuurrsstt wweerree aa ffuullll 1133 yyeeaarrss llaatteerr,, iinn 11998800,, wwhheenn IIUUEE wwaass llaauunncchheedd.. BByy
oobbttaaiinniinngg FFUUVV CCOOSS ssppeeccttrraa ooff TT PPyyxx dduurriinngg ccyyccllee 2255,, wwee wwiillll ddeetteecctt ffuurrtthheerr cchhaannggeess,, iiff aannyy,, iinn tthhee ccoonnttiinnuuuumm
ssllooppee,, iinn tthhee vveelloocciittyy wwiiddtthhss aanndd iinntteennssiittiieess ooff tthhee eemmiissssiioonn lliinneess.. WWee wwiillll uussee oouurr ssuuiittee ooff mmooddeelliinngg ccooddeess ttoo
ssttuuddyy tthhee eevvoolluuttiioonn ooff tthhee aaccccrreettiioonn ddiisskk.. OOuurr aannaallyyssiiss wwiillll yyiieelldd tthhee aaccccrreettiioonn rraattee,, aanndd hheellpp ddeetteerrmmiinnee
wwhheetthheerr tthhee WWDD iinnccrreeaasseess iittss mmaassss ttoo rreeaacchh tthhee CChhaannddrraasseekkhhaarr lliimmiitt.. OOuurr oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll ssoolliiddiiffyy tthhee
iiddeennttiifificcaattiioonn  ooff  rreeccuurrrreenntt  nnoovvaaee  aass  TTyyppee  IIaa  SSuuppeerrnnoovvaa  PPrrooggeenniittoorrss..
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VVeerryy  MMaassssiivvee  SSttaarrss  iinn  tthhee  LLooccaall  UUnniivveerrssee

LLiinnddaa SSmmiitthh

SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee  --  EESSAA
TThhee uuppppeerr mmaassss lliimmiitt ffoorr ssttaarrss iiss uunnkknnoowwnn.. RReecceenntt UUVV oobbsseerrvvaattiioonnss ooff yyoouunngg ((<< 33 MMyyrr)),, mmaassssiivvee ssttaarr cclluusstteerrss
((>>55 xx1100^̂44 MM__ssuunn)) ssuuggggeesstt tthhaatt ssttaarrss ssuubbssttaannttiiaallllyy mmoorree mmaassssiivvee tthhaann 110000 MM__ssuunn eexxiisstt.. TThheessee vveerryy mmaassssiivvee
ssttaarrss ((VVMMSS)) aarree nnoott pprrooppeerrllyy aaccccoouunntteedd ffoorr iinn ccuurrrreenntt sstteellllaarr ppooppuullaattiioonn ssyynntthheessiiss ((SSPPSS)) ccooddeess,, eevveenn tthhoouugghh
tthheeyy wwiillll ddoommiinnaattee tthhee iioonniizzaattiioonn aanndd mmeecchhaanniiccaall ffeeeeddbbaacckk iinn ssttaarr--ffoorrmmiinngg rreeggiioonnss ffoorr tthhee fifirrsstt ffeeww MMyyrr.. VVMMSS
hhaavvee bbeeeenn ddeetteecctteedd aass rreessoollvveedd ssttaarrss iinn tthhee nneeaarrbbyy LLMMCC cclluusstteerr RR113366 aanndd iinn tthhee iinntteeggrraatteedd lliigghhtt ooff ttwwoo
yyoouunngg ssuuppeerr ssttaarr cclluusstteerrss iinn ttwwoo nneeaarrbbyy ssttaarrbbuurrsstt ggaallaaxxiieess.. SSiinnccee JJWWSSTT wwiillll oobbttaaiinn nnuummeerroouuss UUVV rreesstt--ffrraammee
ssppeeccttrraa ooff yyoouunngg hhiigghh rreeddsshhiifftt ggaallaaxxiieess,, iitt iiss eesssseennttiiaall tthhaatt wwee iinnvveessttiiggaattee wwhheetthheerr VVMMSS aarree ccoommmmoonn iinn llooccaall,,
llooww  mmeettaalllliicciittyy  aannaallooggss,,  wwhhiillee  wwee  ssttiillll  hhaavvee  aacccceessss  ttoo  tthhee  UUVV  ddoommaaiinn..  

WWee pprrooppoossee ttoo oobbttaaiinn FFUUVV SSTTIISS ssppeeccttrroossccooppyy ooff yyoouunngg ((<< 33 MMyyrr)) ssuuppeerr ssttaarr cclluusstteerrss iinn 44 ssttaarrbbuurrssttiinngg ggaallaaxxiieess
wwiitthh tthhee aaiimm ooff eessttaabblliisshhiinngg iiff VVMMSS aarree ccoommmmoonnllyy ffoorrmmeedd iinn ddeennssee ssttaarr--ffoorrmmiinngg eevveennttss aatt llooww mmeettaalllliicciittyy.. TThhee
ccrruucciiaall ssppeeccttrraall ddiiaaggnnoossttiiccss ffoorr VVMMSS aarree oonnllyy aavvaaiillaabbllee iinn tthhee FFUUVV,, aanndd wwee wwiillll uussee tthhee ssppeeccttrroossccooppyy ttooggeetthheerr
wwiitthh nneeww SSPPSS mmooddeellss ttoo ccoonnssttrraaiinn tthhee uuppppeerr mmaassss lliimmiitt ttoo tthhee iinniittiiaall mmaassss ffuunnccttiioonn,, aanndd ttoo tteesstt tthhee
iimmppoorrttaannccee ooff VVMMSS ffoorr ffeeeeddbbaacckk.. TThheessee ssppeeccttrraa wwiillll ffoorrmm aann iimmppoorrttaanntt ppaarrtt ooff tthhee UUVV lleeggaaccyy ooff HHSSTT aanndd wwiillll
pprroovviiddee aann eexxcceelllleenntt llooccaall--uunniivveerrssee aannaalloogg ttoo tthhee rreesstt--ffrraammee UUVV ssppeeccttrraa ooff hhiigghh--zz ggaallaaxxiieess ttoo bbee oobbttaaiinneedd wwiitthh
JJWWSSTT..
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IImmaaggiinngg  SShhoocckk  FFrroonnttss  iinn  tthhee  OOuutteerr  EEjjeeccttaa  ooff  EEttaa  CCaarriinnaaee

NNaatthhaann SSmmiitthh

UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa
AAlltthhoouugghh EEttaa CCaarr hhaass bbeeeenn iimmaaggeedd mmaannyy ttiimmeess wwiitthh HHSSTT ttoo mmoonniittoorr tthhee cceennttrraall ssttaarr aanndd tthhee bbrriigghhtt
HHoommuunnccuulluuss NNeebbuullaa,, wwee pprrooppoossee tthhee fifirrsstt WWFFCC33 iimmaaggiinngg ooff EEttaa CCaarr ttoo ssttuuddyy tthhee mmoorree eexxtteennddeedd ""OOuutteerr EEjjeeccttaa""
ffrroomm pprreevviioouuss eerruuppttiioonnss.. WWFFCC33 hhaass ttwwoo kkeeyy fifilltteerrss tthhaatt hhaavvee nnoott bbeeeenn uusseedd bbeeffoorree ttoo iimmaaggee EEttaa CCaarr,, wwhhiicchh
wwiillll pprroovviiddee ccrriittiiccaall pphhyyssiiccaall iinnffoorrmmaattiioonn aabboouutt iittss eerruuppttiivvee hhiissttoorryy:: ((11)) FF228800NN wwiitthh WWFFCC33//UUVVIISS wwiillll pprroodduuccee tthhee
fifirrsstt MMgg IIII 22880000 iimmaaggee ooff EEttaa CCaarr,, tthhee sshhaarrppeesstt iimmaaggee ooff iittss ccoommpplleexx OOuutteerr EEjjeeccttaa,, aanndd wwiillll uunnaammbbiigguuoouussllyy
ttrraaccee sshhoocckk ffrroonnttss,, aanndd ((22)) FF112266NN wwiitthh WWFFCC33//IIRR wwiillll ssaammppllee [[FFee IIII]] 1122556677 aarriissiinngg iinn tthhee ddeennsseesstt ppoosstt--sshhoocckk
ggaass.. EEttaa CCaarr iiss ssuurrrroouunnddeedd bbyy aa bbrriigghhtt,, ssoofftt XX--rraayy sshheellll sseeeenn iinn CChhaannddrraa iimmaaggeess,, wwhhiicchh aarriisseess ffrroomm tthhee ffaasstteesstt
11884400ss eejjeeccttaa oovveerrttaakkiinngg sslloowweerr oollddeerr mmaatteerriiaall.. OOuurr rreecceenntt pprrooppeerr mmoottiioonn mmeeaassuurreemmeennttss sshhooww tthhaatt tthhee oouutteerr
kknnoottss wweerree eejjeecctteedd iinn ttwwoo oouuttbbuurrssttss sseevveerraall hhuunnddrreedd yyeeaarrss bbeeffoorree tthhee 11884400ss eerruuppttiioonn,, aanndd ssppeeccttrroossccooppyy ooff
lliigghhtt eecchhooeess hhaass rreecceennttllyy rreevveeaalleedd eexxttrreemmeellyy ffaasstt eejjeeccttaa dduurriinngg tthhee 11884400ss tthhaatt iinnddiiccaattee aann eexxpplloossiivvee eevveenntt..
WWeerree tthhoossee pprreevviioouuss eerruuppttiioonnss eexxpplloossiivvee aass wweellll?? IIff ssoo,, wweerree tthheeyy aass eenneerrggeettiicc,, ddiidd tthheeyy aallssoo hhaavvee ssuucchh ffaasstt
eejjeeccttaa,, aanndd ddiidd tthheeyy hhaavvee tthhee ssaammee ggeeoommeettrryy?? TThhee ssttrruuccttuurree aanndd eexxcciittaattiioonn ooff tthhee OOuutteerr EEjjeeccttaa hhoolldd uunniiqquuee
cclluueess ffoorr rreeccoonnssttrruuccttiinngg EEttaa CCaarr''ss vviioolleenntt mmaassss lloossss hhiissttoorryy.. TThhee llooccaattiioonnss ooff sshhoocckk ffrroonnttss iinn cciirrccuummsstteellllaarr
mmaatteerriiaall pprroovviiddee ccrriittiiccaall iinnffoorrmmaattiioonn,, bbeeccaauussee tthheeyy iiddeennttiiffyy ppaasstt ddiissccoonnttiinnuuiittiieess iinn tthhee mmaassss lloossss.. TThhiiss iiss oonnee ooff
tthhee oonnllyy wwaayyss ttoo iinnvveessttiiggaattee tthhee lloonngg tteerrmm ((ii..ee.. cceennttuurriieess)) eevvoolluuttiioonn aanndd dduuttyy ccyyccllee ooff eerruuppttiivvee mmaassss lloossss iinn
tthhee  mmoosstt  mmaassssiivvee  ssttaarrss..
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AAggee  aanndd  mmaassss  ooff  tthhee  ssttaarr  cclluusstteerr  aarroouunndd  tthhee  iinntteerrmmeeddiiaattee--mmaassss  bbllaacckk  hhoollee  HHLLXX
--11

RRoobbeerrttoo SSoorriiaa

CCuurrttiinn  UUnniivveerrssiittyy
WWee pprrooppoossee ttoo ssttuuddyy tthhee ooppttiiccaall ccoouunntteerrppaarrtt ooff tthhee iinntteerrmmeeddiiaattee--mmaassss bbllaacckk hhoollee ((IIMMBBHH)) HHLLXX--11,, aabboouutt 33 yyeeaarrss
aafftteerr iittss llaasstt XX--rraayy oouuttbbuurrsstt.. PPrreevviioouuss HHSSTT oobbsseerrvvaattiioonnss ttaakkeenn aatt eeppoocchhss cclloosseerr ttoo aann oouuttbbuurrsstt sshhooww aa vvaarriiaabbllee
nneeaarr--UUVV//bblluuee ccoommppoonneenntt,, pplluuss aa ccoonnssttaanntt rreedd//nneeaarr--IIRR ccoommppoonneenntt.. TThhee rreeddddeerr ccoommppoonneenntt pprroobbaabbllyy ccoommeess ffrroomm
aann oolldd sstteellllaarr ppooppuullaattiioonn aarroouunndd tthhee bbllaacckk hhoollee;; tthhee bblluueerr ccoommppoonneenntt mmaayy bbee aa ccoommbbiinnaattiioonn ooff eemmiissssiioonn ffrroomm
aann iirrrraaddiiaatteedd aaccccrreettiioonn ddiisskk,, aanndd ffrroomm aa yyoouunngg sstteellllaarr ppooppuullaattiioonn.. TThheeiirr rreellaattiivvee ccoonnttrriibbuuttiioonnss aanndd tthhee aaggee ooff
tthhee sstteellllaarr ppooppuullaattiioonn((ss)) aarree ssttiillll ssuubbjjeecctt ooff ddeebbaattee.. BByy rree--oobbsseerrvviinngg tthhee ssyysstteemm wwhheenn tthhee iirrrraaddiiaatteedd
ccoommppoonneenntt iiss mmiinniimmaall,, wwee wwiillll ddeetteerrmmiinnee wwhheetthheerr tthhee nneeaarr--UUVV//bblluuee ooppttiiccaall eemmiissssiioonn hhaass ddeecclliinneedd eevveenn ffuurrtthheerr
aanndd wwhheetthheerr tthhee rreedd//nneeaarr--IIRR ooppttiiccaall eemmiissssiioonn hhaass ssttaayyeedd aapppprrooxxiimmaatteellyy ccoonnssttaanntt.. TThhiiss wwiillll tteellll uuss wwhheetthheerr tthhee
ooppttiiccaall ccoouunntteerrppaarrtt iiss aa mmaassssiivvee ssttaarr cclluusstteerr,, aanndd ppllaaccee aa ssttrroonngg uuppppeerr lliimmiitt ttoo tthhee yyoouunngg sstteellllaarr ppooppuullaattiioonn
aarroouunndd tthhee IIMMBBHH.. HHaavviinngg ddeetteerrmmiinneedd tthhee ccoonnssttaanntt ccoonnttrriibbuuttiioonn ooff tthhee sstteellllaarr eemmiissssiioonn,, wwee wwiillll tthheenn iinnsseerrtt iitt
iinnttoo bbrrooaadd--bbaanndd mmooddeellss ooff tthhee eemmiissssiioonn iinn oouuttbbuurrsstt,, aanndd oobbttaaiinn aa bbeetttteerr eessttiimmaattee ooff tthhee aaccccrreettiioonn ddiisskk
ppaarraammeetteerrss,, ccoonnssttrraaiinniinngg ffoorrmmaattiioonn aanndd eevvoolluuttiioonn sscceennaarriiooss ffoorr tthhee IIMMBBHH.. WWee wwiillll uussee tthhee ssaammee sseett ooff fifilltteerrss aass
iinn pprreevviioouuss HHSSTT oobbsseerrvvaattiioonnss,, ffoorr ddiirreecctt ccoommppaarriissoonn ooff bbrriigghhttnneessss aanndd ccoolloorrss:: FF114400LLPP ((AACCSS SSBBCC));; FF330000XX,,
FF333366WW,, FF339900WW,, FF555555WW,, FF662211MM,, FF777755WW ((WWFFCC33 UUVVIISS));; FF110055WW,, FF116600WW ((WWFFCC33 IIRR)).. WWee rreeqquueesstt aa ttoottaall ooff 77
oorrbbiittss..
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33DD  mmaaggnneettoo--hhyyddrrooddyynnaammiicc  ssiimmuullaattiioonnss  ooff  ddiisskk  wwiinnddss  ffrroomm  mmaassssiivvee  pprroottoossttaarrss

JJaann SSttaaffff

UUnniivveerrssiittyy  ooff  tthhee  VViirrggiinn  IIssllaannddss

WWee pprrooppoossee ttoo ccaarrrryy oouutt mmaaggnneettoo--hhyyddrrooddyynnaammiicc ssiimmuullaattiioonnss ooff ddiisskk wwiinnddss ffrroomm aaccccrreettiinngg mmaassssiivvee pprroottoossttaarrss..
TThhiiss pprroocceessss iiss lliikkeellyy ttoo bbee oonnee ooff tthhee mmoosstt iimmppoorrttaanntt ffeeeeddbbaacckk pprroocceesssseess dduurriinngg bbootthh llooww aanndd hhiigghh--mmaassss ssttaarr
ffoorrmmaattiioonn,, eessppeecciiaallllyy ccoonnttrroolllliinngg tthhee ssttaarr ffoorrmmaattiioonn eefffificciieennccyy ffrroomm tthhee iinniittiiaall ggaass ccoorree aanndd tthhuuss hheellppiinngg ttoo sseett
tthhee sstteellllaarr iinniittiiaall mmaassss ffuunnccttiioonn.. AAllssoo tthheessee oouuttflfloowwss aanndd tthheeiirr aassssoocciiaatteedd jjeettss aarree iimmppoorrttaanntt ddiiaaggnnoossttiiccss tthhaatt
ccaann tteesstt ssttaarr ffoorrmmaattiioonn tthheeoorriieess.. WWee wwiillll ccoommppuuttee ssyynntthheettiicc ccoonnttiinnuuuumm aanndd eemmiissssiioonn lliinneess ((PPaa--bbeettaa,, [[FFeeIIII]] aanndd
BBrr ggaammmmaa)) mmaappss ooff tthhee ssiimmuullaattiioonnss ttoo ccoommppaarree ddiirreeccttllyy wwiitthh oobbsseerrvvaattiioonnss ffrroomm tthhee HHSSTT aanndd ppoossssiibbllee ffuuttuurree
oobbsseerrvvaattiioonnss  bbyy  tthhee  JJWWSSTT..
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CCaarrbboonn  iinn  dduussttyy,,  ccoommppaacctt  GGaallaaccttiicc  ppllaanneettaarryy  nneebbuullaaee::  AA  ssttuuddyy  ooff  AAGGBB  eevvoolluuttiioonn
aanndd  rreeccyycclliinngg  iinn  tthhee  MMiillkkyy  WWaayy

LLeettiizziiaa SSttaanngghheelllliinnii

NNaattiioonnaall  OOppttiiccaall  AAssttrroonnoommyy  OObbsseerrvvaattoorryy,,  AAUURRAA
WWee pprrooppoossee aa ssnnaappsshhoott ssuurrvveeyy ooff ccoommppaacctt GGaallaaccttiicc ppllaanneettaarryy nneebbuullaaee ((PPNNee)) ttoo aaccqquuiirree tthheeiirr UUVV ssppeeccttrraa,, wwiitthh
tthhee aaiimm ooff ddeetteerrmmiinniinngg tthheeiirr ggaass--pphhaassee ccaarrbboonn aabbuunnddaanncceess.. PPllaanneettaarryy nneebbuullaaee aarree mmaajjoorr ccoossmmiicc rreeccyycclleerrss,, aanndd
tthheeiirr ccaarrbboonn ccoonntteenntt iiss eesssseennttiiaall ttoo ccoonnssttrraaiinn tthhee mmooddeellss ooff AAssyymmppttoottiicc GGiiaanntt BBrraanncchh ((AAGGBB)) eevvoolluuttiioonn.. TThheerree iiss
aann oobbsseerrvveedd ccoorrrreellaattiioonn bbeettwweeeenn tthhee ggaass aanndd dduusstt ccoommppoonneennttss ooff PPNNee iinn tthhee MMaaggeellllaanniicc CClloouuddss,, bbuutt ssuucchh aa
rreellaattiioonn ccaannnnoott yyeett bbee eessttaabblliisshheedd ffoorr GGaallaaccttiicc PPNNee ggiivveenn tthhee llaacckk ooff ggaass--pphhaassee ccaarrbboonn aabbuunnddaanncceess ooff PPNNee
wwhhoossee dduusstt ccoommppoossiittiioonn iiss kknnoowwnn.. WWiitthh oouurr pprrooggrraamm wwee wwiillll mmeeaassuurree ccaarrbboonn aabbuunnddaanncceess ffoorr aa sseett ooff ccoommppaacctt
GGaallaaccttiicc PPNNee pprreevviioouussllyy iimmaaggeedd wwiitthh tthhee HHSSTT ccaammeerraass,, wwhhoossee dduusstt ccoonntteenntt iiss kknnoowwnn ffrroomm IIRR//SSppiittzzeerr ssppeeccttrraall
aannaallyyssiiss,, aanndd wwhhoossee ggrroouunndd--bbaasseedd ooppttiiccaall ssppeeccttrraa aarree aallssoo aavvaaiillaabbllee ffrroomm aanncciillllaarryy ddaattaa sseettss.. WWee ppllaann ttoo ssttuuddyy
ccaarrbboonn aabbuunnddaanncceess ooff GGaallaaccttiicc PPNNee iinn tthhee ffrraammeewwoorrkk ooff tthhee yyiieellddss ffrroomm AAGGBB eevvoolluuttiioonn,, eessppeecciiaallllyy wwiitthh rreecceenntt
mmooddeellss tthhaatt iinncclluuddee dduusstt eevvoolluuttiioonn.. FFiinnaallllyy,, wwee wwiillll ccoommppaarree tthhee rreessuullttss ooff tthhee GGaallaaccttiicc ssttuuddyy wwiitthh ssiimmiillaarr
ssttuuddiieess  bbaasseedd  oonn  LLMMCC  aanndd  SSMMCC  PPNNee,,  ttoo  ggaaiinn  iinnssiigghhtt  ooff  AAGGBB  eevvoolluuttiioonn  aatt  ddiiffffeerreenntt  mmeettaalllliicciittiieess..
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
PPllaanneettss  aanndd  PPllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 1155114488
TTrraacciinngg  IInntteerraaccttiioonnss  ooff  aa  PPrroottooppllaanneett  wwiitthh  iittss  CCiirrccuummsstteellllaarr  DDiisskk

KKaarrll SSttaappeellffeellddtt

JJeett  PPrrooppuullssiioonn  LLaabboorraattoorryy
AA ccaannddiiddaattee ccoommppaanniioonn ttoo aa vveerryy yyoouunngg ssttaarr hhaass bbeeeenn ddiissccoovveerreedd iinn HHSSTT ssnnaappsshhoott ooppttiiccaall iimmaaggeess.. TThhee oobbjjeecctt
iiss pprroojjeecctteedd aatt tthhee oouutteerr rraaddiiuuss ooff aann eeddggee--oonn pprroottooppllaanneettaarryy ddiisskk aanndd iiss aalliiggnneedd wwiitthh tthhee ddiisskk ppllaannee.. KKeecckk
LLGGSS pphhoottoommeettrryy rreessuullttss iinnddiiccaattee tthhee oobbjjeecctt hhaass tthhee ssaammee tteemmppeerraattuurree aass bbrroowwnn ddwwaarrff GGQQ LLuuppii bb bbuutt wwiitthh 1100xx
lleessss lluummiinnoossiittyy -- ccoonnssiisstteenntt wwiitthh aa ppllaanneettaarryy mmaassss ccoommppaanniioonn.. BBeeccaauussee tthhee eeddggee--oonn ddiisskk ssuupppprreesssseess tthhee lliigghhtt
ooff tthhee cceennttrraall ssttaarr,, tthhee ccoommppaanniioonn iiss uunniiqquueellyy aacccceessssiibbllee ttoo ffoollllooww--uupp ssttuuddiieess wwiitthh mmiinniimmaall ssttaarrlliigghhtt rreessiidduuaallss..
WWee pprrooppoossee HHSSTT//WWFFCC33 iimmaaggiinngg aanndd ssppeeccttrroossccooppyy ooff tthhee ssyysstteemm ttoo 11)) ffuullllyy ddeefifinnee tthhee mmoorrpphhoollooggyy ooff tthhee ddiisskk
ssccaatttteerreedd lliigghhtt,, ppaarrttiiccuullaarrllyy aatt tthhee ddiisskk oouutteerr eeddggee nneeaarr tthhee ccoommppaanniioonn;; 22)) sseeaarrcchh ffoorr HHaallpphhaa eemmiissssiioonn ffrroomm tthhee
ccoommppaanniioonn aass eevviiddeennccee tthhaatt iitt iiss aaccttiivveellyy aaccccrreettiinngg;; aanndd 33)) ccoommpplleettee ssppeeccttrraall cchhaarraacctteerriizzaattiioonn ooff tthhee
ccoommppaanniioonn uussiinngg GG114411 ssppeeccttrroossccooppyy.. CCoonnfifirrmmaattiioonn ooff aa ssuubbsstteellllaarr ssppeeccttrruumm,, aaccccrreettiioonn,, aanndd ddiisskk iinntteerraaccttiioonn
aaccttiioonn wwoouulldd eessttaabblliisshh tthhiiss oobbjjeecctt aass aa lleeaaddiinngg eexxaammppllee ooff aann aaccccrreettiinngg pprroottooppllaanneett aatt 110000 AAUU aanndd ooffffeerr
ssuuppppoorrtt  ttoo  mmooddeellss  ffoorr  ppllaanneett  ffoorrmmaattiioonn  bbyy  ggrraavviittaattiioonnaall  iinnssttaabbiilliittyy..
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GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  IIGGMM

IIDD:: 1155118855
EExxttrreemmee  WWoollff--RRaayyeett  GGaallaaxxiieess  wwiitthh  HHSSTT//CCOOSS::  UUnnddeerrssttaannddiinngg  CCIIIIII]]  EEmmiissssiioonn  iinn
tthhee  RReeiioonniizzaattiioonn  EErraa

DDaanniieell SSttaarrkk

UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa
TThhee fifirrsstt ddeeeepp ssppeeccttrraa ooff rreeiioonniizzaattiioonn--eerraa ggaallaaxxiieess hhaavvee rreevveeaalleedd ssttrroonngg UUVV nneebbuullaarr eemmiissssiioonn iinn hhiigghh--iioonniizzaattiioonn
lliinneess.. TThhiiss iiss iinn ssttrriikkiinngg ccoonnttrraasstt ttoo mmaassssiivvee ggaallaaxxiieess aatt lloowweerr rreeddsshhiiffttss,, wwhheerree eemmiissssiioonn ffrroomm CCIIIIII]],, OOIIIIII]],, HHeeIIII,,
aanndd CCIIVV iiss rraarreellyy sseeeenn.. TThheessee lliinneess wwiillll lliikkeellyy bbee tthhee oonnllyy pprroobbee aavvaaiillaabbllee ffoorr tthhee mmoosstt ddiissttaanntt ggaallaaxxiieess JJWWSSTT
wwiillll ddeetteecctt;; bbuutt wwee aarree ssttiillll uunnpprreeppaarreedd ttoo iinntteerrpprreett tthheemm.. MMooddeelliinngg pprreeddiiccttss tthhaatt iinntteennssee UUVV nneebbuullaarr eemmiissssiioonn
ccaann oonnllyy bbee pprroodduucceedd bbeellooww aa tteenntthh ssoollaarr mmeettaalllliicciittyy.. HHoowweevveerr,, rreecceenntt HHSSTT//CCOOSS oobbsseerrvvaattiioonnss ooff llooccaall ggaallaaxxiieess
ssuuggggeesstt tthhaatt eexxttrreemmee ppooppuullaattiioonnss ooff WWoollff--RRaayyeett ((WWRR)) ssttaarrss,, tthhee hhoott eexxppoosseedd ccoorreess ooff mmaassssiivvee OO ssttaarrss,, mmaayy
bbee ccaappaabbllee ooff ppoowweerriinngg CCIIIIII]] aatt mmeettaalllliicciittiieess aass hhiigghh aass aa hhaallff--ssoollaarr.. IIff tthheessee mmooddeerraatteellyy mmeettaall--ppoooorr eexxttrreemmee WWRR
ggaallaaxxiieess aarree iinnddeeeedd aa vviiaabbllee ssoouurrccee ooff ssttrroonngg CCIIIIII]] eemmiissssiioonn,, oouurr iinntteerrpprreettaattiioonn ooff CCIIIIII]] ddeetteeccttiioonnss iinn tthhee
rreeiioonniizzaattiioonn eerraa wwiillll bbee ddrraammaattiiccaallllyy aalltteerreedd;; bbuutt wwee pprreesseennttllyy hhaavvee ssuufffificciieenntt UUVV ccoovveerraaggee ffoorr oonnllyy tthhrreeee
eexxaammpplleess.. HHeerree,, wwee pprrooppoossee HHSSTT//CCOOSS GG116600MM aanndd GG118855MM oobbsseerrvvaattiioonnss ooff aann aaddddiittiioonnaall sseevveenn eexxttrreemmee WWRR
ggaallaaxxiieess ssppaannnniinngg 00..55 ddeexx iinn mmeettaalllliicciittyy aarroouunndd hhaallff--ssoollaarr.. TThheessee oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll ccoonnssttrraaiinn tthhee mmaaxxiimmuumm CCIIIIII]]
eeqquuiivvaalleenntt wwiiddtthh tthheessee ggaallaaxxiieess ccaann ppoowweerr aass aa ffuunnccttiioonn ooff mmeettaalllliicciittyy.. TThhee mmooddeerraattee rreessoolluuttiioonn ggrraattiinnggss wwiillll
rroobbuussttllyy cchhaarraacctteerriizzee tthhee mmaassssiivvee OO aanndd WWRR ssttaarr ppooppuullaattiioonnss,, aalllloowwiinngg uuss ttoo lliinnkk tthhee nneebbuullaarr eemmiissssiioonn ddiirreeccttllyy
ttoo tthhee mmaassssiivvee ssttaarrss rreessppoonnssiibbllee.. TThheessee ddaattaa wwiillll pprroovviiddee aa ssttrriinnggeenntt tteesstt ffoorr tthhee ppooppuullaattiioonn ssyynntthheessiiss ccooddeess
wwhhiicchh wwiillll bbee aapppplliieedd ttoo JJWWSSTT oobbsseerrvvaattiioonnss.. WWiitthhoouutt tthhiiss eemmppiirriiccaall bbaasseelliinnee,, oouurr uunnddeerrssttaannddiinngg ooff tthhee mmoosstt
ddiissttaanntt  ggaallaaxxiieess  JJWWSSTT  fifinnddss  wwiillll  bbee  sseevveerreellyy  lliimmiitteedd..
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BBUUFFFFAALLOO

CChhaarrlleess SStteeiinnhhaarrddtt

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCooppeennhhaaggeenn,,  NNiieellss  BBoohhrr  IInnssttiittuuttee
WWee pprrooppoossee tthhee BBeeyyoonndd UUllttrraa--ddeeeepp FFrroonnttiieerr FFiieellddss aanndd LLeeggaaccyy OObbsseerrvvaattiioonnss ((BBUUFFFFAALLOO)),, 9966 oorrbbiittss ((pplluuss 55 ffoorr
ssuuppeerrnnoovvaa ffoolllloowwuupp)) aarroouunndd tthhee ssiixx HHSSTT FFrroonnttiieerr FFiieellddss ttoo pprroobbee tthhee zz>>88 uunniivveerrssee,, lleeaarrnn aabboouutt eeaarrllyy ggaallaaccttiicc
aasssseemmbbllyy aanndd cclluusstteerriinngg,, aanndd pprreeppaarree ttaarrggeettss ffoorr JJWWSSTT NNIIRRSSppeecc oobbsseerrvvaattiioonnss.. SSppeecciifificcaallllyy,, wwee wwiillll ppllaaccee
ssiiggnniifificcaanntt nneeww ccoonnssttrraaiinnttss oonn hhooww aanndd wwhheenn tthhee mmoosstt mmaassssiivvee aanndd lluummiinnoouuss ggaallaaxxiieess iinn tthhee uunniivveerrssee ffoorrmmeedd,,
aanndd hhooww eeaarrllyy ggaallaaxxyy ffoorrmmaattiioonn iiss lliinnkkeedd ttoo ddaarrkk mmaatttteerr aasssseemmbbllyy.. TThhee ssaammee ddaattaa wwiillll aallssoo pprroobbee tthhee
tteemmppeerraattuurree aanndd ccrroossss sseeccttiioonn ooff ddaarrkk mmaatttteerr iinn tthhee mmaassssiivvee FFrroonnttiieerr FFiieellddss ggaallaaxxyy cclluusstteerrss,, aanndd tteellll uuss hhooww
tthhee ddaarrkk mmaatttteerr,, cclluusstteerr ggaass,, aanndd ddyynnaammiiccss ooff tthhee cclluusstteerrss iinnflfluueennccee tthhee ggaallaaxxiieess iinn aanndd aarroouunndd tthheemm.. TThheessee
iimmppoorrttaanntt ssttuuddiieess aarree ppoossssiibbllee bbeeccaauussee SSppiittzzeerr,, CChhaannddrraa,, aanndd ggrroouunndd bbaasseedd tteelleessccooppeess hhaavvee aallrreeaaddyy iinnvveesstteedd
hheeaavviillyy iinn ddeeeepp oobbsseerrvvaattiioonnss aarroouunndd tthhee FFrroonnttiieerr FFiieellddss,, aanndd ssoo aa rreellaattiivveellyy mmooddeesstt aaddddiittiioonnaall aalllloottmmeenntt ooff HHSSTT
ttiimmee ((44%% ooff wwhhaatt hhaass aallrreeaaddyy bbeeeenn aallllooccaatteedd)) yyiieellddss ssiiggnniifificcaanntt nneeww rreessuullttss.. OOuurr tteeaamm iiss ddeessiiggnneedd ttoo rraappiiddllyy
eexxppllooiitt tthheessee ddaattaa bbyy:: 11)) FFiinnddiinngg nneeww zz>>77 ssoouurrcceess iinn tthhee ddaattaa aanndd ffoolllloowwiinngg tthheemm uupp wwiitthh ssppeeccttrroossccooppyy,, wwiitthh
ppaarrttiiccuullaarr aatttteennttiioonn ggiivveenn ttoo tthhee uunneexxppeecctteeddllyy mmaassssiivvee ssoouurrcceess rreecceennttllyy ffoouunndd aatt zz>>88;; 22)) IImmpprroovviinngg tthhee
eexxiissttiinngg ssttrroonngg lleennss mmaappss aanndd eexxtteennddiinngg tthheemm iinn bbootthh aarreeaa aanndd aaccccuurraaccyy uussiinngg wweeaakk lleennssiinngg wwiitthh aa
ccoommbbiinnaattiioonn ooff HHSSTT aanndd ggrroouunndd bbaasseedd ddaattaa;; 33)) PPrroovviiddiinngg eexxtteennssiivvee ggrroouunndd bbaasseedd ffoollllooww--uupp ooff tthhee cclluusstteerr aanndd
lleennsseedd ggaallaaxxiieess;; aanndd 44)) CCaarrrryyiinngg oouutt aa rraannggee ooff lleeggaaccyy ssttuuddiieess ddeessiiggnneedd ttoo pprreeppaarree ffoorr JJWWSSTT NNIIRRSSppeecc aanndd
pprroodduuccee  eenndduurriinngg  ddaattaa  pprroodduuccttss  ffrroomm  tthheessee  ddaattaa  aanndd  ppllaannnneedd  ffoollllooww--uupp  oobbsseerrvvaattiioonnss  ffoorr  tthhee  ccoommmmuunniittyy..
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SSttaarr  CClluusstteerr  PPooppuullaattiioonnss  ooff  IInntteerraaccttiinngg  DDwwaarrff  GGaallaaxxiieess

SSaabbrriinnaa SSttiieerrwwaalltt

TThhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  VViirrggiinniiaa
WWee pprrooppoossee hhiigghh ssppaattiiaall rreessoolluuttiioonn ooppttiiccaall,, UUVV,, aanndd nnaarrrroowwbbaanndd HHaa iimmaaggiinngg ooff 66 nneeaarrbbyy ppaaiirrss ooff ddwwaarrff ggaallaaxxiieess
wwiitthh eennhhaanncceedd ssttaarr ffoorrmmaattiioonn lliikkeellyy ddrriivveenn bbyy aa ddwwaarrff--ddwwaarrff iinntteerraaccttiioonn.. DDwwaarrff--ddwwaarrff iinntteerraaccttiioonnss ddoommiinnaattee
ggaallaaxxyy iinntteerraaccttiioonnss aatt aallll rreeddsshhiiffttss,, mmaakkiinngg tthhiiss eennvviirroonnmmeenntt eesssseennttiiaall ttoo oouurr uunnddeerrssttaannddiinngg ooff ggaallaaxxyy aasssseemmbbllyy
aanndd ssttaarr ffoorrmmaattiioonn tthhrroouugghhoouutt tthhee uunniivveerrssee.. HHoowweevveerr,, lliittttllee iiss kknnoowwnn aabboouutt hhooww ggaallaaxxyy mmeerrggeerrss pprroocceeeedd aatt
llooww mmaassss.. TThhee hhiigghh rreessoolluuttiioonn oobbsseerrvvaattiioonnss pprrooppoosseedd hheerree wwiillll rreessoollvvee iinnddiivviidduuaall ssttaarr cclluusstteerrss ((aa ggooaall nnoott
ccuurrrreennttllyy ppoossssiibbllee ffrroomm tthhee ggrroouunndd)) ttoo eexxpplloorree tthhee rroollee ooff ttiiddaall iinntteerraaccttiioonnss iinn ttrriiggggeerriinngg cclluummppyy ssttaarr ffoorrmmaattiioonn
aanndd iinn pprroommoottiinngg tthhee ffoorrmmaattiioonn ooff mmaassssiivvee ssttaarr cclluusstteerrss iinn llooww mmeettaalllliicciittyy eennvviirroonnmmeennttss.. TThhiiss mmooddee ooff cclluusstteerr
ffoorrmmaattiioonn wwaass lliikkeellyy ddoommiinnaanntt dduurriinngg eeaarrllyy ggaallaaxxyy aasssseemmbbllyy,, aanndd tthhee eexxtteenntt ttoo wwhhiicchh ssttaarr ffoorrmmaattiioonn iiss cclluummppeedd
iiss pprreeddiicctteedd ttoo ppllaayy aa rroollee iinn tthhee eexxtteenntt ttoo wwhhiicchh ffeeeeddbbaacckk iimmppaaccttss tthhee iinntteerrsstteellllaarr mmeeddiiuumm.. OOuurr ssaammppllee ooff
iissoollaatteedd ddwwaarrff--ddwwaarrff iinntteerraaccttiioonnss ooffffeerrss tthhee oonnllyy ooppppoorrttuunniittyy ffoorr aa hhiigghh rreessoolluuttiioonn vviieeww ooff tthhiiss mmooddee ooff cclluusstteerr
ffoorrmmaattiioonn  oouuttssiiddee  tthhee  iinnflfluueennccee  ooff  aa  mmaassssiivvee  ggaallaaxxyy  hhoosstt..
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SSppeeccttaaccuullaarr  ooppttiiccaall  fifillaammeennttss  iinn  tthhee  XX--rraayy  bbrriigghhtteesstt  ggrroouupp  ccooooll  ccoorree

MMiinngg SSuunn

UUnniivveerrssiittyy  ooff  AAllaabbaammaa  iinn  HHuunnttssvviillllee
SSttuuddiieess ooff tthhee ccoolldd ggaass aanndd ssttaarr ffoorrmmaattiioonn iinn XX--rraayy ccooooll ccoorreess aarree iimmppoorrttaanntt ffoorr uunnddeerrssttaannddiinngg ggaallaaxxyy
ffoorrmmaattiioonn aanndd eevvoolluuttiioonn.. AAnn eeyyee--ccaattcchhiinngg aanndd mmyysstteerriioouuss pphheennoommeennoonn iinn XX--rraayy ccooooll ccoorreess iiss tthhee ooppttiiccaall
eemmiissssiioonn--lliinnee nneebbuullaa,, wwhhiicchh iiss ssiimmiillaarr ttoo tthhoossee fifillaammeennttss ffoouunndd aarroouunndd ddiissttaanntt rraaddiioo ggaallaaxxiieess aanndd ssoommee pprroottoo--
ggaallaaxxiieess.. TThheessee ooppttiiccaall eemmiissssiioonn--lliinnee nneebbuullaaee aarree mmaarrkkeerrss ooff tthhee ccoolldd ggaass aanndd tthhee AAGGNN ffeeeeddbbaacckk pprroocceessss.. TThheeyy
pprroovviiddee iimmppoorrttaanntt kkiinneemmaattiicc aanndd ttiimmeessccaallee ccoonnssttrraaiinnttss oonn ggaass flfloowwss iinn ccooooll ccoorreess,, ffrroomm ~~ 5500 kkppcc ddoowwnn ttoo
rreeggiioonnss wwiitthhiinn tthhee BBoonnddii rraaddiiuuss oonn ssccaalleess ooff 5500 -- 110000 ppcc.. WWee hhaavvee oobbttaaiinneedd ooppttiiccaall nnaarrrrooww--bbaanndd iimmaaggiinngg ddaattaa
ffoorr aa ssaammppllee ooff ccooooll ccoorreess iinn ggaallaaxxyy ggrroouuppss aanndd ssoommee iinntteerreessttiinngg ssyysstteemmss wweerree rreevveeaalleedd.. IInn tthhiiss pprrooppoossaall,, wwee
aasskk ffoorr tthhee WWFFCC33 nnaarrrrooww--bbaanndd iimmaaggiinngg ddaattaa ooff tthhee bbrriigghhtteesstt aanndd tthhee cclloosseesstt HHaallpphhaa nneebbuullaa iinn tthhee ssaammppllee,, aass
wweellll aass tthhee NNUUVV ddaattaa ttoo ssttuuddyy tthhee aassssoocciiaatteedd ssttaarr ffoorrmmaattiioonn.. TThhee pprrooppoosseedd HHSSTT oobbsseerrvvaattiioonnss,, iinn ccoommbbiinnaattiioonn
wwiitthh oouurr rriicchh ssuuppppoorrttiinngg ddaattaa iinn ootthheerr bbaannddss,, wwiillll pprroovviiddee iimmppoorrttaanntt ccoonnssttrraaiinnttss oonn tthhee pprrooppeerrttiieess ooff ooppttiiccaall
fifillaammeennttss,,  tthhee  ssttrreennggtthh  ooff  mmaaggnneettiicc  fifieelldd  aanndd  tthhee  ssttaarr  ffoorrmmaattiioonn  hhiissttoorryy  iinn  tthhee  ccooooll  ccoorree  aanndd  eenneerrggyy  ttrraannssffeerr..
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PPeerrffeecctt  BBllaacckkbbooddyy  SSppeeccttrraa  ffoorr  JJWWSSTT  aanndd  NNeexxtt  GGeenneerraattiioonn  UUVV--OOpptt--IIRR  SSttaannddaarrdd
SSttaarr  NNeettwwoorrkk

NNaaoo SSuuzzuukkii

IInnssttiittuuttee  ffoorr  PPhhyyssiiccss  aanndd  MMaatthheemmaattiiccss  ooff  tthhee  UUnniivveerrssee
WWee pprrooppoossee ttoo oobbsseerrvvee 1188--1199tthh mmaaggnniittuuddee oobbjjeeccttss wwiitthh nneeaarrllyy ppeerrffeecctt bbllaacckkbbooddyy ssppeeccttrraa ddiissccoovveerreedd bbyy tthhee
SSllooaann DDiiggiittaall SSkkyy SSuurrvveeyy.. FFoollllooww--uupp oobbsseerrvvaattiioonn bbyy KKeecckk//LLRRIISS aanndd SSuubbaarruu//FFOOCCAASS ccoonnfifirrmmeedd nnoo ssiiggnnss ooff
aabbssoorrppttiioonn lliinneess,, aanndd SSDDSSSS mmuullttii--eeppoocchh oobbsseerrvvaattiioonn sshhoowwss nnoo ttiimmee vvaarriiaattiioonn.. WWiitthh WWFFCC33 ((UUVVEESS//IIRR)),, wwee wwiillll
eessttaabblliisshh aa nneeww nneettwwoorrkk ooff OOpptt--IIRR SSttaannddaarrddss aatt 00..11%% pprreecciissiioonn iinn mmaaggnniittuuddee ffrroomm 00..11 mmiiccrroonn tthhrroouugghh 55
mmiiccrroonn.. TThhee iiddeennttiiffyy ooff tthheessee oobbjjeeccttss aarree yyeett ttoo bbee kknnoowwnn.. WWee ccoonndduucctt pprreecciissee ppaarraallllaaxx mmeeaassuurreemmeennttss aanndd
fifinndd ddiissttaanncceess ttoo tthheessee oobbjjeeccttss tthhaatt eennaabblleess uuss ttoo iinnffeerr tthhee rraaddiiuuss ooff tthheessee ssttaarrss,, aanndd wwee mmaayy hhaavvee aa
ppootteennttiiaall  ddiissccoovveerryy  ooff  nneeww  ttyyppee  ooff  oobbjjeeccttss..

OOnnllyy ttwwoo ppaarraammeetteerrss ((EEffffeeccttiivvee TTeemmppeerraattuurree aanndd NNoorrmmlliizzaattiioonn)) aarree nneeeeddeedd ttoo ddeessccrriibbee tthhee bbllaacckkbbooddyy ssppeeccttrraa,,
aanndd wwee ccaann pprreeddiicctt mmaaggnniittuuddeess iinn aannyy bbaanndd ffrroomm UUVV tthhrroouugghh IIRR wwiitthh hhiigghh pprreecciissiioonn.. WWee wwiillll aaddvvaannccee tthhee wwaayy
wwee ppeeffoorrmm tthhee pphhoottoommeettrryy bbyy iinnttrroodduucciinngg tthhee ccoovvaarriiaannccee mmaattrriixx bbeettwweeeenn tthhee fifilltteerr bbaannddss.. TThhiiss ccoovvaarriiaannccee
mmaattrriixx wwoouulldd rreedduuccee tthhee eerrrroorrss iinn ccoolloorr aanndd pprrooppaaggaattee ssyysstteemmaattiicc eerrrroorrss iinn aann aapppprroopprriiaattee wwaayy,, aanndd wwee ccaann
rreedduuccee tthhee ssyysstteemmaattiicc eerrrroorrss iinn SSNNIIaa ccoossmmoollooggyy ttooddaayy.. TThhee ppeerrffeecctt bbllaacckkbbooddyy ssppeeccttrruumm iiss tthhee mmoosstt eelleeggaanntt
ssoolluuttiioonn  ffoorr  JJWWSSTT  pphhoottoommeettrriicc  ssttaannddaarrddss  aanndd  nneexxtt  ggeenneerraattiioonn  UUVV--OOpptt--IIRR  pphhoottoommeettrryy..
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
CCoossmmoollooggyy

IIDD:: 1155229911
IIddeennttiiffyyiinngg  ggaammmmaa--rraayy  bbuurrssttss  aatt  vveerryy  hhiigghh  rreeddsshhiiffttss

NNiiaall TTaannvviirr

UUnniivveerrssiittyy  ooff  LLeeiicceesstteerr
GGaammmmaa--rraayy bbuurrssttss aarree bbrriigghhtt eennoouugghh ttoo bbee sseeeenn ttoo vveerryy ggrreeaatt ddiissttaanncceess aanndd tthheeiirr aafftteerrgglloowwss ccaann pprroovviiddee
rreeddsshhiiffttss aanndd ppoossiittiioonnss ffoorr tthheeiirr hhoosstt ggaallaaxxiieess,, aanndd iinn ssoommee ccaasseess ddeettaaiillss ooff tthhee IISSMM aanndd tthhee IIGGMM cclloossee ttoo tthhee
bbuurrsstt,, iirrrreessppeeccttiivvee ooff tthhee hhoosstt mmaaggnniittuuddee iittsseellff.. TThhuuss GGRRBBss,, ddeessppiittee tthheeiirr ssmmaallll nnuummbbeerrss,, ooffffeerr aa uunniiqquuee aanndd
ppoowweerrffuull ttrraacceerr ooff eeaarrllyy ssttaarr ffoorrmmaattiioonn aanndd tthhee ggaallaaxxyy ppooppuullaattiioonnss iinn tthhee eerraa ooff rreeiioonniizzaattiioonn.. OOuurr eeffffoorrttss ttoo
iiddeennttiiffyy hhiigghh--zz GGRRBBss hhaavvee bbeeeenn rreewwaarrddeedd wwiitthh tthhee ddiissccoovveerriieess ooff GGRRBB 009900442233 aanndd GGRRBB 112200992233AA aatt
ssppeeccttrroossccooppiicc rreeddsshhiiffttss ooff 88..22 aanndd 77..88 rreessppeeccttiivveellyy.. HHoowweevveerr,, iitt rreemmaaiinnss tthhee ccaassee tthhaatt ssoommee ggoooodd ccaannddiiddaattee
hhiigghh--zz GGRRBBss ccaannnnoott bbee ffoolllloowweedd uupp qquuiicckkllyy oorr ddeeeeppllyy eennoouugghh wwiitthh ggrroouunndd--bbaasseedd IIRR ssppeeccttrroossccooppyy,, aanndd iinnddeeeedd
ffoorr ootthheerrss tthhee LLyy--aallpphhaa bbrreeaakk mmaayy ffaallll iinn rreeggiioonnss ooff tthhee IIRR ssppeeccttrruumm ddiifffificcuulltt ttoo aacccceessss ffrroomm tthhee ggrroouunndd.. GGRRBB
009900442299BB iiss aann eexxaammppllee,, wwhhiicchh hhaadd aa pphhoottoo--zz ooff 99..44,, bbuutt ffoorr wwhhiicchh ssppeeccttrroossccooppyy wwaass ccuurrttaaiilleedd dduuee ttoo bbaadd
wweeaatthheerr.. WWFFCC33//IIRR oonn HHSSTT ccaann oobbttaaiinn rreeddsshhiiffttss bbaasseedd oonn tthhee llooccaattiioonn ooff tthhee LLyy--aallpphhaa bbrreeaakk vviiaa sslliittlleessss ggrriissmm
ssppeeccttrroossccooppyy ttoo ccoonnssiiddeerraabbllyy ddeeeeppeerr lliimmiittss ((aanndd hheennccee llaatteerr ttiimmeess)) tthhaann iiss ppoossssiibbllee ffrroomm tthhee ggrroouunndd,, tthhuuss
ooffffeerriinngg aa ssoolluuttiioonn ttoo tthhiiss pprroobblleemm.. TThhiiss pprrooppoossaall aaiimmss ttoo ccoonnttiinnuuee ttoo bbuuiilldd tthhee ssaammppllee ooff zz>>77 GGRRBBss bbyy
oobbttaaiinniinngg ssppeeccttrroossccooppyy ffoorr uupp ttoo ttwwoo ccaannddiiddaatteess ffoorr wwhhiicchh pphhoottoommeettrryy ssuuggggeessttss aa vveerryy hhiigghh rreeddsshhiifftt,, bbuutt
wwhheerree tthhee rreeddsshhiifftt ccoouulldd nnoott bbee sseeccuurreedd ffrroomm tthhee ggrroouunndd.. TThhiiss wwiillll pprroovviiddee aann iimmppoorrttaanntt lleeggaaccyy ooff hhoosstt
ggaallaaxxyy ttaarrggeettss wwiitthh kknnoowwnn rreeddsshhiiffttss ffoorr ffuuttuurree ssttuuddiieess wwiitthh JJWWSSTT.. TThhee llooww rraattee ooff zz>>77 GGRRBBss lleeaaddss uuss ttoo
rreeqquueesstt  aa  lloonngg--tteerrmm  TTooOO  pprrooggrraamm,,  ssppaannnniinngg  ccyycclleess  2255  aanndd  2266..
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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--GGRRBBss,, iinn wwhhiicchh tthhee mmeerrggeerr pprroodduucceess uullttrraarreellaattiivviissttiicc jjeettss aanndd
eejjeecctteedd nneeuuttrroonn ssttaarr mmaatteerriiaall ppoowweerrss aa rraaddiiooaaccttiivvee ttrraannssiieenntt,, wwiitthh hhiigghh ooppaacciittyy sshhiiffttiinngg tthhee eemmiissssiioonn iinnttoo tthhee
IIRR.. IIff ccoonnfifirrmmeedd iinn ffuuttuurree eevveennttss,, tthhiiss ddiissccoovveerryy aallssoo pprroovviiddeess 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 ddiivveerrssiittyy ooff tthheessee eevveennttss iiss hhaarrddllyy ccoonnssttrraaiinneedd;; tthheeiirr lluummiinnoossiittyy iiss eexxppeecctteedd ttoo
ddeeppeenndd oonn tthhee eejjeeccttaa mmaassss aanndd vveelloocciittyy,, aanndd mmaayy bbee eennhhaanncceedd bbyy oonnggooiinngg eenneerrggyy iinnppuutt ffrroomm tthhee ccoommppaacctt
rreemmnnaanntt.. TThheeoorreettiiccaall mmooddeellss pprreeddiicctt aa wwiiddee rraannggee ooff bbeehhaavvoouurr,, ddeeppeennddeenntt oonn bbiinnaarryy ppaarraammeetteerrss,, bbuutt aarree
lliimmiitteedd bbyy uunncceerrttaaiinnttiieess iinn tthhee ccoommpplleexx pphhyyssiiccss.. WWee nneeeedd ttoo eessttaabblliisshh kkiilloonnoovvaa pprrooppeerrttiieess eemmppiirriiccaallllyy,, ttoo iinnffoorrmm
sseeaarrcchheess ooff GGWW eerrrroorr bbooxxeess,, tteesstt tthhee mmooddeellss,, aanndd qquuaannttiiffyy tthheeiirr ccoonnttrriibbuuttiioonn ttoo tthhee hheeaavvyy eelleemmeenntt
nnuucclleeoossyynntthheessiiss bbuuddggeett.. SSuuiittaabbllee SSGGRRBB ttaarrggeettss aarree rraarree,, ssoo iinntteennssiivvee ffoolllloowwuupp ooff aannyy tthhaatt ooccccuurr iiss ccrriittiiccaall.. WWee
pprrooppoossee TTooOO oobbsseerrvvaattiioonnss ((ccoonnttiinnuuiinngg oouurr cc2233//2244 ccaammppaaiiggnn)) ooff uupp ttoo ttwwoo zz<<~~00..3355 SSGGRRBBss llooccaalliisseedd dduurriinngg
ccyyccllee  2255//2266  ttoo  sseeaarrcchh  ffoorr  aanndd  cchhaarraacctteerriissee  mmoorree  ffuullllyy  aannyy  aaccccoommppaannyyiinngg  kkiilloonnoovvaa  ssiiggnnaall..
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VVaalliiddaattiinngg  tthhee  PPrreesseennccee  ooff  aa  MMoooonn  OOrrbbiittiinngg  KKeepplleerr--11662255bb

AAlleexx TTeeaacchheeyy

CCoolluummbbiiaa  UUnniivveerrssiittyy  iinn  tthhee  CCiittyy  ooff  NNeeww  YYoorrkk
TThhee HHuunntt ffoorr EExxoommoooonnss wwiitthh KKeepplleerr ((HHEEKK)) pprroojjeecctt hhaass bbeeeenn eennggaaggeedd iinn tthhee sseeaarrcchh ffoorr eexxoommoooonnss ffoorr tthhee ppaasstt
sseevveerraall yyeeaarrss,, bbuutt ssoo ffaarr nnoo rreelliiaabbllee eexxoommoooonn ddeetteeccttiioonn ccaann bbee ffoouunndd iinn tthhee lliitteerraattuurree.. AAfftteerr oouurr llaarrggeesstt ssuurrvveeyy
ttoo ddaattee,, wwee hhaavvee rreecceennttllyy ddeetteecctteedd aa ssttrroonngg ccaannddiiddaattee mmoooonn ssiiggnnaall iinn tthhee lliigghhtt ccuurrvvee ooff KKeepplleerr--11662255bb.. TThhee
ppllaanneett eexxhhiibbiittss tthhrreeee ttrraannssiittss iinn tthhee KKeepplleerr ddaattaa ((PP~~228877 ddaayyss)),, iinn wwhhiicchh wwee ddeetteecctt oouutt--ooff--ttrraannssiitt flfluuxx ddiippss
ccoonnssiisstteenntt wwiitthh tthhee pprreesseennccee ooff aa llaarrggee mmoooonn ttoo ggrreeaatteerr tthhaann 44 ssiiggmmaa ccoonnfifiddeennccee.. WWee pprrooppoossee ttoo oobbsseerrvvee tthhee
nneexxtt ttrraannssiitt ooff tthhee ppllaanneett,, wwhhiicchh wwiillll ooccccuurr OOccttoobbeerr 2299tthh,, 22001177 ((CCyyccllee--2255)),, iinn tthhee nneeaarr--iinnffrraarreedd uussiinngg tthhee WWiiddee
FFiieelldd CCaammeerraa 33 iinnssttrruummeenntt oonn HHSSTT.. WWee rreeqquueesstt 2266 oorrbbiittss ooff tthhee tteelleessccooppee,, wwhhiicchh wwiillll aallllooww uuss ttoo ccaappttuurree tthhee
ffuullll ppllaanneett--mmoooonn ttrraannssiitt eevveenntt aanndd pprroovviiddee aann ooppppoorrttuunniittyy ttoo mmeeaassuurree tthhee ttrraannssmmiissssiioonn ssppeeccttrraa ooff bbootthh tthhee
ppllaanneett aanndd tthhee mmoooonn.. WWee aannttiicciippaattee tthhaatt tthhee pprrooppoosseedd mmeeaassuurreemmeennttss wwoouulldd bbee ssuufffificciieenntt ttoo ccoonnfifirrmm tthhee fifirrsstt
uunnaammbbiigguuoouuss  ddeetteeccttiioonn  ooff  aa  mmoooonn  bbeeyyoonndd  oouurr  SSoollaarr  SSyysstteemm..
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PPiinnppooiinnttiinngg  tthhee  ccoossmmiicc  wweebb  bbeettwweeeenn  mmaassssiivvee  ggaallaaxxyy  cclluusstteerrss

NNiiccoollaass TTeejjooss

MMiilllleennnniiuumm  IInnssttiittuuttee  ooff  AAssttrroopphhyyssiiccss
WWee pprrooppoossee ttoo oobbsseerrvvee aanndd cchhaarraacctteerriizzee tthhee iinntteerrggaallaaccttiicc mmeeddiiuumm ((IIGGMM)) iinn tthhee ddeennsseesstt fifillaammeennttss ooff tthhee
ccoossmmiicc wweebb aatt 00..11<<zz<<00..55.. WWee uussee mmaassssiivvee ggaallaaxxyy cclluusstteerr--ppaaiirrss ((MM__ccll >> 11..33 1100^̂1144 MM__ssuunn)) ttoo iiddeennttiiffyy zzoonneess
wwhheerree iinntteerr--cclluusstteerr fifillaammeennttss sshhoouulldd rreessiiddee wwiitthh hhiigghh pprroobbaabbiilliittiieess,, aanndd ccrroossss--mmaattcchheedd tthheemm wwiitthh bbrriigghhtt UUVV
QQSSOOss ffoorr ffeeaassiibbllee FFUUVV ssppeeccttrroossccooppyy.. HHeerree wwee pprrooppoossee ttoo oobbsseerrvvee tthhee 99 bbeesstt QQSSOOss wwiitthh HHSSTT//CCOOSS,, iinn oorrddeerr ttoo
pprroobbee tthhee HHII aanndd OOVVII ttrraannssiittiioonnss aatt tthhee rreeddsshhiiffttss ooff 99 iinnddeeppeennddeenntt mmaassssiivvee cclluusstteerr--ppaaiirrss wwiitthhiinn <<33 MMppcc ffrroomm
tthhee iinntteerr--cclluusstteerr aaxxeess.. WWee rreeqquuiirree SS//NN>>1122 uussiinngg tthhee GG113300MM ((aanndd GG116600MM ffoorr tthhoossee aatt zz>>00..1166)) ttoo eennssuurree aa ffuullll
cchhaarraacctteerriizzaattiioonn ooff llooww ccoolluummnn ddeennssiittyy ggaass ((NN~~1100^̂1133..00--1133..55 ccmm^̂--22)) iinn tthheessee iinntteerrvveenniinngg ssttrruuccttuurreess.. TThhiiss
pprrooppoossaall bbuuiillddss uuppoonn oouurr pprreevviioouuss ppiilloott pprrooggrraammss ffrroomm ssiinnggllee ttaarrggeetteedd QQSSOO ssiigghhttlliinneess iinntteerrsseeccttiinngg mmuullttiippllee
cclluusstteerr--ppaaiirrss ((IIDDss 1122995588 aanndd 1133883322,, PPII TTeejjooss)),, wwhhiicchh hhaavvee lleedd ttoo pprroommiissiinngg rreessuullttss ((TTeejjooss eett aall.. 22001166)).. IInn
ppaarrttiiccuullaarr,, tthhee pprreesseenntt eexxppeerriimmeenntt wwiillll eennaabbllee tthhee ddeetteeccttiioonn ooff bbrrooaadd aanndd sshhaallllooww HHII lliinneess wwiitthh OOVVII ((iiff aannyy)),,
bbeelliieevveedd ttoo bbee aassssoocciiaatteedd wwiitthh ppoorrttiioonnss ooff tthhee wwaarrmm--hhoott iinntteerrggaallaaccttiicc mmeeddiiuumm ((WWHHIIMM)),, aass wweellll aass tteesstt
aalltteerrnnaattiivvee hhyyppootthheessiiss rreeggaarrddiinngg tthhee oorriiggiinn ooff OOVVII lliinneess.. TThhiiss pprrooppoossaall wwiillll ddoouubbllee tthhee ccuurrrreenntt ssaammppllee aavvaaiillaabbllee
iinn tthhee HHSSTT aarrcchhiivvee,, ffoorr aa ttoottaall ooff ~~2200 hhiigghh--qquuaalliittyy cclluusstteerr--ppaaiirrss pprroobbeedd.. AAccccoorrddiinngg ttoo oouurr eessttiimmaattiioonnss,, tthhiiss
ssaammppllee wwiillll pprroovviiddee aa rroobboouusstt ssttaattiissttiiccaall ddeetteeccttiioonn ooff tthhee eelluussiivvee WWHHIIMM ssiiggnnaattuurreess,, aatt tthhee 9999%% ccoonnfifiddeennccee
lleevveell.. EEvveenn mmoorree ffuunnddaammeennttaallllyy,, tthheessee ddaattaa wwiillll pprroovviiddee aa uunniiqquuee tteesstt ooff ssttrruuccttuurree aanndd ggaallaaxxyy ffoorrmmaattiioonn bbyy
ccoommppaarriinngg  tthheemm  wwiitthh  ssttaattee--ooff--tthhee--aarrtt  hhyyddrrooddyynnaammiiccaall  ssiimmuullaattiioonnss..
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EEnnaabblliinngg  HHSSTT  UUVV  EExxpplloorraattiioonn  ooff  tthhee  LLooww  SSuurrffaaccee  BBrriigghhttnneessss  UUnniivveerrssee::  AA  PPiilloott
SSttuuddyy  wwiitthh  tthhee  WWFFCC33  XX  FFiilltteerr  SSeett

DDaavviidd TThhiillkkeerr

TThhee  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy
WWee rreeqquueesstt 1177 oorrbbiittss ttoo ccoonndduucctt aa ppiilloott ssttuuddyy ttoo eexxaammiinnee tthhee eeffffeeccttiivveenneessss ooff tthhee WWFFCC33//UUVVIISS FF330000XX fifilltteerr
ffoorr ssttuuddyyiinngg ffuunnddaammeennttaall pprroobblleemmss iinn ssttaarr ffoorrmmaattiioonn iinn tthhee llooww ddeennssiittyy rreeggiimmee.. IInn pprriinncciippllee,, tthhee bbrrooaaddeerr
bbaannddppaassss aanndd hhiigghheerr tthhrroouugghhppuutt ooff FF330000XX ccaann hhaallvvee tthhee rreeqquuiirreedd oobbsseerrvviinngg ttiimmee rreellaattiivvee ttoo FF227755WW,, tthhee fifilltteerr
ooff cchhooiiccee ffoorr ssttuuddyyiinngg yyoouunngg sstteellllaarr ppooppuullaattiioonnss iinn nneeaarrbbyy ggaallaaxxiieess.. TTooggeetthheerr wwiitthh FF447755WW aanndd FF660000LLPP,, tthhiiss XX
fifilltteerr sseett mmaayy bbee aass eeffffeeccttiivvee aass ssttaannddaarrdd UUVVIISS bbrrooaaddbbaanndd fifilltteerrss ffoorr cchhaarraacctteerriizziinngg tthhee pphhyyssiiccaall pprrooppeerrttiieess ooff
ssuucchh ppooppuullaattiioonnss.. WWee wwiillll oobbsseerrvvee 55 llooww ssuurrffaaccee bbrriigghhttnneessss ttaarrggeettss wwiitthh aa rraannggee ooff pprrooppeerrttiieess ttoo tteesstt ppootteennttiiaall
iissssuueess wwiitthh FF330000XX:: tthhee rreedd ttaaiill ttoo 44000000AA aanndd aa rreedd lleeaakk bbeeyyoonndd,, gghhoossttss,, aanndd tthhee wwiiddeerr bbaannddppaassss.. MMaasssseess aanndd
aaggeess ooff mmaassssiivvee ssttaarrss,, yyoouunngg ssttaarr cclluusstteerrss,, aanndd cclluummppss ddeerriivveedd ffrroomm pphhoottoommeettrryy ffrroomm tthhee XX fifilltteerr sseett wwiillll bbee
ccoommppaarreedd wwiitthh ccoorrrreessppoonnddiinngg mmeeaassuurreemmeennttss ffrroomm ssttaannddaarrdd fifilltteerrss.. BBeeyyoonndd tteessttiinngg,, oouurr pprrooggrraamm wwiillll pprroovviiddee
tthhee fifirrsstt ssaammppllee ssppaannnniinngg aa rraannggee ooff LLSSBB ggaallaaxxyy pprrooppeerrttiieess ffoorr wwhhiicchh HHSSTT UUVV iimmaaggiinngg wwiillll bbee oobbttaaiinneedd,, aanndd aa
gglliimmppssee iinnttoo tthhee eennsseemmbbllee pprrooppeerrttiieess ooff tthhee qquuaannttaa ooff ssttaarr ffoorrmmaattiioonn iinn tthheessee ssttrraannggee eennvviirroonnmmeennttss.. TThhee
iinnccrreeaasseedd oobbsseerrvviinngg eefffificciieennccyy wwoouulldd mmaakkee mmoorree ttrraaccttaabbllee pprrooggrraammss wwhhiicchh rreeqquuiirree sseevveerraall tteennss ttoo hhuunnddrreeddss ooff
oorrbbiittss ttoo aaggggrreeggaattee ssuufffificciieenntt nnuummbbeerrss ooff mmaassssiivvee ssttaarrss,, yyoouunngg ssttaarr cclluusstteerrss,, aanndd cclluummppss ttoo bbuuiilldd ssttaattiissttiiccaall
ssaammpplleess.. WWee aarree hhooppeeffuull tthhaatt oouurr ppiilloott oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll bbrrooaaddllyy eennaabbllee hhiigghh--rreessoolluuttiioonn UUVV iimmaaggiinngg eexxpplloorraattiioonn
ooff  tthhee  llooww  ddeennssiittyy  ffrroonnttiieerr  ooff  ssttaarr  ffoorrmmaattiioonn  wwhhiillee  HHSSTT  iiss  ssttiillll  iinn  ggoooodd  hheeaalltthh..
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SSoollaarr  SSyysstteemm

IIDD:: 1155225599
UUVV  SSppeeccttrroossccooppyy  ooff  LLuuccyy  MMiissssiioonn  TTaarrggeettss

CCrriissttiinnaa TThhoommaass

PPllaanneettaarryy  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee
TThhee TTrroojjaann aasstteerrooiiddss aarree aa ssiiggnniifificcaanntt ppooppuullaattiioonn ooff pprriimmiittiivvee bbooddiieess ttrraappppeedd iinn JJuuppiitteerr''ss ssttaabbllee LL44 aanndd LL55
LLaaggrraannggee rreeggiioonnss.. TThheeiirr pphhyyssiiccaall pprrooppeerrttiieess aanndd eexxiisstteennccee iinn tthheessee ppaarrttiiccuullaarr oorrbbiittss ccoonnssttrraaiinn tthhee cchheemmiiccaall aanndd
ddyynnaammiiccaall pprroocceesssseess iinn oouurr eeaarrllyy SSoollaarr SSyysstteemm.. NNAASSAA''ss rreecceennttllyy sseelleecctteedd LLuuccyy mmiissssiioonn wwiillll ppeerrffoorrmm tthhee fifirrsstt
rreeccoonnnnaaiissssaannccee ooff tthheessee aasstteerrooiiddss aanndd wwiillll aannsswweerr mmaannyy ffuunnddaammeennttaall qquueessttiioonnss aabboouutt tthhee ppooppuullaattiioonn.. TThhee
ccoommppoossiittiioonnss ooff tthhee TTrroojjaannss aarree nnoott wweellll uunnddeerrssttoooodd.. SSppeeccttrroossccooppyy aanndd ssppeeccttrroopphhoottoommeettrryy iinn vviissiibbllee aanndd nneeaarr--
iinnffrraarreedd wwaavveelleennggtthhss sshhooww rreedd ssllooppeess ((ssppeeccttrraa wwiitthh rreeflfleeccttiivviittyy iinnccrreeaassiinngg ttoowwaarrddss tthhee lloonngg wwaavveelleennggtthh eenndd ooff
tthhee ssppeeccttrruumm)) aanndd nnoo ddiiaaggnnoossttiicc ssppeeccttrraall aabbssoorrppttiioonn ffeeaattuurreess.. HHoowweevveerr,, ppaasstt ssppeeccttrraall aanndd pphhoottoommeettrriicc
oobbsseerrvvaattiioonnss  ssuuggggeesstt  tthheerree  aarree  uunnoobbsseerrvveedd  ffeeaattuurreess  iinn  uullttrraavviioolleett  wwaavveelleennggtthhss..  

WWee pprrooppoossee ttoo oobbttaaiinn uullttrraavviioolleett ssppeeccttrroossccooppyy wwiitthh WWFFCC33 ooff ffoouurr TTrroojjaann aasstteerrooiiddss tthhaatt aarree ttaarrggeettss ooff tthhee
LLuuccyy mmiissssiioonn.. LLuuccyy wwiillll nnoott hhaavvee tthhee ccaappaabbiilliittyy ttoo oobbttaaiinn uullttrraavviioolleett ssppeeccttrraa.. TThhee pprrooppoosseedd oobbsseerrvvaattiioonnss ccaann
oonnllyy bbee mmaaddee uussiinngg HHuubbbbllee.. WWee wwiillll ddeetteerrmmiinnee iiff tthheerree aarree UUVV ssppeeccttrraall ffeeaattuurreess,, aass ssuuggggeesstteedd bbyy vviissiibbllee
wwaavveelleennggtthh oobbsseerrvvaattiioonnss,, aanndd ccoonnnneecctt tthheessee ffeeaattuurreess ttoo ccaannddiiddaattee ccoommppoossiittiioonnaall ccoommppoonneennttss.. TThheessee
oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll eennaabbllee ccoonnnneeccttiioonnss bbeettwweeeenn tthhee ccoommppoossiittiioonnss ooff TTrroojjaannss aanndd ddyynnaammiiccaall mmooddeellss ooff tthhee eeaarrllyy
SSoollaarr  SSyysstteemm..
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  IIGGMM

IIDD:: 1155118877
CCoonnfifirrmmaattiioonn  ooff  tthhee  MMoosstt  DDiissttaanntt  QQuuaassaarr

VViitthhaall TTiillvvii

AArriizzoonnaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy
WWee pprrooppoossee ffoorr 88--oorrbbiitt GG114411 ggrriissmm oobbsseerrvvaattiioonnss ttoo ccoonnfifirrmm tthhee AAGGNN nnaattuurree ooff aa zz==77..5511 ggaallaaxxyy,, ccuurrrreennttllyy
tthhee mmoosstt ddiissttaanntt qquuaassaarr ccaannddiiddaattee iiddeennttiififieedd vviiaa NNVV lliinnee ddeetteeccttiioonn uussiinngg ddeeeepp GG110022 ggrriissmm oobbsseerrvvaattiioonnss.. TThhee
AAGGNN eevviiddeennccee iiss ffuurrtthheerr ssuuppppoorrtteedd bbyy aa wweeaakk lliinnee ddeetteeccttiioonn iinn tthhee ggrroouunndd--bbaasseedd MMOOSSFFIIRREE ssppeeccttrruumm.. HHeerree
wwee rreeqquueesstt ggrriissmm oobbsseerrvvaattiioonnss ttoo bbeetttteerr uunnddeerrssttaanndd tthhee pphhyyssiiccaall pprroocceesssseess ooccccuurrrriinngg iinn tthhiiss uunniiqquuee ggaallaaxxyy,,
aanndd ccoonnfifirrmm iittss AAGGNN nnaattuurree vviiaa aaddddiittiioonnaall lliinneess:: CCIIVV,, HHeeIIII aanndd CCIIIIII.. DDeetteeccttiioonn ooff CCIIVV aalloonnee wwiillll uunnaammbbiigguuoouussllyy
ccoonnfifirrmm iittss AAGGNN nnaattuurree.. CCuurrrreennttllyy,, WWFFCC33 ggrriissmm iiss tthhee mmoosstt eefffificciieenntt iinnssttrruummeenntt ffoorr oobbsseerrvviinngg tthheessee lliinneess aass
oouurr rreecceenntt wwoorrkk sshhoowwss tthhaatt tthhee flfluuxx lloossss ffrroomm ggrroouunndd--bbaasseedd sslliitt--ssppeeccttrrooggrraapphhss iiss ssiiggnniifificcaanntt ((>>44xx)) ccoommppaarreedd
wwiitthh tthhee ggrriissmm mmeeaassuurreemmeennttss.. FFuurrtthheerrmmoorree,, tthhee CCIIIIII lliinnee ffaallllss oonn ttoo aa bbrriigghhtt aattmmoosspphheerriicc lliinnee mmaakkiinngg iitt
nneeaarrllyy iimmppoossssiibbllee ttoo oobbsseerrvvee ffrroomm tthhee ggrroouunndd.. CCoonnfifirrmmaattiioonn ooff tthhee AAGGNN nnaattuurree ooff oouurr ttaarrggeett wwiillll bbee aa
ttrreemmeennddoouuss aacchhiieevveemmeenntt bbeeccaauussee tthhiiss ddiissccoovveerryy iimmpplliieess tthhaatt tthhee bbllaacckk hhoollee aaccccrreettiioonn wwaass aallrreeaaddyy iinn ppllaaccee
wwiitthhiinn tthhee fifirrsstt ffeeww mmiilllliioonn yyeeaarrss aafftteerr tthhee bbiigg bbaanngg.. TThhiiss aallssoo mmeeaannss tthhaatt aatt lleeaasstt ssoommee ffrraaccttiioonn ooff LLyymmaann--
bbrreeaakk sseelleecctteedd ggaallaaxxiieess hhoosstt AAGGNNss,, wwhhiicchh ccaann eennhhaannccee tthhee eessccaappee ooff iioonniizziinngg rraaddiiaattiioonn aanndd tthhuuss ccoonnttrriibbuuttee
ttoo tthhee rreeiioonniizzaattiioonn ooff tthhee iinntteerrggaallaaccttiicc mmeeddiiuumm ((IIGGMM)).. CCuurrrreennttllyy tthheerree aarree nnoo oobbsseerrvvaattiioonnss ooff ffaaiinntt qquuaassaarrss,, MM
((UUVV))>>--2233..22 mmaagg,, aatt zz>>77.. OOuurr pprrooppoosseedd oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll ppuusshh tthhee ddiissccoovveerriieess ttoo ffaaiinntteerr lliimmiittss,, wwhhiicchh
ccoonnsseeqquueennttllyy wwiillll ssttaarrtt bbuuiillddiinngg aann eexxcceelllleenntt bbaassee--ssaammppllee ffoorr JJaammeess WWeebbbb SSppaaccee TTeelleessccooppee ffoorr ssttuuddyyiinngg tthhee
pphhyyssiiccaall  nnaattuurree  ooff  ssoouurrcceess  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  rreeiioonniizziinngg  tthhee  uunniivveerrssee..
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
MMaassssiivvee  BBllaacckk  HHoolleess  AAnndd  TThheeiirr  HHoosstt  GGaallaaxxiieess

IIDD:: 1155111188
TTEESSTTIINNGG  TTHHEE  RREELLEEVVAANNCCEE  OOFF  MMEERRGGEERRSS  AANNDD  EENNVVIIRROOMMEENNTT  FFOORR  TTHHEE  FFAASSTTEESSTT
GGRROOWWIINNGG  BBLLAACCKK  HHOOLLEESS  IINN  TTHHEE  MMOOSSTT  IINNTTEENNSSEELLYY  SSTTAARR  FFOORRMMIINNGG  GGAALLAAXXIIEESS

BBeennnnyy TTrraakkhhtteennbbrroott

EEiiddggeennoossssiicchhee  TTeecchhnniisscchhee  HHoocchhsscchhuullee  ((EETTHH))
WWee pprrooppoossee aa ppiilloott ssttuuddyy ttoo eexxpplloorree tthhee rroollee ooff mmaajjoorr ggaallaaxxyy mmeerrggeerrss iinn sshhaappiinngg tthhee eeaarrllyy hhiissttoorryy ooff tthhee
llaarrggeesstt  ssuuppeerr--mmaassssiivvee  bbllaacckk  hhoolleess  ((SSMMBBHHss))..  
WWee wwiillll uussee HHSSTT''ss hhiigghh sseennssiittiivviittyy aanndd rreessoolluuttiioonn ttoo mmaapp tthhee sstteellllaarr ccoonntteenntt ooff tthhee hhoosstt ggaallaaxxiieess aanndd cclloossee
eennvviirroonnmmeennttss ooff ssiixx vveerryy lluummiinnoouuss QQSSOOss aatt zz~~44..88,, ffoorr wwhhiicchh wwee hhaavvee oobbttaaiinneedd aa rriicchh ccoolllleeccttiioonn ooff ggrroouunndd-- aanndd
ssppaaccee--bbaasseedd ddaattaa,, iinncclluuddiinngg nneeww AALLMMAA ddaattaa tthhaatt pprroobbee tthhee hhoossttss'' ggaass.. OOuurr pprreevviioouuss aannaallyyssiiss ooff tthheessee ssyysstteemmss
cclleeaarrllyy sshhoowwss ffaasstt SSMMBBHH aanndd hhoosstt ggaallaaxxyy ggrroowwtthh,, wwiitthh ssoommee ssyysstteemmss eexxhhiibbiittiinngg eexxttrreemmeellyy hhiigghh ssttaarr ffoorrmmaattiioonn
rraatteess,, SSFFRR >>22000000 MM__ssooll//yyrr,, ssuuggggeessttiivvee ooff mmeerrggeerr--ddrriivveenn aaccttiivviittyy.. OOuurr nneeww AALLMMAA ddaattaa sshhooww eevviiddeennccee ffoorr
mmeerrggeerrss aammoonngg ssoommee ooff tthhee lloowweerr--SSFFRR oobbjjeeccttss,, wwhhiillee pprreesseennttiinngg nnoo cclleeaarr eevviiddeennccee ffoorr mmeerrggeerrss aammoonngg ssoommee
ooff tthhee eexxttrreemmee SSFFRR ssoouurrcceess.. TThhee ddeeeepp HHSSTT//WWFFCC33--IIRR iimmaaggiinngg ddaattaa wwiillll aallllooww uuss ttoo llooookk ffoorr ttwwoo ttyyppeess ooff
mmeerrggeerr iinnddiiccaattoorrss:: ((11)) ddiissttuurrbbeedd ssttaarr--ffoorrmmiinngg ssuubb--ssttrruuccttuurreess wwiitthhiinn tthhee hhoosstt ggaallaaxxiieess ooff tthhee QQSSOOss,, aanndd ((22))
cclloossee,, ppoossssiibbllyy iinntteerraaccttiinngg ccoommppaanniioonnss.. TThhuuss,, tthhee pprrooppoosseedd HHSSTT oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll pprroovviiddee tthhee oonnllyy mmiissssiinngg
iinnggrreeddiieenntt iinn oouurr lloonngg--tteerrmm eeffffoorrtt ttoo iiddeennttiiffyy tthhee ddoommiinnaanntt mmeecchhaanniissmm ddrriivviinngg tthhee eeaarrllyy eeppoocchh ooff SSMMBBHH--hhoosstt
((ccoo--))eevvoolluuttiioonn.. IIff ssuucccceessssffuull,, tthhee ccoommbbiinneedd HHSSTT aanndd AALLMMAA eeffffoorrtt wwiillll bbee eexxtteennddeedd ttoo aa llaarrggeerr ssaammppllee,, bbaasseedd oonn
oouurr  oonn--ggooiinngg  AALLMMAA  ccyyccllee--44  oobbsseerrvvaattiioonnss  ooff  1122  aaddddiittiioonnaall  ssyysstteemmss..
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  IIGGMM

IIDD:: 1155221122
TThhee  bbrriigghhtteesstt  ggaallaaxxiieess  iinn  tthhee  fifirrsstt  770000  MMyyrr::  BBuuiillddiinngg  HHuubbbbllee''ss  lleeggaaccyy  ooff  llaarrggee
aarreeaa  IIRR  iimmaaggiinngg  ffoorr  JJWWSSTT  aanndd  bbeeyyoonndd

MMiicchheellee TTrreennttii

UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMeellbboouurrnnee
HHuubbbbllee''ss WWFFCC33 hhaass bbeeeenn aa ggaammee cchhaannggeerr ffoorr tthhee ssttuuddyy ooff eeaarrllyy ggaallaaxxyy ffoorrmmaattiioonn iinn tthhee fifirrsstt 770000 MMyyrr aafftteerr
tthhee BBiigg BBaanngg.. RReelliiaabbllee ssaammpplleess ooff ssoouurrcceess ttoo rreeddsshhiifftt zz~~1111,, wwhhiicchh ccaann bbee ddiissccoovveerreedd oonnllyy ffrroomm ssppaaccee,, aarree nnooww
ccoonnssttrraaiinniinngg tthhee eevvoolluuttiioonn ooff tthhee ggaallaaxxyy lluummiinnoossiittyy ffuunnccttiioonn iinnttoo tthhee eeppoocchh ooff rreeiioonniizzaattiioonn.. UUnneexxppeecctteeddllyy bbuutt
eexxcciittiinnggllyy,, tthhee rreecceenntt ssppeeccttrroossccooppiicc ccoonnfifirrmmaattiioonnss ooff LL>>LL** ggaallaaxxiieess aatt zz>>88..55 ddeemmoonnssttrraattee tthhaatt oobbjjeeccttss bbrriigghhtteerr
tthhaann oouurr oowwnn GGaallaaxxyy aarree aallrreeaaddyy pprreesseenntt 550000 MMyyrr aafftteerr tthhee BBiigg BBaanngg,, ccrreeaattiinngg aa cchhaalllleennggee ttoo ccuurrrreenntt
tthheeoorreettiiccaall//nnuummeerriiccaall mmooddeellss tthhaatt ssttrruuggggllee ttoo eexxppllaaiinn hhooww ggaallaaxxiieess ccaann ggrrooww ssoo lluummiinnoouuss ssoo qquuiicckkllyy.. YYeett,, tthhee
eexxiissttiinngg HHSSTT oobbsseerrvvaattiioonnss ddoo nnoott ccoovveerr ssuufffificciieenntt aarreeaa,, nnoorr ssaammppllee aa llaarrggee eennoouugghh ddiivveerrssiittyy ooff eennvviirroonnmmeennttss ttoo
pprroovviiddee aann uunnbbiiaasseedd ssaammppllee ooff ssoouurrcceess,, eessppeecciiaallllyy aatt zz~~99--1111 wwhheerree oonnllyy aa hhaannddffuull ooff bbrriigghhtt ccaannddiiddaatteess aarree
kknnoowwnn.. TToo ddoouubbllee tthhiiss ccuurrrreennttllyy iinnssuufffificciieenntt ssaammppllee ssiizzee,, ttoo ccoonnssttrraaiinn eeffffeeccttiivveellyy tthhee bbrriigghhtt--eenndd ooff tthhee ggaallaaxxyy
lluummiinnoossiittyy ffuunnccttiioonn aatt zz~~99--1100,, aanndd ttoo pprroovviiddee ttaarrggeettss ffoorr ffoollllooww--uupp iimmaaggiinngg aanndd ssppeeccttrroossccooppyy wwiitthh JJWWSSTT,, wwee
pprrooppoossee aa llaarrggee--aarreeaa ppuurree--ppaarraalllleell ssuurrvveeyy tthhaatt wwiillll ddiissccoovveerr tthhee BBrriigghhtteesstt ooff RReeiioonniizziinngg GGaallaaxxiieess ((BBooRRGG[[44JJWWSSTT]]))..
WWee wwiillll oobbsseerrvvee ~~558800 aarrccmmiinn^̂22 oovveerr 112255 ssiigghhttlliinneess iinn fifivvee WWFFCC33 bbaannddss ((00..3355 ttoo 11..77 mmiiccrroonn)) uussiinngg hhiigghh--
qquuaalliittyy ppuurree--ppaarraalllleell ooppppoorrttuunniittiieess aavvaaiillaabbllee iinn tthhee ccyyccllee ((33 oorrbbiittss oorr lloonnggeerr)).. TThheessee ppuubblliicc oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll
iiddeennttiiffyy mmoorree tthhaann 8800 iinnttrriinnssiiccaallllyy bbrriigghhtt ggaallaaxxiieess aatt zz~~88--1111,, iinnvveessttiiggaattee tthhee ccoonnnneeccttiioonn bbeettwweeeenn hhaalloo mmaassss,,
ssttaarr ffoorrmmaattiioonn aanndd ffeeeeddbbaacckk iinn pprrooggeenniittoorrss ooff ggrroouuppss aanndd cclluusstteerrss,, aanndd bbuuiilldd HHSSTT llaassttiinngg lleeggaaccyy ooff llaarrggee--aarreeaa,,
nneeaarr--IIRR  iimmaaggiinngg..
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
CCoossmmoollooggyy

IIDD:: 1155332200
PPrroobbiinngg  tthhee  ddaarrkk  uunniivveerrssee  wwiitthh  qquuaaddrruuppllyy  iimmaaggeedd  qquuaassaarrss

TToommmmaassoo TTrreeuu

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  LLooss  AAnnggeelleess
IIss LLCCDDMM tthhee ccoorrrreecctt mmooddeell oorr iiss tthhee rreecceenntt tteennssiioonn ooff HH00 ssuuggggeessttiivvee ooff nneeww pphhyyssiiccss?? WWhhaatt''ss tthhee nnaattuurree ooff
ddaarrkk eenneerrggyy?? WWhhaatt''ss tthhee sstteellllaarr iinniittiiaall mmaassss ffuunnccttiioonn ooff mmaassssiivvee ggaallaaxxiieess?? WWhhaatt''ss tthhee ssttrruuccttuurree ooff ddaarrkk mmaatttteerr
hhaallooss?? WWhhaatt iiss tthhee ssiizzee ooff aaccccrreettiioonn ddiisskkss?? HHooww ddooeess tthhee rreellaattiioonnsshhiipp bbeettwweeeenn qquuaassaarrss aanndd tthheeiirr hhoosstt ggaallaaxxiieess
eevvoollvvee wwiitthh rreeddsshhiifftt?? AAllll tthheessee qquueessttiioonnss ccaann bbee aaddddrreesssseedd bbyy ssttuuddyyiinngg qquuaaddrruuppllyy iimmaaggeedd qquuaassaarrss ((qquuaaddss))..
UUnnffoorrttuunnaatteellyy,, tthheessee oobbjjeeccttss aarree vveerryy rraarree oonn tthhee sskkyy aanndd tthhee pprreecciissiioonn ooff aallll tthheessee ssttuuddiieess iiss lliimmiitteedd bbyy
ssaammppllee ssiizzee,, ttyyppiiccaallllyy 1100--1155 ffoorr eeaacchh ccaassee.. WWee hhaavvee eemmbbaarrkkeedd iinn aa mmaajjoorr ccaammppaaiiggnn ttoo ddiissccoovveerr aanndd ffoollllooww--uupp
mmaannyy nneeww qquuaaddss.. WWee pprrooppoossee hheerree ttoo oobbsseerrvvee 1133 nneeww ssyysstteemmss.. TThhiiss pprrooppoossaall wwiillll eeffffeeccttiivveellyy mmoorree tthhaann
ddoouubbllee ccuurrrreenntt ssaammpplleess ffoorr eeaacchh aapppplliiccaattiioonn aanndd tthhuuss eennaabbllee ssuubbssttaannttiiaall pprrooggrreessss oonn aallll ffrroonnttss ((ee..gg.. ~~11..44%%
pprreecciissiioonn oonn HH00 ffrroomm ttiimmee ddeellaayyss aanndd ddiiffffeerreennttiiaattiinngg CChhaabbrriieerr aanndd SSaallppeetteerr iinniittiiaall mmaassss ffuunnccttiioonn aatt 9955%%CCLL ffrroomm
mmiiccrroolleennssiinngg))..
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SSoollaarr  SSyysstteemm

IIDD:: 1155221133
AA  PPuurree  PPaarraalllleell  ssuurrvveeyy  ooff  tthhee  ccoolloorrss  ooff  ssmmaallll  ttrraannss--NNeeppttuunniiaann  oobbjjeeccttss  ttoo
ccoonnssttrraaiinn  tthhee  ccoolllliissiioonnaall  hhiissttoorryy  ooff  tthhee  OOuutteerr  SSoollaarr  SSyysstteemm

DDaavviidd TTrriilllliinngg

NNoorrtthheerrnn  AArriizzoonnaa  UUnniivveerrssiittyy
WWee pprrooppoossee ttoo uussee 115500 PPuurree PPaarraalllleell AACCSS//WWFFCC oorrbbiittss wwiitthhiinn 55 ddeeggrreeeess ooff tthhee eecclliippttiicc ttoo sseeaarrcchh ffoorr ffaaiinntt
((RR>>2255)) ttrraannss--NNeeppttuunniiaann oobbjjeeccttss ((TTNNOOss)).. BBaasseedd oonn oouurr pprriioorr eexxppeerriieennccee wwee eexxppeecctt ttoo ddiissccoovveerr 5500 ffaaiinntt TTNNOOss,,
2244 ooff wwhhiicchh wwiillll bbee mmeemmbbeerrss ooff tthhee ddyynnaammiiccaallllyy iissoollaatteedd ccoolldd ccllaassssiiccaall ssuubbppooppuullaattiioonn.. WWee pprreeddiicctt,, bbaasseedd oonn
tthheeoorryy aanndd pprreelliimmiinnaarryy oobbsseerrvvaattiioonnaall eevviiddeennccee,, tthhaatt ccoolldd ccllaassssiiccaall TTNNOOss tthhaatt aarree ssmmaalllleerr tthhaann aann oobbsseerrvveedd
bbrreeaakk iinn tthhee ssiizzee ddiissttrriibbuuttiioonn sshhoouulldd bbee ssiiggnniifificcaannttllyy bblluueerr tthhaann llaarrggee ccoolldd ccllaassssiiccaall TTNNOOss dduuee ttoo oonnggooiinngg
ccoolllliissiioonnaall eevvoolluuttiioonn ooff tthhoossee ssmmaallll bbooddiieess.. WWee wwiillll oobbttaaiinn VV--II ccoolloorrss ffoorr aallll ddeetteecctteedd TTNNOOss,, aalllloowwiinngg aa
ssttaattiissttiiccaallllyy ssiiggnniifificcaanntt tteesstt ooff tthhee hhyyppootthheessiizzeedd ccoolloorr ddiiffffeerreennccee ffoorr ssmmaallll ccoolldd ccllaassssiiccaallss.. IIff ssmmaalllleerr ccoolldd
ccllaassssiiccaallss eexxhhiibbiitt bblluueerr ccoolloorrss tthhaann llaarrggee ccoolldd ccllaassssiiccaallss tthheenn tthhee nnaattuurree ooff tthhee bbrreeaakk iinn tthhee ssiizzee ddiissttrriibbuuttiioonn iiss
ccoolllliissiioonnaall.. OOnn tthhee ccoonnttrraarryy,, iiff tthhee ssmmaallll ccoolldd ccllaassssiiccaallss aarree aass rreedd aass tthheeiirr llaarrggeerr ccoouunntteerrppaarrttss tthheenn tthhee bbrreeaakk
iinnsstteeaadd iiss mmoosstt lliikkeellyy pprriimmoorrddiiaall aanndd aa pprroodduucctt ooff tthhee eennvviirroonnmmeenntt iinn wwhhiicchh tthheessee oobbjjeeccttss ffoorrmmeedd.. WWee hhaavvee
eexxtteennssiivvee eexxppeerriieennccee ddeetteeccttiinngg ffaaiinntt TTNNOOss iinn HHSSTT ddaattaa.. TThhiiss wweellll--ppoosseedd eexxppeerriimmeenntt wwiillll ooffffeerr ffoorr tthhee fifirrsstt ttiimmee
ddiirreecctt oobbsseerrvvaattiioonnaall eevviiddeennccee aabboouutt tthhee bbrrooaadd ccoolllliissiioonnaall hhiissttoorryy ooff tthhee oouutteerr SSoollaarr SSyysstteemm aanndd iiss oonnllyy ppoossssiibbllee
wwiitthh  HHSSTT..
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  IIGGMM

IIDD:: 1155332211
DDiirreecctt  CCoonnssttrraaiinnttss  oonn  tthhee  TTeemmppeerraattuurree  aanndd  IIoonniizzaattiioonn  ooff  LLooww--RReeddsshhiifftt  OO  VVII
AAbbssoorrbbeerrss  ffrroomm  UUllttrraa--HHiigghh  RReessoolluuttiioonn  SSppeeccttrroossccooppyy  ooff  HH11882211++664433

TToodddd TTrriipppp

UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaassssaacchhuusseettttss  --  AAmmhheerrsstt
TThhee OOVVII ddoouubblleett iinn llooww--zz QQSSOO aabbssoorrppttiioonn ssyysstteemmss ccaann pprroovviiddee vvaalluuaabbllee ccoonnssttrraaiinnttss oonn tthhee mmaassss aanndd pphhyyssiiccss ooff
hhiigghhllyy iioonniizzeedd ggaass iinn ggaallaaxxyy hhaallooss aanndd tthhee IIGGMM.. HHoowweevveerr,, uussee ooff tthhee OOVVII ddoouubblleett iiss ssttiillll hhaammppeerreedd bbyy
uunncceerrttaaiinnttyy rreeggaarrddiinngg tthhee pphhyyssiiccaall nnaattuurree ooff tthheessee aabbssoorrbbeerrss.. EEiigghhtt OOVVII aabbssoorrppttiioonn ssyysstteemmss hhaavvee bbeeeenn
ddeetteecctteedd oonn tthhee ssiigghhtt lliinnee ttoo tthhee llooww--rreeddsshhiifftt QQSSOO HH11882211++664433 wwiitthh HHSSTT++SSTTIISS aanndd FFUUSSEE.. CCaarreeffuull iinnssppeeccttiioonn ooff
tthheessee aabbssoorrbbeerrss ((oobbsseerrvveedd wwiitthh tthhee SSTTIISS EE114400MM eecchheellllee)) rreevveeaallss nnaarrrrooww ppeeaakkss aanndd iinnflfleeccttiioonnss iinn tthhee OOVVII
pprroofifilleess tthhaatt aarree cclloosseellyy aalliiggnneedd wwiitthh wweellll--ddeetteecctteedd nnaarrrrooww HHII aanndd SSiiIIIIII ccoommppoonneennttss aatt tthhee ssaammee rreeddsshhiiffttss.. TThhiiss
tteennttaattiivveellyy ssuuggggeessttss tthhaatt tthhee OOVVII pprroofifilleess ccoonnttaaiinn nnaarrrrooww ccoommppoonneennttss aatt ccooooll tteemmppeerraattuurreess.. HHoowweevveerr,, tthhee
EE114400MM ssppeeccttrraall rreessoolluuttiioonn iiss nnoott aaddeeqquuaattee ttoo ccoonnssttrraaiinn tthhee lliinnee wwiiddtthhss ooff tthheessee bblleennddeedd ccoommppoonneennttss
aaccccuurraatteellyy eennoouugghh ttoo ssuuppppoorrtt fifirrmm ccoonncclluussiioonnss.. WWee pprrooppoossee ttoo uussee tthhee EE114400HH eecchheellllee mmooddee ooff SSTTIISS ttoo
oobbsseerrvvee HH11882211++664433 wwiitthh uullttrraa--hhiigghh ssppeeccttrraall rreessoolluuttiioonn ((RR == 111155,,000000)) ttoo ppllaaccee ddiirreecctt ccoonnssttrraaiinnttss oonn tthhee
tteemmppeerraattuurree ooff tthhee OOVVII--bbeeaarriinngg ggaass bbaasseedd oonn tthhee OOVVII lliinnee wwiiddtthhss.. WWee wwiillll aallssoo mmeeaassuurree mmoorree pprreecciissee cceennttrrooiiddss
ffoorr tthhee OOVVII,, SSiiIIIIII,, aanndd HHII aabbssoorrppttiioonn ccoommppoonneennttss aanndd mmoorree aaccccuurraatteellyy ddeeccoommppoossee tthhee mmuullttiiccoommppoonneenntt bblleennddss iinn
mmaannyy ooff tthhee aabbssoorrbbeerrss.. IInn aaddddiittiioonn ttoo pprroobbiinngg tthhee pphhyyssiiccss ooff eexxttrraaggaallaaccttiicc OOVVII ssyysstteemmss,, tthhee ssppeeccttrraa wwiillll
pprroovviiddee  aa  wweeaalltthh  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  MMiillkkyy  WWaayy  IISSMM  aanndd  tthhee  llooww--rreeddsshhiifftt  LLyyaa  ffoorreesstt..
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
CCoossmmoollooggyy

IIDD:: 1155008899
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 ccaann 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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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
MMaassssiivvee  BBllaacckk  HHoolleess  AAnndd  TThheeiirr  HHoosstt  GGaallaaxxiieess

IIDD:: 1155226600
UUllttrraavviioolleett  EEcchhooeess  ooff  QQuuaassaarr  AAccccrreettiioonn  DDiisskkss

JJoonnaatthhaann TTrruummpp

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCoonnnneeccttiiccuutt
WWee pprrooppoossee aa nnoovveell uullttrraavviioolleett mmoonniittoorriinngg ccaammppaaiiggnn wwiitthh WWFFCC33//UUVVIISS ttoo mmeeaassuurree qquuaassaarr aaccccrreettiioonn ddiisskk
ssttrruuccttuurree.. TThhee bbuullkk ooff ssuuppeerrmmaassssiivvee bbllaacckk hhoollee ggrroowwtthh ooccccuurrss iinn lluummiinnoouuss qquuaassaarr pphhaasseess ooff rraappiidd aaccccrreettiioonn,,
yyeett tthhee ggoovveerrnniinngg pphhyyssiiccss rreemmaaiinnss ppoooorrllyy uunnddeerrssttoooodd.. CCoonnttiinnuuuumm rreevveerrbbeerraattiioonn mmaappppiinngg ((RRMM)) mmeeaassuurreess tthhee
aaccccrreettiioonn ddiisskk ssiizzee vviiaa tthhee ttiimmee llaagg bbeettwweeeenn sshhoorrtt-- aanndd lloonngg--wwaavveelleennggtthh eemmiissssiioonn:: tthhee pprrooppoosseedd UUVV mmoonniittoorriinngg
ffoorrmmss tthhee ffoouunnddaattiioonn ffoorr ssiimmuullttaanneeoouuss ooppttiiccaall oobbsseerrvvaattiioonnss ((eexxppeecctteedd ttoo ccoonnttiinnuuee ffoorr oouurr qquuaassaarrss tthhrroouugghh
22001199)).. CCuurrrreennttllyy oonnllyy 44 SSeeyyffeerrtt AAGGNNss hhaavvee UUVV//ooppttiiccaall RRMM aaccccrreettiioonn--ddiisskk ssiizzeess,, aallll llooww--lluummiinnoossiittyy aanndd aatt
zz<<00..0022.. WWee pprrooppoossee ttoo mmoonniittoorr 55 nneeww qquuaassaarrss,, ssppaannnniinngg aann oorrddeerr ooff mmaaggnniittuuddee hhiigghheerr aaccccrreettiioonn rraattee aanndd oouutt
ttoo zz~~11.. TThhee 55 qquuaassaarr ttaarrggeettss aarree ddrraawwnn ffrroomm SSDDSSSS--RRMM,, aa ppiioonneeeerriinngg mmuullttii--oobbjjeecctt ssppeeccttrroossccooppiicc RRMM ccaammppaaiiggnn,,
aanndd hhaavvee bbeeeenn mmoonniittoorreedd wwiitthh ooppttiiccaall pphhoottoommeettrryy aanndd ssppeeccttrroossccooppyy ssiinnccee 22001144.. TThhee hhiigghheerr lluummiinnoossiittyy aanndd
aaccccuurraattee RRMM mmaasssseess ooff oouurr ssaammppllee eennaabbllee tthhee fifirrsstt mmeeaassuurreemmeennttss ooff aaccccrreettiioonn--rraattee eeffffeeccttss oonn aaccccrreettiioonn--ddiisskk
ssiizzee,, wwiitthh UUVV mmoonniittoorriinngg ddiirreeccttllyy pprroobbiinngg cchhaannggeess iinn tthhee iinnnneerr ddiisskk ssuuggggeesstteedd bbyy tthheeoorryy aanndd pprreevviioouuss iinnddiirreecctt
oobbsseerrvvaattiioonnss.. OOuurr pprrooppoosseedd HHSSTT mmoonniittoorriinngg ccaammppaaiiggnn iiss uunnuussuuaallllyy eefffificciieenntt,, ttaarrggeettiinngg 55 qquuaassaarrss ppeerr oorrbbiitt
uussiinngg tthhee DDAASSHH mmeetthhoodd wwiitthh UUVVIISS ssuubbaarrrraayy rreeaaddoouuttss.. WWee uussee ssiimmuullaattiioonnss ttoo ddeemmoonnssttrraattee tthhaatt oouurr 22--ddaayy
ccaaddeennccee oovveerr 3322 eeppoocchhss wwiillll aaccccuurraatteellyy mmeeaassuurree ccoonnttiinnuuuumm llaaggss aanndd aaccccrreettiioonn--ddiisskk ssttrruuccttuurree.. UUllttrraavviioolleett
mmoonniittoorriinngg ooff tthheessee 55 qquuaassaarrss wwiillll eennaabbllee ccrriittiiccaall nneeww mmeeaassuurreemmeennttss ooff aaccccrreettiioonn--ddiisskk ssttrruuccttuurree dduurriinngg tthhee
rraappiidd  aaccccrreettiioonn  mmooddee  tthhaatt  ddoommiinnaatteess  bbllaacckk  hhoollee  ggrroowwtthh..
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
CCoossmmoollooggyy

IIDD:: 1155115500
LLooccaall  VVooiidd  RReeflfleexx::  IIRR  TTRRGGBB  DDiissttaanncceess  ttoo  OObbssccuurreedd  GGaallaaxxiieess  aatt  tthhee  SSoouutthh
SSuuppeerrggaallaaccttiicc  PPoollee

RR.. TTuullllyy

UUnniivveerrssiittyy  ooff  HHaawwaaiiii
OOuurr ggaallaaxxyy lliieess iinn aa tthhiinn sshheeeett tthhaatt iiss ppaarrtt ooff aa wwaallll ooff tthhee LLooccaall VVooiidd.. IItt iiss nnooww eevviiddeenntt tthhaatt oouurr `̀LLooccaall
SShheeeett'' hhaass aa ppeeccuulliiaarr vveelloocciittyy ooff sseevveerraall hhuunnddrreedd kkmm//ss aawwaayy ffrroomm tthhee vvooiidd.. FFuurrtthheerr,, iitt iiss eevviiddeenntt tthhaatt tthheerree iiss
aa ccoommpprreessssiioonn oonnttoo tthhee LLooccaall SShheeeett,, wwiitthh ggaallaaxxiieess aabboovvee aanndd bbeellooww tthhee sshheeeett eexxhhiibbiittiinngg ppeeccuulliiaarr vveelloocciittiieess
ttoowwaarrdd uuss.. TThhiiss ttrreenndd wwaass ccoonnfifirrmmeedd wwiitthh HHSSTT oobbsseerrvvaattiioonnss ooff aa lloonneellyy ggaallaaxxyy ttoowwaarrdd tthhee vvooiidd cceenntteerr..
GGaallaaxxiieess iinn tthhee ooppppoossiittee ddiirreeccttiioonn aallssoo hhaavvee ppeeccuulliiaarr vveelloocciittiieess ttoowwaarrdd uuss.. HHoowweevveerr,, ggaallaaxxiieess wwiitthh ggoooodd
ddiissttaanncceess iinn tthhee sseeccttoorr ooppppoosseedd ttoo tthhee vvooiidd lliiee aatt ssuufffificciieenntt aanngglleess tthhaatt oonnllyy mmooddeerraattee ffrraaccttiioonnss ooff tthheeiirr
aannoommaalloouuss rraaddiiaall mmoottiioonnss aarree ddiirreecctteedd aawwaayy ffrroomm tthhee vvooiidd.. TThheerree aarree ggoooodd nneeaarrbbyy ccaannddiiddaatteess ttoo tteesstt tthhee
hhyyppootthheessiiss ooff ccoommpprreessssiioonn ttoowwaarrdd tthhee LLooccaall SShheeeett bbuutt tthheeyy lliiee iinn tthhee zzoonnee ooff oobbssccuurraattiioonn,, rreeqquuiirriinngg
oobbsseerrvvaattiioonnss iinn tthhee iinnffrraarreedd.. EExxppeerriieennccee hhaass sshhoowwnn tthhaatt tthhee mmeeaassuurreemmeennttss aarree ppoossssiibbllee wwiitthh tthhee ttiipp ooff tthhee
rreedd ggiiaanntt bbrraanncchh mmeetthhoodd,, nnooww wweellll ccaalliibbrraatteedd.. TThhee eexxppeerriimmeenntt iiss iimmppoorrttaanntt bbeeccaauussee tthhee mmeeaassuurreemmeenntt iinn tthhee
vvooiidd aannttii--aappeexx ccoouupplleedd wwiitthh aann eexxiissttiinngg ssaammppllee ooff ddiissttaanncceess ttoo ssiiggnniifificcaanntt rreeddsshhiiffttss wwiillll ggiivvee tthhee aabbssoolluuttee
aammpplliittuuddee ooff eexxppaannssiioonn ooff tthhee LLooccaall VVooiidd.. TThhee eexxppaannssiioonn vveelloocciittyy ooff aa vvooiidd ddeeppeennddss oonn tthhee ssiizzee aanndd
eemmppttiinneessss ooff tthhee vvooiidd aanndd oonn ccoossmmoollooggiiccaall ppaarraammeetteerrss.. TThhee mmeeaassuurreemmeenntt ccaann oonnllyy rreeaalliissttiiccaallllyy bbee ccaarrrriieedd oouutt
aatt  tthhiiss  bboouunnddaarryy  ooff  tthhee  LLooccaall  VVooiidd  aanndd  rreeqquuiirreess  aa  ffoouunnddaattiioonn  iinn  tthhee  mmoottiioonnss  ooff  ggaallaaxxiieess  iinn  tthhee  aannttii--vvooiidd  ddiirreeccttiioonn..
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GGeettttiinngg  tthhee  ssiiggmmaa  iinn  tthhee  MM__BBHH  --  ssiiggmmaa  rreellaattiioonn  rriigghhtt

RRooeellaanndd vvaann  ddeerr  MMaarreell

SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee

TThhee rreellaattiioonn bbeettwweeeenn tthhee mmaassss ooff tthhee cceennttrraall ssuuppeerrmmaassssiivvee bbllaacckk hhoollee ((MM__BBHH)) aanndd tthhee vveelloocciittyy ddiissppeerrssiioonn ooff
iittss hhoosstt sspphheerrooiidd ((ssiiggmmaa)) iiss ffuunnddaammeennttaall ffoorr oouurr uunnddeerrssttaannddiinngg ooff ggaallaaxxyy eevvoolluuttiioonn aanndd iittss rreellaattiioonn ttoo tthheeiirr
nnuucclleeii.. CCoorrrreessppoonnddiinnggllyy mmaannyy HHSSTT oorrbbiittss hhaavvee bbeeeenn iinnvveesstteedd iinn ddeetteerrmmiinniinngg aaccccuurraattee MM__BBHH mmaasssseess..
SSuurrpprriissiinnggllyy lliittttllee hhaass bbeeeenn ddoonnee oonn ssttaannddaarrddiizziinngg tthhee ootthheerr aaxxiiss,, ii..ee.. ssiiggmmaa mmeeaassuurreemmeennttss.. TThheessee vvaalluueess aarree
oofftteenn ddeerriivveedd ffrroomm vvaarriioouuss lloonngg--sslliitt ddaattaasseettss aatt ddiiffffeerreenntt pphhyyssiiccaall rraaddiiii ooff tthhee ggaallaaxxyy aanndd nnoo hhoommooggeenneeoouuss
ddeefifinniittiioonn hhaass bbeeeenn ggiivveenn.. WWee pprrooppoossee ttoo rreemmeeddyy tthhiiss ssiittuuaattiioonn bbyy uussiinngg oouurr ddaattaasseett ooff MMUUSSEE aanndd PPPPAAKK
kkiinneemmaattiicc mmaappss oouutt ttoo 11 RR__ee ooff ggaallaaxxiieess wwiitthh aa sseeccuurree bbllaacckk hhoollee mmaassss.. TThheessee ddaattaa aarree uusseeffuull ffoorr llaarrggee ssccaallee
kkiinneemmaattiiccss,, hhoowweevveerr,, oobbttaaiinniinngg vveelloocciittyy ddiissppeerrssiioonnss aatt ssmmaallll rraaddiiii iiss nnoott ppoossssiibbllee.. TToo mmeeaassuurree vveelloocciittyy
ddiissppeerrssiioonnss aatt ssmmaallll rraaddiiii wwee rreeqquuiirree hhiigghh--ssppaattiiaall rreessoolluuttiioonn ssppeeccttrroossccooppyy aass pprroovviiddeedd bbyy HHSSTT//SSTTIISS.. IInn aaddddttiioonn,,
hhiigghh--rreessoolluuttiioonn pphhoottoommeettrriicc ddaattaa iiss nneeeeddeedd ttoo ddeefifinnee ccoonnssiisstteenntt aappeerrttuurreess iinn eeaacchh ggaallaaxxyy.. WWee tthheerreeffoorree
pprrooppoossee ttoo uussee tthhee uunniiqquuee ccaappaabbiilliittiieess ooff HHSSTT aanndd hhaarrvveesstt yyeeaarrss ooff eeffffoorrttss ttoo ccoolllleecctt aarrcchhiivvaall ssppeeccttrroossccooppiicc
aanndd iimmaaggiinngg ddaattaa ffoorr BBHH hhoosstt ggaallaaxxiieess.. TThhiiss wwiillll aallllooww ccrreeaattiinngg aa ccaattaalloogg ooff ssiiggmmaa vvaalluueess,, ccaallccuullaatteedd iinn vvaarriioouuss
wwaayyss  aanndd  aatt  vvaarriioouuss  rraaddiiii  aanndd  ttoo  rree--ccaalliibbrraattee  tthhee  MM__BBHH  --  ssiiggmmaa  rreellaattiioonn..
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SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss
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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 1100000000 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 ttrreennddss ffrroomm 1155 ddeetteeccttiioonnss
ffoorr TTyyppee IIII--PPllaatteeaauu SSNNee aappppeeaarr ttoo bbee rreedd ssuuppeerrggiiaanntt pprrooggeenniittoorrss ooff rreellaattiivveellyy llooww mmaassss ((88 ttoo 1177 MMssuunn)) ----
aalltthhoouugghh tthhiiss uuppppeerr mmaassss lliimmiitt ssttiillll rreeqquuiirreess tteessttiinngg ---- aanndd wwaarrmmeerr,, eennvveellooppee--ssttrriippppeedd ssuuppeerrggiiaanntt pprrooggeenniittoorrss ffoorr
55 TTyyppee IIIIbb SSNNee.. AAddddiittiioonnaallllyy,, eevviiddeennccee iiss aaccccuummuullaattiinngg tthhaatt ssoommee TTyyppee IIII--nnaarrrrooww SSNNee mmaayy aarriissee ffrroomm eexxppllooddiinngg
ssttaarrss iinn aa lluummiinnoouuss bblluuee vvaarriiaabbllee pphhaassee.. HHoowweevveerr,, tthhee nnaattuurree ooff tthhee pprrooggeenniittoorrss ooff TTyyppee IIbb//cc SSNNee,, aa ssuubbsseett ooff
wwhhiicchh aarree aassssoocciiaatteedd wwiitthh ggaammmmaa--rraayy bbuurrssttss,, ssttiillll rreemmaaiinnss aammbbiigguuoouuss.. FFuurrtthheerrmmoorree,, wwee ccoonnttiinnuuee iinn tthhee
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,, aanndd 2200 tthhrroouugghh 2244 wwee hhaavvee hhaadd ggrreeaatt ssuucccceessss wwiitthh
oouurr aapppprroovveedd TTooOO pprrooggrraammss.. AAss ooff tthhiiss pprrooppoossaall ddeeaaddlliinnee,, wwee hhaavvee aallrreeaaddyy ttrriiggggeerreedd oonn SSNN 22001166jjbbuu wwiitthh oouurr
CCyyccllee 2244 pprrooggrraamm.. WWee tthheerreeffoorree pprrooppoossee ttoo ccoonnttiinnuuee tthhiiss pprroojjeecctt iinn CCyycclleess 2255 aanndd 2266,, ttoo ddeetteerrmmiinnee tthhee
iiddeennttiittiieess  ooff  tthhee  pprrooggeenniittoorrss  ooff  88  SSNNee  wwiitthhiinn  aabboouutt  2200  MMppcc  tthhrroouugghh  TTooOO  oobbsseerrvvaattiioonnss  uussiinngg  WWFFCC33//UUVVIISS..
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FFiinnaallllyy,,  tthhee  PPrrooggeenniittoorr  ooff  tthhee  TTyyppee  IIbb  iiPPTTFF1133bbvvnn

SScchhuuyylleerr VVaann  DDyykk

CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy
SSuuppeerrnnoovvaaee ((SSNNee)) aarree aammoonngg tthhee mmoosstt ppoowweerrffuull eevveennttss iinn tthhee UUnniivveerrssee aanndd hhaavvee aa pprrooffoouunndd iinnflfluueennccee oonn
ggaallaaxxyy eevvoolluuttiioonn.. WWhheerreeaass wwee hhaavvee bbeeeenn aabbllee ttoo iiddeennttiiffyy tthhee lluummiinnoouuss rreedd ssuuppeerrggiiaanntt pprrooggeenniittoorr ssttaarrss ooff tthhee
mmoosstt ccoommmmoonn ccoorree--ccoollllaappssee eexxpplloossiioonnss,, tthhee hhyyddrrooggeenn--rriicchh TTyyppee IIII,, tthhee pprrooggeenniittoorrss ooff hhyyddrrooggeenn--ppoooorr TTyyppee IIbb
aanndd TTyyppee IIcc hhaavvee bbeeeenn ffaarr mmoorree eelluussiivvee.. TToo ssttrriipp aawwaayy aa SSNN IIbb//cc pprrooggeenniittoorr''ss oouutteerr llaayyeerrss,, tthheeoorreettiiccaall mmooddeellss
wwiitthh eeiitthheerr ((aa)) aa hhiigghhllyy--mmaassssiivvee ssttaarr wwiitthh pprrooddiiggiioouuss wwiinnddss dduurriinngg tthhee WWoollff--RRaayyeett pphhaassee oorr ((bb)) aa ssoommeewwhhaatt
lloowweerr--mmaassss ssttaarr iinn aa cclloossee,, mmaassss--eexxcchhaannggee bbiinnaarryy ssyysstteemm hhaavvee bbeeeenn pprrooppoosseedd.. OOnnee eexxaammppllee eexxiissttss ssoo ffaarr ooff aa
pprrooggeenniittoorr iiddeennttiifificcaattiioonn,, ffoorr tthhee SSNN IIbb iiPPTTFF1133bbvvnn iinn NNGGCC 55880066.. BBootthh mmooddeellss hhaavvee bbeeeenn iinnvvookkeedd ttoo eexxppllaaiinn tthhiiss
eevveenntt,, aalltthhoouugghh mmoosstt eevviiddeennccee ttoo ddaattee ppooiinnttss ttoowwaarrdd tthhee bbiinnaarryy mmooddeell.. OOuurr ccoommbbiinneedd tteeaamm oobbsseerrvveedd tthhiiss SSNN
wwiitthh WWFFCC33 iinn CCyyccllee 2222,, aabboouutt 22 yyeeaarrss aafftteerr eexxpplloossiioonn,, ttoo iinnvveessttiiggaattee wwhheetthheerr tthhee pprrooggeenniittoorr hhaadd ddiissaappppeeaarreedd..
AAss aa rreessuulltt,, wwee wweerree aabbllee ttoo rreeppoorrtt tthhaatt iinnddeeeedd iitt hhaadd.. WWee aallssoo aatttteemmpptteedd ttoo bbeetttteerr cchhaarraacctteerriizzee tthhee nnaattuurree
ooff tthhee pprrooggeenniittoorr bbyy ssuubbttrraaccttiinngg oouurr iimmaaggeess ffrroomm tthhee pprree--eexxpplloossiioonn HHSSTT ddaattaa.. UUnnffoorrttuunnaatteellyy,, tthhee oolldd SSNN wwaass
aappppaarreennttllyy ssttiillll ccoonnssppiiccuuoouussllyy pprreesseenntt.. WWee tthheerreeffoorree pprrooppoossee ttoo rreeiimmaaggee tthhee SSNN ssiittee,, wwhheenn tthhee SSNN sshhoouulldd tthheenn
bbee wweellll bbeellooww ddeetteeccttaabbiilliittyy,, ttoo pprroodduuccee hhiigghh--qquuaalliittyy tteemmppllaatteess ooff tthhee hhoosstt ggaallaaxxyy ffoorr ssuubbttrraaccttiioonn.. WWee ccaann tthheenn
fifinnaallllyy ffuullllyy rreevveeaall tthhee pprrooggeenniittoorr aanndd uunnddeerrssttaanndd iittss ttrruuee nnaattuurree.. iiPPTTFF1133bbvvnn iiss oonnee ooff tthhee mmoosstt iimmppoorrttaanntt
hhiissttoorriiccaall SSNNee aanndd wwiillll mmoosstt pprroobbaabbllyy bbee tthhee bbeesstt aavvaaiillaabbllee ccaassee ooff aa SSNN IIbb pprrooggeenniittoorr ffoorr HHSSTT''ss rreemmaaiinniinngg
lliiffeettiimmee..  IItt  iiss  iimmppeerraattiivvee  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  nnaattuurree  ooff  tthhiiss  SSNN  aanndd  iittss  pprrooggeenniittoorr  oobbjjeecctt..
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CCoooorrddiinnaatteedd  FFaarr--UUllttrraavviioolleett  aanndd  RRaaddiioo  OObbsseerrvvaattiioonnss  ooff  tthhee  FFeeeeddbbaacckk  EEnnggiinnee  iinn
QQuuaassaarr  MMrrkk  223311

SSyyllvvaaiinn VVeeiilllleeuuxx

UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaarryyllaanndd
TThhee pprrooppoosseedd CCOOSS ffaarr--uullttrraavviioolleett ((FFUUVV)) ssppeeccttrroossccooppiicc oobbsseerrvvaattiioonnss ttaarrggeett tthhee cceennttrraall eennggiinnee ooff MMrrkk 223311,, tthhee
aarrcchheettyyppee ooff qquuaassaarr ffeeeeddbbaacckk iinn aaccttiioonn.. CCoommppaarriissoonnss ooff oouurr rreecceenntt FFUUVV CCOOSS ssppeeccttrraa ooff tthhiiss oobbjjeecctt wwiitthh nnooiissyy
2200--yyeeaarr oolldd aarrcchhiivvaall FFOOSS ssppeeccttrraa iinnddiiccaatteess aa ppoossssiibbllee ""ssoofftteenniinngg"" ooff tthhee FFUUVV ccoonnttiinnuuuumm aanndd tthhee ddiissaappppeeaarraannccee
ooff tthhee CC IIVV bbrrooaadd--aabbssoorrppttiioonn lliinnee ((BBAALL)) wwiinndd ffeeaattuurree iinn rreecceenntt yyeeaarrss.. MMrrkk 223311 wwaass iinn aa hhiigghh BBllaazzaarr--lliikkee rraaddiioo
ssttaattee ffoorr aallll ooff tthhee rreecceenntt oobbsseerrvvaattiioonnss,, bbuutt iinn aa llooww rraaddiioo ssttaattee dduurriinngg tthhee FFOOSS oobbsseerrvvaattiioonnss.. TThheessee tteennttaattiivvee
rreessuullttss ssuuggggeesstt aann aaccccrreettiioonn ddiisskk -- jjeett -- wwiinndd ccoonnnneeccttiioonn,, wwhheerree tthhee CC IIVV BBAALL wwiinndd iiss ssuupppprreesssseedd aanndd tthhee iinnnneerr
rreeggiioonnss ooff tthhee FFUUVV ccoonnttiinnuuuumm--eemmiittttiinngg ddiisskk aarree eevvaaccuuaatteedd wwhheenn tthhee rraaddiioo jjeett iiss ttuurrnneedd oonn.. TThhee nneeww HHSSTT
oobbsseerrvvaattiioonn wwiillll bbee ttrriiggggeerreedd iinn aa nnoonn--ddiissrruuppttiivvee mmooddee wwhheenn MMrrkk 223311 iiss iinn aa llooww rraaddiioo ssttaattee,, bbaasseedd oonn oouurr 1144 --
1188 GGHHzz rraaddiioo mmoonniittoorriinngg pprrooggrraamm.. TToo ffaacciilliittaattee ccoommppaarriissoonnss bbeettwweeeenn llooww aanndd hhiigghh rraaddiioo ssttaattee oobbsseerrvvaattiioonnss,,
tthhee nneeww CCOOSS ddaattaa wwiillll bbee oobbttaaiinneedd uussiinngg eexxaaccttllyy tthhee ssaammee CCOOSS sseettttiinngg aanndd eexxppoossuurree ttiimmee aass iinn oouurr pprreevviioouuss
oobbsseerrvvaattiioonnss.. TThheessee ddaattaa wwiillll aallllooww uuss ttoo vveerriiffyy iiff tthhee CC IIVV BBAALL wwiinndd rreeaappppeeaarrss wwhheenn tthhee jjeett iiss ttuurrnneedd ooffff aanndd
iiff tthhee FFUUVV ssppeeccttrruumm hhaarrddeennss aass aa ccoonnsseeqquueennccee ooff tthhiiss ssttaattee cchhaannggee,, oorr iiff tthhee aanneeccddoottaall eevviiddeennccee wwee rreeppoorrtteedd
wwaass ccooiinncciiddeennttaall aanndd aa ccoonnsseeqquueennccyy ooff eevveennttss uunnrreellaatteedd ttoo tthhee rraaddiioo jjeett.. EEiitthheerr wwaayy,, tthhee nneeww oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll
sshheedd nneeww lliigghhtt oonn tthhee lloonngg--ssttaannddiinngg iissssuueess ooff tthhee llaauunncchhiinngg ooff rreellaattiivviissttiicc jjeettss aanndd ffaasstt wwiinnddss aanndd tthhee iimmppaacctt
ooff jjeett aanndd wwiinndd ffoorrmmaattiioonn oonn tthhee aaccccrreettiioonn flflooww iinn ggeenneerraall.. TThheessee ssaammee jjeettss aanndd wwiinnddss aarree bbeelliieevveedd ttoo hhaavvee aa
ccrruucciiaall  iimmppaacctt  oonn  ggaallaaxxyy  eevvoolluuttiioonn..
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SSoollaarr  SSyysstteemm

IIDD:: 1155226611
TThhee  PPlluuttoo  SSyysstteemm  iinn  tthhee  PPoosstt--NNeeww  HHoorriizzoonnss  EErraa::  OOppppoossiittiioonn  EEffffeeccttss,,  RRoottaattiioonnss,,
aanndd  OOrrbbiittaall  SSttaabbiilliittyy

AAnnnnee VVeerrbbiisscceerr

TThhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  VViirrggiinniiaa
FFoolllloowwiinngg tthhee NNeeww HHoorriizzoonnss flflyybbyy iinn 22001155,, wwee pprrooppoossee aa ttwwoo--ccyyccllee pprrooggrraamm ttoo oobbsseerrvvee PPlluuttoo aanndd iittss fifivvee
mmoooonnss iinn tthhee ppoosstt--eennccoouunntteerr eerraa,, bbuuiillddiinngg oonn tthhee rriicchh lleeggaaccyy ooff oobbsseerrvvaattiioonnss oobbttaaiinneedd dduurriinngg aanndd pprriioorr ttoo tthhee
hhiissttoorriicc flflyybbyy.. AAtt ooppppoossiittiioonn iinn CCyycclleess 2255--2266,, tthhee PPlluuttoo ssyysstteemm iiss vviissiibbllee aatt tthhee ssmmaalllleesstt ssoollaarr pphhaassee aannggllee iinn
8877 yyeeaarrss.. TThhee ssyysstteemm wwiillll bbee aatt ttrruuee ooppppoossiittiioonn wwhheenn iitt ccrroosssseess tthhee lliinnee ooff nnooddeess iinn JJuullyy 22001188,, aanndd aass sseeeenn
ffrroomm PPlluuttoo,, EEaarrtthh wwiillll ttrraannssiitt tthhee ssoollaarr ddiisskk.. SSuucchh rraarree ppllaanneettaarryy aalliiggnnmmeennttss eennaabbllee tthhee cchhaarraacctteerriizzaattiioonn ooff
ssmmaallll--ssccaallee ssuurrffaaccee tteexxttuurree aanndd ppoorroossiittyy aass wweellll aass tthhee ddiirreecctt mmeeaassuurreemmeenntt ooff tthhee ggeeoommeettrriicc aallbbeeddoo,, rraatthheerr
tthhaann aann eessttiimmaattiioonn ooff iittss vvaalluuee ffrroomm pphhoottoommeettrriicc mmooddeellss.. AAnnyy vvaarriiaattiioonn aammoonngg tthhee rreeggoolliitthh pprrooppeerrttiieess ooff
PPlluuttoo''ss mmoooonnss wwiillll tteesstt tthhee lloonngg--ssttaannddiinngg hhyyppootthheessiiss tthhaatt eejjeeccttaa eexxcchhaannggee bbeettwweeeenn tthhee mmoooonnss hhaass aalltteerreedd
tthheeiirr ssuurrffaacceess.. WWee wwiillll aallssoo ffoollllooww uupp oonn tthhee ssuurrpprriissiinngg rreessuulltt ffrroomm NNeeww HHoorriizzoonnss aanndd HHSSTT tthhaatt tthhee ssmmaallll
mmoooonnss aarree ssppiinnnniinngg rraappiiddllyy aanndd wwiitthh hhiigghh oobblliiqquuiittiieess.. SSttyyxx,, NNiixx,, aanndd HHyyddrraa sshhooww hhiinnttss ooff bbeeiinngg iinn ssttrroonngg ssppiinn--
oorrbbiitt ccoouupplliinnggss wwiitthh CChhaarroonn,, bbuutt ccoonnfifirrmmaattiioonn rreeqquuiirreess tthhee aaddddiittiioonnaall pprreecciissiioonn iinn mmeeaassuurreemmeennttss ooff tthheeiirr ssppiinn
rraatteess aanndd ppoollaarr pprreecceessssiioonn rraatteess pprrooppoosseedd hheerree.. IInn aaddddiittiioonn,, wwee wwiillll oobbttaaiinn nneeww aassttrroommeettrryy ooff tthhee ssmmaallll mmoooonnss,,
mmaakkiinngg iitt ppoossssiibbllee ttoo ddeetteerrmmiinnee tthheeiirr mmaasssseess aanndd bbuullkk ddeennssiittiieess wwiitthh mmuucchh hhiigghheerr pprreecciissiioonn.. RReessuullttss ffrroomm tthhiiss
pprrooggrraamm wwiillll eennhhaannccee tthhee sscciieennttiifificc rreettuurrnn ffrroomm tthhee NNeeww HHoorriizzoonnss mmiissssiioonn,, pprroovviiddiinngg iimmaaggeess ccoommpplleemmeennttaarryy ttoo
tthhoossee oobbttaaiinneedd bbyy tthhee ssppaacceeccrraafftt oonn aapppprrooaacchh aanndd aacchhiieevviinngg sscciieennccee oobbjjeeccttiivveess tthhaatt ccaannnnoott bbee mmeett bbyy eeiitthheerr
HHSSTT  oorr  NNeeww  HHoorriizzoonnss  aalloonnee..
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
MMaassssiivvee  BBllaacckk  HHoolleess  AAnndd  TThheeiirr  HHoosstt  GGaallaaxxiieess

IIDD:: 1155332233
AAddddrreessssiinngg  aa  BBiiaass  iinn  tthhee  GGaallaaxxiieess  wwiitthh  BBllaacckk  HHoollee  MMaassss  MMeeaassuurreemmeennttss

JJoonneellllee WWaallsshh

TTeexxaass  AA  &&  MM  UUnniivveerrssiittyy
SSuuppeerrmmaassssiivvee bbllaacckk hhoolleess ((BBHHss)) aarree ffuunnddaammeennttaall ccoommppoonneennttss ooff ggaallaaxxiieess,, aass ddeemmoonnssttrraatteedd bbyy tthhee ccoorrrreellaattiioonnss
bbeettwweeeenn BBHH mmaassss aanndd llaarrggee--ssccaallee ggaallaaxxyy pprrooppeerrttiieess.. HHoowweevveerr,, tthheessee ssccaalliinngg rreellaattiioonnss aarree bbaasseedd oonn BBHH mmaassss
mmeeaassuurreemmeennttss iinn aa ggaallaaxxyy ssaammppllee tthhaatt iiss ssiiggnniifificcaannttllyy bbiiaasseedd rreellaattiivvee ttoo tthhee oovveerraallll ggaallaaxxyy ppooppuullaattiioonn.. WWee
pprrooppoossee ttoo eennhhaannccee tthhee ddiivveerrssiittyy ooff ggaallaaxxiieess wwiitthh BBHH mmaassss ddeetteerrmmiinnaattiioonnss uussiinngg aa ccoommbbiinnaattiioonn ooff HHuubbbbllee
SSppaaccee TTeelleessccooppee ((HHSSTT)) iimmaaggiinngg aanndd aaddaappttiivvee ooppttiiccss ((AAOO)) kkiinneemmaattiiccss.. OOuurr pprrooppoossaall ffooccuusseess oonn 2255 ggaallaaxxiieess tthhaatt
wwiillll bbee oobbsseerrvveedd aass ppaarrtt ooff aann aapppprroovveedd 225533--hhoouurr GGeemmiinnii LLaarrggee PPrrooggrraamm ttoo ddyynnaammiiccaallllyy mmeeaassuurree BBHH mmaasssseess..
HHSSTT iimmaaggiinngg iiss rreeqquuiirreedd ffoorr ((11)) tthhee ccrreeaattiioonn ooff hhiigghh--rreessoolluuttiioonn sstteellllaarr mmaassss mmooddeellss,, aanndd ((22)) tthhee ddeetteerrmmiinnaattiioonn
ooff tthhee AAOO ppooiinntt sspprreeaadd ffuunnccttiioonn;; bbootthh aarree eesssseennttiiaall ffoorr mmeeaassuurriinngg aaccccuurraattee BBHH mmaasssseess.. TThhee pprrooppoosseedd ssaammppllee
wwiillll pprroovviiddee aa mmoorree ccoommpplleettee cceennssuuss ooff llooccaall BBHHss iinn aa wwiiddee rraannggee ooff ggaallaaxxiieess wwiitthh vvaarriieedd eevvoolluuttiioonnaarryy hhiissttoorriieess..
TThhiiss  ddaattaa  iiss  ccrruucciiaall  ffoorr  uunnddeerrssttaannddiinngg  tthhee  uunnddeerrllyyiinngg  pphhyyssiiccss  ddrriivviinngg  tthhee  BBHH  --  ggaallaaxxyy  ccoorrrreellaattiioonnss  aanndd  tthheeiirr  ssccaatttteerr..
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
PPllaanneettss  aanndd  PPllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 1155111199
PPrroobbiinngg  tthhee  yyoouunngg  cciirrccuummppllaanneettaarryy  eennvviirroonnmmeenntt  ooff  BBeettaa  PPiicc  bb  dduurriinngg  ttrraannssiitt
eeggrreessss

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.. 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.. WWiitthh aa ppeerriioodd ooff ~~2222
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.. TToo ccoommpplliimmeenntt GGOO--1144662211,, oouurr
CCyyccllee 2255 pprrooppoossaall ttoo mmoonniittoorr tthhee iinnggrreessss ooff tthhee HHiillll sspphheerree,, wwee pprrooppoossee aa mmooddeesstt HHSSTT pprrooggrraamm ttoo
pphhoottoommeettrriiccaallllyy sseeaarrcchh ffoorr ssiiggnnaattuurreess ooff tthhee ppllaanneett''ss llaarrggee ssccaallee cciirrccuummppllaanneettaarryy mmaatteerriiaall dduurriinngg tthhee eeggrreessss ooff
tthhee HHiillll sspphheerree ttrraannssiitt.. TThhee eexxiisstteennccee ooff ssuucchh mmaatteerriiaall iiss ppllaauussiibbllee ggiivveenn tthhaatt BBeettaa PPiicc''ss yyoouunngg aaggee iiss ssiimmiillaarr ttoo
tthhaatt ooff tthhee rriinngg--bbeeaarriinngg JJ11440077bb ssyysstteemm.. CCoommbbiinneedd wwiitthh GGOO--1144662211 aanndd lleessss--pprreecciissee bbuutt ddeeddiiccaatteedd ggrroouunndd--
bbaasseedd mmoonniittoorriinngg,, tthheessee oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll ggiivvee uuss aa ccoommpprreehheennssiivvee sseett ooff oobbsseerrvvaattiioonnss aabboouutt tthhiiss yyoouunngg
cciirrccuummppllaanneettaarryy eennvviirroonnmmeenntt.. GGiivveenn tthhee ssppaarrssee oobbsseerrvvaattiioonnaall ddaattaa ooff 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 yyiieelldd eemmppiirriiccaall iinnffoorrmmaattiioonn
ccoonncceerrnniinngg  tthhee  ddyynnaammiiccss  ooff  tthhee  ssyysstteemm  aanndd  tthhee  eevvoolluuttiioonn  ooff  ppllaanneettaarryy  ssyysstteemmss  aass  aa  wwhhoollee..
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: AARR
SStteellllaarr  PPooppuullaattiioonnss

IIDD:: 1155005555

AA  UUnniififieedd  PPiiccttuurree  ooff  MMaassss  SSeeggrreeggaattiioonn  iinn  GGlloobbuullaarr  CClluusstteerrss

LLaauurraa WWaattkkiinnss

SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee

TThhee sseennssiittiivviittyy,, ssttaabbiilliittyy aanndd lloonnggeevviittyy ooff HHSSTT hhaavvee ooppeenneedd uupp aann eexxcciittiinngg nneeww ppaarraammeetteerr ssppaaccee:: wwee nnooww hhaavvee
vveelloocciittyy mmeeaassuurreemmeennttss,, iinn tthhee ffoorrmm ooff pprrooppeerr mmoottiioonnss ((PPMMss)),, ffoorr ssttaarrss ffrroomm tthhee ttiipp ooff tthhee rreedd ggiiaanntt bbrraanncchh ttoo
aa ffeeww mmaaggnniittuuddeess bbeellooww tthhee mmaaiinn--sseeqquueennccee ttuurrnn ooffff ffoorr aa llaarrggee ssaammppllee ooff gglloobbuullaarr cclluusstteerrss ((GGCCss)).. FFoorr tthhee vveerryy
fifirrsstt  ttiimmee,,  wwee  hhaavvee  tthhee  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  mmeeaassuurree  bbootthh  kkiinneemmaattiicc  aanndd  ssppaattiiaall  ddeeppeennddeenncceess  oonn  sstteellllaarr  mmaassss  iinn  GGCCss..

TThhee ffoorrmmaattiioonn aanndd eevvoolluuttiioonn hhiissttoorriieess ooff GGCCss aarree ppoooorrllyy uunnddeerrssttoooodd,, ssoo ttoooo aarree tthheeiirr iinntteerrmmeeddiiaattee--mmaassss bbllaacckk
hhoollee ppooppuullaattiioonnss aanndd bbiinnaarryy ffrraaccttiioonnss.. HHoowweevveerr,, tthhee ccuurrrreenntt ssttrruuccttuurree aanndd ddyynnaammiiccaall ssttaattee ooff aa GGCC iiss ddiirreeccttllyy
ddeetteerrmmiinneedd bbyy iittss ppaasstt hhiissttoorryy aanndd iittss ccoommppoonneennttss,, ssoo bbyy uunnddeerrssttaannddiinngg tthhee ffoorrmmeerr wwee ccaann ggaaiinn iinnssiigghhtt iinnttoo
tthhee llaatttteerr.. QQuuaannttiiffyyiinngg vvaarriiaattiioonnss iinn ssppaattiiaall ssttrruuccttuurree ffoorr ssttaarrss ooff ddiiffffeerreenntt mmaassss iiss eexxttrreemmeellyy ddiifffificcuulltt wwiitthh
pphhoottoommeettrryy aalloonnee aass ddaattaasseettss aarree iinnhhoommooggeennoouuss aanndd iinnccoommpplleettee.. WWee rreeqquuiirree kkiinneemmaattiicc ddaattaa ffoorr ssttaarrss tthhaatt
ssppaann aa rraannggee ooff sstteellllaarr mmaasssseess,, ccoommbbiinneedd wwiitthh pprrooppeerr ddyynnaammiiccaall mmooddeelllliinngg.. WWee nnooww hhaavvee tthhee ddaattaa iinn hhaanndd,, bbuutt
ssttiillll  llaacckk  tthhee  mmooddeellss  nneeeeddeedd  ttoo  mmaaxxiimmiissee  tthhee  sscciieennttiifificc  ppootteennttiiaall  ooff  oouurr  HHSSTT  ddaattaasseettss..

HHeerree,, wwee pprrooppoossee ttoo eexxtteenndd eexxiissttiinngg ssiinnggllee--mmaassss ddiissccrreettee ddyynnaammiiccaall--mmooddeelllliinngg ttoooollss ttoo iinncclluuddee kkiinneemmaattiicc aanndd
ssppaattiiaall vvaarriiaattiioonnss wwiitthh sstteellllaarr mmaassss,, aanndd vveerriiffyy tthhee uuppggrraaddeess uussiinngg mmoocckk ddaattaa ggeenneerraatteedd ffrroomm NN--bbooddyy mmooddeellss..
WWee wwiillll tthheenn aappppllyy tthhee mmooddeellss ttoo HHSSTT PPMM ddaattaa aanndd ddiirreeccttllyy qquuaannttiiffyy eenneerrggyy eeqquuiippaarrttiittiioonn aanndd mmaassss sseeggrreeggaattiioonn
iinn tthhee GGCCss.. TThhee tthheeoorreettiiccaall pphhaassee ooff tthhee pprroojjeecctt iiss vviittaall ffoorr tthhee ssuucccceessss ooff tthhee ssuubbsseeqquueenntt ddaattaa aannaallyyssiiss,, aanndd
wwiillll  sseerrvvee  aass  aa  bbeenncchhmmaarrkk  ffoorr  ffuuttuurree  oobbsseerrvvaattiioonnaall  ccaammppaaiiggnnss  wwiitthh  HHSSTT,,  JJWWSSTT  aanndd  bbeeyyoonndd..

331155 66//2277//22001177

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1155115533
TThhee  jjeettss  aanndd  sshhoocckkss  ooff  NNGGCC  11333333::  aa  llaarrggee  WWFFCC33  mmoossaaiicc  ooff  [[FFee  IIII]]  aanndd  HH  II  lliinnee
eemmiissssiioonn

DDaann WWaattssoonn

UUnniivveerrssiittyy  ooff  RRoocchheesstteerr
WWee pprrooppoossee ttoo uussee HHuubbbbllee aanndd WWFFCC33 ttoo aaccqquuiirree mmoossaaiiccss ooff nnaarrrroowwbbaanndd iimmaaggeess ooff NNGGCC 11333333 aanndd iittss
aassssoocciiaatteedd mmoolleeccuullaarr cclloouudd,, iinn tthhrreeee ssppeeccttrraall lliinneess:: [[FFee IIII]] 11..2266 aanndd 11..6644 mmiiccrroonnss,, aanndd HH II PPaaBB 11..2288 mmiiccrroonnss..
TThhee mmoossaaiicc wwiillll yyiieelldd eexxttiinnccttiioonn--ccoorrrreecctteedd,, eexxqquuiissiitteellyy rreessoollvveedd iimmaaggeess ooff aatt lleeaasstt 1188 oouuttflfloowwss iinn tthheeiirr eennttiirreettyy::
eemmbbeeddddeedd,,  bbiippoollaarr  jjeettss,,  aanndd  cchhaaiinnss  ooff  HHeerrbbiigg--HHaarroo  oobbjjeeccttss..  HHeerree  iiss  wwhhaatt  wwee  hhooppee  ttoo  lleeaarrnn  tthheerreebbyy::

11.. WWiitthh tthhee hhiigghh aanngguullaarr rreessoolluuttiioonn ooff HHSSTT,, wwee wwiillll ddeetteecctt tthhee aattoommiicc ccoommppoonneenntt ooff eeaacchh jjeett;; ddeelliinneeaattee tthhee
fifinnee ddeettaaiillss ooff aallll iinntteerrnnaall jjeett sshhoocckkss aanndd tteerrmmiinnaall MMaacchh ddiisskkss;; aanndd ddeefifinniittiivveellyy cchhaarraacctteerriizzee rreeggiioonnss ssuussppeecctteedd ttoo
bbee  jjeett--jjeett  ccoolllliissiioonnss..    

22.. CCoommbbiinneedd wwiitthh oouurr SSppiittzzeerr IInnffrraarreedd SSppeeccttrrooggrraapphh iimmaaggeess ooff NNGGCC 11333333 iinn mmaannyy mmiidd--iinnffrraarreedd aattoommiicc fifinnee--
ssttrruuccttuurree aanndd mmoolleeccuullaarr lliinneess,, oouurr HHSSTT ddaattaa wwiillll eennaabbllee ccoommpprreehheennssiivvee cchhaarraacctteerriizzaattiioonn ooff aallll ooff tthhee aattoommiicc
sshhoocckkss iinn tthheessee oouuttflfloowwss:: pprreesshhoocckk ddeennssiittyy,, sshhoocckk ssppeeeedd aanndd ppeeaakk ppoossttsshhoocckk tteemmppeerraattuurree,, oouuttflflooww ssoouurrccee
mmaassss  lloossss  rraattee,,  aanndd  tthhee  ddeeggrreeee  ttoo  wwhhiicchh  iirroonn  iiss  aaddddeedd  ttoo  tthhee  ggaass  dduuee  ttoo  dduusstt  ddeessttrruuccttiioonn  iinn  tthhee  sshhoocckkss..

33.. AAss tthhee ttoottaall eexxttiinnccttiioonn tthhrroouugghh tthhee mmoolleeccuullaarr cclloouudd hhaass pprreevviioouussllyy bbeeeenn mmeeaassuurreedd,, tthhee eexxttiinnccttiioonnss wwhhiicchh wwee
mmeeaassuurree wwiillll aallllooww aa nnoovveell,, qquuaassii--tthhrreeee--ddiimmeennssiioonnaall ddeetteerrmmiinnaattiioonn ooff tthhee jjeett llooccaattiioonnss wwiitthhiinn tthhee cclloouudd,, aalllloowwiinngg
aann eessttiimmaattee ooff tthhee ddeeggrreeee ttoo wwhhiicchh oouuttflflooww ddeeppoossiitt eenneerrggyy aanndd mmoommeennttuumm,, aanndd eennttrraaiinn mmaatteerriiaall,, iinn tthhee ccoorreess
aanndd  ssuurrffaacceess  ooff  tthhee  mmoolleeccuullaarr  cclloouudd  sseeppaarraatteellyy..

TThhee mmoossaaiicc hhaass 6677 sslliigghhttllyy oovveerrllaappppiinngg WWFFCC33 fifieellddss wwhhiicchh ccoovveerr tthhee SSppiittzzeerr--ddeetteecctteedd jjeettss aanndd oouuttflfloowwss iinn NNGGCC
331166 66//2277//22001177

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: AARR
SStteellllaarr  PPooppuullaattiioonnss

IIDD:: 1155005566
MMeeaassuurriinngg  tthhee  HHiigghh--MMaassss  IIMMFF  iinn  LLooww--MMeettaalllliicciittyy  DDwwaarrff  GGaallaaxxiieess

DDaanniieell WWeeiisszz

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  BBeerrkkeelleeyy
WWee pprrooppoossee ttoo mmeeaassuurree tthhee sstteellllaarr iinniittiiaall mmaassss ffuunnccttiioonn aabboovvee >>11--22 MMssuunn iinn 4466 nneeaarrbbyy ddwwaarrff ggaallaaxxiieess wwiitthh
aarrcchhiivvaall HHSSTT oobbsseerrvvaattiioonnss.. TThhiiss nnoovveell aapppprrooaacchh lleevveerraaggeess tthhee rreedduunnddaanntt aaggee iinnffoorrmmaattiioonn pprroovviiddeedd bbyy tthhee mmaaiinn
sseeqquueennccee aanndd bblluuee ccoorree hheelliiuumm bbuurrnniinngg ssttaarrss <<550000 yyeeaarrss oolldd ttoo bbrreeaakk tthhee wweellll--kknnoowwnn ddeeggeenneerraaccyy bbeettwweeeenn tthhee
IIMMFF aanndd ssttaarr ffoorrmmaattiioonn hhiissttoorryy ((SSFFHH)),, eennaabblliinngg aa ddiirreecctt mmeeaassuurreemmeenntt ooff tthhee hhiigghh--mmaassss IIMMFF iinn ddwwaarrff ggaallaaxxiieess..
WWee wwiillll bbee aabbllee ttoo ccoonnssttrraaiinn tthhee hhiigghh--mmaassss IIMMFF ssllooppee ttoo aa pprreecciissiioonn bbeetttteerr tthhaann 00..11 ttoo 00..33 ddeexx iinn eeaacchh ggaallaaxxyy..
OOuurr ssaammppllee ssppaannss aa ffaaccttoorr ooff 66 iinn mmeettaalllliicciittyy ((~~55--3300%% ZZssuunn)),, ~~44 ddeeccaaddeess iinn ssttaarr ffoorrmmaattiioonn rraattee,, aanndd ~~33
ddeeccaaddeess  iinn  bbootthh  sstteellllaarr  aanndd  ggaass  mmaassss,,  aalllloowwiinngg  uuss  ttoo  eexxpplloorree  tthhee  IIMMFF  oovveerr  aa  wwiiddee  rraannggee  ooff  eexxttrreemmee  eennvviirroonnmmeennttss..

CCuurrrreenntt oobbsseerrvvaattiioonnaall eevviiddeennccee ssuuggggeessttss tthhaatt nneeaarrbbyy ddwwaarrff ggaallaaxxiieess aarree tthhee mmoosstt lliikkeellyy ccaannddiiddaatteess ttoo hhoosstt
ssiiggnniifificcaanntt aanndd ssyysstteemmaattiicc vvaarriiaattiioonnss iinn tthhee hhiigghh--mmaassss IIMMFF ((ee..gg..,, HHaallpphhaa//UUVV rraattiiooss)).. HHoowweevveerr,, ttoo ddaattee tthheerree
hhaavvee bbeeeenn nnoo ddiirreecctt mmeeaassuurreemmeennttss ooff tthhee hhiigghh--mmaassss IIMMFF iinn eennvviirroonnmmeennttss wwiitthh lloowweerr ssttaarr ffoorrmmaattiioonn rraatteess
aanndd//oorr mmoorree mmeettaall ppoooorr tthhaann tthhee MMaaggeellllaanniicc CClloouuddss.. OOuurr pprrooggrraamm rreemmeeddiieess tthhiiss sshhoorrttccoommiinngg aalllloowwiinngg uuss ttoo
((11)) mmaakkee tthhee fifirrsstt--eevveerr mmeeaassuurreemmeenntt ooff tthhee hhiigghh--mmaassss IIMMFF iinn eexxttrreemmeellyy mmeettaall--ppoooorr eennvviirroonnmmeennttss;; ((22))
eemmppiirriiccaallllyy qquuaannttiiffyy eennvviirroonnmmeennttaall tthhee ((llaacckk ooff)) vvaarriiaattiioonnss iinn tthhee hhiigghh--mmaassss IIMMFF;; ((33)) ddiirreeccttllyy tteesstt tthhee
iinntteeggrraatteedd ggaallaaccttiicc mmaassss iinniittiiaall mmaassss ffuunnccttiioonn ((IIGGIIMMFF)),, wwhhiicchh pprreeddiiccttss eennvviirroonnmmeennttaall sseennssiittiivviittyy ooff tthhee IIMMFF iinn
ddwwaarrff  ggaallaaxxiieess..

331177 66//2277//22001177

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  IIGGMM

IIDD:: 1155115544
TTrraacciinngg  GGaass  FFlloowwss  ffrroomm  HHaalloo  ttoo  DDiisskk::  OObbsseerrvviinngg  tthhee  MMiillkkyy  WWaayy''ss  GGaallaaccttiicc
FFoouunnttaaiinn

JJeessssiiccaa WWeerrkk

UUnniivveerrssiittyy  ooff  WWaasshhiinnggttoonn
GGaallaaccttiicc--ssccaallee wwiinnddss aarree aa ccoommmmoonn ffeeaattuurree ooff ggaallaaxxyy ffoorrmmaattiioonn mmooddeellss,, aanndd aarree oobbsseerrvveedd uubbiiqquuiittoouussllyy aaccrroossss
tthhee ssttaarr--ffoorrmmiinngg sseeqquueennccee ddoowwnn ttoo ~~00..55 MMssuunn//yyrr.. HHoowweevveerr,, eemmppiirriiccaall ccoonnssttrraaiinnttss oonn tthhee rraaddiiaall ddeennssiittyy pprroofifillee
aanndd ttoottaall ssppaattiiaall eexxtteenntt ooff tthheessee wwiinnddss hhaavvee bbeeeenn vveerryy cchhaalllleennggiinngg ttoo oobbttaaiinn.. AAtt tthhee ssaammee ttiimmee,, ddiirreecctt
eemmppiirriiccaall eevviiddeennccee iiss ssccaarrccee ffoorr tthhee flfloowwss ooff ggaass oonnttoo ggaallaaxxyy ddiisskkss tthhaatt aarree ccrriittiiccaall ffoorr mmaaiinnttaaiinniinngg ssttaarr
ffoorrmmaattiioonn.. WWee hhaavvee ddeevviisseedd aa ssiimmppllee eexxppeerriimmeenntt uussiinngg bblluuee hhoorriizzoonnttaall bbrraanncchh ((BBHHBB)) ssttaarrss iinn tthhee hhaalloo ooff tthhee
MMiillkkyy WWaayy tthhaatt wwiillll ddiirreeccttllyy mmaapp tthhee llooccaattiioonn aanndd ddeennssiittyy ooff ddiiffffuussee,, iioonniizzeedd ggaass flfloowwss bbeettwweeeenn tthhee GGaallaaccttiicc
ddiisskk aanndd hhaalloo.. TThhiiss eexxppeerriimmeenntt,, iinniittiiaatteedd iinn CCyyccllee 2233,, oobbttaaiinnss CCOOSS FFUUVV ssppeeccttrraa ooff hhaalloo BBHHBB ssttaarrss tthhaatt ssaammppllee
aa rraannggee ooff ssccaallee hheeiigghhttss ttoo 1133 kkppcc ttoowwaarrddss tthhee NNoorrtthheerrnn GGaallaaccttiicc ppoollee.. IInn tthhiiss CCyyccllee,, wwee pprrooppoossee ttoo oobbsseerrvvee 33
aaddddiittiioonnaall BBHHBB ssttaarrss aalloonngg tthhee ccoommpplleemmeennttaarryy ssiigghhttlliinnee ttoo tthhee SSoouutthh,, eeffffeeccttiivveellyy ddoouubblliinngg oouurr ssiigghhttlliinnee ssaammppllee
ssiizzee aanndd ppeerrmmiittttiinngg aa nnoovveell tteesstt ooff tthhee ssyymmmmeettrryy ooff ggaass flfloowwss aatt tthhee ddiisskk--hhaalloo iinntteerrffaaccee.. TThhiiss pprrooggrraamm aalllloowwss
uuss ttoo uunnaammbbiigguuoouussllyy ttrraacckk iinnflfloowwiinngg aanndd oouuttflfloowwiinngg mmaatteerriiaall ffrroomm tthhee MMiillkkyy WWaayy vviiaa aabbssoorrppttiioonn ccoommppoonneenntt
bblluueesshhiiffttss aanndd rreeddsshhiiffttss.. WWiitthh BBHHBBss aatt aa rraannggee ooff kknnoowwnn ddiissttaanncceess,, wwee wwiillll ddiirreeccttllyy ddeetteerrmmiinnee cchhaannggeess iinn tthhee
ggaass ddeennssiittyy aanndd mmeettaall mmaassss aass iitt ttrraavveellss tthhrroouugghh tthhee ddiisskk--hhaalloo iinntteerrffaaccee.. OOuurr eexxppeerriimmeenntt wwiillll yyiieelldd tthhee mmoosstt
ddeettaaiilleedd ccoonnssttrraaiinnttss oonn tthhee pphhyyssiiccaall ssttaattee aanndd eenneerrggeettiiccss ooff tthhee ggaass iinn tthhee MMiillkkyy WWaayy''ss GGaallaaccttiicc FFoouunnttaaiinn ttoo
ddaattee.. SSuucchh ccoonnssttrraaiinnttss aarree ffuunnddaammeennttaall ttoo uunnddeerrssttaannddiinngg tthhee rroollee ooff ffeeeeddbbaacckk iinn bbuuiillddiinngg tthhee GGaallaaccttiicc ggaasseeoouuss
hhaalloo  aanndd  tthhee  eexxtteenntt  ttoo  wwhhiicchh  oonnggooiinngg  ggaass  aaccccrreettiioonn  ffuueellss  tthhee  IISSMM..
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: AARR
GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  IIGGMM

IIDD:: 1155005577
UUnnddeerrssttaannddiinngg  tthhee  pphhyyssiiccss  ooff  ggaass  ssttrriippppiinngg  aanndd  ssttaarr--ffoorrmmaattiioonn  qquueenncchhiinngg  ooff
tthhee  ssaatteelllliittee  ddwwaarrff  ggaallaaxxiieess  iinn  tthhee  LLooccaall  GGrroouupp

AAnnddrreeww WWeettzzeell

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  DDaavviiss
TThhee MMiillkkyy WWaayy ((MMWW)) aanndd MM3311 aarree aammoonngg tthhee bbeesstt ssyysstteemmss ttoo ssttuuddyy tthhee pphhyyssiiccss ooff tthhee hhaalloo eennvviirroonnmmeenntt oonn
ggaallaaxxyy eevvoolluuttiioonn.. NNeeaarrllyy aallll ooff tthhee ssaatteelllliittee ddwwaarrff ggaallaaxxiieess ooff tthhee MMWW aanndd MM3311 aarree ggaass--ppoooorr aanndd hhaavvee qquueenncchheedd
ssttaarr ffoorrmmaattiioonn.. OOvveerr 11220000 oorrbbiittss ooff HHSSTT oobbsseerrvvaattiioonnss ooff tthheessee ssaatteelllliitteess nnooww pprroovviiddee ddeettaaiilleedd ssttaarr--ffoorrmmaattiioonn
hhiissttoorriieess aanndd pprrooppeerr--mmoottiioonn vveelloocciittiieess ffoorr ffuullll 66--DD oorrbbiittaall pphhaassee--ssppaaccee,, iinnffoorrmmiinngg bbootthh wwhheenn aanndd wwhheerree eeaacchh
ssaatteelllliittee qquueenncchheedd.. HHoowweevveerr,, tthhee llaacckk ooff ssuufffificciieennttllyy rreeaalliissttiicc tthheeoorreettiiccaall mmooddeellss ooff ggaass ssttrriippppiinngg rreepprreesseennttss aa
sseevveerree  lliimmiittaattiioonn  ttoo  lleevveerraaggiinngg  tthhee  aassttrroopphhyyssiiccaall  rreettuurrnnss  ooff  tthheessee  HHSSTT  oobbsseerrvvaattiioonnss..

WWee pprrooppoossee ttoo uussee tthhee nneeww LLaattttee ccoossmmoollooggiiccaall zzoooomm--iinn hhyyddrrooddyynnaammiicc ssiimmuullaattiioonnss ooff MMWW-- aanndd MM3311--mmaassss
ssyysstteemmss ttoo uunnddeerrssttaanndd tthhee eennvviirroonnmmeennttaall pprroocceesssseess tthhaatt ssttrriipp ggaass ffrroomm ssaatteelllliittee ddwwaarrff ggaallaaxxiieess aanndd qquueenncchh
tthheeiirr ssttaarr ffoorrmmaattiioonn.. OOuurr iinniittiiaall LLaattttee ssiimmuullaattiioonnss ffoorrmm rreeaalliissttiicc ssaatteelllliittee ppooppuullaattiioonnss,, wwiitthh ssttaarr--ffoorrmmaattiioonn
hhiissttoorriieess tthhaatt aaggrreeee wweellll HHSSTT mmeeaassuurreemmeennttss.. TThheessee ssiimmuullaattiioonnss uussee tthhee ssttaattee--ooff--tthhee--aarrtt FFIIRREE mmooddeell ffoorr ssttaarr
ffoorrmmaattiioonn aanndd ffeeeeddbbaacckk:: tthhiiss ffeeeeddbbaacckk ddrriivveess ssttrroonngg ggaass oouuttflfloowwss wwiitthhiinn ddwwaarrff ggaallaaxxiieess tthhaatt ccaann eennhhaannccee tthhee
eefffificciieennccyy ooff rraamm--pprreessssuurree ssttrriippppiinngg wwiitthhiinn tthhee hhaalloo.. WWee wwiillll rruunn aa nneeww ssuuiittee ooff ssiimmuullaattiioonnss ccaarreeffuullllyy ttaarrggeetteedd
ttoo tthhee LLooccaall GGrroouupp,, aanndd wwee wwiillll iinnvveessttiiggaattee hhooww tthhee ccoommbbiinnaattiioonn ooff iinntteerrnnaall ffeeeeddbbaacckk aanndd eexxtteerrnnaall ssttrriippppiinngg
lleeaaddss ttoo rraappiidd qquueenncchhiinngg,, aass oobbsseerrvveedd bbyy HHSSTT.. FFiinnaallllyy,, wwee wwiillll ppuubblliiccllyy rreelleeaassee oouurr ssaatteelllliittee ggaallaaxxyy//ssuubbhhaalloo
ccaattaallooggss,, iinncclluuddiinngg tthheeiirr ffuullll oorrbbiittaall aanndd ssttaarr--ffoorrmmaattiioonn hhiissttoorriieess,, ttoo ccoommppaarree wwiitthh eexxiissttiinngg//uuppccoommiinngg HHSSTT
oobbsseerrvvaattiioonnss,,  pprroovviiddiinngg  ddeettaaiilleedd  iinnssiigghhtt  iinnttoo  tthhee  pphhyyssiiccss  ooff  eennvviirroonnmmeennttaall  qquueenncchhiinngg..
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
MMaassssiivvee  BBllaacckk  HHoolleess  AAnndd  TThheeiirr  HHoosstt  GGaallaaxxiieess

IIDD:: 1155118888
TTooOO  oobbsseerrvvaattiioonnss  ooff  ffaasstt--eevvoollvviinngg  ttiiddaall  ddiissrruuppttiioonn  eevveennttss

TThhoommaass WWeevveerrss

RRaaddbboouudd  UUnniivveerrssiitteeiitt  NNiijjmmeeggeenn
SSttaarrss tthhaatt ppaassss ttoooo cclloossee ttoo aa ssuuppeerrmmaassssiivvee bbllaacckk hhoollee ((SSMMBBHH)) wwiillll bbee rriippppeedd aappaarrtt dduuee ttoo tthhee ttiiddaall ffoorrcceess ooff
tthhee hhoollee.. AA lluummiinnoouuss eelleeccttrroo--mmaaggnneettiicc flflaarree aatt wwaavveelleennggtthhss rraannggiinngg ffrroomm tthhee XX--rraayy,, UUVV,, ooppttiiccaall,, IIRR aanndd rraaddiioo
eennssuueess wwhheenn hhaallff ooff tthhee ddiissrruupptteedd ssttaarr ffaallllss bbaacckk,, qquuiicckkllyy cciirrccuullaarriizzeess ttoo ffoorrmm aann aaccccrreettiioonn ddiisskk aanndd iiss
eevveennttuuaallllyy aaccccrreetteedd.. TThhee rraattee aatt wwhhiicchh ssuucchh ttiiddaall ddiissrruuppttiioonn eevveennttss ((TTDDEEss)) ooccccuurr ddeeppeennddss ssttrroonnggllyy oonn tthhee
ooccccuuppaattiioonn ffrraaccttiioonn ooff 1100^̂((44--55)) ssoollaarr mmaasssseess bbllaacckk hhoolleess,, aass iitt iiss eexxppeecctteedd ttoo bbee ddoommiinnaatteedd bbyy llooww mmaassss
SSMMBBHHss.. AAss ssuucchh,, TTDDEEss wwiillll aallllooww uuss ttoo pprroobbee tthhee llooww mmaassss eenndd ooff tthhee SSMMBBHH mmaassss ffuunnccttiioonn,, aanndd ppootteennttiiaallllyy
ddoowwnn ttoo tthhee iinntteerrmmeeddiiaattee mmaassss bbllaacckk hhoollee ((IIMMBBHH)) mmaassss rraannggee ~~1100^̂55 ssoollaarr mmaasssseess.. TThhee pphhoottoommeettrriicc eevvoolluuttiioonn
ttiimmeessccaallee ooff aa TTDDEE ddeeppeennddss oonn iittss hhoosstt bbllaacckk hhoollee mmaassss:: TTDDEEss aarroouunndd lloowweerr mmaassss bbllaacckk hhoolleess eevvoollvvee ffaasstteerr.. AA
pprreeffeerrrreedd aavveennuuee ttoo pprroobbee tthhee llooww mmaassss eenndd ooff tthhee BBHH mmaassss ddiissttrriibbuuttiioonn iiss tthheerreeffoorree ttoo ssttuuddyy ffaasstt--eevvoollvviinngg
TTDDEEss.. TThhee ddiissccoovveerryy ooff ttwwoo rreecceenntt,, ffaasstt--eevvoollvviinngg ttrraannssiieennttss iinn tthhee nnuucclleeii ooff llooww mmaassss hhoosstt ggaallaaxxiieess mmaayy
rreepprreesseenntt tthhee fifirrsstt oobbjjeeccttss ooff tthhee ccllaassss ooff TTDDEEss aarroouunndd IIMMBBHHss.. WWiitthh tthhiiss nnoonn--ddiissrruuppttiivvee TTooOO pprrooppoossaall,, wwee
pprrooppoossee ttoo 11 eeppoocchh ooff hhiigghh ssppaattiiaall rreessoolluuttiioonn iimmaaggiinngg ooff aatt mmoosstt 22 ffaasstt--eevvoollvviinngg nnuucclleeaarr ttrraannssiieennttss ttoo
eessttaabblliisshh tthheeiirr TTDDEE++IIMMBBHH nnaattuurree aass ffoolllloowwss:: ii)) vveerriiffyy tthhee nnuucclleeaarr nnaattuurree ooff tthhee ttrraannssiieenntt,, aanndd iiii)) oobbttaaiinn aa bbllaacckk
hhoollee mmaassss eessttiimmaattee bbyy uussiinngg tthhee mmaassss -- lluummiinnoossiittyy ((MM--LL)) rreellaattiioonn.. TThheessee oobbsseerrvvaattiioonnss mmaayy tthhuuss lleeaadd ttoo tthhee
ddeetteeccttiioonn  ooff  IIMMBBHHss!!
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
CCoossmmoollooggyy

IIDD:: 1155332244
IImmaaggiinngg  tthhee  LLeennsseess  iinn  tthhee  QQuuiinnttuuppllee  GGrraavviittaattiioonnaall  LLeennss  PPMMNN  JJ00113344--00993311

TToommmmyy WWiikklliinndd

CCaatthhoolliicc  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AAmmeerriiccaa
TThhee ggrraavviittaattiioonnaall lleennss PPMMNN JJ00113344--00993311 iiss oonnee ooff oonnllyy ttwwoo kknnoowwnn nnoonn--cclluusstteerr lleennsseess pprroodduucciinngg ssiixx iimmaaggeess ooff
tthhee bbaacckkggrroouunndd ssoouurrccee.. IInn tthhiiss ccaassee tthhee ssoouurrccee iiss aa qquuaassaarr llooccaatteedd aatt zz==22..22 aanndd tthhee lleennss ppllaannee aatt zz==00..7766.. IItt
iiss lliikkeellyy tthhaatt aa ssmmaallll ccoommppaacctt ggrroouupp ooff ggaallaaxxiieess aarree llooccaatteedd iinn tthhee lleennss ppllaannee.. TThhee lleennss mmooddeelliinngg ffoorr tthheessee ssiixx--
iimmaaggee ssyysstteemmss hhaass,, hhoowweevveerr,, pprroovveenn ttoo bbee eexxttrraaoorrddiinnaarriillyy ccoommpplliiccaatteedd aanndd nnoo ssaattiissffaaccttoorryy lleennss mmooddeell hhaass
bbeeeenn  pprroodduucceedd  ffoorr  tthhiiss  ssyysstteemm..

PPMMNN JJ00119944--00993311 iiss aallssoo uunniiqquuee iinn tthhee sseennssee tthhaatt iitt iiss oonnee ooff oonnllyy ttwwoo ccaasseess wwhheerree mmoolleeccuullaarr aabbssoorrppttiioonn lliinneess
aarree sseeeenn aaggaaiinnsstt ttwwoo oorr mmoorree bbaacckkggrroouunndd iimmaaggeess,, tthhee ootthheerr oonnee bbeeiinngg PPKKSS11883300--221111.. TThhee aabbssoorrppttiioonn lliinneess
mmaakkee iitt ppoossssiibbllee ttoo pprroobbee tthhee kkiinneemmaattiiccss ooff tthhee lleennssiinngg ggaallaaxxiieess oonn ssuubb--kkppcc ssccaalleess aanndd ttoo ddeetteerrmmiinnee
kkiinneemmaattiiccaallllyy ddeerriivveedd ttoottaall mmaasssseess.. CCoommppaarriinngg wwiitthh tthhee mmaassss ddeerriivveedd ffrroomm lleennss mmooddeellss,, iitt pprroovviiddeess aa tteesstt ooff
tthhee aassssuummeedd ddaarrkk mmaatttteerr hhaalloo pprroofifillee.. IInn oorrddeerr ttoo uussee tthhee aabbssoorrppttiioonn lliinneess ttoo ccoonnssttrraaiinn tthhee rroottaattiioonn ccuurrvvee iitt iiss
nneecceessssaarryy  ttoo  kknnooww  wwhheerree  tthhee  ssiigghh  lliinneess  ccrroossss  tthhee  ggaallaaxxiieess,,  tthhee  ggaallaaxxyy  cceenntteerr  aanndd  tthheeiirr  iinncclliinnaattiioonn..

TThhee ggooaall wwiitthh tthhiiss pprrooppoossaall iiss ttoo iimmaaggee tthhee ggaallaaxxiieess aatt zz==00..7766 tthhaatt lleennss tthhee bbaacckkggrroouunndd qquuaassaarr PPMMNN JJ00113344
--00993311.. AAtt ooppttiiccaall aanndd nneeaarr--iinnffrraarreedd wwaavveelleennggtthhss tthhee hhiigghhllyy mmaaggnniififieedd bbaacckkggrroouunndd qquuaassaarr ddoommiinnaatteess tthhee lliigghhtt..
AAtttteemmppttss ttoo ssuubbttrraacctt tthhee qquuaassaarr lliigghhtt hhaass nnoott pprroodduucceedd uusseeaabbllee rreessuullttss.. WWee pprrooppoossee ttoo oobbsseerrvvee PPMMNN JJ00113344
--00993311 aatt aa wwaavveelleennggtthh sshhoorrtt ooff tthhee rreeddsshhiifftteedd LLyymmaann lliimmiitt ooff tthhee bbaacckkggrroouunndd qquuaassaarr.. TThhiiss eennssuurreess tthhaatt tthhee
qquuaassaarr iiss eesssseennttiiaallllyy ""ttuurrnneedd ooffff"".. TThhiiss ccaann bbee aaccccoommpplliisshheedd bbyy uussiinngg tthhee WWFFCC33//FF227755WW fifilltteerr.. TThhee lleennssiinngg
ggaallaaxxiieess  wwiillll  bbee  oobbsseerrvveedd  iinn  rreessttffrraammee  11550000AA..
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SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1155112200
MMeeaassuurriinngg  tthhee  DDeecceelleerraattiioonn  ooff  aa  SSuuppeerrnnoovvaa  RReemmnnaanntt  SShhoocckk  WWaavvee  uussiinngg  HHiigghh--
PPrreecciissiioonn  AAssttrroommeettrryy

BBrriiaann WWiilllliiaammss

SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee
WWee pprrooppoossee aa tthhiirrdd eeppoocchh ooff HHSSTT iimmaaggiinngg ooff tthhee NNWW fifillaammeenntt ooff tthhee rreemmnnaanntt ooff SSNN 11000066.. PPrrooppeerr mmoottiioonnss
hhaavvee bbeeeenn mmeeaassuurreedd ffoorr tthhiiss rreemmnnaanntt iinn mmuullttiippllee wwaavveelleennggtthhss,, aanndd aarree nneeaarrllyy 00..33"" ppeerr yyeeaarr iinn tthhee NNWW
fifillaammeenntt,, tthhee oonnllyy ppaarrtt ooff tthhee rreemmnnaanntt tthhaatt iiss bbrriigghhtt aatt ooppttiiccaall wwaavveelleennggtthhss.. AA fifirrsstt eeppoocchh oobbsseerrvvaattiioonn wwiitthh
HHSSTT wwaass ddoonnee iinn 22000066,, wwiitthh aa sseeccoonndd eeppoocchh ccoommpplleetteedd iinn 22001133.. WWee pprrooppoossee ffoorr aa tthhiirrdd eeppoocchh,, wwiitthh wwhhiicchh
wwee wwiillll mmeeaassuurree,, ffoorr tthhee fifirrsstt ttiimmee,, tthhee cchhaannggee iinn tthhee vveelloocciittyy ooff tthhee sshhoocckk wwaavvee ooff aa ssuuppeerrnnoovvaa rreemmnnaanntt..
DDooiinngg tthhiiss wwiillll rreeqquuiirree hhiigghh--pprreecciissiioonn aassttrroommeettrryy,, aass wwee wwiillll nneeeedd ttoo mmeeaassuurree tthhee pprrooppeerr mmoottiioonnss ttoo aann
aaccccuurraaccyy ooff aa ffeeww tteenntthhss ooff aa mmiilllliiaarrccsseeccoonndd ppeerr yyeeaarr.. TThhiiss iiss aacchhiieevvaabbllee wwiitthh HHSSTT,, aanndd mmeemmbbeerrss ooff oouurr ggrroouupp
hhaavvee mmaaddee mmeeaassuurreemmeennttss eevveenn mmoorree aaccccuurraattee tthhaann tthhiiss iinn rreecceenntt yyeeaarrss oonn ootthheerr aassttrroonnoommiiccaall ssoouurrcceess.. AA
ddiirreecctt ddeecceelleerraattiioonn mmeeaassuurreemmeenntt wwoouulldd aavvooiidd tthhee ssoouurrcceess ooff uunncceerrttaaiinnttyy tthhaatt aarree eennccoouunntteerreedd bbyy iinnddiirreecctt
iinnffeerreenncceess.. TThhiiss mmeeaassuurreemmeenntt wwoouulldd aadddd aann aaddddiittiioonnaall ccoonnssttrraaiinntt ttoo hhyyddrrooddyynnaammiicc ssiimmuullaattiioonnss ooff tthhee eevvoolluuttiioonn
ooff SSNN 11000066,, aass wweellll aass sseerrvvee aass aa ddiiaaggnnoossttiicc oonn tthhee ddeennssiittyy ooff tthhee iinntteerrsstteellllaarr mmeeddiiuumm tthhaatt tthhee sshhoocckk wwaavvee iiss
sswweeeeppiinngg uupp.. OOnnllyy HHuubbbbllee hhaass tthhee ccaappaabbiilliittiieess ooff ppeerrffoorrmmiinngg aa mmeeaassuurreemmeenntt lliikkee tthhiiss,, aanndd aa mmeeaassuurreemmeenntt ooff
tthhee ddeecceelleerraattiioonn ooff tthhiiss sshhoocckk wwaavvee wwoouulldd ooppeenn aa nneeww wwiinnddooww iinnttoo SSNNRR eevvoolluuttiioonn ffoorr SSNN 11000066 aanndd ootthheerr
rreemmnnaannttss  wwiitthh  ffaasstt  sshhoocckk  wwaavveess..
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SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
PPllaanneettss  aanndd  PPllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 1155118899
PPoosstt  CCoommmmoonn  EEnnvveellooppee  BBiinnaarriieess  aass  pprroobbeess  ooff  MM  ddwwaarrff  sstteellllaarr  wwiinndd  aanndd
hhaabbiittaabbllee  zzoonnee  rraaddiiaattiioonn  eennvviirroonnmmeennttss

DDaavviidd WWiillssoonn

TThhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  WWaarrwwiicckk
MM ddwwaarrff ssttaarrss aarree pprroommiissiinngg ttaarrggeettss iinn tthhee sseeaarrcchh ffoorr eexxttrraassoollaarr hhaabbiittaabbllee ppllaanneettss,, aass tthheeiirr ssmmaallll ssiizzee aanndd
cclloossee--iinn hhaabbiittaabbllee zzoonneess mmaakkee tthhee ddeetteeccttiioonn ooff EEaarrtthh--aannaalloogg ppllaanneettss eeaassiieerr tthhaann aatt SSoollaarr--ttyyppee ssttaarrss.. HHoowweevveerr,,
tthhee eeffffeeccttss ooff tthhee hhiigghh sstteellllaarr aaccttiivviittyy ooff MM ddwwaarrff hhoossttss hhaass uunncceerrttaaiinn eeffffeeccttss oonn ssuucchh ppllaanneettss,, aanndd mmaayy rreennddeerr
tthheemm uunniinnhhaabbiittaabbllee.. SSttuuddyyiinngg sstteellllaarr aaccttiivviittyy aatt MM ddwwaarrffss iiss hhiinnddeerreedd bbyy aa llaacckk ooff mmeeaassuurreemmeennttss ooff hhiigghh--eenneerrggyy
rraaddiiaattiioonn,, flflaarree aaccttiivviittyy aanndd,, iinn ppaarrttiiccuullaarr,, sstteellllaarr wwiinndd rraatteess.. WWee pprrooppoossee ttoo rreeccttiiffyy tthhiiss bbyy oobbsseerrvviinngg aa ssaammppllee
ooff PPoosstt CCoommmmoonn EEnnvveellooppee BBiinnaarriieess ((PPCCEEBBss)) wwiitthh HHSSTT aanndd XXMMMM--NNeewwttoonn.. PPCCEEBBss ccoonnssiisstt ooff aann MM ddwwaarrff wwiitthh aa
wwhhiittee ddwwaarrff ccoommppaanniioonn,, wwhhiicchh eexxppeerriieenncceess tthhee ssaammee sstteellllaarr wwiinndd aanndd rraaddiiaattiioonn eennvviirroonnmmeenntt aass aa cclloossee--iinn
ppllaanneett.. TThhee sstteellllaarr wwiinndd ooff tthhee MM ddwwaarrff aaccccrreetteess oonnttoo tthhee ootthheerrwwiissee ppuurree hhyyddrrooggeenn aattmmoosspphheerree wwhhiittee ddwwaarrff,,
pprroodduucciinngg mmeettaall lliinneess ddeetteeccttaabbllee wwiitthh uullttrraavviioolleett ssppeeccttrroossccooppyy.. TThhee mmeettaall lliinneess ccaann bbee uusseedd ttoo mmeeaassuurree
aaccccrreettiioonn rraatteess oonnttoo tthhee wwhhiittee ddwwaarrff,, ffrroomm wwiitthh wwee ccaann aaccccuurraatteellyy iinnffeerr tthhee sstteellllaarr wwiinndd mmaassss lloossss rraattee ooff tthhee
MM ddwwaarrff,, aalloonngg wwiitthh aabbuunnddaanncceess ooff kkeeyy eelleemmeennttss.. SSiimmuullttaanneeoouuss oobbsseerrvvaattiioonnss wwiitthh XXMMMM--NNeewwttoonn wwiillll pprroobbee XX--rraayy
flflaarree ooccccuurrrreennccee rraattee aanndd ssttrreennggtthh,, iinn aaddddiittiioonn ttoo ccoorroonnaall tteemmppeerraattuurreess.. PPeerrffoorrmmiinngg tthheessee mmeeaassuurreemmeennttss oovveerr
ttwweellvvee PPCCEEBBss wwiillll pprroovviiddee aa ssaammppllee ooff MM ddwwaarrff sstteellllaarr wwiinndd ssttrreennggtthhss,, flflaarree ooccccuurrrreennccee aanndd XX--rraayy//UUVV aaccttiivviittyy
tthhaatt  wwiillll  fifinnaallllyy  sshheedd  lliigghhtt  oonn  tthhee  ttrruuee  hhaabbiittaabbiilliittyy  ooff  ppllaanneettss  aarroouunndd  ssmmaallll  ssttaarrss..
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SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  IIGGMM

IIDD:: 1155229944
TThhee  GGOOGGRREEEENN  SSuurrvveeyy::  TThhee  RReellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  QQuueenncchhiinngg,,  MMoorrpphhoollooggiiccaall
TTrraannssffoorrmmaattiioonn  aanndd  SSiizzee  GGrroowwtthh  ooff  SSaatteelllliittee  GGaallaaxxiieess

GGiilllliiaann WWiillssoonn

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  RRiivveerrssiiddee
DDeessppiittee aa ddrraammaattiicc bbuuiilldd--uupp iinn tthhee nnuummbbeerr ooff qquueenncchheedd ggaallaaxxiieess aatt zz << 22,, iitt iiss ssttiillll eennttiirreellyy uunncclleeaarr hhooww tthhiiss
qquueenncchhiinngg ccoommeess aabboouutt.. PPootteennttiiaall qquueenncchhiinngg mmeecchhaanniissmmss ffaallll iinnttoo ttwwoo ccaatteeggoorriieess:: pprroocceesssseess tthhaatt aacctt oonn
""cceennttrraallss"" aanndd tthhoossee tthhaatt aacctt oonn ""ssaatteelllliitteess"".. WWhhiillee bbootthh hhyyddrrooddyynnaammiicc aanndd sseemmii--aannaallyyttiicc mmooddeellss ddoo aa ggoooodd
jjoobb ooff pprreeddiiccttiinngg tthhee qquueenncchheedd ffrraaccttiioonn ooff cceennttrraallss,, tthheeyy oovveerrpprreeddiicctt tthhee ffrraaccttiioonn ooff qquueenncchheedd ssaatteelllliittee
ggaallaaxxiieess,, rreeflfleeccttiinngg oouurr mmuucchh ggrreeaatteerr uunncceerrttaaiinnttyy aabboouutt hhooww ""eennvviirroonnmmeennttaall"" qquueenncchhiinngg ooccccuurrss.. OOuurr 5555--nniigghhtt
GGeemmiinnii OObbsseerrvvaattoorryy ""LLaarrggee aanndd LLoonngg PPrrooggrraamm"" GGOOGGRREEEENN ssuurrvveeyy iiss oobbttaaiinniinngg ooppttiiccaall ssppeeccttrroossccooppyy ffoorr aann
uunnpprreecceeddeenntteeddllyy llaarrggee ssaammppllee ooff >> 11000000 mmeemmbbeerrss ooff 1122 CCoommaa-- aanndd VViirrggoo--mmaassss pprrooggeenniittoorr cclluusstteerrss aatt 11 << zz <<
11..55 ((aanndd >> 660000 fifieelldd ggaallaaxxiieess)).. HHeerree,, wwee pprrooppoossee ffoorr WWFFCC33//FF116600WW iimmaaggiinngg ooff tthhee GGOOGGRREEEENN ssaammppllee ttoo 11))
mmeeaassuurree tthhee rreellaattiivvee ttiimmiinngg ooff ssttaarr--ffoorrmmaattiioonn qquueenncchhiinngg aanndd mmoorrpphhoollooggiiccaall ttrraannssffoorrmmaattiioonn,, 22)) mmaakkee tthhee fifirrsstt
hhiigghh--zz mmeeaassuurreemmeenntt ooff ssaatteelllliittee qquueenncchhiinngg bbyy ccoonnttrroolllliinngg ffoorr iinnttrriinnssiicc qquueenncchhiinngg,, aanndd 33)) ccoonnssttrraaiinn tthhee
ddoommiinnaanntt ddrriivveerr ooff ssiizzee ggrroowwtthh iinn tthhee eeaarrllyy--ttyyppee ppooppuullaattiioonn.. OOuurr tteeaamm hhaass tthhee mmooddeelliinngg ffrraammeewwoorrkk ttoo iinntteerrpprreett
tthhee ttrreennddss aanndd ttoo ppllaaccee uunnrriivvaalleedd ccoonnssttrraaiinnttss oonn tthhee pphhyyssiiccaall pprroocceesssseess tthhaatt uunnddeerrlliiee eennvviirroonnmmeennttaall qquueenncchhiinngg
aanndd mmoorrpphhoollooggiiccaall ttrraannssffoorrmmaattiioonn ffrroomm llaattee-- ttoo eeaarrllyy--ttyyppee ggaallaaxxiieess.. BBeeccaauussee ooff GGeemmiinnii OObbsseerrvvaattoorryy''ss hhuuggee
iinnvveessttmmeenntt iinn tthhee GGOOGGRREEEENN pprrooggrraamm,, tthhiiss ssuurrvveeyy wwiillll rreettuurrnn tthhee pprreemmiieerr hhiigghh--rreeddsshhiifftt cclluusstteerr ssppeeccttrroossccooppiicc
ddaattaasseett ffoorr tthhee ffoorreesseeeeaabbllee ffuuttuurree.. AAllll rreedduucceedd iimmaaggeess,, ssppeeccttrraa aanndd ccaattaallooggss wwiillll bbee mmaaddee ppuubblliiccllyy aavvaaiillaabbllee,,
iinncclluuddiinngg  ccaattaallooggss  ffrroomm  tthhee  FF116600WW  oobbsseerrvvaattiioonnss  pprrooppoosseedd  hheerree..
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SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: AARR
GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  IIGGMM

IIDD:: 1155005588
WWhhaatt  ddrriivveess  tthhee  eevvoolluuttiioonn  ooff  LLuummiinnoouuss  CCoommppaacctt  BBlluuee  GGaallaaxxiieess  iinn  CClluusstteerrss  vvss..
tthhee  FFiieelldd??

GGrreeggoorryy WWiirrtthh

BBaatttteellllee
PPrreesseenntt--ddaayy ggaallaaxxyy cclluusstteerrss ccoonnssiisstt cchhiieeflflyy ooff llooww--mmaassss ddwwaarrff eelllliippttiiccaall ggaallaaxxiieess,, bbuutt tthhee pprrooggeenniittoorrss ooff tthhiiss
ddoommiinnaanntt ppooppuullaattiioonn rreemmaaiinn uunncclleeaarr.. AA pprriimmee ccaannddiiddaattee iiss tthhee ccllaassss ooff oobbjjeeccttss kknnoowwnn aass LLuummiinnoouuss CCoommppaacctt
BBlluuee GGaallaaxxiieess,, ccoommmmoonn iinn iinntteerrmmeeddiiaattee--rreesshhiifftt cclluusstteerrss bbuutt vviirrttuuaallllyy eexxttiinncctt ttooddaayy.. RReecceenntt ccoossmmoollooggiiccaall
ssiimmuullaattiioonnss ssuuggggeesstt tthhaatt tthhee pprreesseenntt--ddaayy ddwwaarrffss ggaallaaxxiieess bbeeggiinn aass iirrrreegguullaarr fifieelldd ggaallaaxxiieess,, uunnddeerrggoo aann
eennvviirroonnmmeennttaallllyy--ddrriivveenn ssttaarrbbuurrsstt pphhaassee aass tthheeyy eenntteerr tthhee cclluusstteerr,, aanndd ssttoopp ffoorrmmiinngg ssttaarrss eeaarrlliieerr tthhaann tthheeiirr
ccoouunntteerrppaarrttss iinn tthhee fifieelldd.. TThhiiss mmooddeell pprreeddiiccttss tthhaatt cclluusstteerr ddwwaarrffss sshhoouulldd hhaavvee lloowweerr sstteellllaarr mmaassss ppeerr uunniitt
ddyynnaammiiccaall mmaassss tthhaann tthheeiirr ccoouunntteerrppaarrttss iinn tthhee fifieelldd.. WWee pprrooppoossee aa ttwwoo--pprroonnggeedd aarrcchhiivvaall rreesseeaarrcchh pprrooggrraamm ttoo
tteesstt tthhiiss kkeeyy pprreeddiiccttiioonn uussiinngg tthhee ccoommbbiinnaattiioonn ooff pprreecciissiioonn pphhoottoommeettrryy ffrroomm ssppaaccee aanndd hhiigghh--qquuaalliittyy
ssppeeccttrroossccooppyy.. FFiirrsstt,, wwee wwiillll ccoommbbiinnee ooppttiiccaall HHSSTT//AACCSS iimmaaggiinngg ooff fifivvee zz==00..5555 cclluusstteerrss ((iinncclluuddiinngg ttwwoo HHSSTT
FFrroonnttiieerr FFiieellddss)) wwiitthh SSppiittzzeerr IIRR iimmaaggiinngg aanndd ppuubblliiccllyy--rreelleeaasseedd KKeecckk//DDEEIIMMOOSS ssppeeccttrroossccooppyy ttoo mmeeaassuurree sstteellllaarr--ttoo--
ddyynnaammiiccaall--mmaassss rraattiiooss ffoorr aa llaarrggee ssaammppllee ooff cclluusstteerr LLCCBBGGss.. SSeeccoonndd,, wwee wwiillll eexxppllooiitt aa nneeww ccaattaalloogg ooff LLCCBBGGss iinn
tthhee CCOOSSMMOOSS fifieelldd ttoo ggaatthheerr ccoorrrreessppoonnddiinngg ddaattaa ffoorr aa ssiiggnniifificcaanntt ssaammppllee ooff fifieelldd LLCCBBGGss.. BByy ccoommppaarriinngg mmaassss
rraattiiooss ffrroomm tthheessee ddaattaasseettss,, wwee wwiillll tteesstt tthheeoorreettiiccaall pprreeddiiccttiioonnss aanndd ddeetteerrmmiinnee tthhee pprriimmaarryy pphhyyssiiccaall ddrriivveerr ooff
cclluusstteerr  ddwwaarrff--ggaallaaxxyy  eevvoolluuttiioonn..
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SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
PPllaanneettss  aanndd  PPllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 1155221199
SSuuppeerr--KKeepplleerriiaann  MMoottiioonnss  iinn  tthhee  AAUU  MMiicc  CCiirrccuummsstteellllaarr  DDeebbrriiss  SSyysstteemm

JJoohhnn WWiissnniieewwsskkii

UUnniivveerrssiittyy  ooff  OOkkllaahhoommaa  NNoorrmmaann  CCaammppuuss
WWee ffoouunndd eenniiggmmaattiicc,, ffeeww--aauu--ssccaallee ffeeaattuurreess iinn ssppaattiiaallllyy rreessoollvveedd nneeaarr--IIRR ssccaatttteerreedd lliigghhtt oobbsseerrvvaattiioonnss ooff tthhee AAUU
MMiicc ddeebbrriiss ddiisskk ssyysstteemm oobbttaaiinneedd wwiitthh VVLLTT//SSPPHHEERREE iinn 22001144.. WWee rreeccoovveerreedd tthheessee ssttrruuccttuurreess iinn rree--aannaallyyssiiss ooff
HHSSTT//SSTTIISS iimmaaggeerryy ffrroomm 22001100//22001111,, aanndd ddiissccoovveerreedd tthhaatt tthheeyy aarree mmoovviinngg aawwaayy ffrroomm tthhee ssttaarr aatt ssuuppeerr--
KKeepplleerriiaann ssppeeeeddss,, ppoossssiibbllyy eessccaappiinngg tthhee ssyysstteemm.. TToo--ddaattee,, tthheessee aarree tthhee oonnllyy mmoovviinngg ffeeaattuurreess sseeeenn iinn rreessoollvveedd
iimmaaggeerryy ooff ddeebbrriiss ddiisskkss.. TToo hheellpp ddiiaaggnnoossee tthhee oorriiggiinn ooff tthhiiss pphheennoommeennoonn aanndd iinn ccoonncceerrtt wwiitthh mmuullttii--wwaavveelleennggtthh
ddiiaaggnnoossttiiccss bbeeiinngg ppuurrssuueedd wwiitthh ootthheerr ffaacciilliittiieess,, wwee pprrooppoossee ttoo uussee 1122 oorrbbiittss ooff HHSSTT//SSTTIISS ttoo rree--iimmaaggee tthhee AAUU
MMiicc ssccaatttteerreedd lliigghhtt ddiisskk ffrroomm 00..22"" ((22 aauu)) ttoo 1133"" ((113300 aauu)) ~~88 yyeeaarrss aafftteerr tthhee pprreevviioouuss eeppoocchh ooff HHSSTT//SSTTIISS
iimmaaggeerryy.. HHSSTT//SSTTIISS pprroovviiddeess tthhee oonnllyy mmeeaannss ttoo ttrraaccee tthhee mmoottiioonn ooff ssttrruuccttuurreess tthhaatt hhaavvee aallrreeaaddyy mmoovveedd
oouuttssiiddee tthhee FFOOVV ooff ggrroouunndd--bbaasseedd eexxttrreemmee--AAOO iimmaaggeerrss,, tthhee bbeesstt mmeeaannss ttoo aaccccuurraatteellyy ddiiaaggnnoossee tthhee
mmoorrpphhoollooggiiccaall aanndd kkiinneemmaattiicc eevvoolluuttiioonn ooff tthheessee mmoovviinngg ffeeaattuurreess,, aanndd tthhee bbeesstt mmeeaannss ttoo ttrraaccee tthhee eevvoolluuttiioonn ooff
ssmmaallll ggrraaiinnss iinn tthhee ssyysstteemm.. OOuurr ooppttiiccaall SSTTIISS ccoorroonnaaggrraapphhyy oobbsseerrvvaattiioonnss aarree ccrriittiiccaallllyy nneeeeddeedd ttoo eessttaabblliisshh tthhee
llooccaattiioonnss aanndd sshhaappeess ooff tthhee bblloobbss,, eessttaabblliisshh tthheeiirr ooppttiiccaall flfluuxxeess aatt hhiigghh pphhoottoommeettrriicc fifiddeelliittyy,, aanndd tthheerreeffoorree
eennaabbllee ((IIRR -- ooppttiiccaall)) ccoolloorrss ooff ddiisskk ffeeaattuurreess ttoo bbee mmeeaassuurreedd iinn JJWWSSTT''ss ccyyccllee--11,, uussiinngg NNIIRRCCAAMM''ss aanndd MMIIRRII''ss
ccoorroonnaaggrraapphhss.. TThheessee ddaattaa wwiillll ccoonnssttrraaiinn tthhee ggrraaiinn ssiizzee ddiissttrriibbuuttiioonn,, hheennccee mmaassss,, ooff tthhee mmoovviinngg ffeeaattuurreess aanndd
bbyy eexxtteennssiioonn tthhee mmaaggnniittuuddee ooff tthhee ffoorrccee tthhaatt iiss eexxppeelllliinngg tthhee ffeeaattuurreess,, eennaabblliinngg uuss ttoo tteesstt wwhheetthheerr
mmeecchhaanniissmmss  lliikkee  tthhee  sstteellllaarr  wwiinndd  oorr  ccoorroonnaall--mmaassss  eejjeeccttiioonnss  aarree  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  nneewwllyy  oobbsseerrvveedd  pphheennoommeennoonn..
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  IIGGMM

IIDD:: 1155222200
SSttaarrss  aanndd  ggaass  iinn  tthhee  mmoosstt  mmeettaall--ddeefificciieenntt  ggaallaaxxiieess  iinn  tthhee  uunniivveerrssee..

AAiiddaa WWooffffoorrdd

UUnniivveerrssiiddaadd  NNaacciioonnaall  AAuuttoonnoommaa  ddee  MMeexxiiccoo,,  OObbss..  AAssttrroonn..  NNaacc..
IImmpprroovviinngg oouurr uunnddeerrssttaannddiinngg ooff ssttaarr ffoorrmmaattiioonn aatt llooww mmeettaalllliicciittyy iiss ooff llaarrggee rreelleevvaannccee ffoorr aa vvaarriieettyy ooff fifieellddss iinn
aassttrroopphhyyssiiccss ssiinnccee iitt rreellaatteess ttoo mmuullttiippllee ttooppiiccaall qquueessttiioonnss.. TThheessee rraannggee ffrroomm uunnddeerrssttaannddiinngg tthhee pprrooppeerrttiieess ooff
ggaallaaxxiieess tthhaatt ccoonnttrriibbuutteedd ttoo ccoossmmiicc rreeiioonniizzaattiioonn ttoo tthhee eevvoolluuttiioonn ooff mmeettaall ppoooorr mmaassssiivvee ssttaarrss tthhaatt ggiivvee rriissee ttoo
tthhee ffoorrmmaattiioonn ooff hheeaavvyy bbiinnaarryy bbllaacckk hhoolleess.. CCrruucciiaall aarree oobbsseerrvvaattiioonnaall ccoonnssttrraaiinnttss ffoorr tthhee tthheeoorreettiiccaall pprreeddiiccttiioonnss,,
wwhhiicchh ccaann bbee oobbttaaiinneedd ffrroomm rreesstt--ffrraammee UUVV ssppeeccttrraa ooff llooccaall ssttaarr--ffoorrmmiinngg ddwwaarrff ggaallaaxxiieess wwiitthh iioonniizzeedd--ggaass
ooxxyyggeenn  aabbuunnddaanncceess  aatt  tthhee  llooww--mmeettaalllliicciittyy  tthhrreesshhoolldd  ooff  tthhee  nneeaarrbbyy  UUnniivveerrssee..
WWhhiillee ssaammpplleess ooff UUVV ssppeeccttrraa eexxiisstt ffoorr ggaallaaxxiieess iinn tthhee mmeettaalllliicciittyy rraannggee aabboovvee 11//2200 ssoollaarr,, oonnllyy ttwwoo uusseeffuull
ssppeeccttrraa ccoovveerriinngg ffrroomm HH II LLyymmaann--aallpphhaa ((LLyyAA,, 11221166 AAnngg)) ttoo CC IIIIII]] 11990099 aarree aavvaaiillaabbllee aatt lloowweerr mmeettaalllliicciitteess.. WWee
pprrooppoossee CCOOSS GG114400LL oobbsseerrvvaattiioonnss ooff eeiigghhtt eexxttrreemmeellyy--mmeettaall ppoooorr ggaallaaxxiieess ((XXMMPPGGss)) wwiitthh HHee IIII eemmiissssiioonn tthhaatt wwiillll::
ii)) pprroovviiddee tthhrreeee mmoorree ssppeeccttrraa wwiitthh 1122++lloogg((OO//HH))==<<77..44 ((ssuuiittaabbllee ttaarrggeettss aatt ssuucchh llooww ZZ aarree hhaarrdd ttoo fifinndd)),, aanndd iiii))
lleevveerraaggee  eexxiissttiinngg  CChhaannddrraa  iimmaaggeess  wwhhiicchh  aarree  uusseeffuull  ffoorr  ddiissccrriimmiinnttaattiinngg  aammoonngg  ddiiffffeerreenntt  ssoouurrcceess  ooff  iioonniizzaattiioonn..  
CCoommbbiinniinngg tthhiiss ddaattaasseett wwiitthh eexxiissttiinngg ssppeeccttrraa aatt ssiimmiillaarr aanndd hhiigghheerr mmeettaalllliicciittyy wwiillll aallllooww uuss ttoo aaddddrreessss tthhrreeee
qquueessttiioonnss:: 11)) HHooww ddooeess mmeettaalllliicciittyy ddeetteerrmmiinnee ggaallaaxxyy pprrooppeerrttiieess??,, 22)) IIss nnaarrrrooww HHee IIII eemmiissssiioonn aa ggoooodd ttrraacceerr ooff
ppeeccuulliiaarr mmaassssiivvee ssttaarrss??,, aanndd 33)) CCaann wwee pprroobbee ssttaarr--ffoorrmmaattiioonn aatt hhiigghh rreeddsshhiifftt wwiitthh UUVV lliinneess ootthheerr tthhaann LLyyAA??
OOuurr ssttuuddyy wwiillll pprroovviiddee vvaalluuaabbllee cclluueess ffoorr iinntteerrpprreettiinngg rreesstt--ffrraammee UUVV ssppeeccttrraa ooff hhiigghh--zz ggaallaaxxiieess tthhaatt wwiillll
cchhaalllleennggee  oouurr  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  ssttaarr  ffoorrmmaattiioonn  aatt  llooww  ZZ..
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SSoollaarr  SSyysstteemm

IIDD:: 1155224499
AAnn  oobbsseerrvvaattiioonnaall  tteesstt  ooff  tthhee  ddyynnaammiiccaall  iinnssttaabbiilliittyy  hhyyppootthheessiiss  iinn  tthhee  SSoollaarr
SSyysstteemm

IIaann WWoonngg

CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy
RReecceenntt tthheeoorriieess ooff ssoollaarr ssyysstteemm eevvoolluuttiioonn ddeessccrriibbee aa ppeerriioodd ooff cchhaaoottiicc ddyynnaammiiccaall rreessttrruuccttuurriinngg tthhaatt ggrreeaattllyy
aalltteerreedd tthhee oorrbbiittaall aarrcchhiitteeccttuurree ooff tthhee ggiiaanntt ppllaanneettss.. AA kkeeyy pprreeddiiccttiioonn ooff tthheessee mmooddeellss iiss tthhaatt tthhee JJuuppiitteerr
TTrroojjaannss oorriiggiinnaatteedd iinn tthhee oouutteerr SSoollaarr SSyysstteemm aanndd wweerree ssccaatttteerreedd iinnwwaarrdd dduurriinngg tthhiiss ppeerriioodd ooff ddyynnaammiiccaall
iinnssttaabbiilliittyy aanndd ccaappttuurreedd iinnttoo rreessoonnaannccee.. TThheerreeffoorree,, uunnddeerrssttaannddiinngg tthhee ccoommppoossiittiioonn ooff TTrroojjaannss sseerrvveess aass aa
ccrruucciiaall oobbsseerrvvaattiioonnaall tteesstt ooff tthheessee mmooddeellss.. WWhhiillee ooppttiiccaall ssppeeccttrroossccooppyy hhaass ssoo ffaarr nnoott rreevveeaalleedd aannyy ssppeeccttrraall
ffeeaattuurreess,, tthhee bbiimmooddaalliittyy iinn vviissiibbllee ccoolloorr iinnddiiccaatteess tthhaatt TTrroojjaannss aarree ccoommpprriisseedd ooff ttwwoo ssuubbppooppuullaattiioonnss.. IInn tthhee
ccoonntteexxtt ooff ddyynnaammiiccaall iinnssttaabbiilliittyy mmooddeellss,, bbootthh ooff tthheessee ggrroouuppss mmuusstt oorriiggiinnaattee iinn tthhee oouutteerr SSoollaarr SSyysstteemm.. WWee
hhaavvee hhyyppootthheessiizzeedd tthhaatt tthhee ccoolloorr bbiimmooddaalliittyy iiss dduuee ttoo ddiiffffeerreennttiiaall ssuubblliimmaattiioonn lloossss ooff vvoollaattiillee iicceess aanndd
iirrrraaddiiaattiioonn,, wwiitthh rreetteennttiioonn oorr ddeepplleettiioonn ooff hhyyddrrooggeenn ssuullfifiddee iiccee bbeeiinngg tthhee ddeetteerrmmiinniinngg ffaaccttoorr iinn tthhee ssuurrffaaccee
ccoolloorr.. LLaabboorraattoorryy ssppeeccttrraa ooff iirrrraaddiiaatteedd iiccee ssaammpplleess aannaallooggoouuss ttoo oouurr pprrooppoosseedd vvoollaattiillee iiccee mmiixxttuurreess ddiissppllaayy aann
iinnttrriigguuiinngg ccoolllleeccttiioonn ooff aabbssoorrppttiioonn ffeeaattuurreess iinn tthhee uullttrraavviioolleett.. TThhee eexxppeerriimmeennttaall ssppeeccttrraa ccoorrrreessppoonnddiinngg ttoo tthhee
ttwwoo TTrroojjaann ccoolloorr ggrroouuppss sshhooww ddiissttiinncctt sshhaappeess aatt tthheessee wwaavveelleennggtthhss.. WWee pprrooppoossee uussiinngg SSTTIISS ttoo oobbttaaiinn UUVV
ssppeeccttrraa ooff tthhee bbrriigghhtteesstt 33 TTrroojjaannss iinn eeaacchh ccoolloorr ssuubbppooppuullaattiioonn,, aass wweellll aass PPaattrroocclluuss,, wwhhiicchh wwiillll bbee vviissiitteedd bbyy
tthhee uuppccoommiinngg NNAASSAA flflyybbyy mmiissssiioonn LLuuccyy.. FFiinnddiinngg ssppeeccttrraall ffeeaattuurreess iinn tthhiiss ddaattaa tthhaatt mmaattcchh tthhee llaabboorraattoorryy
ssppeeccttrraa wwoouulldd nnoott oonnllyy ccoonnfifirrmm oouurr hhyyppootthheessiiss ffoorr tthhee TTrroojjaann ccoolloorr bbiimmooddaalliittyy,, bbuutt aallssoo ddiirreeccttllyy vvaalliiddaattee
ddyynnaammiiccaall  iinnssttaabbiilliittyy  mmooddeellss  ooff  ssoollaarr  ssyysstteemm  eevvoolluuttiioonn..
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HHSSTT  IImmaaggiinngg  ooff  tthhee  EEyyee  ooff  HHoorruuss,,  aa  DDoouubbllee  SSoouurrccee  PPllaannee  GGrraavviittaattiioonnaall  LLeennss

KKeennnneetthh WWoonngg

NNaattiioonnaall  AAssttrroonnoommiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy  ooff  JJaappaann  ((NNAAOOJJ))
DDoouubbllee ssoouurrccee ppllaannee ((DDSSPP)) ggrraavviittaattiioonnaall lleennsseess aarree eexxttrreemmeellyy rraarree aalliiggnnmmeennttss ooff aa mmaassssiivvee lleennss ggaallaaxxyy wwiitthh
ttwwoo bbaacckkggrroouunndd ssoouurrcceess aatt ddiissttiinncctt rreeddsshhiiffttss.. TThhee pprreesseennccee ooff ttwwoo ssoouurrccee ppllaanneess pprroovviiddeess iimmppoorrttaanntt
ccoonnssttrraaiinnttss oonn ccoossmmoollooggyy aanndd ggaallaaxxyy ssttrruuccttuurree bbeeyyoonndd tthhaatt ooff ttyyppiiccaall lleennss ssyysstteemmss bbyy bbrreeaakkiinngg ddeeggeenneerraacciieess
bbeettwweeeenn ppaarraammeetteerrss tthhaatt vvaarryy wwiitthh ssoouurrccee rreeddsshhiifftt.. WWhhiillee tthheessee ssyysstteemmss aarree eexxttrreemmeellyy vvaalluuaabbllee,, oonnllyy aa
hhaannddffuull aarree kknnoowwnn.. WWee hhaavvee ddiissccoovveerreedd tthhee fifirrsstt DDSSPP lleennss,, tthhee ""EEyyee ooff HHoorruuss"",, iinn tthhee HHyyppeerr SSuupprriimmee--CCaamm
ssuurrvveeyy aanndd hhaavvee ccoonnfifirrmmeedd bbootthh ssoouurrccee rreeddsshhiiffttss wwiitthh ffoollllooww--uupp ssppeeccttrroossccooppyy,, mmaakkiinngg tthhiiss tthhee oonnllyy kknnoowwnn DDSSPP
lleennss wwiitthh bbootthh ssoouurrccee rreeddsshhiiffttss mmeeaassuurreedd.. FFuurrtthheerrmmoorree,, tthhee bbrriigghhtteesstt iimmaaggee ooff tthhee mmoosstt ddiissttaanntt ssoouurrccee ((SS22)) iiss
sspplliitt iinnttoo aa ppaaiirr ooff iimmaaggeess bbyy aa mmaassss ccoommppoonneenntt tthhaatt iiss uunnddeetteecctteedd iinn oouurr ggrroouunndd--bbaasseedd ddaattaa,, ssuuggggeessttiinngg tthhee
pprreesseennccee ooff aa ssaatteelllliittee oorr lliinnee--ooff--ssiigghhtt ggaallaaxxyy ccaauussiinngg tthhiiss sspplliittttiinngg.. IInn oorrddeerr ttoo bbeetttteerr uunnddeerrssttaanndd tthhiiss ssyysstteemm
aanndd uussee iitt ffoorr ccoossmmoollooggyy aanndd ggaallaaxxyy ssttuuddiieess,, wwee mmuusstt ccoonnssttrruucctt aann aaccccuurraattee lleennss mmooddeell,, aaccccoouunnttiinngg ffoorr tthhee
lleennssiinngg eeffffeeccttss ooff bbootthh tthhee mmaaiinn lleennss ggaallaaxxyy aanndd tthhee iinntteerrmmeeddiiaattee ssoouurrccee.. OOnnllyy wwiitthh ddeeeepp,, hhiigghh--rreessoolluuttiioonn
iimmaaggiinngg ffrroomm HHSSTT//AACCSS ccaann wwee aaccccuurraatteellyy mmooddeell tthhiiss ssyysstteemm.. OOuurr pprrooppoosseedd mmuullttiibbaanndd iimmaaggiinngg wwiillll cclleeaarrllyy
sseeppaarraattee oouutt tthhee ttwwoo ssoouurrcceess bbyy tthheeiirr ddiissttiinncctt ccoolloorrss,, aalllloowwiinngg uuss ttoo uussee tthheeiirr eexxtteennddeedd ssuurrffaaccee bbrriigghhttnneessss
ddiissttrriibbuuttiioonnss aass ccoonnssttrraaiinnttss oonn oouurr lleennss mmooddeell.. TThheessee ddaattaa mmaayy aallssoo rreevveeaall tthhee ssaatteelllliittee ggaallaaxxyy rreessppoonnssiibbllee ffoorr
tthhee sspplliittttiinngg ooff tthhee bbrriigghhtteesstt iimmaaggee ooff SS22.. WWiitthh tthheessee oobbsseerrvvaattiioonnss,, wwee wwiillll bbee aabbllee ttoo ttaakkee ffuullll aaddvvaannttaaggee ooff
tthhee  wweeaalltthh  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  pprroovviiddeedd  bbyy  tthhiiss  ssyysstteemm..
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CChhaarraacctteerriizziinngg  tthhee  WWiinnddss  ooff  MM  DDwwaarrff  SSttaarrss

BBrriiaann WWoooodd

NNaavvaall  RReesseeaarrcchh  LLaabboorraattoorryy
WWee pprrooppoossee ttoo uussee HHSSTT//SSTTIISS ttoo ssttuuddyy tthhee HH II LLyymmaann--aallpphhaa ssppeeccttrraa ooff tteenn vveerryy nneeaarrbbyy ((dd<<77 ppcc)) MM ddwwaarrff
ssttaarrss,, ttoo mmeeaassuurree sstteellllaarr mmaassss--lloossss rraatteess uussiinngg tthhee aassttrroosspphheerriicc aabbssoorrppttiioonn tteecchhnniiqquuee.. TThhee LLyymmaann--aallpphhaa
aassttrroosspphheerriicc aabbssoorrppttiioonn ssiiggnnaattuurree iiss ccuurrrreennttllyy tthhee oonnllyy mmeeaannss ooff ddeetteeccttiinngg tthhee ccoorroonnaall wwiinnddss ooff ccooooll mmaaiinn
sseeqquueennccee ssttaarrss,, aanndd HHSSTT iiss tthhee oonnllyy oobbsseerrvvaattoorryy tthhaatt hhaass eevveerr bbeeeenn ccaappaabbllee ooff oobbsseerrvviinngg iitt.. OOuurr ggooaall iiss ttoo
uussee tthhee aabbssoorrppttiioonn ttoo ssttuuddyy tthhee wwiinnddss ooff MM ddwwaarrff ssttaarrss,, aanndd ffoorr tthhee fifirrsstt ttiimmee cchhaarraacctteerriizzee hhooww tthheessee wwiinnddss
ccoorrrreellaattee wwiitthh sstteellllaarr aaccttiivviittyy,, aass qquuaannttiififieedd bbyy XX--rraayy lluummiinnoossiittyy.. AAssttrroosspphheerriicc aabbssoorrppttiioonn hhaass ssoo ffaarr bbeeeenn
oobbsseerrvveedd ffoorr oonnllyy oonnee MM ddwwaarrff ((EEVV LLaacc)),, ssoo oouurr pprroojjeecctt wwiillll ggrreeaattllyy iinnccrreeaassee oouurr uunnddeerrssttaannddiinngg ooff MM ddwwaarrff
wwiinnddss.. OOuurr mmeeaassuurreemmeennttss wwiillll bbee ccoommppaarreedd wwiitthh aanndd tteesstt pprreeddiiccttiioonnss ffoorr MM ddwwaarrff wwiinndd bbeehhaavviioorr ffrroomm
tthheeoorreettiiccaall//nnuummeerriiccaall mmooddeellss,, aanndd ffrroomm ssttuuddiieess ooff sstteellllaarr aanngguullaarr mmoommeennttuumm eevvoolluuttiioonn.. WWee wwiillll aallssoo
iinnvveessttiiggaattee  tthhee  iimmpplliiccaattiioonnss  tthhaatt  oouurr  mmeeaassuurreemmeennttss  hhaavvee  ffoorr  ppllaanneettss  oorrbbiittiinngg  MM  ddwwaarrffss..
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PPrroobbiinngg  HHeeIIII  RReeiioonniizzaattiioonn  aatt  zz>>33..55  wwiitthh  RReessoollvveedd  HHeeIIII  LLyymmaann  AAllpphhaa  FFoorreesstt
SSppeeccttrraa

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.. HHoowweevveerr,, mmaannyy ooff tthhee oobbsseerrvveedd ssppiikkeess aarree uunnrreessoollvveedd
iinn GG114400LL ssppeeccttrraa aanndd aarree ssiiggnniifificcaannttllyy iimmppaacctteedd bbyy PPooiissssoonn nnooiissee.. CCuurrrreenntt ddaattaa ccaannnnoott rreelliiaabbllyy pprroobbee tthhee
iioonniizzaattiioonn  ssttaattee  ooff  hheelliiuumm  aatt  zz>>33..55..
WWee rreeqquueesstt 3311 oorrbbiittss ttoo oobbttaaiinn sscciieennccee--ggrraaddee GG113300MM ssppeeccttrraa ooff tthhee ttwwoo UUVV--bbrriigghhtteesstt HHeeIIII--ttrraannssmmiittttiinngg QQSSOOss
aatt zz>>33..55 ttoo ccoonnfifirrmm aanndd rreessoollvvee tthheeiirr HHeeIIII ttrraannssmmiissssiioonn ssppiikkeess aass aann uunneeqquuiivvooccaall tteesstt ooff eeaarrllyy HHeeIIII rreeiioonniizzaattiioonn..
TThheessee ssppeeccttrraa aarree ccoommpplleemmeenntteedd bbyy rreecceennttllyy oobbttaaiinneedd ddaattaa ffrroomm 88mm tteelleessccooppeess:: ((11)) EEcchheellllee ssppeeccttrraa ooff tthhee
ccooeevvaall HHII LLyyaa ffoorreesstt ttoo mmaapp tthhee uunnddeerrllyyiinngg ddeennssiittyy fifieelldd tthhaatt mmoodduullaatteess tthhee HHeeIIII aabbssoorrppttiioonn,, aanndd ((22)) OOuurr
ddeeddiiccaatteedd ssuurrvveeyy ffoorr ffoorreeggrroouunndd QQSSOOss tthhaatt mmaayy ssoouurrccee tthhee HHeeIIII ttrraannssmmiissssiioonn.. OOuurr rreecceenntt HHSSTT pprrooggrraammss
rreevveeaalleedd tthhee oonnllyy ttwwoo vviiaabbllee ttaarrggeettss ttoo rreessoollvvee tthhee zz>>33..55 HHeeIIII LLyymmaann aallpphhaa ffoorreesstt,, aanndd ttoo ccoonncclluussiivveellyy ssoollvvee
tthhiiss  rriiddddllee..
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IIDD:: 1155115555
AAccttiivveellyy  DDiissiinntteeggrraattiinngg  AAssttrrooiiddss  aarroouunndd  aa  WWhhiittee  DDwwaarrff

SSiiyyii XXuu

EEuurrooppeeaann  SSoouutthheerrnn  OObbsseerrvvaattoorryy  --  GGeerrmmaannyy
RReecceenntt ssttuuddiieess sshhooww tthhaatt ppllaanneettaarryy ssyysstteemmss ccaann bbee wwiiddeesspprreeaadd aarroouunndd wwhhiittee ddwwaarrffss.. IItt hhaass bbeeeenn pprrooppoosseedd
tthhaatt ppllaanneettaarryy ssyysstteemmss aarree rreessppoonnssiibbllee ffoorr tthhee ppoolllluuttiioonn oobbsseerrvveedd iinn aa wwhhiittee ddwwaarrff''ss aattmmoosspphheerree aanndd tthhee
eexxcceessss iinnffrraarreedd rraaddiiaattiioonn.. TThhiiss sscceennaarriioo iiss ggrreeaattllyy ssttrreennggtthheenneedd bbyy tthhee rreecceenntt ddiissccoovveerryy ooff aaccttiivveellyy
ddiissiinntteeggrraattiinngg bbooddiieess oorrbbiittiinngg aarroouunndd tthhee wwhhiittee ddwwaarrff WWDD 11114455++001177.. IInn aaddddiittiioonn,, tthhiiss ssyysstteemm hhaass aa hheeaavviillyy
ppoolllluutteedd aattmmoosspphheerree,, aa dduusstt ddiisskk,, aanndd cciirrccuummsstteellllaarr ggaass.. OOuurr tteeaamm hhaass bbeeeenn mmoonniittoorriinngg tthhiiss ssyysstteemm ssiinnccee iittss
ddiissccoovveerryy aanndd oouurr rreecceenntt CCOOSS ddaattaa hhaavvee rreevveeaalleedd mmaannyy nneeww ssuurrpprriisseess.. WWee pprrooppoossee ttoo ccoonnttiinnuuee ssttuuddyyiinngg tthhiiss
ssyysstteemm ffoorr tthhee nneexxtt ttwwoo ccyycclleess aanndd ffuurrtthheerr ccoonnssttrraaiinn tthhee eevvoolluuttiioonn ooff tthhee ddiissiinntteeggrraattiinngg bbooddiieess:: wwhhaatt aarree tthhee
mmaaiinn  mmeecchhaanniissmmss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  iittss  ddeessttrruuccttiioonn??  HHooww  iiss  cciirrccuummsstteellllaarr  ggaass  pprroodduucceedd  aanndd  mmaaiinnttaaiinneedd??
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SSoollaarr  SSyysstteemm

IIDD:: 1155335577
AAccttiivvee  AAsstteerrooiidd  ((33220000))  PPhhaaeetthhoonn  dduurriinngg  iittss  uunnuussuuaallllyy  cclloossee  aapppprrooaacchh  ttoo  EEaarrtthh

QQuuaann--ZZhhii YYee

CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy
TThhee uunnuussuuaall aasstteerrooiidd aanndd ppoossssiibbllee ddoorrmmaanntt ccoommeett ((33220000)) PPhhaaeetthhoonn wwiillll ppaassss 00..006699 AAUU ((2277 lluunnaarr ddiissttaanncceess))
ffrroomm tthhee EEaarrtthh iinn DDeecc 22001177,, tthhee cclloosseesstt ssiinnccee iittss ddiissccoovveerryy iinn 11998833 aanndd aallssoo uunnttiill 22009933.. PPhhaaeetthhoonn iiss
ccllaassssiififieedd aass aann aasstteerrooiidd bbuutt hhaass bbeeeenn aassssoocciiaatteedd wwiitthh tthhee ssttrroonngg GGeemmiinniidd mmeetteeoorr sshhoowweerr,, iimmppllyyiinngg ssiiggnniifificcaanntt
mmaassss lloossss dduurriinngg iittss pprreevviioouuss oorrbbiittss ooff wwhhiicchh tthhee mmeecchhaanniissmm rreemmaaiinnss ppoooorrllyy uunnddeerrssttoooodd.. WWee hheerreebbyy rreeqquueesstt
ttwwoo HHSSTT GGOO oorrbbiittss ttoo oobbsseerrvvee PPhhaaeetthhoonn wwiitthh HHSSTT//AACCSS dduurriinngg iittss flflyybbyy iinn DDeecc 22001177.. OOuurr ggooaall iiss ttoo llooookk ffoorr
aaccccoommppaannyyiinngg mmeetteerr--ssiizzeedd ffrraaggmmeennttss aass wweellll aass ttoo ddeetteecctt tthhee aassssoocciiaatteedd dduusstt ((mmeetteeoorrooiidd)) dduusstt ttrraaiill.. TThhee
pprrooppoosseedd oobbsseerrvvaattiioonn wwiillll pprroovviiddee vvaalluuaabbllee iinnffoorrmmaattiioonn ffoorr tthhee oorriiggiinn ooff PPhhaaeetthhoonn''ss mmaassss lloossss.. HHSSTT''ss hhiigghh
aanngguullaarr rreessoolluuttiioonn aanndd sseennssiittiivviittyy iiss ccrriittiiccaall ffoorr aacchhiivviinngg tthhee mmaaxxiimmuumm sscciieennccee rreettuurrnn ffrroomm tthhiiss uunnpprreecceeddeenntteedd
cclloosstt  aapppprrooaacchh..
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IIDD:: 1155005599

IInntteerrpprreettiinngg  HHSSTT  UUVV  SSppeeccttrraa  ooff  GGaallaaccttiicc  WWiinnddss  UUssiinngg  RRaaddiiaattiivvee  TTrraannssffeerr  ooff
HHyyddrrooddyynnaammiicc  GGaallaaxxyy  SSiimmuullaattiioonnss  iinn  yytt

HHaasssseenn YYeessuuff

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  CCrruuzz

UUnnddeerrssttaannddiinngg ggaass iinn ggaallaaxxiieess aanndd iittss mmoovveemmeenntt aass ggaallaaccttiicc wwiinnddss iinn ppaarrttiiccuullaarr iiss ccrriittiiccaall iinn ggaallaaxxyy ffoorrmmaattiioonn
aanndd eevvoolluuttiioonn ssttuuddiieess.. WWhhiillee eennoorrmmoouuss pprrooggrreessss hhaass bbeeeenn mmaaddee iinn tthhee llaasstt ddeeccaaddee,, tthhee ddeettaaiilleedd pprrooppeerrttiieess
((ssppaattiiaall ddiissttrriibbuuttiioonn,, iioonniizzaattiioonn ssttaattee,, pphhaassee aanndd kkiinneemmaattiicc ssttrruuccttuurree)) ooff ggaass iinn aanndd aarroouunndd ggaallaaxxiieess aarree ssttiillll
ppoooorrllyy ccoonnssttrraaiinneedd.. HHSSTT oobbsseerrvvaattiioonnss hhaavvee bbeeeenn iinnssttrruummeennttaall iinn aaddvvaanncciinngg tthhee ssttuuddyy ooff tthhee ccoommpplleexx mmuullttii--
pphhaassee ggaallaaccttiicc wwiinnddss.. HHoowweevveerr,, tthheeyy hhaavvee bbeeeenn iinntteerrpprreetteedd uussiinngg uusseeffuull bbuutt ssiimmppllee wwiinndd mmooddeellss.. WWiitthh tthhee
aaddvveenntt ooff aaddvvaanncceedd hhiigghh rreessoolluuttiioonn hhyyddrrooddyynnaammiicc ccoossmmoollooggiiccaall ggaallaaxxyy ssiimmuullaattiioonnss,, wwhhiicchh ccllaaiimm ttoo rreeaalliissttiiccaallllyy
mmooddeell ggaass aanndd mmeettaall ddiissttrriibbuuttiioonnss iinn ggaallaaxxiieess aanndd sseellff--ccoonnssiisstteennttllyy ggeenneerraattee wwiinnddss,, iitt iiss ttiimmee ttoo ddeevveelloopp mmoorree
ssoopphhiissttiiccaatteedd wwiinndd mmooddeellss ttoo iinntteerrpprreett tthhee oobbsseerrvvaattiioonnss aanndd aallssoo mmaakkee ssiimmuullaattiioonn oouuttppuuttss iinnttoo oobbsseerrvvaabbllee
ssppeeccttrraa.. TToo tthhaatt eenndd,, wwee pprrooppoossee ttoo uussee tthhee eexxiissttiinngg 33DD rraaddiiaattiivvee ttrraannssffeerr ((RRTT)) wwiinndd mmooddeell ooff PPrroocchhaasskkaa eett
aall.. 22001111 ttoo ppoosstt--pprroocceessss tthhee oouuttppuuttss ffrroomm ssttaattee--ooff--aarrtt hhyyddrrooddyynnaammiicc ssiimmuullaattiioonnss.. IInn aaddddiittiioonn ttoo ddeevveellooppiinngg
iinntteerrpprreettiivvee ttoooollss ttoo ssttuuddyy ggaallaaccttiicc wwiinnddss,, wwee wwiillll pprroodduuccee aa llaarrggee ssuuiittee ooff ssyynntthheettiicc mmoocckk HHSSTT UUVV ssppeeccttrraa
((iinncclluuddiinngg nnooiissee aanndd iinnssttrruummeenntt eeffffeeccttss)) ffoorr rroobbuusstt aanndd uunnpprreecceeddeenntteedd ccoommppaarriissoonn bbeettwweeeenn wwiinndd oobbsseerrvvaattiioonnss
aanndd tthheeoorryy.. WWee wwiillll sshhaarree oouurr aannaallyyssiiss ttoooollss aanndd tthhoouussaannddss ooff mmoocckk wwiinndd pprroofifilleess aanndd eemmiissssiioonn--lliinnee mmaappss ooff
vvaarryyiinngg ggaallaaxxyy pprrooppeerrttiieess,, vviieewwiinngg aanngglleess,, ssiiggnnaall--ttoo--nnooiissee aanndd rreeddsshhiifftt wwiitthh tthhee ccoommmmuunniittyy.. EEffffoorrtt wwiillll bbee mmaaddee
ttoo uussee mmaacchhiinnee--lleeaarrnniinngg tteecchhnniiqquueess ttoo aannaallyyzzee tthheessee mmoocckk ssppeeccttrraa.. FFiinnaallllyy,, wwee wwiillll ccoommppaarree oouurr aannaallyyssiiss wwiitthh
ootthheerr  wwiinndd  mmooddeellss  tthhaatt  aapppprrooxxiimmaattee  tthhee  RRTT  pprroocceessss  aanndd  aasssseessss  tthheeiirr  aaccccuurraaccyy..
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IIDD:: 1155229955
RReevveeaalliinngg  tthhee  bbiirrtthh  eennvviirroonnmmeenntt  ooff  cciirrccuummbbiinnaarryy  eexxooppllaanneettss  wwiitthh  SSTTIISS  BBAARR55

MMaarriiee YYggoouuff

CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy
WWee pprrooppoossee ttoo uussee ffoouurr oorrbbiittss ooff HHSSTT//SSTTIISS ccoorroonnaaggrraapphhyy wwiitthh tthhee bbeenntt fifinnggeerr ooccccuulltteerr ((BBAARR55)) ttoo iimmaaggee tthhee
cciirrccuummbbiinnaarryy ddiisskk aarroouunndd tthhee ssppeeccttrroossccooppiicc bbiinnaarryy HHDD 3344770000.. TThhiiss ddiisskk wwaass rreecceennttllyy ddiissccoovveerreedd bbyy oouurr tteeaamm
bbootthh wwiitthh NNIICCMMOOSS aanndd KKeecckk--NNIIRRCC22 iinn tthhee IIRR.. WWee pprrooppoossee ttoo pprroobbee iitt,, ffoorr tthhee fifirrsstt ttiimmee iinn vviissiibbllee ssccaatttteerreedd
lliigghhtt,, ddoowwnn ttoo aass cclloossee aass 00..22'''' ((6655 AAUU)).. HHDD 3344770000 hhaass aann eecccceennttrriicc 2233--ddaayy oorrbbiitt aanndd mmaayy rreesseemmbbllee tthhee bbiirrtthh
eennvviirroonnmmeenntt ooff cciirrccuummbbiinnaarryy ppllaanneettss lliikkee tthhee oonneess ddiissccoovveerreedd bbyy tthhee KKeepplleerr mmiissssiioonn.. TThhee eecccceennttrriicciittyy ooff tthhee
bbiinnaarryy aanndd tthhee ppoossssiibbllee pprreesseennccee ooff aaddddiittiioonnaall ccoommppaanniioonnss mmaakkee HHDD 3344770000 aa uunniiqquuee tteessttbbeedd ffoorr ssttuuddiieess ooff
ppeerrttuurrbbeedd ddiisskk eevvoolluuttiioonn.. PPrreevviioouuss oobbsseerrvvaattiioonnss bbyy oouurr tteeaamm iinn tthhee iinnffrraarreedd sshhooww eevviiddeennccee ffoorr aassyymmmmeettrriicc
ffeeaattuurreess iinn bbootthh tthhee iinnnneerr aanndd oouutteerr ppaarrtt ooff tthhee ddiisskk.. PPoossssiibbllee iinntteerrpprreettaattiioonn iiss tthhee pprreesseennccee ooff ssttrreeaammeerrss aanndd
aatt lleeaasstt oonnee ssppiirraall aarrmm.. NNeeww oobbsseerrvvaattiioonnss ooff tthhiiss ddiisskk aarree rreeqquuiirreedd ttoo ccoonnfifirrmm tthhee nnaattuurree aanndd tthhee ccaauussee ooff
tthheessee ffeeaattuurreess.. AArree tthheeyy tthhee rreessuulltt ooff sstteellllaarr iinntteerraaccttiioonnss,, ffoorrmmiinngg ppllaanneettss,, oorr ggrraavviittaattiioonnaall iinnssttaabbiilliittiieess?? WWee
wwiillll pprroobbee tthhee ddiisskk aatt hhiigghh fifiddeelliittyy,, wwiitthh tthhee ggooaall ooff ddiissccrriimmiinnaattiinngg bbeettwweeeenn tthheessee ppoossssiibbiilliittiieess.. WWee wwiillll llooookk ffoorr
ssiiggnnss ooff ppllaanneett--ddiisskk iinntteerraaccttiioonn,, wwiitthh tthhee aaiimm ttoo bbeetttteerr uunnddeerrssttaanndd tthhee bbiirrtthh eennvviirroonnmmeenntt ooff ddyynnaammiiccaallllyy
eexxttrreemmee ppllaanneettaarryy ssyysstteemmss.. TThheessee oobbsseerrvvaattiioonnss aarree eesssseennttiiaall ttoo uunnvveeiill tthhee vveerryy nnaattuurree ooff tthhiiss ddiisskk aanndd wwiillll
pprroovviiddee  aann  aanncchhoorr  ffoorr  ffuuttuurree  eexxpplloorraattiioonn  wwiitthh  JJWWSSTT  aanndd  AALLMMAA..
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IIDD:: 1155119900
MMeeaassuurriinngg  tthhee  IInnttrriinnssiicc  LLyymmaann--aallpphhaa  PPrroofifilleess  ooff  HHiigghh--VVeelloocciittyy  GG,,  KK,,  aanndd  MM
ddwwaarrffss

AAlllliissoonn YYoouunnggbblloooodd

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCoolloorraaddoo  aatt  BBoouullddeerr
HH II LLyymmaann aallpphhaa ((LLyyAA;; 11221166 AA)) iiss tthhee bbrriigghhtteesstt eemmiissssiioonn lliinnee iinn tthhee UUVV ssppeeccttrruumm ooff FF--KK ddwwaarrffss aanndd iiss aass
bbrriigghhtt aass tthhee rreesstt ooff tthhee eennttiirree 11115500--33000000 AA eemmiissssiioonn ffrroomm MM ddwwaarrffss.. SStteellllaarr LLyyAA eemmiissssiioonn ppllaayyss aa ccrriittiiccaall
rroollee iinn tthhee cchheemmiissttrryy ooff eexxooppllaanneett aattmmoosspphheerreess,, eenneerrggyy ttrraannssppoorrtt iinn tthhee sstteellllaarr cchhrroommoosspphheerree,, aanndd iinn pprroobbiinngg
tthhee ddeennssiittyy ssttrruuccttuurree ooff tthhee IISSMM.. TThhuuss,, aaccccuurraatteellyy cchhaarraacctteerriizziinngg LLyyAA iiss ccrriittiiccaallllyy iimmppoorrttaanntt.. HHoowweevveerr,,
iinntteerrsstteellllaarr HH II rreemmoovveess mmoorree tthhaann 5500%% ooff tthhee sstteellllaarr LLyyAA flfluuxx eevveenn ffoorr tthhee nneeaarreesstt ssttaarrss,, nneecceessssiittaattiinngg
rreeccoonnssttrruuccttiioonn ffrroomm tthhee oobbsseerrvveedd lliinnee pprroofifillee wwiinnggss aanndd aann aassssuummppttiioonn ccoonncceerrnniinngg tthhee sshhaappee ooff tthhee lliinnee ccoorree..
TThhee SSuunn ((aa GG22 ddwwaarrff)) iiss tthhee oonnllyy ssttaarr ffoorr wwhhiicchh wwee hhaavvee hhiigghh--rreessoolluuttiioonn ddiirreecctt oobbsseerrvvaattiioonnss ooff tthhee lliinnee ccoorree
sshhaappee,, wwhhiicchh iiss sseellff--rreevveerrsseedd.. SSeellff--rreevveerrssaall iinn tthhee LLyyAA lliinnee ccoorree lliikkeellyy ddeeppeennddss oonn ssppeeccttrraall ttyyppee,, ssoo iinnccoorrrreecctt
aassssuummppttiioonnss ooff tthhee lliinnee ccoorree sshhaappee ffoorr ssttaarrss ccoooolleerr oorr mmoorree aaccttiivvee tthhaann tthhee SSuunn wwiillll rreessuulltt iinn eerrrroonneeoouuss
iinnttrriinnssiicc LLyyAA flfluuxxeess.. WWee pprrooppoossee ttoo ddiirreeccttllyy mmeeaassuurree wwiitthh hhiigghh ssppeeccttrraall rreessoolluuttiioonn ((SSTTIISS EE114400MM)) tthhee LLyyAA lliinnee
ccoorreess ooff fifivvee hhiigghh rraaddiiaall vveelloocciittyy ssttaarrss ((GG88 VV ttoo MM44 VV)).. TThheessee wwiillll bbee tthhee fifirrsstt mmeeaassuurreemmeennttss ooff tthhee LLyyAA lliinnee
wwiitthh llaarrggee DDoopppplleerr sshhiiffttss aanndd ssuufffificciieenntt rreessoolluuttiioonn ttoo pprroobbee tthhee LLyyAA lliinnee ccoorree sshhaappee.. WWee wwiillll qquuaannttiiffyy tthhee sseellff--
rreevveerrssaall ddeepptthh,, wwiiddtthh,, aanndd ssyymmmmeettrryy,, aanndd ccoommppaarree aammoonnggsstt tthhee ssppeeccttrraall ttyyppeess.. SSTTIISS EE223300HH ssppeeccttrraa wwiillll
mmeeaassuurree tthhee MMgg IIII lliinnee ccoorree sshhaappeess ttoo tteesstt wwhheetthheerr tthheeyy aarree aa ggoooodd pprrooxxyy ffoorr tthhee LLyyAA ccoorree sshhaappee.. TThhiiss
pprrooggrraamm wwiillll ccrreeaattee tthhee fifirrsstt ppuubblliiccllyy aavvaaiillaabbllee LLyyAA iinnttrriinnssiicc pprroofifillee tteemmppllaatteess ffoorr llaattee--ttyyppee ssttaarrss aanndd uuppddaattee
wwiiddeellyy--uusseedd  sstteellllaarr  LLyyAA  ddaattaabbaasseess  lliikkee  tthhee  MMUUSSCCLLEESS  TTrreeaassuurryy  SSuurrvveeyy..
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SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  IIGGMM

IIDD:: 1155225500
RReessoollvviinngg  tthhee  MMuullttiipphhaassee  IISSMM  ooff  aann  EElllliippttiiccaall  GGaallaaxxyy  aatt  zz~~00..44

FFaakkhhrrii ZZaahheeddyy

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CChhiiccaaggoo
NNeeaarrllyy 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 ssttrroonngg MMggIIII aabbssoorrppttiioonn wwiitthh rreesstt--ffrraammee aabbssoorrppttiioonn eeqquuiivvaalleenntt wwiiddtthh ooff WWrr~~44 AAnngg aatt ttwwoo
llooccaattiioonnss sseeppaarraatteedd bbyy 88 kkppcc iinn pprroojjeecctteedd ddiissttaannccee iinn tthhee IISSMM ooff aa zz==00..440088 mmaassssiivvee eelllliippttiiccaall.. TThhee mmoosstt
ssttrriikkiinngg fifinnddiinngg iiss aa uunniiffoorrmm,, ssuuppeerr--ssoollaarr FFee//MMgg rraattiioo aaccrroossss aa llaarrggee lliinnee--ooff--ssiigghhtt vveelloocciittyy rraannggee ooff ~~770000 kkmm//ss..
TThhee oobbsseerrvveedd ssuuppeerr--ssoollaarr FFee//MMgg rraattiioo ssuuggggeessttss aa llaarrggee ccoonnttrriibbuuttiioonn ooff SSNNee IIaa ((>>2200%%)) iinn cchheemmiiccaall eennrriicchhmmeenntt..
FFoollllooww--uupp llooww--rreessoolluuttiioonn FFUUVV ssppeeccttrroossccooppyy wwiitthh HHSSTT//SSTTIISS aalllloowweedd uuss ttoo mmeeaassuurree aa nneeuuttrraall hhyyddrrooggeenn ccoolluummnn
ddeennssiittyy ooff lloogg NN((HHII))~~1199..55 aanndd mmeettaalllliicciittyy ooff ~~11//33 ssoollaarr ffoorr bbootthh aabbssoorrbbeerrss.. RReemmaarrkkaabbllyy,, tthhee SSTTIISS ssppeeccttrraa aallssoo
rreevveeaalleedd aaddddiittiioonnaall ssttrroonngg aabbssoorrppttiioonn ffeeaattuurreess ((WWrr>>11 AAnngg)) tthhaatt aarree ccoonnssiisstteenntt iinn wwaavveelleennggtthh wwiitthh CCIIII,, CCIIIIII,, NNIIII,,
NNIIIIII,, aanndd OOVVII aabbssoorrppttiioonn lliinneess,, iinnddiiccaattiinngg tthhee pprreesseennccee ooff aa ccoommpplleexx,, mmuullttiipphhaassee IISSMM iinn tthhiiss eelllliippttiiccaall.. HHeerree wwee
pprrooppoossee ttoo uussee CCOOSS wwiitthh tthhee GG113300MM aanndd GG116600MM ggrraattiinnggss ttoo ssppeeccttrraallllyy rreessoollvvee tthheessee llooww-- ttoo hhiigghh--iioonniizzaattiioonn
lliinneess iinn oonnee aabbssoorrbbeerr.. TThhee pprrooppoosseedd hhiigghh--rreessoolluuttiioonn CCOOSS ssppeeccttrraa wwiillll aallllooww uuss ttoo ccoonnssttrraaiinn bbootthh tthhee ccoolluummnn
ddeennssiittiieess aanndd vveelloocciittyy pprroofifilleess ooff iinnddiivviidduuaall iioonnss,, pprroovviiddiinngg aa uunniiqquuee ooppppoorrttuunniittyy ttoo rreessoollvvee tthhee tthheerrmmaall ssttaattee
aanndd  iioonniizzaattiioonn  ccoonnddiittiioonn  iinn  tthhee  IISSMM  ooff  aann  iinntteerrmmeeddiiaattee--rreeddsshhiifftt  eelllliippttiiccaall  ggaallaaxxyy..

333377 66//2277//22001177
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  IIGGMM

IIDD:: 1155112211
DDooeess  GGlloobbuullaarr  CClluusstteerr  FFoorrmmaattiioonn  PPrreecceeddee  GGaallaaxxyy  FFoorrmmaattiioonn??

DDeennnniiss ZZaarriittsskkyy

UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa
TThhee rreecceenntt fifinnddiinnggss tthhaatt tthhee nnuummbbeerr,, oorr ttoottaall mmaassss,, ooff aa ggaallaaxxyy''ss gglloobbuullaarr cclluusstteerrss ttrraacckkss tthhee ggaallaaxxyy''ss ttoottaall
mmaassss mmuucchh mmoorree cclloosseellyy tthhaann iitt ttrraacckkss tthhee sstteellllaarr mmaassss ssuuggggeesstt aa ddeeccoouupplliinngg ooff ""eeaarrllyy--pphhaassee"" ssttaarr ffoorrmmaattiioonn
((tthhee gglloobbuullaarr cclluusstteerrss aanndd ppeerrhhaappss hhaalloo sstteellllaarr ppooppuullaattiioonn)) aanndd tthhee ""llaattee--pphhaassee"" ssttaarr ffoorrmmaattiioonn ((tthhee cceennttrraall
ddiisskk,, bbuullggee,, aanndd//oorr sspphheerrooiidd)).. AAlltthhoouugghh tthheessee ssuuggggeessttiivvee fifinnddiinnggss ccoommee ffrroomm tthhee ssttuuddyy ooff nnoorrmmaall,, oorr hhiigghh--
ssuurrffaaccee bbrriigghhttnneessss ggaallaaxxiieess,, tthhee eexxttrreemmee eexxaammppllee ooff tthhiiss pphheennoommeennoonn iiss ffoouunndd iinn tthhee uullttrraaddiiffffuussee ggaallaaxxyy ((UUDDGG))
DDFF 4444.. TThhiiss ggaallaaxxyy iiss eessttiimmaatteedd ttoo ccoonnttaaiinn nneeaarrllyy 110000 gglloobbuullaarr cclluusstteerrss,, aa ssiimmiillaarr nnuummbbeerr aass iinn tthhee MMiillkkyy WWaayy,,
bbuutt oonnllyy 11%% aass mmaannyy ssttaarrss aass tthhee MMiillkkyy WWaayy.. WWee pprrooppoossee ttoo tteesstt tthhiiss rreessuulltt wwiitthh ddeefifinnttiivvee ddaattaa ffoorr DDFF4444 aanndd
eexxppaanndd tthhee ssaammppllee ooff ssuucchh ggaallaaxxiieess bbyy oobbsseerrvviinngg tthhrreeee ootthheerr,, ssppeeccttrroossccooppiiccaallllyy--ccoonnfifirrmmeedd,, pphhyyssiiccaallllyy ssiimmiillaarr
ggaallaaxxiieess aatt tthhee ssaammee ddiissttaannccee.. TThheessee oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll ccoonnfifirrmm oorr rreeffuuttee tthhee hhyyppootthheessiiss tthhaatt gglloobbuullaarr cclluusstteerr
ffoorrmmaattiioonn iiss ddeeccoouupplleedd ffrroomm ggaallaaxxyy ffoorrmmaattiioonn aass wwee eennvviissiioonn iitt aanndd tthhaatt iitt pprreecceeddeess tthhee ffoorrmmaattiioonn ooff tthhee
cceennttrraall  ggaallaaxxyy..
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  IIGGMM

IIDD:: 1155115566
MMaappppiinngg  GGaass  FFlloowwss  ffrroomm  tthhee  DDiisskk  ttoo  tthhee  CCiirrccuummggaallaaccttiicc  MMeeddiiuumm

YYoonngg ZZhheenngg

CCoolluummbbiiaa  UUnniivveerrssiittyy  iinn  tthhee  CCiittyy  ooff  NNeeww  YYoorrkk
TThhee ffeeeeddbbaacckk eefffificciieennccyy iinn ggaallaaxxiieess rreemmaaiinnss aa ccrruucciiaall ccoommppoonneenntt iinn ssiimmuullaattiioonnss tthhaatt iiss nnoott wweellll ccoonnssttrraaiinneedd bbyy
oobbsseerrvvaattiioonnss.. TToo uunnddeerrssttaanndd hhooww eeffffeeccttiivveellyy ffeeeeddbbaacckk ddrriivveess mmeettaallss iinnttoo tthhee cciirrccuummggaallaaccttiicc mmeeddiiuumm ((CCGGMM)),, wwee
pprrooppoossee ttoo mmaapp tthhee mmeettaall flfloowwss ffrroomm tthhee ddiisskk ttoo tthhee CCGGMM ooff tthhee nneeaarrbbyy ddwwaarrff iirrrreegguullaarr ggaallaaxxyy IICC 11661133.. TThhiiss
wwiillll bbee tthhee fifirrsstt ssppaattiiaall aanndd kkiinneemmaattiicc mmaapp ooff ggaass flfloowwss ffrroomm tthhee ddiisskk ttoo tthhee hhaalloo ooff aa ddwwaarrff ggaallaaxxyy.. IInn aarrcchhiivvaall
CCOOSS ssppeeccttrraa ooff ttwwoo IICC 11661133 ssttaarrss wwee ddeetteecctt bblluuee--sshhiifftteedd SSiiIIII,, CCIIII,, aanndd SSiiIIVV aabbssoorrppttiioonn lliinneess,, iinnddiiccaattiivvee ooff tthhee
eexxiisstteennccee ooff mmuullttiipphhaassee oouuttflfloowwss ffrroomm tthhee ddiisskk.. WWee pprrooppoossee ttoo oobbsseerrvvee ttwwoo mmoorree UUVV bbrriigghhtt ssttaarrss iinn IICC 11661133''ss
ddiisskk ttoo aasssseessss tthhee ccoovveerriinngg ffrraaccttiioonn aanndd ssttrreennggtthh ooff tthhee oouuttflflooww iinn rreellaattiioonn ttoo tthhee ggaallaaxxyy''ss rreessoollvveedd ssttaarr
ffoorrmmaattiioonn.. WWee wwiillll aallssoo oobbsseerrvvee tthhrreeee QQSSOO ssiigghhttlliinneess aatt 00..11,, 00..33,, aanndd 00..55 RRvviirr ttoo mmeeaassuurree tthhee iioonniizzaattiioonn
pprroofifillee ooff tthhee ggaass aanndd tthhee eexxtteenntt ooff tthhee oouuttflfloowwss.. WWee wwiillll rreellaattee oouurr mmeeaassuurreemmeennttss ttoo tthhee ddeettaaiilleedd oobbsseerrvveedd
ssttaarr ffoorrmmaattiioonn hhiissttoorryy ooff IICC 11661133 ttoo ddiirreeccttllyy ddeetteerrmmiinnee tthhee mmaassss llooaaddiinngg ffaaccttoorr aanndd ffeeeeddbbaacckk eefffificciieennccyy.. TThhee
pprrooppoossaall wwiillll pprroovviiddee ccrriittiiccaall iinnffoorrmmaattiioonn oonn hhooww ggaallaaxxiieess eevvoollvvee aanndd hhooww mmeettaallss cciirrccuullaattee bbeettwweeeenn tthhee ddiisskk aanndd
tthhee  CCGGMM..
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CCyyccllee  2255  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: AARR
PPllaanneettss  aanndd  PPllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 1155006600
UUnnlleeaasshhiinngg  tthhee  CChhaarrggeess::  AAnn  IImmpprroovveedd  RReedduuccttiioonn  ooff  KKeeyy  EExxooppllaanneett  DDaattaasseettss
aanndd  aa  TTooooll  ffoorr  RRaammpp  EEffffeecctt  CCoorrrreeccttiioonn

YYiiffaann ZZhhoouu

UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa
AAmmoonngg HHSSTT''ss mmoosstt llaassttiinngg aanndd iiccoonniicc rreessuullttss aarree WWFFCC33//IIRR oobbsseerrvvaattiioonnss ooff ttrraannssiittiinngg eexxooppllaanneettss tthhaatt pprroovviiddeedd
eexxcciittiinngg iinnssiigghhttss iinnttoo aattmmoosspphheerreess ooff ppllaanneettss rraannggiinngg ffrroomm ssuuppeerr--eeaarrtthhss ttoo hhoott--JJuuppiitteerrss.. HHoowweevveerr,, aallll ttiimmee--
rreessoollvveedd WWFFCC33//IIRR oobbsseerrvvaattiioonnss ssuuffffeerr ffrroomm aann oofftteenn--lliimmiittiinngg ddeetteeccttoorr ssyysstteemmaattiicc:: tthhee ""rraammpp eeffffeecctt.."" CCuurrrreenntt
eeffffoorrttss aarree ffoorrcceedd ttoo ddiissccaarrdd oorrbbiittss mmoosstt aaffffeecctteedd aanndd ttoo aappppllyy aann eemmppiirriiccaall pprroocceedduurree ttoo mmiinniimmiizzee tthhee
aammpplliittuuddee.. WWee ddeevveellooppeedd aanndd ddeemmoonnssttrraatteedd aa ppoowweerrffuull nneeww,, ssoolliidd ssttaattee pphhyyssiiccss--mmoottiivvaatteedd ddeetteeccttoorr mmooddeell
tthhaatt aaccccuurraatteellyy ccoorrrreeccttss ffoorr tthhee rraammpp eeffffeecctt aanndd rreeaacchheess eesssseennttiiaallllyy pphhoottoonn--nnooiissee lliimmiitteedd ppeerrffoorrmmaannccee ffoorr eevveenn
tthhee mmoosstt aaffffeecctteedd oorrbbiittss.. WWee pprrooppoossee hheerree ttoo aappppllyy oouurr RREECCTTEE rraammpp cchhaarrggee ttrraapp ccoorrrreeccttiioonn ttoo kkeeyy aarrcchhiivvaall
ddaattaasseettss ffoorr wwhhiicchh ssiiggnniifificcaanntt iimmpprroovveemmeennttss aarree eexxppeecctteedd.. WWee wwiillll aallssoo uussee tthheessee ddaattaasseettss ttoo ffuurrtthheerr tteesstt aanndd
ddooccuummeenntt tthhee RREECCTTEE ccoorrrreeccttiioonn oonn ddaattaa aaccqquuiirreedd iinn ddiiffffeerreenntt oobbsseerrvviinngg mmooddeess aanndd ttoo sseeeekk ffuurrtthheerr
iimmpprroovveemmeennttss iinn RREECCTTEE''ss ddeetteeccttoorr ppaarraammeetteerrss.. WWee wwiillll ddooccuummeenntt aanndd rreelleeaassee RREECCTTEE,, aalloonngg wwiitthh aa ddaattaa
rreedduuccttiioonn ccooookkbbooookk,, ttoo tthhee ccoommmmuunniittyy.. WWee aallssoo eexxppeecctt iimmppoorrttaanntt iimmpprroovveemmeennttss iinn tthhee sscciieennccee rreessuullttss ffrroomm
tthhee  ffoouurr  kkeeyy  HHSSTT  ddaattaasseettss..

OOuurr cchhaarrggee ttrraapp ccoorrrreeccttiioonn wwiillll hheellpp iinnccrreeaassiinngg HHSSTT''ss eefffificciieennccyy ffoorr iinnffrraarreedd ttrraannssiitt ssppeeccttrroossccooppyy bbyy aabboouutt 2200
--2255%% ((nnoo mmoorree nneeeedd ttoo ddiissccaarrdd fifirrsstt oorrbbiittss)),, ssaavviinngg ddoozzeennss ooff oorrbbiittss iinn tthhee ffuuttuurree,, aanndd wwiillll aallssoo iimmpprroovvee tthhee
rreelliiaabbiilliittyy aanndd rreepprroodduucciibbiilliittyy ooff iinnffrraarreedd ttiimmee--ddoommaaiinn oobbsseerrvvaattiioonnss.. OOuurr wwoorrkk iiss eessppeecciiaallllyy iimmppoorrttaanntt ffoorr tthhee
mmoosstt cchhaalllleennggiinngg ttrraannssiitt aanndd pphhaassee ccuurrvvee oobbsseerrvvaattiioonnss aanndd wwiillll lliikkeellyy pprroovviiddee aann eexxaammppllee ffoorr aann aapppprrooaacchh tthhaatt
ccaann  bbee  uuttiilliizzeedd  ffoorr  JJWWSSTT  iinnssttrruummeennttss  wwiitthh  aarrcchhiitteeccttuurreess  ssiimmiillaarr  ttoo  WWFFCC33..
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