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TToowwaarrddss  aa  11%%  llooccaall  ddeetteerrmmiinnaattiioonn  ooff  tthhee  HHuubbbbllee  ccoonnssttaanntt::  qquuaannttiiffyyiinngg  sstteellllaarr
aassssoocciiaattiioonn  bbiiaass  iinn  tthhee  ssuuppeerrnnoovvaa--hhoosstt  ggaallaaxxyy  MM110011

RRiicchhaarrdd AAnnddeerrssoonn

EEuurrooppeeaann  SSoouutthheerrnn  OObbsseerrvvaattoorryy  --  GGeerrmmaannyy
TThhee ggrroowwiinngg tteennssiioonn aammoonngg rreecceenntt mmeeaassuurreemmeennttss ooff tthhee pprreesseenntt--ddaayy vvaalluuee ooff tthhee HHuubbbbllee CCoonnssttaanntt ((HH00)) iiss
oonnee ooff tthhee ppootteennttiiaallllyy mmoosstt ccoonnsseeqquueennttiiaall ooppeenn pprroobblleemmss iinn aassttrroopphhyyssiiccss.. TThhee vvaalluuee ooff HH00 iinnffeerrrreedd ffrroomm eeaarrllyy--
UUnniivveerrssee CCoossmmiicc MMiiccrroowwaavvee BBaacckkggrroouunndd mmeeaassuurreemmeennttss aassssuummiinngg tthhee llaammbbddaaCCDDMM CCoossmmoollooggiiccaall CCoonnccoorrddaannccee
MMooddeell ddiiffffeerrss bbyy 99..44 ++//-- 22..11 %% ((44..44 ssiiggmmaa)) ffrroomm HH00 mmeeaassuurreedd ddiirreeccttllyy iinn tthhee llaattee UUnniivveerrssee uussiinngg aa wweellll--
ccaalliibbrraatteedd ddiissttaannccee llaaddddeerr tthhaatt iiss ffrreeee ffrroomm ssuucchh aassssuummppttiioonnss.. IItt iiss nnooww ccrruucciiaall ttoo ppuusshh tthhee mmeeaassuurreemmeenntt
aaccccuurraacciieess ttoo tthhee eexxttrreemmee iinn oorrddeerr eeiitthheerr ttoo iiddeennttiiffyy pprreevviioouussllyy uunnrreeccooggnniizzeedd oorr uunnddeerreessttiimmaatteedd ssyysstteemmaattiicc
oobbsseerrvvaattiioonnaall eerrrroorr,, oorr ttoo ddeemmoonnssttrraattee aa nneeeedd ttoo mmooddiiffyy llaammbbddaaCCDDMM,, wwhhiicchh wwoouulldd ppllaaccee ffuunnddaammeennttaall pphhyyssiiccss
aatt  tthhee  vveerrggee  ooff  aa  bbrreeaakktthhrroouugghh..    

TThhiiss pprrooppoossaall sseeeekkss ttoo eexxppllooiitt HHSSTT//WWFFCC33''ss uunniiqquuee UUVV ccaappaabbiilliittiieess ttoo iinnccrreeaassee tthhee aaccccuurraaccyy ooff tthhee llaattee--
UUnniivveerrssee HH00 mmeeaassuurreemmeenntt bbaasseedd oonn CCeepphheeiidd vvaarriiaabbllee ssttaarrss aanndd ttyyppee--IIaa ssuuppeerrnnoovvaaee ((SSNNIIaa)).. TThhee rreeqquueesstteedd
FF330000XX ppaassssbbaanndd oobbsseerrvvaattiioonnss ooff CCeepphheeiiddss iinn tthhee cclloosseesstt SSNNIIaa hhoosstt ggaallaaxxyy MM110011 wwiillll eennaabbllee:: aa)) ddiirreecctt
mmeeaassuurreemmeennttss ooff tthhee bblleennddiinngg ffrreeqquueennccyy ooff CCeepphheeiiddss wwiitthh pphhyyssiiccaallllyy aassssoocciiaatteedd hhoott,, eeaarrllyy--ttyyppee ssttaarrss;; bb)) ddiirreecctt
mmeeaassuurreemmeennttss ooff tthhee pphhoottoommeettrriicc bbiiaass iinnccuurrrreedd bbyy ssuucchh bblleennddiinngg;; cc)) iimmpprroovveedd sseelleeccttiioonn ccrriitteerriiaa ffoorr
eexxttrraaggaallaaccttiicc CCeepphheeiidd sseeaarrcchheess tthhaatt wwiillll hheellpp ttoo ffuurrtthheerr rreedduuccee tthhee iimmppaacctt ooff tthhiiss bbiiaass iinn uuppccoommiinngg llaattee--
UUnniivveerrssee HH00 mmeeaassuurreemmeennttss.. TThhee pprrooppoosseedd oobbsseerrvvaattiioonnss aarree ppaarrttiiccuullaarrllyy uurrggeenntt ssiinnccee aa)) GGaaiiaa aassttrroommeettrryy aanndd
HHSSTT pphhoottoommeettrryy ooff LLooccaall GGrroouupp CCeepphheeiiddss iinnccrreeaassee tthhee nneeeedd ttoo ccoorrrreecctt ffoorr tthhiiss bbiiaass aanndd bb)) tthhee ccuurrrreennttllyy
aapppplliieedd  bbiiaass  ccoorrrreeccttiioonn,,  bbaasseedd  oonn  SSNNIIaa  hhoosstt  aannaalloogg  MM3311,,  rreeqquuiirreess  aa  ssaanniittyy  cchheecckk  aass  wweellll  aass  ggrreeaatteerr  pprreecciissiioonn..
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AA  nneeww  llooww--mmeettaalllliicciittyy  LLBBVV  iinn  MM3333::  IIss  iitt  aa  bblluuee  ssttrraagggglleerr??

JJeennnniiffeerr AAnnddrreewwss

UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa
LLuummiinnoouuss bblluuee vvaarriiaabblleess ((LLBBVVss)) aarree eevvoollvveedd mmaassssiivvee ssttaarrss tthhaatt uunnddeerrggoo ddrraammaattiicc mmaassss lloossss aanndd iirrrreegguullaarr
vvaarriiaabbiilliittyy.. WWhheetthheerr LLBBVVss oorriiggiinnaattee ffrroomm aa ssiinnggllee mmaassssiivvee pprrooggeenniittoorr oorr tthhrroouugghh bbiinnaarryy iinntteerraaccttiioonn iiss ssttiillll
ddeebbaatteedd.. TThheeyy ssttaattiissttiiccaallllyy pprreeffeerr iissoollaatteedd llooccaattiioonnss iinn ssttaarr ffoorrmmiinngg ggaallaaxxiieess,, ffaarr aawwaayy ffrroomm OO--ttyyppee ssttaarrss,,
wwhhiicchh iinnddiiccaatteess aa lliikkeellyy bbiinnaarryy oorriiggiinn.. LLooccaatteedd iinn aa yyoouunngg sstteellllaarr cclluusstteerr,, tthhee nneewwllyy ddiissccoovveerreedd LLBBVV oouuttbbuurrsstt
MMCCAA11--BB iinn MM3333 aaffffoorrddss uuss tthhee rraarree ooppppoorrttuunniittyy ttoo iinnddeeppeennddeennttllyy aaggee--ddaattee aann LLBBVV bbaasseedd oonn tthhee aaggeess ooff tthhee
ootthheerr cclluusstteerr mmeemmbbeerrss.. BByy ddeetteerrmmiinniinngg tthhee cclluusstteerr ttuurrnn ooffff mmaassss wwee ccaann aasscceerrttaaiinn iiff tthhee LLBBVV iiss oovveerrlluummiinnoouuss
ccoommppaarreedd ttoo tthhee rreesstt ooff tthhee cclluusstteerr,, aanndd tthheerreeffoorree ddeetteerrmmiinnee ddeecciissiivveellyy iiff iitt hhaass bbeeeenn rreejjuuvveennaatteedd tthhrroouugghh
bbiinnaarryy eevvoolluuttiioonn.. IIff iitt ddooeess aappppeeaarr ttoo bbee yyoouunnggeerr tthhaann tthhee ssuurrrroouunnddiinngg ppooppuullaattiioonn,, wwee ccaann ddeetteerrmmiinnee
qquuaannttiittaattiivveellyy hhooww mmuucchh mmaassss iitt hhaass ggaaiinneedd oorr wwhhaatt tthhee lliikkeellyy mmaasssseess ooff tthhee mmeerrggeerr ccoommppoonneennttss wweerree.. OOnnllyy
nnooww wwhhiillee tthhee LLBBVV iiss iinn aa ffaaiinntteerr,, qquuiieesscceenntt pphhaassee aanndd oonnllyy wwiitthh tthhee UUVV sseennssiittiivviittyy aanndd ssppaattiiaall rreessoolluuttiioonn ooff
WWFFCC33 ccaann wwee ggeett tthhee UUVV--ttoo--ooppttiiccaall iimmaaggiinngg nneeeeddeedd ttoo ccrreeaattee aaccccuurraattee ccoolloorr--mmaaggnniittuuddee ddiiaaggrraammss ooff tthhee LLBBVV''ss
hhoosstt cclluusstteerr iinn oorrddeerr ttoo aaggee--ddaattee MMCCAA11--BB.. TThhee LLBBVV eerruuppttiioonn ooff MMCCAA--11BB wwaass aallssoo uunnuussuuaallllyy hhoott aatt ppeeaakk,, wwhhiicchh
mmaayy bbee lliinnkkeedd ttoo iittss llooww--mmeettaalllliicciittyy eennvviirroonnmmeenntt iinn tthhee oouuttsskkiirrttss ooff MM3333;; tthhiiss mmaayy pprroovviiddee ccrriittiiccaall cclluueess aabboouutt
tthhee  pphhyyssiiccaall  LLBBVV  iinnssttaabbiilliittyy..
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DDaanncciinngg  wwiitthh  tthhee  DDwwaarrffss::  VVeerryy  HHiigghh  QQuuaalliittyy  SSppaattiiaall  aanndd  SSppeeccttrraall  MMaappss  ooff  HHoott
JJuuppiitteerrss  PPrrooxxiieess

DDaanniieell AAppaaii

UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa
HHoott JJuuppiitteerrss aarree ffaasscciinnaattiinngg,, bbuutt hhaavvee ccoommpplleexx aattmmoosspphheerreess,, iinn wwhhiicchh tthhee iinntteerrppllaayy ooff rraaddiiaattiioonn ttrraannssppoorrtt,,
aattmmoosspphheerriicc ddyynnaammiiccss,, ccoonnddeennssaattiioonn,, aanndd cchheemmiissttrryy sshhaappee tthhee aattmmoosspphheerreess''ss ssttrruuccttuurree aanndd ssppeeccttrraa.. CCuurrrreenntt
ddaattaa oonn hhoott JJuuppiitteerrss ooffffeerrss ttaannttaalliizziinngg iinnssiigghhtt iinnttoo tthheessee wwoorrllddss,, bbuutt ddoo nnoott hhaavvee hhiigghh eennoouugghh qquuaalliittyy ttoo sseettttllee
sseevveerraall ffuunnddaammeennttaall qquueessttiioonnss.. AA rraarree ggrroouupp ooff ttiigghhtt wwhhiittee ddwwaarrff--bbrroowwnn ddwwaarrff bbiinnaarriieess pprroovviiddee aa uunniiqquuee
ooppppoorrttuunniittyy ttoo ssaammppllee hhiigghhllyy iirrrraaddiiaatteedd uullttrraaccooooll aattmmoosspphheerreess wwiitthh vveerryy hhiigghh ssiiggnniifificcaannccee lleevveell oobbsseerrvvaattiioonnss.. IInn
tthheessee ssyysstteemmss tthhee ssiiggnnaall lleevveell bbeettwweeeenn ddaayyssiiddee aanndd nniigghhttssiiddee ssppeeccttrraa aarree ttyyppiiccaallllyy aa hhuunnddrreedd ttiimmeess hhiigghheerr
tthhaann  tthhaatt  ffoorr  aannyy  hhoott  jjuuppiitteerr..

WWee pprrooppoossee HHSSTT ttiimmee--rreessoollvveedd ssppeeccttrroossccooppyy ooff ssiixx BBDD++WWDD ppaaiirrss tthhaatt eennccoommppaassss tthhee eennttiirree tteemmppeerraattuurree rraannggee
ooff hhoott JJuuppiitteerrss aanndd uullttrraa hhoott jjuuppiitteerrss:: ffrroomm 880000KK ttoo 44330000KK.. TThhee vveerryy hhiigghh ddaattaa qquuaalliittyy aanndd tthhee ccoommpplleettee
tteemmppeerraattuurree sseeqquueennccee wwiillll aallllooww uuss ttoo aaddddrreessss tthhrreeee kkeeyy pprroocceesssseess tthhaatt cchhaalllleennggee hhoott JJuuppiitteerr mmooddeellss:: aa))
LLooccaalliizzeedd ffoorrmmaattiioonn aanndd ddeessttrruuccttiioonn ooff ccoonnddeennssaattee cclloouuddss;; bb)) DDaayy//nniigghhttssiiddee hheeaatt ttrraannssppoorrtt aanndd iirrrraaddiiaattiioonn--
ddrriivveenn cciirrccuullaattiioonn;; aanndd 33)) DDaayyssiiddee tthheerrmmaall ddiissssoocciiaattiioonn ooff mmoolleeccuulleess.. OOuurr oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll pprroovviiddee aa hhiigghh--
fifiddeelliittyy,, ssppaattiiaallllyy rreessoollvveedd ssppeeccttrraall lliibbrraarryy ffoorr oobbjjeeccttss ssppaannnniinngg tthhee eennttiirree tteemmppeerraattuurree rraannggee ooff hhoott jjuuppiitteerrss
wwiitthh lleessss tteelleessccooppee ttiimmee tthhaann tthhaatt iiss ttyyppiiccaallllyy ssppeenntt oonn ddeettaaiilleedd ssttuuddyy ooff aa ssiinnggllee hhoott JJuuppiitteerr.. TThhee hhiigghh qquuaalliittyy
bbeenncchhmmaarrkk ssppeeccttrraa wwiillll vveerriiffyy tteemmppeerraattuurree-- aanndd iirrrraaddiiaattiioonn--ddeeppeennddeenntt ttrreennddss aanndd wwiillll pprroovviiddee aa rreeffeerreennccee lliibbrraarryy
ffoorr ffuuttuurree hhoott JJuuppiitteerr ssttuuddiieess.. HHSSTT ccaann uunniiqquueellyy oobbttaaiinn tthhee hhiigghh--pprreecciissiioonn,, ttiimmee--rreessoollvveedd,, nneeaarr--iinnffrraarreedd
ssppeeccttrroossccooppyy  rreeqquuiirreedd  bbyy  oouurr  sscciieennccee  ggooaallss..
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AArree  qquuaassaarr  oouuttflfloowwss  aa  mmaajjoorr  ccoonnttrriibbuuttoorr  ttoo  AAGGNN  ffeeeeddbbaacckk??  HHSSTT//CCOOSS  ttoo  tthhee
rreessccuuee

NNaahhuumm AArraavv

VViirrggiinniiaa  PPoollyytteecchhnniicc  IInnssttiittuuttee  aanndd  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy
HHSSTT//CCOOSS hhaass ooppeenneedd aa nneeww ddiissccoovveerryy--ssppaaccee ffoorr ssttuuddyyiinngg qquuaassaarr aabbssoorrppttiioonn oouuttflfloowwss aanndd tthheeiirr ccoonnttrriibbuuttiioonn ttoo
AAGGNN ffeeeeddbbaacckk.. SSppeecciifificcaallllyy,, CCOOSS pprroovviiddeess hhiigghh qquuaalliittyy FFUUVV ssppeeccttrraa ccoovveerriinngg tthhee ddiiaaggnnoossttiicc--rriicchh 550000AA--11005500AA
rreesstt--ffrraammee ((hheerreeaafftteerr,, XXUUVV)) ooff mmeeddiiuumm rreeddsshhiifftt oobbjjeeccttss.. TThhee qquuaalliittyy aanndd qquuaannttiittyy ooff XXUUVV ddiiaaggnnoossttiicc ttrroouugghhss
aallllooww uuss ttoo pprroobbee tthhee vveerryy--hhiigghh iioonniizzaattiioonn pphhaassee,, wwhhiicchh ccaarrrriieess 9900%% oorr mmoorree ooff tthhee oouuttflfloowwiinngg mmaatteerriiaall,, aass
wweellll aass ddeetteerrmmiinnee tthhee ddiissttaannccee ooff mmoosstt oouuttflfloowwss ffrroomm tthhee cceennttrraall ssoouurrccee ((RR)).. TThhee fifirrsstt oobbjjeeccttiivvee iiss iimmppoossssiibbllee
ttoo  aacchhiieevvee  wwiitthh  tthhee  tthhoouussaannddss  ooff  aavvaaiillaabbllee  ggrroouunndd--bbaasseedd  ssppeeccttrraa,,  aanndd  RR  ccaann  bbee  mmeeaassuurreedd  iinn  oonnllyy  ~~11%%  ooff  tthheemm..

TThhee CCOOSS aarrcchhiivvee iinncclluuddeess oobbsseerrvvaattiioonnss ooff mmoorree tthhaann 220000 qquuaassaarrss wwiitthh ssuuiittaabbllee rreeddsshhiifftt,, ssppeeccttrraall rreessoolluuttiioonn
aanndd SS//NN ffoorr tthhee aabboovvee XXUUVV sscciieennccee.. TThheessee oobbsseerrvvaattiioonnss wweerree ttaakkeenn ffoorr ssttuuddyyiinngg iinntteerrvveenniinngg aabbssoorrppttiioonn
ssyysstteemmss,, aanndd qquuaassaarr oouuttflfloowwss ddeetteecctteedd iinn tthheessee ssppeeccttrraa wweerree rraarreellyy aannaallyyzzeedd.. OOnnllyy 22 ssuucchh XXUUVV oouuttflflooww
aannaallyysseess aarree ccuurrrreennttllyy ffoouunndd iinn tthhee lliitteerraattuurree.. OOnnee ooff tthheessee oouuttflfloowwss iiss ppoowweerrffuull eennoouugghh ttoo pprroodduuccee mmaajjoorr AAGGNN
ffeeeeddbbaacckk  eeffffeeccttss..

WWEE PPRROOPPOOSSEE aann aarrcchhiivvee pprrooggrraamm ttoo ssttuuddyy tthhee XXUUVV oouuttflfloowwss ffoouunndd iinn tthheessee ssppeeccttrraa,, wwhheerree ssoo ffaarr wwee iiddeennttiififieedd
1100 ssuucchh uunnaannaallyyzzeedd oouuttflfloowwss.. OOuurr pprreelliimmiinnaarryy ssttuuddyy ooff oonnee ssuucchh oobbsseerrvvaattiioonn sshhoowwss 44 sseeppaarraatteedd oouuttflfloowwss
ssiittuuaatteedd aatt RR~~550000 ppcc,, wwiitthh aa ccoommbbiinneedd kkiinneettiicc lluummiinnoossiittyy llaarrggeerr tthhaann aannyy ooff tthhee rreeppoorrtteedd oouuttflfloowwss iinn tthhee
lliitteerraattuurree..
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MMaakkee  SSTTIISS  GGrreeaatt  AAggaaiinn!!

TThhoommaass AAyyrreess

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCoolloorraaddoo  aatt  BBoouullddeerr
AAccttuuaallllyy,, SSTTIISS iiss pprreettttyy ffaabbuulloouuss rriigghhtt nnooww:: tthhee pprreemmiieerr hhiigghh--rreessoolluuttiioonn UUVV ssppeeccttrrooggrraapphh iinn ssppaaccee,, ccoonndduuccttiinngg
ssttaattee--ooff--tthhee--aarrtt iinnvveessttiiggaattiioonnss ooff aa ddiizzzzyyiinngg aarrrraayy ooff ccoossmmiicc pphheennoommeennaa.. WWhhiillee tthhee SSTTIISS iinnssttrruummeenntt
ppeerrffoorrmmaannccee iittsseellff iiss ssuuppeerrbb,, iittss kkeeyy wwaavveelleennggtthh ccaalliibbrraattiioonn ccaann bbee iimmpprroovveedd iinn ttwwoo ssiiggnniifificcaanntt wwaayyss:: ((11))
oobbttaaiinn nneeww wwaavveeccaall llaammpp eexxppoossuurreess iinn eecchheellllee sseettttiinnggss ccuurrrreennttllyy llaacckkiinngg aaddeeqquuaattee ccoovveerraaggee iinn tthhee mmooddeerrnn
((ppoosstt--SSMM44)) eerraa;; aanndd ((22)) bbuuiilldd eeaassyy--ttoo--aappppllyy ccoorrrreeccttiioonnss ttoo ccoommppeennssaattee ffoorr ssmmaallll wwaavveelleennggtthh ddiissttoorrttiioonnss
iinnttrroodduucceedd bbyy tthhee llooww--oorrddeerr ooff tthhee ppoollyynnoommiiaall ddiissppeerrssiioonn mmooddeell ccuurrrreennttllyy iinnccoorrppoorraatteedd iinn tthhee CCAALLSSTTIISS ppiippeelliinnee..
IInn ffaacctt,, tthhee ssuucccceessss ooff tthhee sseeccoonndd iimmpprroovveemmeenntt ddeeppeennddss oonn aavvaaiillaabbiilliittyy ooff ""mmiissssiinngg"" ccaalliibbrraattiioonnss ddeelliivveerreedd bbyy
tthhee fifirrsstt ppaarrtt.. AA mmooddeesstt eexxppeennddiittuurree ooff ccaalliibbrraattiioonn ttiimmee ccaann eennhhaannccee tthhee eexxtteennssiivvee lleeggaaccyy ooff SSTTIISS,, nnooww aanndd
iinnttoo tthhee ffuuttuurree.. IIff tthhee ccaalliibbrraattiioonn eexxppoossuurreess ccaann bbee ddoonnee iinn ""ppaarraalllleell"" ttiimmee ((wwhhiillee aannootthheerr iinnssttrruummeenntt iiss pprriimmee)),,
tthheenn  tthhee  ""ccoosstt""  ttoo  tthhee  GGOO  pprrooggrraamm  wwoouulldd  bbee  mmiinniimmaall;;  bbuutt  tthhee  bbeenneefifittss  ggrreeaatt..
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IIDD:: 1155885566
SSeeaarrcchhiinngg  ffoorr  SSeeccoonnddaarryy  AAttmmoosspphheerreess  iinn  aa  SSyysstteemm  ooff  BBeenncchhmmaarrkk  WWoorrllddss

TThhoommaass BBaarrccllaayy

UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaarryyllaanndd  BBaallttiimmoorree  CCoouunnttyy
WWee aarree mmoovviinngg ffrroomm aann eerraa ooff eexxooppllaanneett ddiissccoovveerryy iinnttoo aann eerraa ooff eexxooppllaanneett cchhaarraacctteerriizzaattiioonn,, bbuutt ssmmaallll,,
ppootteennttiiaallllyy--rroocckkyy ppllaanneettss oorrbbiittiinngg bbrriigghhtt,, nneeaarrbbyy ssttaarrss tthhaatt aarree ssuuiittaabbllee ffoorr aattmmoosspphheerriicc cchhaarraacctteerriizzaattiioonn ssttuuddiieess
aarree rreellaattiivveellyy ssccaarrccee.. HHeerree wwee pprrooppoossee ttoo oobbttaaiinn ttiimmee sseerriieess ssppeeccttrroossccooppyy uussiinngg WWFFCC33//IIRR ttoo tteesstt ffoorr
ddeetteeccttaabbllee aattmmoosspphheerriicc ssiiggnnaattuurreess ooff tthhee tthhrreeee rreecceennttllyy--ddiissccoovveerreedd ssmmaallll ppllaanneettss ((RR==00..77,, 11..33,, aanndd 11..44 RReeaarrtthh))
oorrbbiittiinngg tthhee nneeaarrbbyy ((1100..66 ppcc)),, bbrriigghhtt ((HH == 77..44)) MM33 ddwwaarrff LL 9988--5599,, tthhee sseeccoonndd cclloosseesstt ttrraannssiittiinngg mmuullttiippllaanneett
ssyysstteemm.. TThhee eeqquuiilliibbrriiuumm tteemmppeerraattuurreess ffoorr tthhee oouutteerr ttwwoo ppllaanneettss aarree cclloossee ttoo oorr lleessss tthhaann tthhee HH22 mmoolleeccuullaarr
eessccaappee tteemmppeerraattuurree,, rraaiissiinngg tthhee ppoossssiibbiilliittyy ooff hhyyddrrooggeenn--ddoommiinnaatteedd aattmmoosspphheerreess.. WWee pprrooppoossee ttoo oobbttaaiinn oonnee
ttrraannssiitt ffoorr eeaacchh ooff tthhee oouutteerr ttwwoo ppllaanneettss ttoo tteesstt ffoorr hhyyddrrooggeenn--ddoommiinnaatteedd aattmmoosspphheerreess.. FFoorr tthhee iinnnneerrmmoosstt ssuubb--
EEaarrtthh--ssiizzeedd ppllaanneett,, dduuee ttoo iittss llooww eexxppeecctteedd ggrraavviittyy,, aa hhyyddrrooggeenn aattmmoosspphheerree wwoouulldd bbee hhiigghhllyy vvuullnneerraabbllee ttoo
aattmmoosspphheerriicc eessccaappee.. HHoowweevveerr,, aa wwaatteerr--ddoommiinnaatteedd aattmmoosspphheerree iiss mmuucchh mmoorree rreessiilliieenntt,, ssoo wwee pprrooppoossee fifivvee
ttrraannssiittss ooff tthhee iinnnneerrmmoosstt ppllaanneett ttoo tteesstt ffoorr aa cclloouudd--ffrreeee wwaatteerr--ddoommiinnaatteedd aattmmoosspphheerree.. TThhee hhoosstt ssttaarr iiss
ppaarrttiiccuullaarrllyy qquuiieett wwiitthh nnoo ddeetteecctteedd flflaarreess oorr rroottaattiioonnaall mmoodduullaattiioonn,, aalllloowwiinngg aa ccoommppaarriissoonn bbeettwweeeenn ssmmaallll
ppllaanneettss oorrbbiittiinngg aann aaccttiivvee llaattee MM--ddwwaarrff ((TTRRAAPPPPIISSTT--11)) aanndd tthhoossee aarroouunndd aa qquuiieett eeaarrllyy MM--ddwwaarrff ((LL 9988--5599)),, aanndd
ppaavvee  tthhee  ppaatthh  ffoorr  aattmmoosspphheerriicc  cchhaarraacctteerriizzaattiioonn  ooff  tthhee  LL  9988--5599  ppllaanneettss  wwiitthh  JJWWSSTT..
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CCyyccllee  2277  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))
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MMaassssiivvee  BBllaacckk  HHoolleess  AAnndd  TThheeiirr  HHoosstt  GGaallaaxxiieess

IIDD:: 1155778877

DDeetteeccttiinngg  SStteellllaarr  CCoouunntteerrppaarrttss  ooff  HHyyppeerrlluummiinnoouuss  XX--rraayy  SSoouurrcceess  wwiitthh  HHSSTT

RRoobbeerrtt BBaarrrroowwss

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCoolloorraaddoo  aatt  BBoouullddeerr

WWee pprrooppoossee aa pprroojjeecctt ttoo iiddeennttiiffyy sstteellllaarr ccoouunntteerrppaarrttss ffoorr ~~6600 hhyyppeerrlluummiinnoouuss XX--rraayy ssoouurrcceess ((HHLLXXss)) uussiinngg
aarrcchhiivvaall HHSSTT iimmaaggiinngg.. HHLLXXss aarree lluummiinnoouuss,, ooffff--nnuucclleeaarr XX--rraayy ssoouurrcceess aanndd rreepprreesseenntt ccaannddiiddaattee iinntteerrmmeeddiiaattee--mmaassss
bbllaacckk hhoolleess ((IIMMBBHHss)) iinn tthhee nnuucclleeii ooff ddwwaarrff ggaallaaxxiieess tthhaatt hhaavvee mmeerrggeedd wwiitthh aa llaarrggeerr ggaallaaxxyy.. TThheeyy pprroovviiddee aa
uunniiqquuee aavveennuuee ffoorr ssttuuddyyiinngg tthhee rroollee ooff mmeerrggeerrss ffoorr ggrroowwiinngg pprriimmoorrddiiaall bbllaacckk hhoollee sseeeeddss aanndd ccoonnssttrraaiinniinngg sseeeedd
ffoorrmmaattiioonn mmeecchhaanniissmmss.. HHSSTT iiss tthhee oonnllyy oobbsseerrvvaattiioonnaall rreessoouurrccee wwiitthh tthhee iimmaaggiinngg rreessoolluuttiioonn aanndd sseennssiittiivviittyy ttoo
ddeetteecctt tthhee ffaaiinntt sstteellllaarr ccoouunntteerrppaarrttss aassssoocciiaatteedd wwiitthh mmoosstt HHLLXXss.. TThhiiss pprroojjeecctt wwiillll yyiieelldd tthhee ccuurrrreennttllyy llaarrggeesstt
ssaammppllee ooff HHLLXXss wwiitthh sstteellllaarr ccoouunntteerrppaarrtt ddeetteeccttiioonnss,, aanndd wwee wwiillll uussee iitt ttoo aaddddrreessss tthhee ffoolllloowwiinngg pprriimmaarryy sscciieennccee
ggooaallss:: ccoonnssttrraaiinniinngg tthhee ffrraaccttiioonn ooff ccoonnttaammiinnaattiinngg ((bbaacckkggrroouunndd oorr ffoorreeggrroouunndd)) XX--rraayy ssoouurrcceess,, mmeeaassuurriinngg sstteellllaarr
ccoouunntteerrppaarrtt mmaasssseess aanndd ppuuttttiinngg ccoonnssttrraaiinnttss oonn BBHH mmaasssseess,, aanndd eexxaammiinniinngg hhooww mmeerrggeerrss aaffffeecctt IIMMBBHH ggrroowwtthh..
TThhee aarrcchhiivvaall aapppprrooaacchh ooff tthhiiss pprroojjeecctt wwiillll eelliimmiinnaattee tthhee bbuurrddeenn oonn HHSSTT ttiimmee wwhhiillee mmaaxxiimmiizziinngg iittss ccoonnttrriibbuuttiioonn
ttoo tthhee sscciieennccee ooff HHLLXXss aanndd IIMMBBHH ccaannddiiddaatteess.. BBaasseedd oonn oouurr pprreelliimmiinnaarryy rreessuullttss,, tthhee sscciieennccee yyiieellddeedd bbyy tthhiiss
pprroojjeecctt wwiillll iinncclluuddee sstteellllaarr mmaasssseess ooff ~~6600 HHLLXX ccaannddiiddaatteess,, ~~4400 ssttrroonngg IIMMBBHH ccaannddiiddaatteess,, aanndd uunnpprreecceeddeenntteedd
ssttuuddiieess ooff mmeerrggeerr--ddrriivveenn BBHH ggrroowwtthh,, iinncclluuddiinngg iinn mmeerrggeerrss wwiitthh llaarrggee mmaassss rraattiiooss tthhaatt aarree ddiifffificcuulltt ttoo ootthheerrwwiissee
iiddeennttiiffyy..
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  IIGGMM

IIDD:: 1155883311
MMeeaassuurriinngg  tthhee  SStteellllaarr  PPooppuullaattiioonnss  IInn  aa  SSttrroonnggllyy  LLeennsseedd  XX--rraayy  EEmmiittttiinngg  DDwwaarrff
SSttaarrbbuurrsstt  aatt  CCoossmmiicc  NNoooonn

MMaatttthheeww BBaayylliissss

MMaassssaacchhuusseettttss  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy
WWee pprrooppoossee aa ppiioonneeeerriinngg ssttuuddyy ooff tthhee XX--rraayy eemmiissssiioonn ffrroomm ssttaarr--ffoorrmmiinngg sstteellllaarr ppooppuullaattiioonnss iinn aa ddwwaarrff ggaallaaxxyy
dduurriinngg tthhee eeppoocchh ooff ppeeaakk ssttaarr--ffoorrmmaattiioonn iinn tthhee UUnniivveerrssee ((CCoossmmiicc NNoooonn)).. EExxttrreemmee,, bbuutt sshhoorrtt--lliivveedd,, XX--rraayy
ssoouurrcceess iinn yyoouunngg sstteellllaarr ppooppuullaattiioonnss ccaann iinnjjeecctt ssiiggnniifificcaanntt mmeecchhaanniiccaall ffeeeeddbbaacckk iinnttoo tthheeiirr llooccaall ssttaarr----ffoorrmmiinngg
eennvviirroonnmmeennttss,, aanndd mmaayy eevveenn ppllaayy aa ccrruucciiaall rroollee iinn cclleeaarriinngg oouutt tthhee iinntteerrsstteellllaarr mmeeddiiuumm,, aalllloowwiinngg iioonniizziinngg
rraaddiiaattiioonn ttoo eessccaappee ggaallaaxxiieess.. UUnnddeerrssttaannddiinngg tthheessee ssoouurrcceess aanndd tthhee sstteellllaarr ppooppuullaattiioonnss tthhaatt hhoosstt tthheemm iiss aann
eesssseennttiiaall ppiieeccee ooff aaccccuurraatteellyy mmooddeelliinngg ssttaarr ffoorrmmaattiioonn aaccrroossss ccoossmmiicc hhiissttoorryy.. TThhee ggooaall ooff tthhiiss pprrooppoossaall iiss ttoo
ttaakkee ffuullll aaddvvaannttaaggee ooff aann eexxttrraaoorrddiinnaarriillyy hhiigghhllyy mmaaggnniififieedd XX--rraayy eemmiittttiinngg ddwwaarrff ssttaarrbbuurrsstt ggaallaaxxyy ttoo ssttuuddyy tthhee
ccoonnnneeccttiioonn bbeettwweeeenn ssttaarr--ffoorrmmaattiioonn,, sstteellllaarr ppooppuullaattiioonnss,, aanndd HHMMXXBBss aatt CCoossmmiicc NNoooonn.. DDooiinngg ssoo rreeqquuiirreess
pprreecciissiioonn mmeeaassuurreemmeennttss ooff tthhee ccoonnttiinnuuuumm eemmiissssiioonn ssppaannnniinngg tthhee rreesstt--ffrraammee ooppttiiccaall ssppaannnniinngg tthhee 44000000
aannggssttrroomm bbrreeaakk iinn tthhiiss ggaallaaxxyy.. OOuurr pprrooppoosseedd oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll aallllooww uuss ttoo ccoonnssttrraaiinn tthhee rreesstt--ffrraammee ooppttiiccaall
pprrooppeerrttiieess ooff tthhee sstteellllaarr ppooppuullaattiioonnss iinn tthhiiss ggaallaaxxyy.. WWee wwiillll mmeeaassuurree tthhee sstteellllaarr ppooppuullaattiioonnss ooff ttwwoo ssppaattiiaallllyy
rreessoollvveedd UUVV--bbrriigghhtt ssttaarr--ffoorrmmiinngg cclluummppss ((oonnee XX--rraayy bbrriigghhtt aanndd oonnee nnoott)) iinn aa ddiissttaanntt ((zz==11..5522)) ssttrroonnggllyy lleennsseedd
XX--rraayy eemmiittttiinngg ssttaarr--ffoorrmmiinngg ggaallaaxxyy.. TThhiiss ssmmaallll pprrooggrraamm wwoouulldd,, ffoorr tthhee fifirrsstt ttiimmee,, eexxtteenndd oouurr aabbiilliittyy ttoo ppeerrffoorrmm
ssppaattiiaallllyy rreessoollvveedd ssttuuddiieess ooff tthhee XX--rraayy eemmiissssiioonn ffrroomm ssttaarr--ffoorrmmiinngg sstteellllaarr ppooppuullaattiioonnss bbeeyyoonndd tthhee llooccaall uunniivveerrssee,,
oouutt  ttoo  CCoossmmiicc  NNoooonn..
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
CCoossmmoollooggyy

IIDD:: 1155887755
SSeeccuurriinngg  tthhee  AAbbssoolluuttee  SSccaallee  ffoorr  tthhee  IIRR--TTRRGGBB  DDiissttaannccee  LLaaddddeerr

RRaacchhaaeell BBeeaattoonn

PPrriinncceettoonn  UUnniivveerrssiittyy
TThhee tteennssiioonn iinn tthhee vvaalluuee ooff tthhee HHuubbbbllee ccoonnssttaanntt aass ddeerriivveedd ffrroomm tthhee ddiissttaannccee ssccaallee iinn tthhee llooccaall uunniivveerrssee aanndd
mmooddeelleedd ffrroomm tthhee aanniissoottrrooppiieess iinn tthhee CCoossmmiicc MMiiccrroowwaavvee BBaacckkggrroouunndd ccoonnttiinnuueess ttoo ggrrooww.. WWhhiillee tthheeoorreettiiccaall
rreeaassoonnss ffoorr tthhee tteennssiioonn aarree bbeeiinngg eexxpplloorreedd,, ddeetteerrmmiinniinngg iiff ssyysstteemmaattiiccss wwiitthhiinn rruunnggss ooff tthhee ddiissttaannccee ssccaallee iiss tthhee
ccaauussee ooff tthhee tteennssiioonn rreeqquuiirreess tthhee uussee ooff iinnddeeppeennddeenntt tteecchhnniiqquueess.. OOff llaattee tthhee ttiipp ooff tthhee rreedd ggiiaanntt bbrraanncchh
((TTRRGGBB)) hhaass pprroovviiddeedd aa kkeeyy tteesstt ooff tthhee ccaalliibbrraattiioonn ooff ttyyppee ssuuppeerrnnoovvaa IIaa bbyy CCeepphheeiiddss aanndd hhaass nnoott yyeett rreevveeaalleedd
aa ssyysstteemmaattiicc eeffffeecctt aatt tthhiiss ssttaaggee.. AAnnootthheerr ccoonncceerrnn iiss bbootthh eexxppaannddiinngg tthhee SSuuppeerrnnoovvaa IIaa ccaalliibbrraattiioonn ssaammppllee,,
iittsseellff,, aanndd eexxppaannddiinngg tthhee ssaammppllee bbeeyyoonndd ssttaarr--ffoorrmmiinngg hhoossttss dduuee ttoo vvaarriiaannccee iinn tthhee ssuuppeerrnnoovvaa wwiitthh hhoosstt
pprrooppeerrttiieess.. TThhee TTRRGGBB aapppplliieedd iinn tthhee iinnffrraarreedd iiss ppooiisseedd ttoo bbee aa ppoowweerrffuull ttooooll ttoo pprroobbee eevveerr llaarrggeerr vvoolluummeess aanndd
rreeaacchh aa wwiiddeerr sseett ooff ssuuppeerrnnoovvaa IIaa hhoossttss.. HHoowweevveerr,, aanncchhoorriinngg tthhee IIRR--TTRRGGBB iiss cchhaalllleennggiinngg bbeeccaauussee tthhee ttwwoo
pprriimmaarryy ssyysstteemmss,, tthhee MMiillkkyy WWaayy aanndd tthhee LLaarrggee MMaaggeellllaanniicc CClloouudd,, oonnllyy hhaavvee oobbsseerrvvaattiioonnss iinn tthhee 22MMAASSSS fifilltteerr
ssyysstteemm.. CCoommppaarriissoonn ooff IIRR--TTRRGGBB ccaalliibbrraattiioonnss ffrroomm tthhee ggrroouunndd ssuuggggeessttss tthhaatt tthheerree aarree ssttrroonngg ddiiffffeerreenncceess
bbeettwweeeenn tthhee WWFFCC33//IIRR aanndd 22MMAASSSS fifilltteerr ssyysstteemm tthhaatt aarree hhaarrdd ttoo rreeccoonncciillee aatt ddiissttaannccee--llaaddddeerr rreeqquuiirreedd pprreecciissiioonn..
HHeerree ppuurree ppaarraalllleell oorrbbiittss iinn LLaarrggee aanndd SSmmaallll MMaaggeellllaanniicc CClloouudd aarree pprrooppoosseedd ttoo pprroodduuccee aa rroobbuusstt fifilltteerr--ccaalliibbrraattiioonn
ttoo sseeccuurree tthhee ffoouunnddaattiioonn ffoorr tthhee IIRR--TTRRGGBB ddiissttaannccee ssccaallee.. TThhee pprrooppoossaall uusseess aa ccoommbbiinnaattiioonn ooff IIRR iimmaaggiinngg aanndd
ssppeeccttrroossccooppyy  ttoo  eennaabbllee  aa  bbrrooaaddeerr  sseett  ooff  ccaalliibbrraattiioonnss  ffoorr  ootthheerr  ffaacciilliittiieess  wwhheerree  tthhee  IIRR--TTRRGGBB  ccaann  bbee  aapppplliieedd..
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PPllaanneettss  aanndd  PPllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 1155888844
CCoonnfifirrmmaattiioonn  ooff  aann  AAssttrroommeettrriiccaallllyy  DDeetteecctteedd  EExxooppllaanneett  CCaannddiiddaattee  OOrrbbiittiinngg  tthhee
cclloosseesstt  BBrroowwnn  DDwwaarrffss

LLuuiiggii BBeeddiinn

OOsssseerrvvaattoorriioo  AAssttrroonnoommiiccoo  ddii  PPaaddoovvaa
AAtt aa ddiissttaannccee ooff sslliigghhttllyy lleessss tthhaann 22 ppcc WWIISSEE 11004499--55331199 ((oorr LLuuhhmmaann 1166 AABB)) iiss tthhee cclloosseesstt ssyysstteemm ttoo EEaarrtthh
aafftteerr  tthhoossee  ooff  aallpphhaa  CCeennttaauurrii  aanndd  BBaarrnnaarrdd''ss  SSttaarr..

TThhee aannaallyyssiiss ooff aassttrroommeettrriicc mmeeaassuurreemmeennttss ccoolllleecctteedd iinn 1122 HHSSTT eeppoocchhss ((bbeettwweeeenn 22001144..6644 aanndd 22001166..7766))
rreevveeaalleedd aa wweeaakk aassttrroommeettrriicc ssiiggnnaattuurree iinnddiiccaattiinngg tthhee pprreesseennccee ooff aann eexxooppllaanneett iinn tthhee LLuuhh1166AABB ssyysstteemm.. TThhiiss
ccaannddiiddaattee wwaass rreeppoorrtteedd iinn 22001177.. AA ssiinnggllee aaddddiittiioonnaall eeppoocchh ------ccoolllleecctteedd iinn AAuugguusstt 22001188------ aanndd rree--aannaallyyssiiss ooff
tthhee  ddaattaa  wwiitthh  mmoorree  aaddvvaanncceedd  mmeetthhooddss  iinnccrreeaasseedd  tthhee  ssiiggnniifificcaannccee  lleevveell  ooff  tthhee  ppllaanneett  ccaannddiiddaattee..

HHeerree wwee pprrooppoossee ttoo uussee HHSSTT iinn tthhee ssaammee oobbsseerrvviinngg mmooddee ttoo ccoolllleecctt ddaattaa aatt ttwwoo nneeww eeppoocchhss ttoo ccoonnfifirrmm oorr
ddiisspprroovvee tthhee aassttrroommeettrriicc ssiiggnnaattuurree tthhaatt ssuuggggeesstt tthhee pprreesseennccee ooff aa ssuubb--NNeeppttuunnee--mmaassss eexxooppllaanneett oorrbbiittiinngg oonnee
ccoommppoonneenntt ooff tthhee cclloosseesstt kknnoowwnn bbrroowwnn ddwwaarrff ssyysstteemm.. IIff ccoonnfifirrmmeedd,, iitt wwoouulldd bbee tthhee fifirrsstt aassttrroommeettrriiccaallllyy
ddeetteecctteedd eexxooppllaanneett aarroouunndd aa bbrroowwnn ddwwaarrff aanndd tthhee tthhiirrdd cclloosseesstt kknnoowwnn eexxooppllaanneett;; aa mmaajjoorr ddiissccoovveerryy wwhhiicchh oonnllyy
rreeqquuiirreess  aa  rreellaattiivveellyy  mmooddeesstt  iinnvveessttmmeenntt  ooff  ttwwoo  aaddddiittiioonnaall  HHSSTT  oorrbbiittss..

TThhee pprrooppoosseedd eeppoocchhss wwiillll eexxtteenndd tthhee tteemmppoorraall ccoovveerraaggee ooff tthhee aassttrroommeettrriicc mmoonniittoorriinngg ttoo ttwwoo ppllaanneett oorrbbiittaall
ppeerriiooddss ((bbaasseedd oonn tthhee ccuurrrreenntt oorrbbiitt fifittss)).. CCoovveerraaggee oovveerr ttwwoo ppeerriiooddss iiss rreeqquuiirreedd ttoo:: ((aa)) ccoonnfifirrmm tthhaatt oouurr mmooddeell
ooff tthhee ppllaanneettaarryy ssyysstteemm iiss pprreeddiiccttiivvee,, aanndd ((bb)) vveerriiffyy aanndd rreefifinnee uunncceerrttaaiinnttyy eessttiimmaatteess.. FFuurrtthheerrmmoorree,, sshhoouulldd tthhee
oorrbbiitt bbee nnoonn--cciirrccuullaarr,, tthheessee aaddddiittiioonnaall mmeeaassuurreemmeennttss wwiillll ddeetteerrmmiinnee tthhiiss aanndd ssiiggnniifificcaannttllyy iimmpprroovvee tthhee oorrbbiittaall
sseemmii--mmaajjoorr  aaxxiiss  mmeeaassuurreemmeenntt..
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SStteellllaarr  PPooppuullaattiioonnss

IIDD:: 1155885577
IInntteerrnnaall  KKiinneemmaattiiccss  ooff  OOuutteerr  FFiieellddss  iinn  GGlloobbuullaarr  CClluusstteerrss::  TThhee  LLaasstt  PPiieeccee  ooff  tthhee
MMuullttii--PPooppuullaattiioonn  PPuuzzzzllee

AAnnddrreeaa BBeelllliinnii

SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee
PPhhoottoommeettrriicc aanndd ssppeeccttrroossccooppiicc ssttuuddiieess oovveerr tthhee llaasstt 2200 yyeeaarrss hhaavvee rreevvoolluuttiioonniizzeedd oouurr uunnddeerrssttaannddiinngg ooff
gglloobbuullaarr cclluusstteerrss ((GGCCss)).. WWee nnooww kknnooww tthhaatt eesssseennttiiaallllyy aallll GGCCss hhoosstt mmuullttiippllee sstteellllaarr ppooppuullaattiioonnss ((mmPPOOPPss)) tthhaatt
ccaann bbee iiddeennttiififieedd aatt aallll eevvoolluuttiioonnaarryy ssttaaggeess aanndd aarree cchhaarraacctteerriizzeedd bbyy ddiiffffeerreenncceess iinn lliigghhtt eelleemmeennttss,, HHee,, aanndd
ssoommeettiimmeess FFee.. TThheessee fifinnddiinnggss pprreesseenntt aa nnuummbbeerr ooff ffoorrmmiiddaabbllee cchhaalllleennggeess ffoorr tthhee ssttuuddyy ooff tthhee ffoorrmmaattiioonn aanndd
eevvoolluuttiioonn  ooff  GGCCss,,  aanndd  mmaannyy  kkeeyy  qquueessttiioonnss  rreemmaaiinn  uunnaannsswweerreedd..    

WWhhiillee aa ccoommbbiinnaattiioonn ooff pphhoottoommeettrriicc aanndd ssppeeccttrroossccooppiicc ddaattaa hhaavvee pprroovviiddeedd uuss wwiitthh aa wweeaalltthh ooff iinnffoorrmmaattiioonn oonn
mmaannyy pprrooppeerrttiieess ooff mmPPOOPPss,, tthhee ddyynnaammiiccaall ppiiccttuurree ooff GGCCss aanndd tthheeiirr mmPPOOPPss iiss ssttiillll ffaarr ffrroomm ccoommpplleettee,, aanndd iitt iiss
eesssseennttiiaall ttoo ssttuuddyy tthhee GGCCss'' iinntteerrnnaall kkiinneemmaattiiccss.. HHiigghh--pprreecciissiioonn pprrooppeerr mmoottiioonnss ((PPMMss)) rreepprreesseenntt aa vveerryy eeffffeeccttiivvee
wwaayy  ttoo  sshheedd  lliigghhtt  oonn  aanndd  ccoonnssttrraaiinn  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  aanndd  eevvoolluuttiioonn  ooff  tthheessee  aanncciieenntt  sstteellllaarr  ssyysstteemmss..

TThhee oobbsseerrvvaattiioonnss wwee pprrooppoossee wwiillll aallllooww tthhee aannaallyyiiss ooff tthhee iinntteerrnnaall kkiinneemmaattiiccss ooff 77 GGCCss iinn ssttrraatteeggiicc rraaddiiaall
rraannggeess wwhheerree ddyynnaammiiccaall ddiiffffeerreenncceess bbeettwweeeenn fifirrsstt-- aanndd sseeccoonndd--ggeenneerraattiioonn ssttaarrss hhaavvee nnoott yyeett bbeeeenn eerraasseedd bbyy
ddyynnaammiiccaall pprroocceesssseess .. TThheessee ttaarrggeettss aarree tthhee oonnllyy GGCCss ffoorr wwhhiicchh tthhee pprrooppoosseedd iinnvveessttiiggaattiioonn iiss ccuurrrreennttllyy
ppoossssiibbllee  wwiitthh  tthhee  aavvaaiillaabbllee  fifirrsstt--eeppoocchh  oobbsseerrvvaattiioonnss  iinn  tthhee  HHSSTT  aarrcchhiivvee..

MMoosstt ooff oouurr ttaarrggeett ssttaarrss aarree ttoooo ffaaiinntt ffoorr GGaaiiaa,, aanndd eevveenn ssttaarrss tthhaatt aarree jjuusstt bbrriigghhtt eennoouugghh ttoo mmaakkee iitt iinnttoo tthhee
GGaaiiaa''ss ccaattaalloogg hhaavvee eerrrroorrss tthhaatt aarree ttoooo llaarrggee ttoo mmeeaassuurree tthhee cclluusstteerrss'' iinntteerrnnaall ddiissppeerrssiioonn.. HHSSTT iiss tthhee oonnllyy ttooooll
tthhaatt ccaann mmeeaassuurree iinntteerrnnaall iinntteerrnnaall PPMMss wwiitthh tthhee rreeqquuiirreedd pprreecciissiioonn aanndd ffoorr tthhee rraannggee ooff sstteellllaarr mmaasssseess nneeeeddeedd
ttoo  bbuuiilldd  aa  ccoommpplleettee  ddyynnaammiiccaall  ppoorrttrraaiitt  ooff  mmPPOOPPss  iinn  GGCCss..
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IIDD:: 1155885588
TThhee  SSaatteelllliittee  LLuummiinnoossiittyy  FFuunnccttiioonn  ooff  MM110011  iinnttoo  tthhee  UUllttrraa--FFaaiinntt  DDwwaarrff  GGaallaaxxyy
RReeggiimmee

PPaauull BBeennnneett

TTeexxaass  TTeecchh  UUnniivveerrssiittyy
WWee rreeqquueesstt 44 oorrbbiittss ooff HHSSTT//AACCSS ttoo iimmaaggee,, iinn rreessoollvveedd sstteellllaarr lliigghhtt,, ffoouurr ddiiffffuussee ddwwaarrff ccaannddiiddaatteess tthhaatt rreecceenntt
tteennttaattiivvee ddiissttaannccee mmeeaassuurreemmeennttss ((uussiinngg tthhee ssuurrffaaccee bbrriigghhttnneessss flfluuccttuuaattiioonn tteecchhnniiqquuee)) iinnddiiccaattee mmaayy bbee
aassssoocciiaatteedd wwiitthh MM110011,, aa MMiillkkyy WWaayy aannaalloogg aatt DD==77 MMppcc.. TThheessee ffoouurr ddwwaarrffss aarree tthhee oonnllyy rreemmaaiinniinngg vviiaabbllee
ssaatteelllliitteess ooff MM110011 ddoowwnn ttoo MM__VV ~~ --77 mmaagg,, oouutt ooff aa ccoommpplleettee ssaammppllee ddrraawwnn ffrroomm aa sseemmii--aauuttoommaatteedd ggrroouunndd--
bbaasseedd sseeaarrcchh wwhhiicchh ccoonndduucctteedd eexxtteennssiivvee ssiimmuullaattiioonnss ttoo aasssseessss tthhee eefffificciieennccyy iinn tthheeiirr ddeetteeccttiioonn.. TThhiiss ddaattaasseett
wwiillll aallllooww uuss ttoo mmeeaassuurree ttiipp ooff tthhee rreedd ggiiaanntt bbrraanncchh ((TTRRGGBB)) ddiissttaanncceess,, lluummiinnoossiittiieess aanndd ssttrruuccttuurraall ppaarraammeetteerrss
ffoorr tthheessee ddwwaarrffss,, aanndd wwiillll rreessuulltt iinn aa ccoommpplleettee ssaatteelllliittee lluummiinnoossiittyy ffuunnccttiioonn ffoorr MM110011 oouutt ttoo aa ggaallaaccoocceennttrriicc
rraaddiiuuss ooff 115500 kkppcc aanndd ddoowwnn ttoo tthhee uullttrraa--ffaaiinntt ddwwaarrff ggaallaaxxyy rreeggiimmee ((MM__VV ~~ --77 mmaagg)).. SSuucchh aa ccoommpplleettee
lluummiinnoossiittyy ffuunnccttiioonn hhaass bbeeeenn oonnllyy oobbttaaiinneedd ffoorr tthhee LLooccaall GGrroouupp ttoo ddaattee.. TThhee ccuurrrreenntt MM110011 ssaatteelllliittee ssyysstteemm iiss
vveerryy ssppaarrssee iinn ccoommppaarriissoonn ttoo tthhee MMiillkkyy WWaayy,, MM3311 aanndd ccoossmmoollooggiiccaall ssiimmuullaattiioonnss,, aanndd aa ccoonnfifirrmmaattiioonn ooff iittss
pprrooppeerrttiieess  wwiillll  pprroovviiddee  aaddddiittiioonnaall  ccoonnssttrraaiinnttss  oonn  CCoolldd  DDaarrkk  MMaatttteerr  pprreeddiiccttiioonnss  aatt  tthheessee  ssmmaallll  ggaallaaxxyy  ssccaalleess..
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TThhee  CCOOSS  LLeeggaaccyy  AArrcchhiivvee  SSppeeccttrroossccooppiicc  SSuurrvveeYY  ((CCLLAASSSSYY))::  AA  UUVV  TTrreeaassuurryy  ooff
SSttaarr--FFoorrmmiinngg  GGaallaaxxiieess

DDaanniieellllee BBeerrgg

TThhee  OOhhiioo  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy
FFaarr--UUVV ssppeeccttrraa aarree ffuunnddaammeennttaall ttoo oouurr uunnddeerrssttaannddiinngg ooff ssttaarr--ffoorrmmiinngg ggaallaaxxiieess ((SSFFGGss)),, pprroovviiddiinngg aa uunniiqquuee
wwiinnddooww oonn mmaassssiivvee sstteellllaarr ppooppuullaattiioonnss,, cchheemmiiccaall eevvoolluuttiioonn,, ffeeeeddbbaacckk pprroocceesssseess,, aanndd rreeiioonniizzaattiioonn.. TThhee llaauunncchh ooff
JJWWSSTT aanndd ccoonnssttrruuccttiioonn ooff tthhee EELLTTss wwiillll ssoooonn uusshheerr iinn aa nneeww eerraa,, ppuusshhiinngg tthhee UUVV ssppeeccttrroossccooppiicc ffrroonnttiieerr ttoo
zz~~1155--2200.. TThhee ssuucccceessss ooff tthheessee ffuuttuurree eennddeeaavvoorrss hhiinnggeess oonn aa ccoommpprreehheennssiivvee uunnddeerrssttaannddiinngg ooff tthhee mmaassssiivvee
ssttaarr ppooppuullaattiioonnss aanndd iinntteerrsstteellllaarr mmeeddiiuumm ((IISSMM)) ggaass ccoonnddiittiioonnss tthhaatt ppoowweerr tthhee oobbsseerrvveedd UUVV ssppeeccttrraall ffeeaattuurreess..
TThhiiss rreeqquuiirreess tthhee lleevveell ooff ddeettaaiill tthhaatt iiss oonnllyy ppoossssiibbllee iinn llooccaall ggaallaaxxiieess.. UUnnffoorrttuunnaatteellyy,, tthhee mmoosstt pprroolliifificc UUVV
ssppeeccttrraall ddaattaabbaassee ooff nneeaarrbbyy SSFFGGss nnoott oonnllyy llaacckkss tthhiiss rreeqquuiissiittee sseennssiittiivviittyy aanndd rreessoolluuttiioonn,, bbuutt aallssoo hhaass lliimmiitteedd
ppaarraammeetteerr ssppaaccee ccoovveerraaggee.. HHeerree wwee pprrooppoossee TThhee CCOOSS LLeeggaaccyy AArrcchhiivvee SSppeeccttrroossccooppiicc SSuurrvveeYY ((CCLLAASSSSYY))
TTrreeaassuurryy,, aann eefffificciieenntt pprrooggrraamm tthhaatt bbuuiillddss uuppoonn aarrcchhiivvaall ddaattaa ttoo ccrreeaattee tthhee fifirrsstt hhiigghh--qquuaalliittyy,, hhiigghh--rreessoolluuttiioonn
FFUUVV ssppeeccttrraall ccaattaalloogg ooff SSFFGGss aatt zz~~00.. OOuurr ssaammppllee ooff 4466 SSFFGGss wwaass sseelleecctteedd ttoo ssppaann ssiimmiillaarr pprrooppeerrttiieess aass sseeeenn
aatt hhiigghh--zz,, wwiitthh aa llaarrggee rraannggee ooff mmaasssseess,, mmeettaalllliicciittiieess,, ssttaarr ffoorrmmaattiioonn rraatteess,, iioonniizzaattiioonn ppaarraammeetteerrss,, aanndd
ddeennssiittiieess.. TThhee ssppeeccttrraa wwiillll ddeetteecctt aa ssuuiittee ooff eemmiissssiioonn aanndd aabbssoorrppttiioonn lliinneess ffrroomm mmaassssiivvee ssttaarrss aanndd tthhee IISSMM.. WWee
wwiillll uussee tthhiiss ssppeeccttrraall aattllaass ttoo iinnvveessttiiggaattee tthhee mmaassssiivvee sstteellllaarr ppooppuullaattiioonnss tthhaatt ppooppuullaattee mmeettaall ppoooorr ggaallaaxxiieess,, tthhee
pphhyyssiiccaall pprrooppeerrttiieess ooff llaarrggee--ssccaallee oouuttflfloowwss tthhaatt rreegguullaattee ssttaarr ffoorrmmaattiioonn,, aanndd tthhee cchheemmiiccaall aabbuunnddaannccee ppaatttteerrnnss
ooff tthhee ggaass aanndd ssttaarrss.. CCLLAASSSSYY wwiillll iimmpprroovvee tthhee ddiiaaggnnoossttiicc ppoowweerr ooff tthhee UUVV lliinneess ffoorr ffuuttuurree JJWWSSTT//EELLTT ssuurrvveeyyss,,
pprroovviiddiinngg  aa  lloonngg--llaassttiinngg  lleeggaaccyy  ttoo  tthhee  aassttrroonnoommiiccaall  ccoommmmuunniittyy  ffoorr  ddeeccaaddeess  ttoo  ccoommee..
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FFiinnee--TTuunneedd  SSeeaarrcchh  ffoorr  KKiilloonnoovvaa  EEmmiissssiioonn  iinn  aa  SShhoorrtt  GGaammmmaa--RRaayy  BBuurrsstt::
IImmpplliiccaattiioonnss  ffoorr  tthhee  PPrrooggeenniittoorrss,,  GGWW  SSoouurrcceess,,  aanndd  rr--PPrroocceessss  NNuucclleeoossyynntthheessiiss

EEddoo BBeerrggeerr

HHaarrvvaarrdd  UUnniivveerrssiittyy
TThhee jjooiinntt ggrraavviittaattiioonnaall wwaavvee aanndd eelleeccttrroommaaggnneettiicc ddeetteeccttiioonnss ooff tthhee bbiinnaarryy nneeuuttrroonn ssttaarr ((BBNNSS)) mmeerrggeerr
GGWW117700881177 uusshheerreedd iinn aa nneeww eerraa ooff aassttrroopphhyyssiiccss.. IInn tthhee UUVV//ooppttiiccaall//NNIIRR tthhee eemmiissssiioonn ((aa ""kkiilloonnoovvaa"")) wwaass
ppoowweerreedd bbyy rraaddiiooaaccttiivvee ddeeccaayy ooff nnuucclleeii pprroodduucceedd vviiaa rr--pprroocceessss nnuucclleeoossyynntthheessiiss.. IInn tthhee ggaammmmaa--rraayy,, XX--rraayy,, aanndd
rraaddiioo tthhee eemmiissssiioonn wwaass iinnsstteeaadd ppoowweerreedd bbyy aann ooffff--aaxxiiss jjeett ttyyppiiccaall ooff sshhoorrtt ggaammmmaa--rraayy bbuurrssttss ((SSGGRRBBss));; tthhiiss
ccoonnnneeccttiioonn wwaass pprreevviioouussllyy ssuuppppoorrtteedd bbyy tthhee HHSSTT ddeetteeccttiioonn ooff aa kkiilloonnoovvaa iinn tthhee sshhoorrtt GGRRBB113300660033BB.. WWiitthh oonnllyy
aa ssiinnggllee jjooiinntt GGWW--EEMM ddeetteeccttiioonn aanndd aa ssiinnggllee kkiilloonnoovvaa ddeetteeccttiioonn iinn aann SSGGRRBB,, tthhee kkeeyy ffrroonnttiieerr iiss ttoo bbeeggiinn ttoo mmaapp
tthhee ddiissttrriibbuuttiioonn ooff mmeerrggeerr oouuttccoommeess:: eejjeeccttaa mmaassss,, vveelloocciittyy,, ggeeoommeettrryy,, aanndd nnuucclleeoossyynntthheettiicc yyiieellddss.. HHeerree wwee
pprrooppoossee ttoo aacchhiieevvee tthhiiss ggooaall wwiitthh HHSSTT oobbsseerrvvaattiioonnss ooff aa kkiilloonnoovvaa aassssoocciiaatteedd wwiitthh aann SSGGRRBBss;; oobbsseerrvvaattiioonnss ooff
kkiilloonnoovvaaee iinn SSGGRRBBss aarree eesssseennttiiaall bbeeccaauussee tthhee oorriieennttaattiioonn iiss wweellll kknnoowwnn ((ffaaccee--oonn,, aalloonngg tthhee bbiinnaarryy''ss aanngguullaarr
mmoommeennttuumm aaxxiiss)) aanndd tthhee LLIIGGOO//VViirrggoo ddeetteeccttiioonn rraattee iiss ssttiillll hhiigghhllyy uunncceerrttaaiinn.. SSuucchh aa ssttuuddyy ccaann oonnllyy bbee aacchhiieevveedd
wwiitthh tthhee sseennssiittiivviittyy aanndd rreessoolluuttiioonn ooff HHSSTT,, aanndd iitt mmaattcchheess oonnee ooff tthhee ""ssppeecciiaall iinniittiiaattiivveess"",, nnaammeellyy ddeeeepp NNIIRR
mmoonniittoorriinngg tthhaatt iiss eesssseennttiiaall ffoorr iinnffoorrmmiinngg ffuuttuurree JJWWSSTT ffoollllooww--uuppss ((""JJWWSSTT PPrreeppaarraattoorryy OObbsseerrvvaattiioonnss"")).. WWee
rreeqquueesstt 1100 oorrbbiittss ffoorr 11 SSGGRRBB eevveenntt.. TThhee HHSSTT oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll bbee ssuuppppoorrtteedd bbyy aapppprroovveedd pprrooggrraammss aatt
CChhaannddrraa,, VVLLAA,, AALLMMAA,, GGeemmiinnii,, KKeecckk,, MMaaggeellllaann,, MMMMTT tthhaatt wwiillll pprroovviiddee tthhee ttaarrggeettss,, ccoovveerr ooppttiiccaall aanndd eeaarrllyy NNIIRR
ffoollllooww--uupp ttoo eessttaabblliisshh tthhee bbaasseelliinnee bbeehhaavviioorr,, aanndd ccoommpplleettee tthhee mmuullttii--wwaavveelleennggtthh ppiiccttuurree ooff tthhee eevveenntt.. GGiivveenn
tthhee  bbrrooaadd  iinntteerreesstt  iinn  tthhiiss  ttooppiicc  wwee  wwaaiivvee  tthhee  pprroopprriieettaarryy  ppeerriioodd..
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RRoottaattiinngg  SSttaarrssppoottss  iinn  AArrcchhiivvaall  WWFFCC33  OOuutt--ooff--TTrraannssiitt  SSppeeccttrraa

ZZaacchh BBeerrttaa--TThhoommppssoonn

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCoolloorraaddoo  aatt  BBoouullddeerr
SSttaarrssppoottss ppoossee aa mmaajjoorr cchhaalllleennggee ttoo eexxooppllaanneett ttrraannssmmiissssiioonn ssppeeccttrroossccooppyy oobbsseerrvvaattiioonnss.. SSppoottss bbrreeaakk oouurr
ccoommmmoonn ssiimmpplliiffyyiinngg aassssuummppttiioonn tthhaatt aa ttrraannssiittiinngg ppllaanneett bblloocckkss lliigghhtt aalloonngg aa cchhoorrdd wwhhoossee ssppeeccttrruumm iiss
rreepprreesseennttaattiivvee ooff tthhee ssttaarr aass wwhhoollee.. TThheeyy ccaann tthheerreeffoorree ccaauussee tthhee aappppaarreenntt ttrraannssiitt ddeepptthh ooff tthhee ppllaanneett ttoo
vvaarryy wwiitthh wwaavveelleennggtthh.. SSppoottss ccaann bbee aa ppaarrttiiccuullaarrllyy eeggrreeggiioouuss pprroobblleemm ffoorr ccooooll ssttaarrss,, wwhheerree wwaatteerr ffeeaattuurreess iinn
tthhee ssppootttteedd sstteellllaarr pphhoottoosspphheerree ccaann iinnttrroodduuccee ssppuurriioouuss ffeeaattuurreess tthhaatt aarree eeaassiillyy mmiissttaakkeenn ffoorr wwaatteerr aabbssoorrppttiioonn
iinn aa ppllaanneett''ss ttrraannssmmiissssiioonn ssppeeccttrruumm.. HHeerree,, wwee pprrooppoossee aann aarrcchhiivvaall iinnvveessttiiggaattiioonn aaiimmeedd aatt ccoonnssttrruuccttiinngg aann
aaccccuurraattee pprroobbaabbiilliissttiicc mmooddeell ffoorr tthhiiss ttrroouubblleessoommee ""ttrraannssiitt lliigghhtt ssoouurrccee eeffffeecctt"" bbyy sshhiinniinngg nneeww lliigghhtt oonn tthhee
ccoommpplliiccaatteedd pphhoottoosspphheerreess ooff ccooooll ssttaarrss.. FFoorr MM ddwwaarrff eexxooppllaanneett hhoosstt ssttaarrss oobbsseerrvveedd bbyy WWFFCC33,, wwee wwiillll rreeccyyccllee
aarrcchhiivvaall oouutt--ooff--ttrraannssiitt ssppeeccttrraa iinnttoo lloonngg--tteerrmm ssppeeccttrroopphhoottoommeettrriicc lliigghhtt ccuurrvveess sseennssiittiivvee ttoo ssppoottss rroottaattiinngg iinn aanndd
oouutt ooff vviieeww oonn tthhee ssttaarr.. BByy ddiirreeccttllyy mmeeaassuurriinngg tthhee wwaayy aa rroottaattiinngg ssttaarrssppoott mmoodduullaatteess tthhee sstteellllaarr ssppeeccttrruumm,, wwee
hhooppee ttoo ccoonnssttrruucctt mmoorree aaccccuurraattee pprreeddiiccttiivvee mmooddeellss ffoorr tthhee eeffffeecctt ooff ssttaarrssppoottss oonn ttrraannssiitt ddeepptthhss aanndd tthheerreeffoorree
eennaabbllee mmoorree rreelliiaabbllee rreettrriieevvaallss ooff tthhee pprrooppeerrttiieess ooff ttrraannssiittiinngg eexxooppllaanneett aattmmoosspphheerreess.. TThhee ttrraannssiitt lliigghhtt ssoouurrccee
eeffffeecctt wwiillll bbee iinnccrreeaassiinnggllyy rreelleevvaanntt ffoorr ttrraannssmmiissssiioonn ssppeeccttrroossccooppyy iinn tthhee JJWWSSTT eerraa.. TThhee mmeetthhooddoollooggiiccaall
aapppprrooaacchh ttaakkeenn iinn tthhiiss pprroojjeecctt wwoouulldd ppootteennttiiaallllyy aallssoo bbee aapppplliiccaabbllee ttoo mmuullttii--vviissiitt ttrraannssmmiissssiioonn ssppeeccttrroossccooppyy
oobbsseerrvvaattiioonnss  wwiitthh  JJWWSSTT,,  pprroovviiddiinngg  aann  aavveennuuee  ttoo  mmiittiiggaattee  tthhiiss  ppeerrssnniicckkeettyy  pprroobblleemm..
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CCyyccllee  2277  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: SSNNAAPP
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1155883322

HHooww  ddoo  ssttaarrss  bbeeccoommee    wwhhiittee  ddwwaarrffss??

LLuucciiaannaa BBiiaanncchhii

TThhee  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy

IInntteerrmmeeddiiaattee--mmaassss ssttaarrss ((uupp ttoo ~~88 ssoollaarr mmaasssseess)) eennrriicchh tthhee iinntteerrsstteellllaarr mmeeddiiuumm wwiitthh CC,, NN aanndd ootthheerr iimmppoorrttaanntt
eelleemmeennttss,,  sshheeddddiinngg  mmoosstt  ooff  tthheeiirr  mmaassss  iinn  llaattee  eevvoolluuttiioonnaarryy  pphhaasseess..
BBuutt oouurr kknnoowwlleeddggee ooff mmaassss lloossss aanndd eennvveellooppee eennrriicchhmmeenntt iinn tthheessee pphhaasseess,, aanndd tthhee ppaatthh ttoo tthheeiirr wwhhiittee ddwwaarrff
((WWDD)) ddeesscceennddaannttss,, hhaass ccrriittiiccaall ggaappss wwhhiicchh uullttiimmaatteellyy lliimmiitt oouurr uunnddeerrssttaannddiinngg ooff ggaallaaxxiieess'' cchheemmiiccaall eevvoolluuttiioonn..
WWee sseelleecctteedd aa ssaammppllee ooff hhoott WWDDss wwiitthh ccoooolleerr,, lleessss eevvoollvveedd ccoommppaanniioonnss,, ccoommbbiinniinngg UUVV----ooppttiiccaall SSEEDD aannaallyyssiiss,,
aanndd aassttrroommeettrriicc iinnffoorrmmaattiioonn ffrroomm GGaaiiaa.. WWee rreeqquueesstt 55--bbaanndd WWFFCC33 iimmaaggiinngg ((221188,, 222255,, 333366,, 447755,, 660066nnmm)),, ttoo
((11)) ddeerriivvee sstteellllaarr ppaarraammeetteerrss ffoorr eeaacchh ssttaarr,, ccoonnssttrraaiinniinngg mmaassss aanndd aaggee ooff tthhee lleessss eevvoollvveedd ccoommppaanniioonn,, hheennccee
aallssoo ccuurrrreenntt WWDD mmaassss aanndd tthhee iinniittiiaall WWDD--pprrooggeenniittoorr mmaassss,, ((22)) mmeeaassuurree tthhee ppaaiirr sseeppaarraattiioonn,, nneeeeddeedd ffoorr aa
ccoorrrrrreecctt  eevvoolluuttiioonnaarryy  iinntteerrpprreettaattiioonn..    
RReessuullttss wwiillll ccoonnssttrraaiinn tthhee iinniittiiaall--fifinnaall mmaassss rreellaattiioonn,, wwhhiicchh mmaappss tthhee WWDD mmaassss ttoo tthhee pprrooggeenniittoorr mmaassss,, ttoo
ccllaarriiffyy AAGGBB mmaassss lloossss aanndd cchheemmiiccaall yyiieelldd,, ffooccuussiinngg oonn hhiigghheerr mmaasssseess tthhaann pprreevviioouussllyy eexxpplloorreedd ssaammpplleess,, tthhee
eesssseennttiiaallllyy uunncchhaarrtteedd -- aanndd mmoosstt rreelleevvaanntt ffoorr tthhee cchheemmiiccaall yyiieelldd -- rreeggiimmee.. RReessuullttss wwiillll aallssoo aaddddrreessss ooppeenn
qquueessttiioonnss iinncclluuddiinngg tthhee ddeeggeenneerraattee mmaassss--rraaddiiuuss rreellaattiioonn,, bbiinnaarryy mmaassss//sseeppaarraattiioonn ffuunnccttiioonn ((aatt llaattee ssttaaggeess)),, aanndd
bbiinnaarryy  eevvoolluuttiioonn..  
TThheessee bbiinnaarriieess,, aatt ddiissttaanncceess ffrroomm aabboouutt hhaallff ttoo aa ffeeww kkppcc,, pprroobbee tthhee MMiillkkyy WWaayy tthhiicckk ddiisskk aanndd bbeeyyoonndd;; GGaaiiaa
ccaannnnoott ddeetteecctt tthhee ooppttiiccaallllyy--ffaaiinntt hhoott WWDDss,, bbuutt tthhee ppaarraallllaaxx ooff tthhee ooppttiiccaallllyy bbrriigghhtteerr ccoommppaanniioonnss aallllooww uuss ttoo
ssttrreettcchh >> tteennffoolldd tthhee GGaaiiaa''ss WWDD lliimmiitt.. HHSSTT iiss tthhee oonnllyy ffaacciilliittyy tthhaatt ccaann rreessoollvvee AANNDD cchhaarraacctteerriizzee tthhee WWDD
ccoommppoonneenntt..
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CCyyccllee  2277  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

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

IIDD:: 1155990088
PPrroobbiinngg  tthhee  iinnnneerr  aaccccrreettiioonn  ddiisskk  iinn  NNGGCC33114477

SStteeffaannoo BBiiaanncchhii

UUnniivveerrssiittaa''  ddeeggllii  SSttuuddii  RRoommaa  TTrree
NNGGCC 33114477 hhaass bbeeeenn ccoonnssiiddeerreedd tthhee bbeesstt ccaassee ooff aa ttrruuee ttyyppee 22 AAGGNN:: aann uunnoobbssccuurreedd AAGGNN,, bbaasseedd oonn tthhee
uunnaabbssoorrbbeedd ccoommppaacctt XX--rraayy ccoonnttiinnuuuumm,, wwhhiicchh llaacckkss aa bbrrooaadd lliinnee rreeggiioonn ((BBLLRR)).. HHoowweevveerr,, tthhee vveerryy llooww lluummiinnoossiittyy
ooff NNGGCC 33114477 iimmpplliieess aa ccoommppaacctt BBLLRR,, wwhhiicchh pprroodduucceess vveerryy bbrrooaadd lliinneess,, hhaarrdd ttoo ddeetteecctt aaggaaiinnsstt tthhee bbaacckkggrroouunndd
hhoosstt ggaallaaxxyy.. NNaarrrrooww ((00..11""xx00..11"")) sslliitt HHSSTT ssppeeccttrroossccooppyy aalllloowweedd eexxcclluuddiinngg tthhee hhoosstt ggaallaaxxyy lliigghhtt,, aanndd rreevveeaalleedd aa
rreemmaarrkkaabbllyy ssttrroonngg aanndd eexxttrreemmeellyy bbrrooaadd HHaallpphhaa lliinnee.. TThhee lliinnee pprroofifillee sshhoowwss aa vveerryy sstteeeepp bblluuee wwiinngg aanndd aann
eexxtteennddeedd rreedd wwiinngg,, tthhee ssiiggnnaattuurree ooff aa mmiillddllyy rreellaattiivviissttiicc tthhiinn aaccccrreettiioonn ddiisskk lliinnee pprroofifillee.. TThhee lliinnee pprroofifillee iiss wweellll
fifitt wwiitthh aa nneeaarrllyy ffaaccee oonn tthhiinn ddiisskk ((ii==2233 ddeeggrreeeess)),, wwiitthh aann iinnnneerr rraaddiiuuss aatt 7777 ggrraavviittaattiioonnaall rraaddiiii,, aass eexxppeecctteedd
ffrroomm tthhee RR--LL^̂11//22 rreellaattiioonn.. TThhiiss rreessuulltt ccrriittiiccaallllyy qquueessttiioonnss tthhee vveerryy eexxiisstteennccee ooff ttrruuee ttyyppee 22 AAGGNN,, aanndd iiss lliikkeellyy
ttoo cchhaannggee oouurr ccuurrrreenntt vviieeww ooff tthhee aaccccrreettiioonn flflooww aatt llooww aaccccrreettiioonn rraatteess.. HHeerree wwee pprrooppoossee ttoo ggeett tthhee fifirrsstt CC IIVV
eemmiissssiioonn lliinnee pprroofifillee ooff NNGGCC 33114477.. RReevveerrbbeerraattiioonn mmaappppiinngg ccaammppaaiiggnnss iinnddiiccaattee tthhaatt tthhee CC IIVV lliinnee iiss pprroodduucceedd iinn
aa rreeggiioonn wwhhiicchh iiss aabboouutt hhaallff tthhee ssiizzee ooff tthhee BBaallmmeerr lliinnee eemmiittttiinngg rreeggiioonn.. TThhiiss mmeeaannss tthhaatt tthhee CC IIVV lliinnee iinn NNGGCC
33114477 ccaann ppootteennttiiaallllyy pprroobbee tthhee aaccccrreettiioonn ddiisskk wweellll bbeellooww 5500 ggrraavviittaattiioonnaall rraaddiiii,, aa rreeggiioonn ccuurrrreennttllyy pprroobbeedd oonnllyy
wwiitthh XX--rraayy lliinnee ssppeeccttrroossccooppyy.. OOppttiiccaall ddeetteeccttiioonnss ooff rreellaattiivviissttiicc lliinnee pprroofifilleess mmaayy pprroovviiddee aa nneeww aanndd ppoowweerrffuull
ttooooll ffoorr pprreecciissiioonn mmeeaassuurreemmeennttss ooff tthhee iinnnneerrmmoosstt aaccccrreettiioonn ddiisskk ssttrruuccttuurree aanndd tthhee BBHH pprrooppeerrttiieess,, aass tthhee
ooppttiiccaall  pphhoottoonnss  ddeetteeccttiioonn  rraattee  iiss  >>1100^̂55  hhiigghheerr  tthhaann  iinn  tthhee  XX--rraayyss..
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CCyyccllee  2277  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SSoollaarr  SSyysstteemm

IIDD:: 1155996655
CCoommeett  oouuttbbuurrsstt  ttaarrggeett  ooff  ooppppoorrttuunniittyy

DDeennnniiss BBooddeewwiittss

AAuubbuurrnn  UUnniivveerrssiittyy
WWee rreeqquueesstt 33 oorrbbiittss ooff oobbsseerrvviinngg ttiimmee ttoo iinnvveessttiiggaattee tthhee aafftteerrmmaatthh ooff aa >>11 mmaagg ccoommeettaarryy oouuttbbuurrsstt uussiinngg
WWFFCC33//UUVVIISS.. TThhee ggooaall ooff tthhiiss pprroojjeecctt iiss ttoo ccoonnnneecctt llaarrggeerr ccoommeettaarryy oouuttbbuurrssttss ddeetteeccttaabbllee ffrroomm EEaarrtthh ((>>1100^̂66
kkgg)) wwiitthh ssmmaalllleerr oouuttbbuurrssttss sseeeenn bbyy RRoosseettttaa aanndd DDeeeepp IImmppaacctt ((<<1100^̂66 kkgg)) ttoo ddeetteerrmmiinnee wwhhaatt pprroocceesssseess ddrriivvee
tthheemm aanndd ttoo eevvaalluuaattee tthheeiirr eeffffeecctt oonn ccoommeett eevvoolluuttiioonn.. WWee wwiillll cchhaarraacctteerriizzee tthhee mmoorrpphhoollooggyy aanndd aammoouunntt ooff tthhee
eejjeecctteedd  mmaatteerriiaall,,  uussee  iittss  ccoolloorr  ttoo  eevvaalluuaattee  iittss  iiccee  ccoonntteenntt,,  aanndd  sseeaarrcchh  ffoorr  ffrraaggmmeennttss..
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CCyyccllee  2277  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

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

IIDD:: 1155990099
PPrreecciissiioonn  MMeeaassuurreemmeenntt  ooff  BBllaacckk  HHoollee  MMaasssseess  iinn  EEaarrllyy--TTyyppee  GGaallaaxxiieess  ffrroomm  tthhee
AALLMMAA  AArrcchhiivvee

BBeennjjaammiinn BBooiizzeellllee

TTeexxaass  AA  &&  MM  UUnniivveerrssiittyy
WWee hhaavvee iiddeennttiififieedd aa ssaammppllee ooff eeiigghhtteeeenn nneeaarrbbyy eeaarrllyy--ttyyppee ggaallaaxxiieess iinn tthhee AALLMMAA aarrcchhiivvee tthhaatt aarree ddeetteecctteedd iinn
CCOO aatt hhiigghh SS//NN aanndd sshhooww rroottaattiioonn--ddoommiinnaatteedd kkiinneemmaattiiccss.. WWee aannttiicciippaattee tthhaatt ggaass--ddyynnaammiiccaall mmooddeelliinngg ooff tthheeiirr
wweellll--rreessoollvveedd mmoolleeccuullaarr ggaass ddiisskkss wwiillll rreessuulltt iinn bbllaacckk hhoollee mmaassss mmeeaassuurreemmeennttss wwiitthh pprreecciissiioonnss ooff 2200--3300%% oorr
bbeetttteerr,, aassssuummiinngg tthhee sstteellllaarr lluummiinnoossiittyy pprroofifillee ccaann bbee aaccccuurraatteellyy mmeeaassuurreedd.. GGaass mmaassss mmeeaassuurreemmeennttss aanndd dduusstt
aatttteennuuaattiioonn mmooddeelliinngg ssuuggggeesstt tthhaatt tthhee eexxttiinnccttiioonn mmaayy oofftteenn eexxcceeeedd ~~11 mmaagg iinn tthhee HH--bbaanndd.. CCiirrccuummnnuucclleeaarr dduusstt
wwiillll ssiiggnniifificcaannttllyy oobbssccuurree tthhee sstteellllaarr lliigghhtt iinn eevveenn nneeaarr--IIRR ddaattaa aanndd,, iinn ssoommee ccaasseess,, mmaayy lleeaadd ttoo tthhee ddoommiinnaanntt
uunncceerrttaaiinnttyy iinn tthhee bbllaacckk hhoollee mmaassss eerrrroorr bbuuddggeett.. OOuurr eeaarrllyy--ttyyppee ggaallaaxxiieess hhaavvee nnoo pprriioorr wwiiddee--fifieelldd HHSSTT IIRR
oobbsseerrvvaattiioonnss,, aanndd wwee pprrooppoossee aa ssiinnggllee oorrbbiitt ooff WWFFCC33 ddaattaa ffoorr eeaacchh ooff tthheessee eeiigghhtteeeenn ggaallaaxxiieess aass aa fifinnaall sstteepp
ttoo oobbttaaiinniinngg rroobbuusstt bbllaacckk hhoollee mmaassss mmeeaassuurreemmeennttss.. WWee wwiillll eemmppllooyy tthhee IIRR cchhaannnneell ffoorr aallll ttaarrggeettss aanndd tthhee UUVVIISS
cchhaannnneell ffoorr ffoouurrtteeeenn ooff tthheemm,, wwhhiicchh wwiillll ssuupppplleemmeenntt aarrcchhiivvaall HHSSTT oobbsseerrvvaattiioonnss.. UUssiinngg HHSSTT iimmaaggiinngg iinn fifilltteerrss
ffrroomm BB ttoo HH bbaannddss,, wwee wwiillll ddeetteerrmmiinnee cceennttrraall eexxttiinnccttiioonn lleevveellss aanndd pprroodduuccee ccoorrrreecctteedd HH--bbaanndd sstteellllaarr lluummiinnoossiittyy
pprroofifilleess tthhaatt aaccccoouunntt ffoorr dduusstt eexxttiinnccttiioonn uunncceerrttaaiinnttiieess.. TThhiiss HHSSTT pprrooggrraamm wwiillll ddoouubbllee tthhee nnuummbbeerr ooff eeaarrllyy--ttyyppee
ggaallaaxxiieess wwiitthh bbootthh cclleeaann AALLMMAA CCOO ddiisskk rroottaattiioonn aanndd hhiigghh--qquuaalliittyy HHSSTT IIRR iimmaaggiinngg,, aanndd wwiillll ssiiggnniifificcaannttllyy iinnccrreeaassee
tthhee  nnuummbbeerr  ooff  lluummiinnoouuss  EE//SS00  ggaallaaxxiieess  ffoorr  wwhhiicchh  wwee  ccaann  ccoonnfifiddeennttllyy  mmeeaassuurree  tthheeiirr  bbllaacckk  hhoollee  mmaasssseess..
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPooppuullaattiioonnss

IIDD:: 1155993300
CCoolldd  DDaarrkk  MMaatttteerr  aanndd  tthhee  GGDD--11  SStteellllaarr  SSttrreeaamm

AAnnaa BBoonnaaccaa

HHaarrvvaarrdd  UUnniivveerrssiittyy
WWee pprrooppoossee ttoo uussee HHSSTT ttoo cchhaarraacctteerriizzee aa ddaarrkk--mmaatttteerr ssuubbhhaalloo iinn tthhee MMiillkkyy WWaayy.. TTiiddaallllyy ddiissrruupptteedd gglloobbuullaarr
cclluusstteerrss ccrreeaattee tthhiinn aanndd kkiinneemmaattiiccaallllyy ccoolldd sstteellllaarr ssttrreeaammss tthhaatt aarree eexxttrreemmeellyy sseennssiittiivvee ttoo aannyy ggrraavviittaattiioonnaall
ppeerrttuurrbbaattiioonn.. OOrrbbiittiinngg iinn tthhee MMiillkkyy WWaayy hhaalloo,, tthheessee ssttrreeaammss pprroovviiddee aa uunniiqquuee ooppppoorrttuunniittyy ttoo tteesstt ffoorr tthhee
pprreesseennccee ooff ppeerrttuurrbbiinngg ddaarrkk--mmaatttteerr ssuubbhhaallooss.. GGaappss ddiissccoovveerreedd aalloonngg ssttrreeaammss pprroovviiddee tteennttaattiivvee eevviiddeennccee ffoorr
ddaarrkk mmaatttteerr iinnflfluueennccee,, bbuutt tthheeiirr oorriiggiinn rreemmaaiinnss uunncceerrttaaiinn aass ssttrreeaamm ggaappss aalloonnee ccaann bbee dduuee ttoo bbaarryyoonniicc eeffffeeccttss
aass wweellll.. RReecceennttllyy,, GGaaiiaa oobbsseerrvvaattiioonnss ooff tthhee GGDD--11 sstteellllaarr ssttrreeaamm hhaavvee rreevveeaalleedd aa ssppuurr ooff ssttaarrss aassssoocciiaatteedd wwiitthh
oonnee ooff tthhee ggaappss iinn tthhee ssttrreeaamm.. SSuucchh ffeeaattuurreess nnaattuurraallllyy aarriissee wwhheenn aa ssttrreeaamm eennccoouunntteerrss aa mmaassssiivvee ppeerrttuurrbbeerr,,
aanndd hhaavvee aa uunniiqquuee 33DD kkiinneemmaattiicc ssiiggnnaattuurree.. WWee pprrooppoossee hheerree ttoo mmeeaassuurree pprreecciissee pprrooppeerr mmoottiioonnss iinn tthhee
ppeerrttuurrbbeedd rreeggiioonn ooff GGDD--11.. WWee wwiillll ttaarrggeett eeiigghhtt fifieellddss wwiitthh AACCSS//WWFFCC aanndd ppaarraalllleell--oobbsseerrvvee wwiitthh WWFFCC33//UUVVIISS iinn
ttwwoo eeppoocchhss.. PPrrooppeerr mmoottiioonn aaccccuurraacciieess nneeaarr 33 kkmm//ss wwiillll bbee aacchhiieevveedd bbyy mmeeaassuurriinngg tthhee rreellaattiivvee mmoottiioonn bbeettwweeeenn
ssttrreeaamm ssttaarrss aanndd bbaacckkggrroouunndd ggaallaaxxiieess uussiinngg eessttaabblliisshheedd tteecchhnniiqquueess tthhaatt hhaavvee aallrreeaaddyy bbeeeenn ssuucccceessssffuullllyy aapppplliieedd
ttoo ootthheerr oobbjjeeccttss iinn tthhee LLooccaall GGrroouupp ((ee..gg..,, LLMMCC//SSMMCC,, LLeeoo II,, MM3311,, SSggrr aanndd LLeetthhee ssttrreeaammss)).. AA ppaassssiinngg ssuubbhhaalloo iiss
eexxppeecctteedd ttoo iinnttrroodduuccee ddiiffffeerreenncceess iinn ttaannggeennttiiaall vveelloocciittyy bbeettwweeeenn tthhee ssttrreeaamm aanndd tthhee ssppuurr,, aanndd oouurr ddaattaa wwiillll
hhaavvee tthhee pprreecciissiioonn ttoo rreessoollvvee tthheessee kkiinneemmaattiicc ooffffsseettss.. OOuurr rreessuullttss wwiillll ddeefifinniittiivveellyy eessttaabblliisshh wwhheetthheerr GGDD--11
ffeeaattuurreess aarree aa ssiiggnnaattuurree ooff aa ddaarrkk mmaatttteerr ssuubbhhaalloo.. IIff HHSSTT ccoonnfifirrmmss tthhee ssuubbhhaalloo oorriiggiinn ooff tthhee ggaapp,, iitt wwiillll
mmeeaassuurree  tthhee  pphhyyssiiccaall  pprrooppeerrttiieess  ooff  tthhee  ssuubbhhaalloo  aanndd  rruullee  oouutt  aallll  rreeaassoonnaabbllee  aalltteerrnnaattiivveess..
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IIDD:: 1155885599
TTrraavveelliinngg  aaccrroossss  tthhee  vvaalllleeyy::  ccoommppaarraattiivvee  eexxooppllaanneettoollooggyy  iinn  tthhee  GGJJ  99882277
ssyysstteemm

VViinncceenntt BBoouurrrriieerr

OObbsseerrvvaattooiirree  ddee  GGeenneevvee
TThhee ttrraannssiittiioonn bbeettwweeeenn rroocckkyy aanndd vvoollaattiillee--rriicchh ppllaanneettss iiss oonnee ooff tthhee mmoosstt ttooppiiccaall qquueessttiioonnss.. TThhee vvaalllleeyy ffoouunndd
ttoo sspplliitt tthhee ppooppuullaattiioonn ooff ssmmaallll cclloossee--iinn ppllaanneettss iinnttoo 22 ssiizzee rreeggiimmeess iiss tthhoouugghhtt ttoo oorriiggiinnaattee ffrroomm aattmmoosspphheerriicc
eessccaappee:: ssoommee ppllaanneettss lloossee tthheeiirr aattmmoosspphheerree wwhhiillee ootthheerrss rreettaaiinn tthheeiirr vvoollaattiillee ssppeecciieess.. TThhee 33--ppllaanneettss ssyysstteemm
oorrbbiittiinngg GGJJ99882277 ssppaannss tthhee bbrreeaaddtthh ooff tthhee vvaalllleeyy:: GGJJ99882277cc iiss oonn iittss llooww--rraaddiiuuss ssiiddee,, aanndd lliikkeellyy lloosstt iittss vvoollaattiillee
eennvveellooppee;; GGJJ99882277bb mmaayy bbee oonnee ooff tthhee ffeeww ppllaanneettss ttoo hhaavvee ffoorrmmeedd wwiitthhoouutt aann eennvveellooppee wwiitthhiinn tthhee vvaalllleeyy,, oorr iitt
ccoouulldd hhaavvee aa wwaatteerr--rriicchh eennvveellooppee rreessiilliieenntt ttoo eessccaappee;; GGJJ99882277dd iiss oonn tthhee llaarrggee--rraaddiiuuss ssiiddee,, aanndd tthhee mmoosstt
ffaavvoorraabbllee ffoorr aattmmoosspphheerriicc eessccaappee ddeetteeccttiioonn.. GGJJ99882277 iiss oonnee ooff tthhee ffeeww mmuullttii--ppllaanneett ssyysstteemmss wwhhoossee ssttaarr iiss
bbrriigghhtt aanndd cclloossee eennoouugghh ffoorr LLyy--aallpphhaa ttrraannssiitt ssppeeccttrroossccooppyy.. GGJJ99882277bb iiss bbeeiinngg oobbsseerrvveedd aass ppaarrtt ooff aann oonnggooiinngg
HHSSTT//UUVV pprrooggrraamm,, aanndd wwee pprrooppoossee ttoo ccoommpplleettee tthhee eexxpplloorraattiioonn ooff tthhee ssyysstteemm bbyy oobbsseerrvviinngg 22 ttrraannssiittss ooff
GGJJ99882277dd wwiitthh SSTTIISS iinn tthhee LLyy--aallpphhaa lliinnee ((1100 HHSSTT oorrbbiittss iinn ttoottaall)).. TThhee ppllaanneett iiss ssuufffificciieennttllyy iirrrraaddiiaatteedd ttoo
eevvaappoorraattee,, bbuutt aa mmuucchh llaarrggeerr hhyyddrrooggeenn eessccaappee iiss eexxppeecctteedd ffrroomm aa HH//HHee aattmmoosspphheerree ccoommppaarreedd ttoo aa wwaatteerr--rriicchh
eennvveellooppee,, bbootthh pprrooppoosseedd ttoo eexxppllaaiinn GGJJ99882277dd pprrooppeerrttiieess.. DDeetteeccttiinngg aa ggiiaanntt hhyyddrrooggeenn cclloouudd wwoouulldd tthhuuss ffaavvoorr aann
HH//HHee aattmmoosspphheerree,, wwhhiillee aa nnoonn--ddeetteeccttiioonn oorr llooww hhyyddrrooggeenn eessccaappee wwoouulldd ffaavvoorr aa wwaatteerr--rriicchh eennvveellooppee aaccqquuiirreedd
bbeeyyoonndd tthhee ssnnoowwlliinnee.. TThhee pprrooggrraamm wwiillll ccoonnssttrraaiinn tthhee nnaattuurree ooff GGJJ99882277dd aanndd tthhee oorriiggiinn ooff tthhee GGJJ99882277 ssyysstteemm,,
iimmpprroovvee oouurr uunnddeerrssttaannddiinngg ooff tthhee rroollee ppllaayyeedd bbyy eevvaappoorraattiioonn iinn tthhee ttrraannssiittiioonn ffrroomm mmiinnii--NNeeppttuunneess ttoo ssuuppeerr--
EEaarrtthhss,,  aanndd  iinnffoorrmm  tthhee  ccoommmmuunniittyy  ffoorr  aann  iinn--ddeepptthh  cchhaarraacctteerriizzaattiioonn  ooff  tthhee  GGJJ99882277  ppllaanneettss  wwiitthh  JJWWSSTT
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SSkkeewweerreedd::  AA  CCeennssuuss  ooff  tthhee  CCiirrccuummggaallaaccttiicc  MMeeddiiuumm  ooff  NNGGCC  44556655  ffrroomm  1133  QQSSOO
SSiigghhttlliinneess  WWiitthhiinn  iittss  VViirriiaall  RRaaddiiuuss

DDaavviidd BBoowweenn

PPrriinncceettoonn  UUnniivveerrssiittyy
WWee pprrooppoossee uussiinngg CCOOSS ttoo oobbsseerrvvee 66 nneeww QQSSOO ssiigghhttlliinneess wwiitthhiinn aa vviirriiaall rraaddiiuuss RRvv ooff 00..55 -- 11..00 ooff NNGGCC 44556655 iinn
oorrddeerr ttoo pprroobbee iittss cciirrccuummggaallaaccttiicc mmeeddiiuumm ((CCGGMM)) aatt mmuullttiippllee ppoossiittiioonnss.. NNGGCC 44556655 ((tthhee NNeeeeddllee GGaallaaxxyy)) iiss aa
hhiigghhllyy iinncclliinneedd ((ii==8866 ddeeggrreeeess)) ssppiirraall ggaallaaxxyy,, aanndd iittss oorriieennttaattiioonn mmaakkeess iitt aann iiddeeaall ttaarrggeett ffoorr llooookkiinngg ffoorr
kkiinneemmaattiicc aanndd mmeettaalllliicciittyy ssiiggnnaattuurreess ffrroomm oouuttflfloowwss aalloonngg iittss mmiinnoorr aaxxiiss,, oorr iinnflfloowwss iinnttoo tthhee ddiisskk aalloonngg iittss mmaajjoorr
aaxxiiss.. NNGGCC44556655 iiss ccuurrrreennttllyy ppaarrtt ooff aa CCOOSS pprrooggrraamm ttoo pprroobbee tthhee iinnnneerr CCGGMM bbeellooww 00..55 RRvv wwiitthh 77 QQSSOO lliinneess--ooff--
ssiigghhtt ((GGOO--1155119966)),, aanndd tthhiiss pprrooppoossaall iiss ddeessiiggnneedd ttoo eexxtteenndd tthhee mmaapp ooff HHII aanndd mmeettaallss iinnttoo tthhee oouutteerr CCGGMM
bbeeyyoonndd 00..55 RRvv.. OOuurr ddaattaa wwiillll eennaabbllee uuss ttoo mmeeaassuurree hhooww HHII aanndd mmeettaall lliinnee ccoolluummnn ddeennssiittiieess cchhaannggee wwiitthh
ggaallaaccttoocceennttrriicc rraaddiiuuss.. TThheeyy wwiillll aallssoo aallllooww uuss ttoo iinnvveessttiiggaattee hhooww tthhee pprrooppeerrttiieess ooff tthhee aabbssoorrbbiinngg ggaass,, iinncclluuddiinngg
iittss ccoolluummnn ddeennssiittyy,, mmuullttii--ccoommppoonneenntt ssttrruuccttuurree,, aanndd bbuullkk vveelloocciittyy,, cchhaannggee wwiitthh ppoossiittiioonn rreellaattiivvee ttoo tthhee mmaajjoorr
aanndd mmiinnoorr aaxxeess ooff tthhee ggaallaaxxyy.. FFoorr eexxaammppllee,, ttwwoo ooff tthhee nneeww ssiigghhttlliinneess lliiee cclloossee ((wwiitthhiinn ++//-- 2200 ddeeggrreeeess)) ttoo tthhee
mmaajjoorr aaxxiiss ooff tthhee ggaallaaxxyy''ss ddiisskk,, aanndd aabbssoorrppttiioonn aalloonngg tthheeiirr ssiigghhttlliinneess wwiillll tteesstt wwhheetthheerr tthhee ddeecclliinnee iinn vveelloocciittyy
rreellaattiivvee ttoo tthhee ssyysstteemmiicc vveelloocciittyy sseeeenn aatt ssmmaallll ddiissttaanncceess ffrroomm tthhee cceenntteerr ooff NNGGCC 44556655 ccoonnttiinnuueess iinnttoo tthhee
oouutteerr  hhaalloo..
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DDoo  uullttrraa--lluummiinnoouuss  ssttaarr--ffoorrmmiinngg  ggaallaaxxiieess  eexxiisstt  aatt  zz  ~~  99??

RReebbeeccccaa BBoowwlleerr

UUnniivveerrssiittyy  ooff  OOxxffoorrdd
TThhee ssttuuddyy ooff tthhee mmoosstt lluummiinnoouuss ssttaarr--ffoorrmmiinngg ggaallaaxxiieess aatt zz >> 77 hhaass tthhee ppootteennttiiaall ttoo rreevveeaall kkeeyy pprrooppeerrttiieess ooff
rreeiioonniizzaattiioonn,, aass tthheessee ssoouurrcceess lliikkeellyy ooccccuuppyy hhiigghhllyy iioonniisseedd rreeggiioonnss wwiitthhiinn aa pprreeddoommiinnaannttllyy nneeuuttrraall UUnniivveerrssee.. TThhee
nnuummbbeerr ooff bbrriigghhtt ssoouurrcceess hhoowweevveerr rreemmaaiinnss uunncceerrttaaiinn,, dduuee pprriimmaarriillyy ttoo tthheeiirr rraarriittyy oovveerr tthhee ssmmaallll aarreeaa ddeeeepp
ssuurrvveeyyss ttyyppiiccaallllyy uusseedd ttoo ddeetteecctt tthheemm.. WWee hhaavvee eexxppaannddeedd tthhee sseeaarrcchh ffoorr bbrriigghhtt zz ~~ 99 LLyymmaann--bbrreeaakk ggaallaaxxiieess
uussiinngg tthhee ffuullll 22 ddeegg22 ooff ddeeeepp ggrroouunndd--bbaasseedd ooppttiiccaall//NNIIRR pphhoottoommeettrryy iinn tthhee CCOOSSMMOOSS aanndd UUDDSS fifieellddss,, rreessuullttiinngg iinn
tthhee sseelleeccttiioonn ooff ttwwoo eexxttrreemmeellyy lluummiinnoouuss ggaallaaxxyy ccaannddiiddaatteess wwiitthh bbeesstt--fifittttiinngg pphhoottoommeettrriicc rreeddsshhiiffttss aatt zz ~~ 99 aanndd
mmAABB << 2244..55.. DDeessppiittee bbeeiinngg tthhee mmoosstt rroobbuusstt zz >> 88 oobbjjeeccttss iinn oouurr ffuullll SSEEDD fifittttiinngg aannaallyyssiiss,, uunnffoorrttuunnaatteellyy
ccuurrrreenntt aanndd ffuuttuurree ggrroouunndd--bbaasseedd YY--bbaanndd ddaattaa iinn tthheessee ttwwoo fifieellddss iiss iinnssuufffificciieenntt ttoo eexxcclluuddee tthhee ppoossssiibbiilliittyy tthhaatt
tthheessee oobbjjeeccttss aarree ggaallaaccttiicc bbrroowwnn ddwwaarrff iinntteerrllooppeerrss.. DDuuee ttoo tthhee aattmmoosspphheerriicc ttrraannssmmiissssiioonn,, tthhee ggrroouunndd--bbaasseedd YY--
bbaannddss ppeeaakk ttoooo ffaarr ttoo tthhee bblluuee,, mmeeaanniinngg tthhee sshhaarrpp eexxppeecctteedd LLyymmaann--bbrreeaakk ccaannnnoott bbee ccoonnfifirrmmeedd.. WWiitthh aa ssiinnggllee
oorrbbiitt ooff HHSSTT//WWFFCC33 iimmaaggiinngg iinn tthhee FF110055WW ((wwiiddee YYJJ)) bbaanndd iitt iiss ppoossssiibbllee ttoo ddeetteerrmmiinnee tthhee hhiigghh--rreeddsshhiifftt nnaattuurree
ooff tthheessee ssoouurrcceess,, aass tthhiiss fifilltteerr eefffificciieennttllyy ttaarrggeettss bbeellooww tthhee eexxppeecctteedd LLyymmaann--bbrreeaakk wwhheerree iinntteerrllooppeerr oobbjjeeccttss wwiillll
bbee ddeetteecctteedd.. IIff ccoonnfifirrmmeedd,, tthhee eexxiisstteennccee ooff tthheessee uullttrraa--lluummiinnoouuss ggaallaaxxiieess pprroovviiddeess aa cclleeaarr cchhaalllleennggee ttoo ccuurrrreenntt
ssiimmuullaattiioonnss.. FFuurrtthheerrmmoorree,, tthheessee ggaallaaxxiieess wwiillll pprroovviiddee aa uunniiqquuee iinnssiigghhtt iinnttoo tthhee EEooRR dduuee ttoo tthheeiirr aacccceessssiibbiilliittyy ffoorr
ffoollllooww--uupp bbootthh wwiitthh JJWWSSTT aanndd AALLMMAA,, wwhheerree HHSSTT//WWFFCC33 FF110055WW ddaattaa iiss eesssseennttiiaall ffoorr FFIIRR lliinnee mmeeaassuurreemmeennttss
tthhaatt  rreeqquuiirree  pprreecciissee  pphhoottoommeettrriicc  rreeddsshhiiffttss..
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UUnnccoovveerriinngg  tthhee  CCaauussee  ooff  tthhee  SShhiifftt  iinn  CCaarrbboonn  SSttaarr  BBeehhaavviioouurr  aatt  HHiigghh  MMeettaalllliicciittyy

MMaarrtthhaa BBooyyeerr

SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee
TThheeoorreettiiccaall mmooddeellss ooff AAssyymmppttoottiicc GGiiaanntt BBrraanncchh ((AAGGBB)) eevvoolluuttiioonn rreellyy oonn ccaalliibbrraattiinngg oobbsseerrvvaattiioonnss ooff tthhee rraattiioo ooff
ccaarrbboonn--rriicchh ((CC)) ttoo ooxxyyggeenn--rriicchh ((MM)) ssttaarrss aanndd tthhee CC ssttaarr lluummiinnoossiittyy ffuunnccttiioonn ((CCSSLLFF)).. SSeennssiittiivviittyy aanndd rreessoolluuttiioonn
lliimmiittss pprreevviioouussllyy rreessttrriicctteedd CC//MM aanndd CCSSLLFF mmeeaassuurreemmeennttss ttoo nneeaarrbbyy mmeettaall--ppoooorr ggaallaaxxiieess tthhaatt aarree nnoott aapppplliiccaabbllee
ttoo mmeettaall--rriicchh AAGGBB ssttaarrss tthhaatt ddoommiinnaattee tthhee nneeaarr--IIRR lliigghhtt ooff mmaassssiivvee ggaallaaxxiieess.. FFoorrttuunnaatteellyy,, rreecceenntt ssttuuddiieess sshhooww
tthhaatt tthhee WWFFCC33//IIRR mmeeddiiuumm--bbaanndd fifilltteerrss ccaann bbee uusseedd ttoo iissoollaattee CC aanndd MM ssttaarrss oouutt ttoo >>55 MMppcc.. AA CCyyccllee 2233
pprrooggrraamm uusseedd tthhiiss tteecchhnniiqquuee iinn MM3311 ttoo pprroovviiddee tthhee fifirrsstt ccoonnssttrraaiinnttss ttoo mmeettaall--rriicchh AAGGBB ssttaarr mmooddeellss.. TThhoossee
rreessuullttss sshhooww aann uunneexxppeecctteedd sshhaarrpp ddrroopp iinn CC//MM iinn MM3311 tthhaatt iiss pprreessuummaabbllyy ccaauusseedd bbyy tthhee hhiigghh mmeettaalllliicciittyy.. TToo
ccoonnssttrraaiinn tthhee pphhyyssiiccaall pprrooppeerrttiieess tthhaatt ccaauussee tthhiiss ddrraammaattiicc cchhaannggee iinn bbeehhaavviioorr,, wwee pprrooppoossee ttoo iimmaaggee fifieellddss iinn
MM3311 aanndd MM3333 ttoo ttaarrggeett CC ssttaarrss iinn tthhee mmeettaalllliicciittyy ggaapp bbeettwweeeenn tthhee LLMMCC aanndd MM3311,, wwhheerree tthhiiss sshhiifftt iinn tthhee CC//MM
ssllooppee iiss eexxppeecctteedd ttoo aappppeeaarr.. OOuurr mmeeaassuurreemmeenntt ooff CC//MM wwiillll lleevveerraaggee MM3311//MM3333''ss mmeettaalllliicciittyy ddiissttrriibbuuttiioonnss ttoo aallssoo
ddeetteerrmmiinnee tthhee mmeettaalllliicciittyy lliimmiitt aabboovvee wwhhiicchh CC ssttaarrss ccaannnnoott ffoorrmm.. IInn aaddddiittiioonn,, oouurr pprreecciissee mmeeaassuurreemmeenntt ooff tthhee
CCSSLLFF wwiillll ccaalliibbrraattee tthhee eefffificciieennccyy ooff tthhee 33rrdd ddrreeddggee uupp aanndd tthhee mmiinniimmuumm ccoorree mmaassss ttoo ffoorrmm aa CC ssttaarr,, bbootthh ooff
wwhhiicchh ddeeppeenndd ssttrroonnggllyy oonn mmeettaalllliicciittyy.. TThhee iinntteerrpprreettaattiioonn ooff tthheessee oobbsseerrvvaattiioonnss iiss ssttrraaiigghhttffoorrwwaarrdd oowwiinngg ttoo tthhee
aabbiilliittyy ttoo lleevveerraaggee ddaattaa pprroodduuccttss ffrroomm tthhee PPaanncchhrroommaattiicc AAnnddrroommeeddaa//TTrriiaanngguulluumm TTrreeaassuurryy ((PPHHAATT)) pprrooggrraammss.. AAss
aa rreessuulltt,, wwee ccaann ccoonncclluussiivveellyy eevvaalluuaattee AAGGBB eevvoolluuttiioonn mmooddeellss iinn tthhee mmeettaall--rriicchh rreeggiimmee -- ccrriittiiccaall ffoorr aapppplliiccaattiioonn
ooff  sstteellllaarr  mmooddeellss  ttoo  tthhee  mmaassssiivvee  ggaallaaxxiieess  tthhaatt  ddoommiinnaattee  rreeddsshhiifftt  ssuurrvveeyyss..
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CCoommpplleettee  ssppeeccttrraall  mmaappss  ooff  tthhee  GGaalliilleeaann  ssaatteelllliitteess  ffrroomm  220000--11000000nnmm::  ssaallttss,,
rraaddiioollyyttiicc  ccyycclleess,,  aanndd  OO22  pprroodduuccttiioonn

MMiicchhaaeell BBrroowwnn

CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy
TThhee ffoouurr GGaalliilleeaann ssaatteelllliitteess ooff JJuuppiitteerr hhaavvee bbeeeenn tthhee ssuubbjjeeccttss ooff aaccuuttee iinntteerreesstt ssiinnccee tthhee fifirrsstt ssppaacceeccrraafftt flflyybbyyss
nneeaarrllyy 5500 yyeeaarrss aaggoo.. IInn tthhiiss ttiimmee wwee hhaavvee lleeaarrnneedd ooff iinntteerrnnaall oocceeaannss,, mmaassssiivvee vvoollccaannooss,, CCOO22 aanndd OO22
aattmmoosspphheerreess,, aanndd iinntteennssee rraaddiiaattiioonn bboommbbaarrddiinngg tthhee ssuurrffaacceess.. MMuucchh ooff oouurr uunnddeerrssttaannddiinngg ooff tthhee ccoommppoossiittiioonn ooff
tthheessee ssaatteelllliitteess hhaass ccoommee ffrroomm iinnffrraarreedd ssppeeccttrroossccooppyy.. VViissiibbllee aanndd UUVV ssppeeccttrroossccooppyy hhaavvee bbeeeenn ccoommppaarraattiivveellyy
uunnddeerruuttiilliizzeedd,, yyeett tthheessee wwaavveelleennggtthh rraannggeess hhaavvee ccrriittiiccaall aabbssoorrppttiioonn ffeeaattuurreess tthhaatt ccaann bbee uusseedd ttoo mmaapp ssuurrffaaccee,,
iinntteerriioorr,, aanndd eexxooggeennoouuss pprroocceesssseess iinn uunniiqquuee wwaayyss.. WWee pprrooppoossee ttoo aannaallyyzzee tthhee llaarrggee aammoouunntt ooff uunnppuubblliisshheedd
aarrcchhiivvaall UUVV aanndd vviissiibbllee ssppaattiiaallllyy rreessoollvveedd SSTTIISS ssppeeccttrroossccooppyy ooff tthhee GGaalliilleeaann ssaatteelllliitteess ttoo mmaapp tthhee pprrdduuccttiioonn ooff
OO22 aattmmoosspphheerreess,, ttrraaccee ssuullffuurr ppaatthhwwaayyss tthhrroouugghh tthhee ssaatteelllliittee ssyysstteemm,, aanndd sseeaarrcchh ffoorr ssaallttss ccoommiinngg ffrroomm iinntteerrnnaall
oocceeaannss aanndd mmaaggmmaass.. CCoommbbiinneedd wwiitthh oouurr GGOO pprrooppoossaall ttoo ccoommpplleettee tthhee mmiissssiinngg oobbsseerrvvaattiioonnss,, oouurr fifinnaall pprroodduucctt
wwiillll bbee ccoommpplleettee 220000--11000000nnmm ssppeeccttrraall mmaappss ooff aallll ffoouurr ssaatteelllliitteess.. WWee wwiillll ccrreeaattee aacccceessssiibbllee ddaattaa pprroodduuccttss tthhaatt
wwiillll bbee eeaassiillyy aavvaaiillaabbllee ttoo tthhee ccoommmmuunniittyy,, tthheerreebbyy pprreesseennttiinngg aa vvaalluuaabbllee rreessoouurrccee ffoorr iinntteerrpprreettiinngg ppaasstt aanndd
uuppccoommiinngg  ssppaacceeccrraafftt  aanndd  tteelleessccooppee  oobbsseerrvvaattiioonnss  ooff  tthheessee  ssaatteelllliitteess  ffoorr  mmaannyy  yyeeaarrss  ttoo  ccoommee..

2255 66//2288//22001199

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2277  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SSoollaarr  SSyysstteemm

IIDD:: 1155992255
CCoommpplleettee  ssppeeccttrraall  mmaappss  ooff  tthhee  GGaalliilleeaann  ssaatteelllliitteess  ffrroomm  220000--11000000nnmm::  ssaallttss,,
rraaddiioollyyttiicc  ccyycclleess,,  aanndd  OO22  pprroodduuccttiioonn

MMiicchhaaeell BBrroowwnn

CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy
TThhee ffoouurr GGaalliilleeaann ssaatteelllliitteess ooff JJuuppiitteerr hhaavvee bbeeeenn tthhee ssuubbjjeeccttss ooff aaccuuttee iinntteerreesstt ssiinnccee tthhee fifirrsstt ssppaacceeccrraafftt flflyybbyyss
nneeaarrllyy 5500 yyeeaarrss aaggoo.. IInn tthhiiss ttiimmee wwee hhaavvee lleeaarrnneedd ooff iinntteerrnnaall oocceeaannss,, mmaassssiivvee vvoollccaannooss,, CCOO22 aanndd OO22
aattmmoosspphheerreess,, aanndd iinntteennssee rraaddiiaattiioonn bboommbbaarrddiinngg tthhee ssuurrffaacceess.. MMuucchh ooff oouurr uunnddeerrssttaannddiinngg ooff tthhee ccoommppoossiittiioonn ooff
tthheessee ssaatteelllliitteess hhaass ccoommee ffrroomm iinnffrraarreedd ssppeeccttrroossccooppyy.. VViissiibbllee aanndd UUVV ssppeeccttrroossccooppyy hhaavvee bbeeeenn ccoommppaarraattiivveellyy
uunnddeerruuttiilliizzeedd,, yyeett tthheessee wwaavveelleennggtthh rraannggeess hhaavvee ccrriittiiccaall aabbssoorrppttiioonn ffeeaattuurreess tthhaatt ccaann bbee uusseedd ttoo mmaapp ssuurrffaaccee,,
iinntteerriioorr,, aanndd eexxooggeennoouuss pprroocceesssseess iinn uunniiqquuee wwaayyss.. WWee pprrooppoossee ttoo ccoommpplleettee tthhee UUVV--vviissiibbllee ssppeeccttrraall mmaappss ooff aallll
ooff tthhee GGaalliilleeaann ssaatteelliitteess.. UUssiinngg tthheessee nneeww oobbsseerrvvaattiioonnss wwee wwiillll eexxaammiinnee mmaaggmmaa cchheemmiissttrryy oonn IIoo,, ssaalltt
ccoommppoossiittiioonnss oonn GGaannyymmeeddee,, tthhee oorrggaanniicc ddiissttrriibbuuttiioonn oonn CCaalllliissttoo,, aanndd wwee wwiillll ttrraaccee tthhee ssuullffuurr ccyyccllee tthhrroouugghhoouutt
tthhee  ssaatteelllliittee  ssyysstteemm..
CCoommbbiinneedd wwiitthh oouurr ssiimmuullttaanneeoouuss aarrcchhiivvaall pprrooggrraamm ttoo aannaallyyzzee tthhee llaarrggee aammoouunntt ooff uunnppuubblliisshheedd eexxiissttiinngg ddaattaa,,
oouurr fifinnaall pprroodduucctt wwiillll bbee ccoommpplleettee 220000--11000000nnmm ssppeeccttrraall ddaattaasseettss ooff eeaacchh ooff tthhee ffoouurr ssaatteelllliitteess.. WWee wwiillll ccrreeaattee
aacccceessssiibbllee ddaattaa pprroodduuccttss tthhaatt wwiillll bbee eeaassiillyy aavvaaiillaabbllee ttoo tthhee ccoommmmuunniittyy,, tthheerreebbyy pprreesseennttiinngg aa vvaalluuaabbllee rreessoouurrccee
ffoorr iinntteerrpprreettiinngg ppaasstt aanndd uuppccoommiinngg ssppaacceeccrraafftt aanndd tteelleessccooppee oobbsseerrvvaattiioonnss ooff tthheessee ssaatteelllliitteess ffoorr mmaannyy yyeeaarrss
ttoo  ccoommee..
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPooppuullaattiioonnss

IIDD:: 1155993333
CCoommpplleettiinngg  tthhee  HHSSTT  PPaarraallllaaxx  LLeeggaaccyy::  MM44

TThhoommaass BBrroowwnn

SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee
TThheerree aarree oonnllyy ttwwoo gglloobbuullaarr cclluusstteerrss wwhheerree aa mmooddeesstt iinnvveessttmmeenntt ooff HHSSTT ttiimmee ccaann yyiieelldd aa hhiigghh--pprreecciissiioonn
mmeeaassuurreemmeenntt ooff ttrriiggoonnoommeettrriicc ppaarraallllaaxx:: NNGGCC66339977 aanndd MM44.. TThhee ppaarraallllaaxx ttoo NNGGCC66339977 hhaass bbeeeenn mmeeaassuurreedd
ssuucccceessssffuullllyy wwiitthh HHSSTT ttoo 22%% uunncceerrttaaiinnttyy.. AAnn iimmppoorrttaanntt HHSSTT lleeggaaccyy wwoouulldd bbee tthhee ccoommpplleettiioonn ooff tthhiiss ppaaiirr,, bbyy
mmeeaassuurriinngg  tthhee  MM44  ppaarraallllaaxx  wwhhiillee  HHSSTT  ccaann  ssttiillll  ddoo  ssoo..

IInn tthhee ccoonntteexxtt ooff tthhee GGaallaaxxyy''ss gglloobbuullaarr cclluusstteerr ssyysstteemm,, tthheessee ttwwoo cclluusstteerrss aarree ccoommpplleemmeennttaarryy.. NNGGCC66339977 iiss
aanncciieenntt ((1133 GGyyrr)) aanndd mmeettaall--ppoooorr (([[FFee//HH]]==--22..0022)),, wwhhiillee MM44 iiss yyoouunnggeerr ((1111..55 GGyyrr)) aanndd ooff iinntteerrmmeeddiiaattee
mmeettaalllliicciittyy (([[FFee//HH]]==--11..1155)).. NNGGCC66339977 iiss aa ffrreeqquueenntt fifidduucciiaall ffoorr sstteellllaarr ppooppuullaattiioonn mmooddeellss,, wwhhiillee MM44 hhoossttss aa rriicchh
sseett ooff RRRR LLyyrraaee ssttaarrss tthhaatt ccaann bbee uusseedd ttoo bbeetttteerr ccaalliibbrraattee tthhee ppeerriioodd--lluummiinnoossiittyy rreellaattiioonnsshhiipp.. TThhee uuttiilliittyy ooff
eeaacchh cclluusstteerr aass aa ppooppuullaattiioonn tteemmppllaattee aanndd ccaalliibbrraattoorr ddeeppeennddss ccrriittiiccaallllyy uuppoonn tthhee ddiissttaannccee uunncceerrttaaiinnttiieess.. TThhee
ssccaarrcciittyy ooff ppooppuullaattiioonn aanncchhoorrss iinn tthhiiss rreeggiimmee iiss iinn ccoonnttrraasstt ttoo tthhee ppaarraammeetteerr ssppaaccee aatt yyoouunnggeerr aaggeess ((<< 1100
GGyyrr))  aanndd  hhiigghheerr  mmeettaalllliicciittiieess  (([[FFee//HH]]  >>  --11)),,  wwhheerree  mmaannyy  ooppeenn  cclluusstteerrss  hhaavvee  hhiigghh--pprreecciissiioonn  ppaarraallllaaxxeess..

IInn aa bbrrooaaddeerr ccoonntteexxtt,, tthheessee ttwwoo cclluusstteerrss rreepprreesseenntt aann eesssseennttiiaall iinnddeeppeennddeenntt cchheecckk oonn tthhee ppaarraallllaaxxeess ffrroomm tthhee
GGaaiiaa mmiissssiioonn,, wwhhiicchh ccuurrrreennttllyy ssuuffffeerr ffrroomm ssiiggnniifificcaanntt ssyysstteemmaattiicc eerrrroorrss oonn gglloobbaall,, iinntteerrmmeeddiiaattee ((2200 ddeeggrreeeess)),,
aanndd ssmmaallll ((11 ddeeggrreeee)) ssccaalleess,, hhaammppeerriinngg ddiissttaanncceess ttoo tthhee GGaallaaxxyy''ss gglloobbuullaarr cclluusstteerrss.. IIff tthheessee eerrrroorrss aarree
eevveennttuuaallllyy rreessoollvveedd,, HHSSTT ppaarraallllaaxxeess ttoo gglloobbuullaarr cclluusstteerrss,, iinnddeeppeennddeenntt ooff GGaaiiaa wwiitthh ddiissttiinncctt mmeetthhooddoollooggyy,, wwiillll
pprroovviiddee aann iimmppoorrttaanntt vvaalliiddaattiioonn.. TThhee oobbsseerrvvaattiioonnss wwee pprrooppoossee hheerree wwiillll hheellpp aanncchhoorr tthhee ddiissttaanncceess ttoo tthhee eennttiirree
gglloobbuullaarr  cclluusstteerr  ssyysstteemm  ooff  tthhee  MMiillkkyy  WWaayy..
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CCyyccllee  2277  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  IIGGMM

IIDD:: 1155889966
EEssccaappiinngg  IIoonniizziinngg  RRaaddiiaattiioonn  iinn  CCoommppaacctt  SSttaarr--FFoorrmmiinngg  GGaallaaxxiieess::  PPrroobbiinngg  HHiigghheerr--
MMaassss  SSyysstteemmss

SSaammaanntthhaa BBrruunnkkeerr

IInnddiiaannaa  UUnniivveerrssiittyy  SSyysstteemm
UUnnddeerrssttaannddiinngg tthhee mmeecchhaanniissmmss rreessppoonnssiibbllee ffoorr rreeiioonniizzaattiioonn iinn tthhee eeaarrllyy uunniivveerrssee iiss oonnee ooff tthhee mmoosstt iimmppoorrttaanntt
qquueessttiioonnss iinn mmooddeerrnn eexxttrraaggaallaaccttiicc rreesseeaarrcchh.. TThhee ccoommmmoonnllyy aacccceepptteedd tthheeoorryy iiss tthhaatt ssttaarr--ffoorrmmiinngg ggaallaaxxiieess aarree
tthhee mmaaiinn ccoonnttrriibbuuttoorrss ttoo tthhiiss iioonniizziinngg rraaddiiaattiioonn.. HHoowweevveerr,, tthhee eexxaacctt nnaattuurree ooff tthheessee ggaallaaxxiieess -- hhiigghh mmaassss vvss..
llooww mmaassss -- iiss ssttiillll bbeeiinngg ddeebbaatteedd.. RReecceennttllyy,, aa ccllaassss ooff ccoommppaacctt ssttaarrbbuurrssttiinngg ggaallaaxxiieess kknnoowwnn aass GGrreeeenn PPeeaass hhaavvee
bbeeeenn sshhoowwnn ttoo eexxhhiibbiitt hhiigghh LLyymmaann--aallpphhaa aanndd LLyymmaann ccoonnttiinnuuuumm ((LLyyCC)) eessccaappee ffrraaccttiioonnss.. WWiitthh tthhee eexxiisstteennccee ooff
aa llooww--rreeddsshhiifftt ppooppuullaattiioonn ooff LLyyCC eemmiittttiinngg ggaallaaxxiieess ccoonnfifirrmmeedd,, tthhee rreesseeaarrcchh iinn tthhiiss fifieelldd mmuusstt ttrraannssiittiioonn ttoo
ccaarrrryyiinngg oouutt ccoommpprreehheennssiivvee ssttuuddiieess ooff tthhee nnaattuurree ooff LLyyCC eemmiittttiinngg ggaallaaxxiieess.. WWee pprrooppoossee ttoo uussee CCOOSS ttoo
oobbsseerrvvee 55 ccoommppaacctt ssttaarr--ffoorrmmiinngg ggaallaaxxiieess sseelleecctteedd ffrroomm aa ccoommpplleettee,, flfluuxx--lliimmiitteedd ssaammppllee tthhaatt pprroobbeess ttoo hhiigghheerr
ggaallaaxxyy mmaasssseess tthhaann pprreevviioouuss ssttuuddiieess.. TThhiiss ssttuuddyy wwiillll ssiiggnniifificcaannttllyy eexxppaanndd tthhee nnuummbbeerr ooff kknnoowwnn LLyyCC eemmiitttteerrss
aanndd eexxtteenndd tthheeiirr ssttuuddyy ttoo iinncclluuddee aa mmoorree ddiivveerrssee rraannggee ooff ggaallaaxxyy pprrooppeerrttiieess.. WWee wwiillll mmeeaassuurree tthhee LLyymmaann--
aallpphhaa lliinnee pprroofifilleess aanndd aatttteemmpptt ttoo ddeetteecctt LLyyCC eemmiissssiioonn ffrroomm tthheessee ssoouurrcceess.. TThheessee oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll ccoonnttrriibbuuttee
ttoo oouurr uunnddeerrssttaannddiinngg ooff tthhee eessccaappee mmeecchhaanniissmmss ooff iioonniizziinngg rraaddiiaattiioonn iinn ggaallaaxxiieess,, aass wweellll aass pprroovviiddee iinnssiigghhtt iinnttoo
tthhee  ttyyppeess  ooff  ssoouurrcceess  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  ccoossmmiicc  rreeiioonniizzaattiioonn..
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: AARR
GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  IIGGMM

IIDD:: 1155779900

CCoossmmooVViiss::  AA  UUnniififieedd  FFrraammeewwoorrkk  ffoorr  EExxpplloorriinngg  HHyyddrrooddyynnaammiicc  SSiimmuullaattiioonn
DDaattaasseettss  ttoo  AAnnaallyyzzee  IInntteerrggaallaaccttiicc  aanndd  CCiirrccuummggaallaaccttiicc  MMeeddiiaa

JJoosseepphh BBuurrcchheetttt

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  CCrruuzz

WWee pprrooppoossee tthhee ddeevveellooppmmeenntt ooff CCoossmmooVViiss,, aann ooppeenn ssoouurrccee wweebb--bbaasseedd aapppplliiccaattiioonn tthhaatt ffaacciilliittaatteess nnoovveell
iinntteerraaccttiivvee aannaallyysseess ooff llaarrggee hhyyddrrooddyynnaammiicc ssiimmuullaattiioonn ddaattaasseettss,, eennaabblliinngg bbootthh ssiimmuullaattoorrss aanndd oobbsseerrvveerrss ttoo
rraappiiddllyy ggeenneerraattee ssyynntthheettiicc aabbssoorrppttiioonn--lliinnee ssppeeccttrroossccooppyy.. PPhhaassee 11 ooff oouurr pprroojjeecctt ffooccuusseess oonn aa)) tthhee
ddeevveellooppmmeenntt ooff bbootthh tthhee bbaacckk--eenndd cclloouudd ccoommppuuttiinngg iinnffrraassttrruuccttuurree rreeqquuiirreedd ttoo ssuuppppoorrtt rreeaall--ttiimmee qquueerriieess ooff
ccoossmmoollooggiiccaall ssiimmuullaattiioonnss,, aanndd bb)) tthhee ddeessiiggnn ooff tthhee ffrroonntt--eenndd iinntteerrffaaccee ffeeaattuurriinngg nneeww rreennddeerriinngg ssoolluuttiioonnss ttoo
rreepprreesseenntt iinntteerrggaallaaccttiicc aanndd cciirrccuummggaallaaccttiicc mmeeddiiaa.. IInncclluuddeedd iinn PPhhaassee 11,, rreeaaddyy ffoorr aannaallyyssiiss,, wwiillll bbee ttwwoo
ssnnaappsshhoottss ffrroomm tthhee FFIIRREE aanndd EEAAGGLLEE ssiimmuullaattiioonnss.. PPhhaassee 22 ooff oouurr pprroojjeecctt pprreesseennttss ttwwoo sscciieennttiifificc uussee ccaasseess tthhaatt
iinntteeggrraattee oobbsseerrvvaattiioonnaall mmeetthhooddss ttoo eexxaammiinnee ssiimmuullaatteedd ddaattaa uussiinngg CCoossmmooVViiss.. TThhee fifirrsstt uussee ccaassee ttaakkeess
aaddvvaannttaaggee ooff oouurr iinntteerrffaaccee ttoo pprroobbee tthhee ssmmaallll--ssccaallee ssttrruuccttuurree ooff cciirrccuummggaallaaccttiicc ggaass,, aanndd tthhee sseeccoonndd aannaallyyzzeess
IIGGMM//CCGGMM  llaarrggee--ssccaallee  ssttrruuccttuurree  ttoommooggrraapphhyy..
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SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1155889977
ZZTTFF  JJ11553399++55002277::  tthhee  SShhoorrtteesstt  PPeerriioodd  EEcclliippssiinngg  WWhhiittee  DDwwaarrff  BBiinnaarryy

KKeevviinn BBuurrddggee

CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy
HHeerree,, wwee pprrooppoossee ttoo oobbttaaiinn hhiigghh rreessoolluuttiioonn uullttrraavviioolleett ssppeeccttrroossccooppyy uussiinngg CCOOSS oonn tthhee sshhoorrtteesstt eecclliippssiinngg bbiinnaarryy
ssyysstteemm kknnoowwnn,, tthhee ddoouubbllee wwhhiittee ddwwaarrff bbiinnaarryy ZZTTFF JJ11553399++55002277 ((ssuubbmmiitttteedd ttoo NNaattuurree)).. TThhiiss ddeeeeppllyy eecclliippssiinngg
bbiinnaarryy ssyysstteemm hhaass aann oorrbbiittaall ppeerriioodd ooff 66..9911 mmiinnuutteess aanndd eexxhhiibbiittss aa rraappiidd oorrbbiittaall ddeeccaayy dduuee ttoo tthhee eemmiissssiioonn ooff
ggrraavviittaattiioonnaall rraaddiiaattiioonn.. TThhee bbiinnaarryy eemmiittss ggrraavviittaattiioonnaall wwaavveess nneeaarr tthhee ppeeaakk ooff tthhee LLaasseerr IInntteerrffeerroommeetteerr SSppaaccee
AAnntteennnnaa''ss ((LLIISSAA)) sseennssiittiivviittyy,, mmaakkiinngg iitt oonnee ooff tthhee ssttrroonnggeesstt LLIISSAA ggrraavviittaattiioonnaall wwaavvee ssoouurrcceess,, wwiitthh ddeetteeccttiioonn
eexxppeecctteedd wwiitthhiinn tthhee fifirrsstt wweeeekk ooff ooppeerraattiioonnss.. WWee aarree rreeqquueessttiinngg HHuubbbbllee''ss uunniiqquuee ccaappaabbiilliittyy ttoo oobbttaaiinn hhiigghh
rreessoolluuttiioonn ffaarr--uullttrraavviioolleett ssppeeccttrroossccooppyy bbeeccaauussee tthhee mmoorree ccoommppaacctt wwhhiittee ddwwaarrff iinn tthhiiss ssyysstteemm iiss 5500,,000000KK
ddeessppiittee iittss sshhoorrtt ccoooolliinngg aaggee,, ssuuggggeessttiinngg hheeaattiinngg vviiaa aaccccrreettiioonn;; hhoowweevveerr,, nnoo ssiiggnnss ooff aaccccrreettiioonn hhaavvee bbeeeenn
ddeetteecctteedd iinn tthhee ooppttiiccaall oorr XX--rraayy.. IIff wwee ffaaiill ttoo ddeetteecctt mmeettaall lliinneess vviissiibbllee uunniiqquueellyy iinn tthhee UUVV,, wwee wwiillll bbee aabbllee
ppllaaccee aann uuppppeerr lliimmiitt oonn tthhee aaccccrreettiioonn rraattee ttoo aa lleevveell 88 oorrddeerrss ooff mmaaggnniittuuddee bbeellooww wwhhaatt iiss ccuurrrreennttllyy ppoossssiibbllee iinn
tthhee XX--rraayy oorr ooppttiiccaall,, rruulliinngg oouutt tthhee ppoossssiibbiilliittyy tthhaatt tthhiiss wwhhiittee ddwwaarrff iiss ccuurrrreennttllyy hheeaatteedd bbyy oonnggooiinngg mmaassss--
ttrraannssffeerr.. IIff wwee ddeetteecctt mmeettaall lliinneess,, wwee wwiillll mmeeaassuurree tthhee aaccccrreettiioonn rraattee,, oobbttaaiinn pprreecciissee rraaddiiaall vveelloocciittyy sseemmii--
aammpplliittuuddeess ooff tthhee ccoommppoonneennttss.. AAddddiittiioonnaallllyy,, bbyy uussiinngg LLyymmaann aabbssoorrppttiioonn lliinneess aass wweellll aass tthhee rraattiioo ooff mmeettaall lliinneess
((iiff pprreesseenntt)),, wwee wwiillll bbee aabbllee ttoo aaccccuurraatteellyy mmeeaassuurree tthhee tteemmppeerraattuurree ooff tthhee pprriimmaarryy,, rreefifinniinngg tthhee ddiissttaannccee
eessttiimmaattee ttoo tthhee ssyysstteemm.. FFiinnaallllyy,, bbyy oobbttaaiinniinngg aa hhiigghh SSNNRR uullttrraavviioolleett lliigghhttccuurrvvee,, wwee wwiillll ccoonnssttrraaiinn tthhee
tteemmppeerraattuurree  rraattiioo  ooff  tthhee  ttwwoo  ccoommppoonneennttss..
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CCyyccllee  2277  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  IIGGMM

IIDD:: 1155881111
RReesstt--ffrraammee  UUVV//ooppttiiccaall  MMoorrpphhoollooggiieess  ooff  OObbssccuurreedd  RRaaddiioo  SSttaarrbbuurrssttss::  CCoommppaarriinngg
OObbssccuurreedd  aanndd  UUnnoobbssccuurreedd  SSttaarr--FFoorrmmaattiioonn  oonn  kkppcc  SSccaalleess

CCaaiittlliinn CCaasseeyy

UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  aatt  AAuussttiinn
TThhee hhiigghh--rreessoolluuttiioonn ee--MMEERRLLIINN SSuuppeerrCCLLAASSSS rraaddiioo ssuurrvveeyy pprroovviiddeess ~~kkppcc mmaappppiinngg ooff oobbssccuurreedd ssttaarr ffoorrmmaattiioonn iinn
hhuunnddrreeddss ooff dduussttyy ssttaarrbbuurrssttss vviiaa hhiigghh--rreessoolluuttiioonn 00..11"" rraaddiioo ccoonnttiinnuuuumm iimmaaggiinngg.. TThhrroouugghh tthhee ddeetteeccttiioonn ooff
hhuunnddrreeddss ooff tthhee mmoosstt vviiggoorroouuss ssttaarrbbuurrssttss aaccrroossss 00<<zz<<44,, tthhiiss ggiivveess uuss aann aaccccuurraattee cceennssuuss ooff tthhee pphhyyssiiccaall ssiizzee
aanndd ssuurrffaaccee ddeennssiittyy ooff eexxtteennddeedd ssttaarr ffoorrmmaattiioonn.. HHeerree wwee pprrooppoossee ttoo oobbttaaiinn ddeeeepp AACCSS aanndd//oorr WWFFCC33
ssnnaappsshhoottss ooff 110022 ooff tthhee fifirrsstt ddeeeepp ee--MMEERRLLIINN--ddeetteecctteedd ssttaarrbbuurrssttss iinn tthhee SSuuppeerrCCLLAASSSS fifieelldd uussiinngg 1100 oorrbbiittss ooff
HHSSTT ttiimmee.. TThhee hhiigghh--rreessoolluuttiioonn ooppttiiccaall ((FF881144WW)) iimmaaggiinngg wwiillll pprroovviiddee aa ddiirreecctt,, rreessoolluuttiioonn--mmaattcchheedd mmaappppiinngg ooff
uunnoobbssccuurreedd ssttaarr ffoorrmmaattiioonn vviiaa tthhee rreesstt--ffrraammee UUVV,, eennaabblliinngg aann aannaallyyssiiss ooff dduusstt ggeeoommeettrryy ooff hhiigghh--zz ssttaarrbbuurrssttss
aanndd aann aannaallyyssiiss ooff tthheeiirr pphhyyssiiccaall ddrriivveerrss ((ee..gg.. mmeerrggeerrss oorr iissoollaatteedd ddiisskkss)).. IInn aaddddiittiioonn ttoo oouurr ggaallaaxxyy eevvoolluuttiioonn
ggooaallss,, tthhee AACCSS iimmaaggiinngg,, aalloonngg wwiitthh ccoooorrddiinnaatteedd WWFFCC33 ppaarraalllleellss,, wwiillll hheellpp gguuiiddee aa rraaddiioo wweeaakk--lleennssiinngg aannaallyyssiiss;;
rraaddiioo wweeaakk lleennssiinngg iiss iinn iittss iinnffaannccyy,, bbuutt wwiillll bbee oonnee ooff tthhee pprriimmaarryy sscciieennccee ttoooollss ttoo ccoonnssttrraaiinn ccoossmmiicc sshheeaarr aanndd
tthhee UUnniivveerrssee''ss eexxppaannssiioonn uussiinngg tthhee SSqquuaarree KKiilloommeetteerr AArrrraayy ((SSKKAA)) iinn ppaarrttiiccuullaarr bbeeccaauussee ddiisseennttaanngglliinngg cchhaannccee
aalliiggnnmmeenntt  uussiinngg  ppoollaarriizzaattiioonn  iiss  aa  uunniiqquuee  aaddvvaannttaaggee  ooff  tthhee  rraaddiioo,,  bbeeyyoonndd  ooppttiiccaall--oonnllyy  wweeaakk  lleennssiinngg  aannaallyyssiiss..

3311 66//2288//22001199

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2277  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1155884411
CCaann  NNeeuuttrroonn  SSttaarr  MMeerrggeerrss  RReepprroodduuccee  tthhee  SSoollaarr  rr--PPrroocceessss  AAbbuunnddaannccee  PPaatttteerrnn??

SStteepphheenn CCeennkkoo

NNAASSAA  GGooddddaarrdd  SSppaaccee  FFlliigghhtt  CCeenntteerr
TThhee ddiissccoovveerryy ooff aann eelleeccttrroommaaggnneettiicc ccoouunntteerrppaarrtt ttoo tthhee fifirrsstt bbiinnaarryy nneeuuttrroonn ssttaarr mmeerrggeerr ddeetteecctteedd vviiaa
ggrraavviittaattiioonnaall wwaavveess ((GGWW117700881177)) hheerraallddss aa nneeww eerraa iinn mmuullttii--mmeesssseennggeerr aassttrroonnoommyy.. GGWW117700881177 uunnaammbbiigguuoouussllyy
sshhoowweedd tthhaatt bbiinnaarryy nneeuuttrroonn ssttaarr mmeerrggeerrss iinnddeeeedd pprroodduuccee hheeaavvyy eelleemmeennttss bbyy rr--pprroocceessss nnuucclleeoossyynntthheessiiss..
HHoowweevveerr,, tthhiiss fifirrsstt ddiissccoovveerryy ooppeenneedd uupp mmaannyy qquueessttiioonnss ffoorr ffuuttuurree EEMM--GGWW ddeetteeccttiioonnss ttoo aannsswweerr.. HHeerree wwee
pprrooppoossee aa ttaarrggeetteedd pprrooggrraamm,, ccaappiittaalliizziinngg oonn tthhee uunniiqquuee ccaappaabbiilliittiieess ooff HHSSTT ((sseennssiittiivvee UUVV aanndd NNIIRR oobbsseerrvvaattiioonnss))
ttoo  aaddddrreessss  ttwwoo  ooff  tthhee  mmoosstt  ffuunnddaammeennttaall  oouuttssttaannddiinngg  iissssuueess  iinn  mmuullttii--mmeesssseennggeerr  aassttrroonnoommyy::

11)) WWhhaatt ppoowweerrss tthhee eeaarrllyy UUVV eemmiissssiioonn ffrroomm GGWW117700881177?? UUssiinngg aann uullttrraa--rraappiidd TTooOO ttoo oobbttaaiinn pprroommpptt UUVV
ssppeeccttrroossccooppyy aanndd//oorr iimmaaggiinngg ooff aa bbrriigghhtt ccoouunntteerrppaarrtt,, wwee wwiillll ddeetteerrmmiinnee wwhheetthheerr tthhee eeaarrllyy--ttiimmee eemmiissssiioonn iiss oonn
aaccccoouunntt  ooff  ooppaacciittyy  ((ttwwoo--ccoommppoonneenntt  kkiilloonnoovvaa  mmooddeell))  oorr  vveelloocciittyy  ((ccooccoooonn  mmooddeell))..  

22)) CCaann nneeuuttrroonn ssttaarr mmeerrggeerrss rreepprroodduuccee tthhee oobbsseerrvveedd aabbuunnddaannccee ppaatttteerrnn ooff hheeaavvyy ((rr--pprroocceessss)) eelleemmeennttss iinn tthhee
SSoollaarr SSyysstteemm?? SSeennssiittiivvee NNIIRR iimmaaggiinngg aatt llaattee ((wweeeekkss ttoo mmoonntthhss,, ii..ee..,, nnoonn--ddiissrruuppttiivvee)) ttiimmeess wwiillll aallllooww uuss ttoo
ddeetteerrmmiinnee wwhheetthheerr tthhee mmeerrggeerr eejjeeccttaa ccaann mmaattcchh tthhee rreellaattiivvee rraattiioo ooff ""lliigghhtt"" ((fifirrsstt ppeeaakk)) aanndd ""hheeaavvyy"" ((sseeccoonndd
aanndd tthhiirrdd ppeeaakk)) rr--pprroocceessss eelleemmeennttss,, aa kkeeyy ooppeenn qquueessttiioonn ttoo ddeetteerrmmiinnee iiff nneeuuttrroonn ssttaarr mmeerrggeerrss aarree iinnddeeeedd tthhee
pprriimmaarryy  ccoossmmiicc  mmiinneess  ooff  hheeaavvyy  eelleemmeenntt  ffoorrmmaattiioonn  iinn  tthhee  UUnniivveerrssee..
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: AARR
CCoossmmoollooggyy

IIDD:: 1155779911
TTrraannssiieenntt  DDeetteeccttiioonn  ffoorr  tthhee  2211sstt  CCeennttuurryy::  FFiinnddiinngg  FFaaiinntt  LLeennsseedd  TTrraannssiieennttss  iinn
AArrcchhiivvaall  HHuubbbbllee  GGaallaaxxyy--CClluusstteerr  IImmaaggiinngg

WWeennlleeii CChheenn

UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMiinnnneessoottaa  --  TTwwiinn  CCiittiieess
TThhee ddeetteeccttiioonn ooff ggrraavviittaattiioonnaall wwaavveess eemmiitttteedd ffrroomm ~~1100--110000 ssoollaarr--mmaassss bbllaacckk--hhoollee mmeerrggeerrss hhaass rreevviivveedd tthhee
sseeaarrcchh ffoorr ddaarrkk mmaatttteerr ffoorrmmeedd bbyy pprriimmoorrddiiaall bbllaacckk hhoolleess ((PPBBHHss)).. IIff pprreesseenntt iinn ffoorreeggrroouunndd ggaallaaxxyy--cclluusstteerr lleennsseess,,
PPBBHHss sshhoouulldd ccaauussee mmiiccrroolleennssiinngg ppeeaakkss tthhaatt eexxttrreemmeellyy mmaaggnniiffyy wweellll--aalliiggnneedd bbaacckkggrroouunndd ssttaarrss,, aalllloowwiinngg tthhee hhiigghh--
rreeddsshhiifftt ssttaarrss ttoo bbee ddeetteecctteedd wwiitthh tthhee HHuubbbbllee SSppaaccee TTeelleessccooppee ((HHSSTT)).. SSiinnccee tthhee mmiiccrroolleennssiinngg eevveenntt rraattee
sshhoouulldd bbee pprrooppoorrttiioonnaall ttoo tthhee ddeennssiittyy ooff mmiiccrroolleennsseess ttiimmeess tthhee mmaaggnniifificcaattiioonn ooff tthhee mmaaccrroommooddeell,, sseeaarrcchhiinngg ffoorr
lleennsseedd  ssttaarrss  bbeehhiinndd  cclluusstteerrss  pprroovviiddeess  oonnee  ooff  ffeeww  aavveennuueess  ttoo  pprroobbee  sstteellllaarr--mmaassss  PPBBHHss..

OOnnllyy ffoouurr hhiigghhllyy mmaaggnniififieedd ssttaarrss hhaavvee bbeeeenn ddiissccoovveerreedd ttoo ddaattee,, aanndd aallll wweerree ffoouunndd bbeehhiinndd ppoowweerrffuull HHuubbbbllee
FFrroonnttiieerr FFiieelldd ((HHFFFF)) cclluusstteerrss.. TThhee mmoosstt rreecceennttllyy ddiissccoovveerreedd eevveenntt WWaarrhhooll iinn tthhee MMAACCSS JJ00441166..11--22440033 fifieelldd wwaass
mmiisssseedd wwhheenn iitt ooccccuurrrreedd iinn 22001144,, aanndd oonnllyy rreecceennttllyy rreeccoovveerreedd iinn ssyysstteemmaattiicc sseeaarrcchheess ooff aarrcchhiivvaall HHFFFF cclluusstteerr
iimmaaggiinngg.. TThhiiss mmoottiivvaatteess uuss ttoo pprrooppoossee aa ccoommpprreehheennssiivvee sseeaarrcchh ffoorr ttrraannssiieennttss iinn tthhee ffuullll sseett ooff aarrcchhiivvaall HHSSTT
iimmaaggiinngg  ddaattaa,,  iinncclluuddiinngg  tthhaatt  ffrroomm  tthhee  llaarrggee  CCLLAASSHH  aanndd  RREELLIICCSS  pprrooggrraammss..

IInn aa pprreelliimmiinnaarryy ssttuuddyy,, wwee hhaavvee ffoouunndd >>3300 bbrriigghhtt ttrraannssiieenntt ccaannddiiddaatteess iinn tthhee HHFFFF fifieellddss tthhaatt iinncclluuddee kknnoowwnn
lleennsseedd ssttaarrss aanndd ssuuppeerrnnoovvaaee.. TTwweennttyy--ffoouurr ooff tthheemm,, hhoowweevveerr,, hhaavvee nnoott yyeett bbeeeenn ppuubblliiccllyy rreeppoorrtteedd.. WWee pprrooppoossee
ttoo eexxtteenndd oouurr sseeaarrcchh ffoorr ttrraannssiieennttss ttoo lloowweerr ssiiggnnaall--ttoo--nnooiissee mmiiccrroolleennssiinngg eevveenntt ccaannddiiddaatteess bbyy sseeaarrcchhiinngg ffoorr
ssoouurrcceess tthhaatt aarree pprreesseenntt iinn mmuullttiippllee eeppoocchhss.. WWee eexxppeecctt tthhiiss pprrooggrraamm wwiillll iimmpprroovvee ccoonnssttrraaiinnttss oonn tthhee
aabbuunnddaannccee  ooff  PPBBHHss  iinn  tthhee  ~~1100--110000  ssoollaarr--mmaassss  rreeggiimmee..
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GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  IIGGMM

IIDD:: 1155996666
WWhhaatt  lluurrkkss  bbeellooww  tthhee  LLyymmaann--LLiimmiitt??  UUnnccoovveerriinngg  tthhee  uunnsseeeenn  iioonniizziinngg  ccoonnttiinnuuuumm
ooff  mmaassssiivvee  ssttaarrss

JJoohhnn CChhiisshhoollmm

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  CCrruuzz
IItt iiss aa rreemmaarrkkaabbllee ffaacctt tthhaatt tthhee sshhaappee aanndd ssttrreennggtthh ooff tthhee iioonniizziinngg ccoonnttiinnuuuumm ooff tthhee mmoosstt mmaassssiivvee ssttaarrss hhaass
NNEEVVEERR bbeeeenn ssppeeccttrroossccooppiiccaallllyy mmaappppeedd,, aatt AANNYY rreeddsshhiifftt.. LLooccaallllyy,, tthhee ssppaarrssiittyy ooff ssuucchh ssttaarrss aanndd tthhee HHyyddrrooggeenn
ooppaacciittyy pprreecclluuddeess oobbsseerrvvaattiioonnss,, aanndd bbyy tthhee ttiimmee rreeddsshhiifftt ggiivveess uuss aacccceessss ttoo tthheessee rreesstt wwaavveelleennggtthhss iinn ddiissttaanntt
ggaallaaxxiieess tthheeyy aarree nnoorrmmaallllyy ttoooo ffaaiinntt,, eevveenn ffoorr HHSSTT.. HHeerree wwee pprrooppoossee ttoo aaccqquuiirree,, ffoorr tthhee fifirrsstt ttiimmee,,
ssppeeccttrroossccooppyy ooff tthhee iioonniizziinngg ccoonnttiinnuuuumm iinn aa ssttaarr--ffoorrmmiinngg ggaallaaxxyy ddoowwnn ttoo aa rreessttffrraammee ooff 556600AA ((oorr pphhoottoonn
eenneerrggiieess ooff 2244 eeVV)) bbyy oobbsseerrvviinngg TTHHEE bbrriigghhtteesstt kknnoowwnn ggrraavviittaattiioonnaallllyy lleennsseedd ggaallaaxxyy,, tthhee SSuunnbbuurrsstt AArrcc.. OOuurr
pprrooppoosseedd oobbsseerrvvaattiioonnss -- WWFFCC33 ggrriissmm ssppeeccttrroossccooppyy -- wwiillll ddiirreeccttllyy pprroobbee tthhee ssttrreennggtthh aanndd ssppeeccttrraall sshhaappee ooff tthhee
iioonniizziinngg ccoonnttiinnuuuumm iinn tthhiiss ggaallaaxxyy.. TThhiiss wwiillll bbee tthhee fifirrsstt--eevveerr ooppppoorrttuunniittyy ttoo ddiirreeccttllyy ccoommppaarree tthhee mmeeaassuurreedd
iioonniizziinngg ccoonnttiinnuuuumm aaggaaiinnsstt tthhaatt iinnffeerrrreedd bbyy tthhee nnoonn--iioonniizziinngg ccoonnttiinnuuuumm aanndd nneebbuullaarr eemmiissssiioonn lliinneess.. WWiitthh tthhiiss
uunnpprreecceeddeenntteedd oobbsseerrvvaattiioonn,, wwee wwiillll ddiirreeccttllyy oobbsseerrvvee tthhee ssttrreennggtthh aanndd sshhaappee ooff tthhee iioonniizziinngg ccoonnttiinnuuuumm,, tteesstt
wwhheetthheerr tthhee oobbsseerrvveedd iioonniizziinngg ccoonnttiinnuuuumm iiss ccaappaabbllee ooff pprroodduucciinngg tthhee pprreevviioouussllyy oobbsseerrvveedd nneebbuullaarr eemmiissssiioonn
lliinneess,, iinnffoorrmm tthhee nneexxtt ggeenneerraattiioonn ooff tthheeoorreettiiccaall mmooddeellss ooff sstteellllaarr ppooppuullaattiioonnss,, aanndd ddeetteerrmmiinnee tthhee iimmppaacctt ooff
bbiinnaarryy eevvoolluuttiioonn oonn tthhee pprroodduuccttiioonn ooff iioonniizziinngg pphhoottoonnss.. TThheessee oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll lleeaavvee aa llaassttiinngg lleeggaaccyy ffoorr
HHuubbbbllee bbyy mmaappppiinngg tthhee uunnsseeeenn ssoouurrccee ooff mmoosstt eexxttrraaggaallaaccttiicc oobbsseerrvvaattiioonnss:: tthhee iioonniizziinngg ccoonnttiinnuuuumm ooff mmaassssiivvee
ssttaarrss..
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1155996677
CCoonnssttrraaiinniinngg  tthhee  SStteellllaarr  AAssttrroopphhyyssiiccss  PPoowweerriinngg  CCoossmmiicc  RReeiioonniizzaattiioonn::  SSppeeccttrraall
TTeemmppllaatteess  ooff  EExxttrreemmeellyy  LLooww--mmeettaalllliicciittyy  MMaaiinn--sseeqquueennccee  OO--ssttaarrss

JJoohhnn CChhiisshhoollmm

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  CCrruuzz
MMaassssiivvee ssttaarrss aarree tthhoouugghhtt ttoo hhaavvee ccoonnttrriibbuutteedd ttoo tthhee rreeiioonniizzaattiioonn ooff tthhee eeaarrllyy uunniivveerrssee,, hhoowweevveerr vveerryy lliittttllee iiss
kknnoowwnn aabboouutt tthhee sstteellllaarr aassttrroopphhyyssiiccss ooff tthhee eexxttrreemmeellyy llooww--mmeettaalllliicciittyy mmaassssiivvee ssttaarrss tthhaatt pprroodduucceedd tthhee
rreeqquuiissiittee iioonniizziinngg pphhoottoonnss.. CCrruucciiaallllyy,, tthhee pphhoottoosspphheerriicc ooppaacciittiieess aanndd sstteellllaarr wwiinndd mmaassss--lloossss rraatteess hhaavvee nnoott bbeeeenn
oobbsseerrvvaattiioonnaallllyy ddeetteerrmmiinneedd bbeellooww SSMMCC mmeettaalllliicciittiieess ((00..22 ssoollaarr)).. TThhiiss lleeaavveess eessttiimmaatteess ooff tthhee iinnttrriinnssiicc nnuummbbeerr ooff
iioonniizziinngg pphhoottoonnss pprroodduucceedd bbyy llooww--mmeettaalllliicciittyy mmaassssiivvee ssttaarrss llaarrggeellyy uunnccoonnssttrraaiinneedd.. CCoonnsseeqquueennttllyy,, hhiigghh--rreeddsshhiifftt
oobbsseerrvvaattiioonnss wwiitthh JJWWSSTT wwiillll bbee uunnaabbllee ttoo ddiissttiinngguuiisshh bbeettwweeeenn mmooddeellss tthhaatt ppoowweerr rreeiioonniizzaattiioonn wwiitthh ssttaarrss oorr
aaccttiivvee ggaallaaccttiicc nnuucclleeii,, uunnlleessss tthhee sstteellllaarr pphhyyssiiccss iiss ddeetteerrmmiinneedd.. HHeerree,, wwee pprrooppoossee 4499 oorrbbiittss ooff HHSSTT//CCOOSS ffaarr--
uullttrraavviioolleett mmooddeerraattee rreessoolluuttiioonn ssppeeccttrroossccooppyy wwiitthh GG113300MM aanndd GG116600MM ooff tthhee tthhrreeee kknnoowwnn eexxttrreemmeellyy llooww--
mmeettaalllliicciittyy ((33--1100%% ssoollaarr)) mmaaiinn--sseeqquueennccee ssttaarrss iinn ddwwaarrff ggaallaaxxiieess aarroouunndd tthhee MMiillkkyy WWaayy.. TThhee cclloossee pprrooxxiimmiittyy ooff
tthheessee ggaallaaxxiieess eennaabblleess oobbsseerrvvaattiioonnss ooff ssiinnggllee OO--ssttaarrss ttoo ddeetteerrmmiinnee tthhee sstteellllaarr wwiinndd mmaassss--lloossss rraatteess aanndd tthhee
pphhoottoosspphheerriicc ccoommppoossiittiioonnss,, mmaaiinnllyy tthhee iirroonn aabbuunnddaannccee wwhhiicchh iiss tthhee cchhiieeff OO--ssttaarr ooppaacciittyy ssoouurrccee.. AAss tthhee oonnllyy
kknnoowwnn iissoollaatteedd mmaaiinn--sseeqquueennccee OO--ssttaarrss aatt tthheessee mmeettaalllliicciittiieess,, tthheessee oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll bbee ssuuiittaabbllee ffoorr iinncclluussiioonn iinn
sstteellllaarr lliibbrraarriieess aanndd tteesstt sstteellllaarr aassttrroopphhyyssiiccaall tthheeoorryy aatt eexxttrreemmeellyy llooww--mmeettaalllliicciittiieess.. TThheessee 4499 oorrbbiittss wwiillll
ccoommpplleemmeenntt tthhee ppllaannnneedd UULLLLYYSSEESS bbyy eexxtteennddiinngg tthhee oobbsseerrvvaattiioonnss ttoo lloowweerr mmeettaalllliicciittiieess tthhaann ccuurrrreennttllyy ppllaannnneedd..
IInn ttoottaall,, tthheessee oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll pprroovviiddee tthhee fifirrsstt,, aanndd ppoossssiibbllyy oonnllyy,, ddiirreecctt ccoonnssttrraaiinnttss oonn tthhee sstteellllaarr
aassttrroopphhyyssiiccss  tthhoouugghhtt  ttoo  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  rreeiioonniizzaattiioonn  ooff  tthhee  uunniivveerrssee..
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IIDD:: 1155884422
UUnnpprreecceeddeenntteedd  SSppaattiiaall  RReessoolluuttiioonn  iinn  aa  SSttrroonnggllyy  MMaaggnniififieedd  zz  ~~  66  GGaallaaxxyy

DDaann CCooee

SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee  --  EESSAA
TThhee ccoommbbiinneedd ppoowweerrss ooff HHSSTT aanndd ggrraavviittaattiioonnaall lleennssiinngg hhaavvee ddeelliivveerreedd ssttrroonnggllyy mmaaggnniififieedd iimmaaggeess ooff ddiissttaanntt
ggaallaaxxiieess,, rreevveeaalliinngg ddeettaaiilleedd ssttrruuccttuurreess aatt ~~110000 ppcc rreessoolluuttiioonn oorr bbeetttteerr aatt zz ~~ 11 -- 55.. HHeerree wwee pprrooppoossee ttoo
eexxtteenndd tthhaatt wwoorrkk ttoo zz ~~ 66 aanndd rreevveeaall tthhee hhiigghheesstt ssppaattiiaall rreessoolluuttiioonnss yyeett ssttuuddiieedd aatt zz >> 11.. TThhee RREELLIICCSS HHSSTT
TTrreeaassuurryy PPrrooggrraamm rreecceennttllyy yyiieellddeedd tthhee lloonnggeesstt lleennsseedd iimmaaggee ooff aannyy ggaallaaxxyy aatt zz ~~ 66,, oobbsseerrvveedd iinn tthhee fifirrsstt
bbiilllliioonn yyeeaarrss.. TThhee sshhaallllooww WWFFCC33//IIRR iimmaaggiinngg wwaass oonnllyy ssuufffificciieenntt ttoo ddeetteecctt tthhee bbrriigghhtteesstt ssttaarr--ffoorrmmiinngg kknnoottss,, wwhhiillee
tthhee AACCSS iimmaaggiinngg ddiidd nnoott ssiiggnniifificcaannttllyy ddeetteecctt aannyy ooff tthhee kknnoottss iinnddiivviidduuaallllyy.. HHeerree wwee pprrooppoossee ddeeeeppeerr AACCSS
FF881144WW iimmaaggiinngg ttoo rreevveeaall uunnpprreecceeddeenntteedd lleevveellss ooff ssppaattiiaall ddeettaaiill,, rreessoollvviinngg ssttaarr ffoorrmmiinngg cclluummppss aass ssmmaallll aass rr ~~
2200 ppcc.. WWee aallssoo pprrooppoossee ddeeeeppeerr WWFFCC33//IIRR iimmaaggiinngg iinn FF111100WW ttoo rreevveeaall tthhee ffuullll eexxtteenntt ooff tthhee aarrcc.. FFiinnaallllyy wwee
aadddd bblluueerr iimmaaggiinngg wwiitthh AACCSS FF447755WW.. TThhee ccoommbbiinneedd ddaattaa wwiillll ccrriittiiccaallllyy eennaabbllee uuss ttoo iiddeennttiiffyy ootthheerr mmuullttiippllyy--
iimmaaggeedd ggaallaaxxiieess,, ssiiggnniifificcaannttllyy iimmpprroovviinngg tthhee ssttrroonngg lleennss mmooddeell.. BBaasseedd oonn tthheessee nneeww ddaattaa,, tthhiiss eexxcceeppttiioonnaall 1155""
lloonngg zz ~~ 66 aarrcc wwiillll eennaabbllee uuss ttoo ssttuuddyy ssttaarr ffoorrmmaattiioonn eefffificciieennccyy iinn cclluummppss ssmmaalllleerr tthhaann rr ~~ 110000 ppcc ffoorr tthhee fifirrsstt
ttiimmee aatt tthhiiss eeppoocchh.. TThhiiss ttyyppee ooff sscciieennccee hhaass bbeeeenn eennvviissiioonneedd ffoorr tthhee EELLTTss aanndd LLUUVVOOIIRR;; wwee wwiillll ddoo iitt nnooww wwiitthh
HHSSTT.. WWee wwaaiivvee aannyy pprroopprriieettaarryy ppeerriioodd ttoo tthheessee ddaattaa,, iinn tthhee ssppiirriitt ooff tthhee RREELLIICCSS oobbsseerrvviinngg pprrooggrraamm tthhaatt lleedd ttoo
tthhiiss  ddiissccoovveerryy..
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IIDD:: 1155992266
TTeessttiinngg  tthhee  HHyyppootthheessiiss  ooff  aa  LLooww  MMeettaalllliicciittyy  AAttmmoosspphheerree  ffoorr  tthhee  EExxttrreemmeellyy
IInnflflaatteedd  SSuubb--SSaattuurrnn--MMaassss  PPllaanneett  KKEELLTT--1111bb

KKnniiccoollee CCoolloonn

NNAASSAA  GGooddddaarrdd  SSppaaccee  FFlliigghhtt  CCeenntteerr
WWee aarree nnooww iinn aann eerraa ooff eexxooppllaanneett cchhaarraacctteerriizzaattiioonn.. EExxooppllaanneettss aarree bbeeiinngg iinntteennssiivveellyy ssttuuddiieedd ttoo mmeeaassuurree tthhee
aabbuunnddaanncceess ooff wwaatteerr aanndd ootthheerr mmeettaallss iinn tthheeiirr aattmmoosspphheerreess iinn oorrddeerr ttoo ppllaaccee ccoonnssttrraaiinnttss oonn tthhee llooccaattiioonn ooff
tthheeiirr oorriiggiinn wwiitthhiinn aa ddiisskk.. IInnflflaatteedd ssuubb--SSaattuurrnn--mmaassss ppllaanneettss bbrriiddggee tthhee ddiivviiddee bbeettwweeeenn ssuuppeerr--EEaarrtthhss aanndd
JJuuppiitteerrss,, ssoo ccoonnssttrraaiinnttss oonn tthheeiirr aattmmoosspphheerriicc ccoommppoossiittiioonn aanndd mmeettaalllliicciittiieess aarree ppaarrttiiccuullaarrllyy iimmppoorrttaanntt ffoorr
iinnffoorrmmiinngg  ppllaanneett  ffoorrmmaattiioonn  mmooddeellss..  

HHeerree,, wwee pprrooppoossee ttoo ppeerrffoorrmm aa ddeettaaiilleedd iinnvveessttiiggaattiioonn ooff tthhee aattmmoosspphheerree ooff tthhee hhoott aanndd eexxttrreemmeellyy iinnflflaatteedd
ssuubb--SSaattuurrnn--mmaassss ppllaanneett KKEELLTT--1111bb.. TThhiiss iiss oonnee ooff tthhee bbeesstt ppllaanneettss ttoo ssttuuddyy tthhaannkkss ttoo iittss vveerryy bbrriigghhtt hhoosstt,, llooww
mmaassss aanndd ssuurrffaaccee ggrraavviittyy,, aanndd hhiigghh eeqquuiilliibbrriiuumm tteemmppeerraattuurree.. AAnn HHSSTT//WWFFCC33 GG114411 ttrraannssmmiissssiioonn ssppeeccttrruumm
iinnddiiccaatteess tthhaatt KKEELLTT--1111bb hhaass aa cclleeaarrllyy ssuubb--ssoollaarr mmeettaalllliicciittyy aattmmoosspphheerree,, bbuutt aaddddiittiioonnaall ddaattaa aarree nneeeeddeedd ttoo
ddeetteerrmmiinnee jjuusstt hhooww mmeettaall--ppoooorr tthhee aattmmoosspphheerree iiss.. TThhee pprrooppoosseedd oobbsseerrvvaattiioonnss ttoo mmeeaassuurree KKEELLTT--1111bb''ss
ttrraannssmmiissssiioonn ssppeeccttrruumm iinn tthhee GG110022 bbaanndd wwiillll nnoott oonnllyy lleeaadd ttoo mmoorree pprreecciissee mmeettaalllliicciittyy ccoonnssttrraaiinnttss bbuutt wwiillll aallssoo
rreevveeaall wwhheetthheerr KKEELLTT--1111bb ffoolllloowweedd aa rraarree ppllaanneett ffoorrmmaattiioonn ppaatthhwwaayy iiff tthhee ppllaanneett''ss mmeettaalllliicciittyy iiss iinnddeeeedd uullttrraa--
llooww.. IInn aaddddiittiioonn,, wwiitthh pprreecciissee aattmmoosspphheerriicc mmeettaalllliicciittyy ccoonnssttrraaiinnttss ffoorr tthhee ssuubb--SSaattuurrnn--mmaassss KKEELLTT--1111bb,, wwee wwiillll bbee
aabbllee ttoo eemmppiirriiccaallllyy tteesstt ccoorrrreellaattiioonnss bbeettwweeeenn ppllaanneett mmaassss--ppllaanneett mmeettaalllliicciittyy aanndd bbeettwweeeenn sstteellllaarr mmeettaalllliicciittyy--
ppllaanneett  mmeettaalllliicciittyy..

TThhee pprrooppoosseedd oobbsseerrvvaattiioonnss ooff KKEELLTT--1111bb wwiillll uullttiimmaatteellyy aadddd ttoo aa ccoommppaarraattiivvee ssttuuddyy wwiitthh tthhee ootthheerr iinnflflaatteedd
ssuubb--SSaattuurrnnss ddiissccoovveerreedd ttoo ddaattee tthhaatt ccaann bbee uusseedd ttoo bbeetttteerr iinnffoorrmm ppllaanneett ffoorrmmaattiioonn aanndd eevvoolluuttiioonn mmooddeellss aass
wweellll  aass  ffuuttuurree  oobbsseerrvvaattiioonnss  wwiitthh  JJWWSSTT..
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IIDD:: 1155994455
AA  ttwwoo  oorrbbiittss  pprrooppoossaall  ttoo  ssoollvvee  tthhee  aaggee  sspprreeaadd  ddiilleemmmmaa  iinn  yyoouunngg  MMaaggeellllaanniicc
CClloouuddss  cclluusstteerrss

GGiiaaccoommoo CCoorrddoonnii

UUnniivveerrssiittaa  ddeeggllii  SSttuuddii  ddii  PPaaddoovvaa
TThhiiss iiss aa ttwwoo--oorrbbiittss pprrooppoossaall ttoo eexxpplloorree pprree--mmaaiinn sseeqquueennccee ((pprree--MMSS)) ssttaarrss iinn LLaarrggee MMaaggeellllaanniicc CClloouudd yyoouunngg
cclluusstteerrss ttoo aasssseessss,, oonnccee aanndd ffoorr aallll,, iiff mmuullttiippllee bbuurrssttss ooff ssttaarr ffoorrmmaattiioonn ccaann bbee ssuuppppoorrtteedd bbyy tthheessee ssyysstteemmss..
TThhee ddiissccoovveerryy tthhaatt nneeaarrllyy aallll ssttaarr cclluusstteerrss yyoouunnggeerr tthhaann 22GGyyrr iinn bbootthh MMaaggeellllaanniicc CClloouuddss eexxhhiibbiitt
ddoouubbllee//eexxtteennddeedd mmaaiinn--sseeqquueennccee ttuurrnn ooffffss ((eeMMSSTTOOss)) hhaass bbeeeenn oonnee ooff tthhee mmaajjoorr aaddvvaanncceess mmaaddee bbyy HHSSTT iinn
sstteellllaarr aassttrroopphhyyssiiccss.. DDeessppiittee aa hhuuggee eeffffoorrtt hhaass bbeeeenn uunnddeerrttaakkeenn ttoo uunnddeerrssttaanndd tthheessee oobbsseerrvvaattiioonnss,, tthhee
mmeecchhaanniissmm  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  eeMMSSTTOO  iiss  ssttiillll  ccoonnttrroovveerrssiiaall..  
IItt hhaass bbeeeenn ssuuggggeesstteedd tthhaatt tthhee eeMMSSTTOO iiss dduuee ttoo ccooeevvaall sstteellllaarr ppooppuullaattiioonnss wwiitthh ddiiffffeerreenntt rroottaattiioonn,, bbuutt iitt
sseeeemmss tthhaatt rroottaattiioonn aalloonnee iiss nnoott aabbllee ttoo rreepprroodduuccee tthhee eeMMSSTTOOss.. OOnn tthhee ootthheerr hhaanndd,, tthhee eeMMSSTTOO ccoouulldd bbee dduuee
ttoo aa sspprreeaadd iinn aaggee,, ssoo tthhaatt tthheessee cclluusstteerrss wwoouulldd bbee tthhee yyoouunnggeerr ccoouunntteerrppaarrttss ooff oolldd gglloobbuullaarr cclluusstteerrss wwiitthh
mmuullttiippllee  ppooppuullaattiioonnss..  
WWee pprrooppoossee aa nnoovveell aapppprrooaacchh ttoo ddiisseennttaannggllee bbeettwweeeenn aaggee aanndd rroottaattiioonn bbyy uussiinngg tthhee TTuurrnn--OOnn ((TTOOnn)),, wwhheerree tthhee
pprree--MMSS rreeaacchheess tthhee mmaaiinn sseeqquueennccee iinn tthhee ccoolloorr--mmaaggnniittuuddee ddiiaaggrraamm ((CCMMDD)).. TThhee mmoosstt rreemmaarrkkaabbllee ffeeaattuurree
iinnttrroodduucceedd bbyy ddiiffffeerreenntt aaggeess oonn tthhiiss rreeggiioonn ooff tthhee CCMMDD wwoouulldd bbee tthhee aappppeeaarraannccee ooff mmuullttiippllee oorr bbrrooaaddeenn TTOOnn
ppeeaakkss iinn tthhee lluummiinnoossiittyy ffuunnccttiioonn.. SSppeecciifificcaallllyy aa ssiinnggllee nnaarrrrooww ppeeaakk iiss eexxppeecctteedd iinn tthhee ccaassee ooff aa ssiinnggllee
ggeenneerraattiioonn,,  wwhheerreeaass  mmuullttiippllee//bbrrooaaddeenn  TTOOnn  ppeeaakkss  wwoouulldd  iimmppllyy  mmuullttiippllee  sstteellllaarr  ggeenneerraattiioonnss..
TThhee pprrooppoosseedd oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll aallllooww uuss,, ttoo uunnddeerrssttaanndd,, wwhheetthheerr tthhee aaggee sspprreeaadd ccoonnttrriibbuutteess ttoo eeMMSSTTOO iinn
yyoouunngg cclluusstteerrss oorr nnoott,, aanndd wwiillll bbee ssuurreellyy sseemmiinnaall ffoorr ffuuttuurree iinnvveessttiiggaattiioonn ooff tthhee ssttiillll--eelluuddiinngg mmuullttiippllee sstteellllaarr
ppooppuullaattiioonnss  pphheennoommeennoonn..
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IIDD:: 1155991100
GGaallaaxxyy  eevvoolluuttiioonn  iinn  aa  mmaassssiivvee  zz==22..9911  hhaalloo  ffeedd  bbyy  ccoolldd  aaccccrreettiioonn

EEmmaannuueellee DDaaddddii

CCoommmmiissssaarriiaatt  aa  ll''EEnneerrggiiee  AAttoommiiqquuee  ((CCEEAA))
WWee hhaavvee rreecceennttllyy ddiissccoovveerreedd aanndd ssppeeccttrroossccooppiiccaallllyy ccoonnfifirrmmeedd aa ssttrruuccttuurree ccoonnssiisstteenntt wwiitthh aa ffoorrmmiinngg,, ssiinnggllee
mmaassssiivvee hhaalloo aatt zz==22..9911 iinn tthhee CCOOSSMMOOSS fifieelldd.. WWiitthh aa ttoottaall mmaassss eessttiimmaatteedd aatt aabboouutt 55xx1100^̂1133,, tthhiiss iiss tthhee
hhiigghheesstt rreeddsshhiifftt bboonnaafifiddee cclluusstteerr//ggrroouupp kknnoowwnn ttoo ddaattee.. KKeecckk//KKCCWWII oobbsseerrvvaattiioonnss rreevveeaalleedd aa lluummiinnoouuss LLyyaa
nneebbuullaa wweellll cceenntteerreedd oonn tthhee sstteellllaarr mmaassss oovveerrddeennssiittyy,, ssuurrrroouunnddeedd bbyy tthhrreeee fifillaammeennttss wwiitthh aa ffaaccttoorr ooff 1100 lloowweerr
ssuurrffaaccee bbrriigghhttnneessss,, eexxtteennddiinngg oovveerr aa 332200ppkkppcc ddiiaammeetteerr oouutt ttoo tthhee vviirriiaall rraaddiiuuss.. AA vvaarriieettyy ooff oobbsseerrvvaabblleess
ssuuggggeesstt tthhaatt wwee aarree iinn pprreesseennccee ooff aa tteexxttbbooookk--ccaassee ooff ccoolldd aaccccrreettiioonn oonnttoo aa mmaassssiivvee hhiigghh--zz hhaalloo.. TThhee eexxiissttiinngg
mmuullttiiwwaavveelleennggtthh ddaattaa,, iinncclluuddiinngg tthhee CCOOSSMMOOSS ssiinnggllee oorrbbiitt wwiitthh FF881144WW,, oonnllyy ssccrraattcchh tthhee ssuurrffaaccee ooff tthhee ggaallaaxxyy
ccoonntteenntt ooff tthhiiss ssyysstteemm.. WWee pprrooppoossee 1111 oorrbbiittss ooff HHSSTT iimmaaggiinngg wwiitthh WWFFCC33IIRR iinn FF116600WW//FF112255WW aanndd WWFFCC33//UUVV
FF660066WW tthhaatt wwiillll aallllooww uuss ttoo oobbttaaiinn aa ccoommpplleettee cceennssuuss ooff tthhee ggaallaaxxiieess iinnhhaabbiittiinngg tthhiiss ssttrruuccttuurree ddoowwnn ttoo llooww
sstteellllaarr mmaasssseess,, ttooggeetthheerr wwiitthh ppaassssiivvee//ssttaarr ffoorrmmiinngg ccllaassssiifificcaattiioonn aanndd mmoorrpphhoollooggiiccaall iinnffoorrmmaattiioonn.. TThhee bblluueerr
fifilltteerrss wwiillll uunnvveeiill aannyy uunnrreeddddeenneedd ssttaarr ffoorrmmaattiioonn ddoowwnn ttoo vveerryy ddeeeepp lleevveellss,, ccoommpplleemmeennttiinngg tthhee iinnffoorrmmaattiioonn
aabboouutt dduusstt--oobbssccuurreedd ssttaarr ffoorrmmaattiioonn ffrroomm AALLMMAA,, NNOOEEMMAA,, aanndd rraaddiioo.. WWee wwiillll bbee aabbllee ttoo ddiissttiinngguuiisshh pphhyyssiiccaall
pprrooppeerrttiieess ooff ggaallaaxxiieess llooccaatteedd iinn tthhee hhaalloo ccoorree,, iinn tthhee aaccccrreettiinngg fifillaammeennttss,, aanndd oouuttssiiddee ooff tthheemm.. GGiivveenn tthhee
iimmppoorrttaannccee ttoo ssttuuddyy ggaallaaxxyy ttrraannssffoorrmmaattiioonnss,, qquueenncchhiinngg,, aanndd tthhee rroollee ooff ggaass aaccccrreettiioonn oonn ggaallaaxxyy eevvoolluuttiioonn iinn
mmaassssiivvee hhaallooss aatt tthhee hhiigghheesstt ppoossssiibbllee rreeddsshhiifftt,, tthhiiss pprrooggrraamm rreepprreesseennttss aa uunniiqquuee ooppppoorrttuunniittyy ooff ccaarrrryyiinngg oouutt
tthhiiss  kkiinndd  ooff  iinnvveessttiiggaattiioonn  aatt  tthhee  ffrroonnttiieerrss  ooff  ccuurrrreenntt  kknnoowwlleeddggee..
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RReeccuurrrreenntt  NNoovvaa  MM3311NN  22000088--1122aa::  NNeeoonn  aanndd  JJeettss  --  DDeetteerrmmiinniinngg  tthhee  uullttiimmaattee
ffaattee  ooff  aa  CChhaannddrraasseekkhhaarr  mmaassss  wwhhiittee  ddwwaarrff

MMaatttthheeww DDaarrnnlleeyy

LLiivveerrppooooll  JJoohhnn  MMoooorreess  UUnniivveerrssiittyy
MM3311NN 22000088--1122aa iiss tthhee ssiinnggllee mmoosstt iimmppoorrttaanntt nnoovvaa ssyysstteemm nnooww kknnoowwnn.. WWiitthh iittss oonnee--yyeeaarr rreeccuurrrreennccee ppeerriioodd,,
hhiigghh--mmaassss wwhhiittee ddwwaarrff,, hhiigghh mmaassss aaccccrreettiioonn rraattee,, llooww ppeeaakk ooppttiiccaall lluummiinnoossiittyy,, aanndd llooww eejjeeccttaa mmaassss,, tthhiiss
ssyysstteemm iiss tthhee lleeaaddiinngg pprree--eexxpplloossiioonn SSuuppeerrnnoovvaa TTyyppee IIaa ssiinnggllee--ddeeggeenneerraattee ccaannddiiddaattee.. TThhee rraappiidd ddeecclliinnee ffrroomm
ooppttiiccaall ppeeaakk aanndd tthhee ddiissttaannccee ooff MM3311 nneecceessssiittaattee aa rreeqquueesstt ffoorr ddiissrruuppttiivvee ttaarrggeett ooff ooppppoorrttuunniittyy oobbsseerrvvaattiioonnss..
WWee pprrooppoossee aa sseerriieess ooff eeaarrllyy eerruuppttiioonn FFUUVV ssppeeccttrroossccooppiicc oobbsseerrvvaattiioonnss ttoo ssttuuddyy tthhee eevvoolluuttiioonn ooff tthhee
ccoommppoossiittiioonn ooff tthhee eejjeeccttaa,, iinncclluuddiinngg pprroobbiinngg tthhee uunnddeerrllyyiinngg ccoommppoossiittiioonn ooff tthhee wwhhiittee ddwwaarrff,, CCOO vvss.. OONNee,, wwhhiicchh
iiss kkeeyy ttoo tthhee uullttiimmaattee ffaattee ooff tthhiiss ssyysstteemm ((SSNN IIaa vvss.. aaccccrreettiioonn--iinndduucceedd ccoollllaappssee)).. AA ssiinnggllee CCyyccllee 2233 FFUUVV
ssppeeccttrruumm ttaakkeenn jjuusstt 33 ddaayyss ppoosstt--eerruuppttiioonn ffoouunndd nnoo eevviiddeennccee ffoorr nneeoonn,, bbuutt tthhee llaacckk ooff ootthheerr ssiimmiillaarrllyy hhiigghh
iioonniizzaattiioonn lliinneess ssuuggggeessttss NNee lliinneess mmaayy ddeevveelloopp llaatteerr iinn tthhee eevvoolluuttiioonn.. TThhaatt ssppeeccttrruumm aallssoo pprreesseenntteedd eevviiddeennccee
ooff aa hhiigghhllyy ccoolllliimmaatteedd -- jjeett--lliikkee -- eejjeeccttaa.. TThhiiss nneeww FFUUVV sseerriieess wwiillll ttaakkee ppllaaccee oonn ddaayy 44,, 55,, 66,, aanndd 77,, ppoosstt--
eerruuppttiioonn,, aanndd wwiillll ddeefifinniittiivveellyy eexxpplloorree tthhee pprreesseennssee ooff NNee iinn tthhee eejjeeccttaa,, pprroovviiddee kkeeyy eejjeeccttaa aabbuunnddaannccee
iinnffoorrmmaattiioonn,, aanndd tthheeyy wwiillll aallssoo pprroobbee tthhee nnaattuurree ooff tthhee pprrooppoosseedd oouuttflfloowwss.. TThhee rreegguullaarriittyy ooff eerruuppttiioonnss ooff MM3311NN
22000088--1122aa aarree uunnpprreecceeddeenntteedd aanndd tthhiiss iiss tthhee oonnllyy tthheerrmmoonnuucclleeaarr nnoovvaa ssyysstteemm wwhheerree wwee ccaann aaccccuurraatteellyy pprreeddiicctt
eerruuppttiioonnss.. TThhee uunniiqquuee FFUUVV ccaappaabbiilliittiieess ooff HHSSTT tthheerreeffoorree aallllooww uuss ttoo ssttuuddyy tthhee pphhyyssiiccss ooff tthhiiss vviittaallllyy iimmppoorrttaanntt
ssyysstteemm eevveenn aatt tthhee ggrreeaatt ddiissttaannccee ooff MM3311,, pprroovviiddiinngg iinnvvaalluuaabbllee iinnffoorrmmaattiioonn aabboouutt tthhee uullttiimmaattee ffaattee ooff tthhiiss
rreemmaarrkkaabbllee  ssyysstteemm..
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KKrriiss DDaavviiddssoonn

UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMiinnnneessoottaa  --  TTwwiinn  CCiittiieess
EEttaa CCaarr,, tthhee oonnllyy ggiiaanntt eerruuppttiioonn ssuurrvviivvoorr tthhaatt ccaann bbee ssttuuddiieedd wweellll,, hhaass bbeeeenn uunnsstteeaaddyy iinn rreeccoovveerriinngg ffrroomm tthhee
11883300--11887700 eexxpplloossiioonn.. AAbboouutt 2200 yyeeaarrss aaggoo iittss ssppeeccttrroossccooppiicc aanndd pphhoottoommeettrriicc ttrreennddss ddrraammaattiiccaallllyy aacccceelleerraatteedd
---- ssiiggnnaalliinngg aa rraappiidd ddeeccrreeaassee iinn tthhee pprriimmaarryy mmaassss lloossss rraattee.. TThhiiss iiss aa nnoovveell cclluuee ttoo tthhee sstteellllaarr iinntteerriioorr''ss tthheerrmmaall
aanndd  rroottaattiioonnaall  ddiisseeqquuiilliibbrriiuumm  ffoolllloowwiinngg  tthhee  eerruuppttiioonn..

MMeeaannwwhhiillee,, ""ssppeeccttrroossccooppiicc eevveennttss"" ooccccuurr aatt 55..5544--yyeeaarr iinntteerrvvaallss mmaarrkkiinngg tthhee ccoommppaanniioonn ssttaarr''ss ppeerriiaassttrroonn.. HHSSTT
sshhoowweedd tthhaatt tthhee bbaassiicc nnaattuurree ooff tthheessee eevveennttss cchhaannggeedd bbeettwweeeenn 22000033 aanndd 22001144 ----bbuutt wwee ddoo nnoott kknnooww
wwhheetthheerr tthhiiss cchhaannggee wwaass tteemmppoorraarryy,, oorr ppeerrmmaanneenntt,, oorr tthhee pprreeccuurrssoorr ttoo ssoommeetthhiinngg mmoorree eexxttrreemmee.. HHeennccee tthhee
nneexxtt  ssppeeccttrroossccooppiicc  eevveenntt,,  iinn  eeaarrllyy  22002200,,  iiss    ccrruucciiaall..

FFoorr rreeaassoonnss nnootteedd iinn tthhee pprrooppoossaall,, ggrroouunndd--bbaasseedd iinnssttrruummeennttss hhaavvee iinnaaddeeqquuaattee ssppaattiiaall rreessoolluuttiioonn ffoorr tthhiiss
ppuurrppoossee,, aanndd ccaann''tt oobbsseerrvvee tthhee UUVV.. 22002200 wwiillll bbee oouurr llaasstt ooppppoorrttuunniittyy ffoorr HHSSTT ssppeeccttrroossccooppyy,, aanndd tthhee ssttaarr wwiillll
bbee  
iirrrreevveerrssiibbllyy cchhaannggeedd wwhheenn ssuuiittaabbllee iinnssttrruummeennttss bbeeccoommee aavvaaiillaabbllee ssoommeettiimmee iinn tthhee ffuuttuurree.. TThheerreeffoorree wwee
pprrooppoossee aann aaddeeqquuaattee sseett ooff SSTTIISS//CCCCDD aanndd SSTTIISS//MMAAMMAA oobbsseerrvvaattiioonnss.. TThheeyy wwiillll bbee vvaalluuaabbllee ffoorr aa wwiiddee rraannggee ooff
ttooppiiccss iinncclluuddiinngg sstteellllaarr iinnssttaabbiilliittiieess,, ccoolllliiddiinngg--wwiinndd pphhyyssiiccss,, aanndd aabbnnoorrmmaall eemmiissssiioonn--lliinnee pprroocceesssseess aass wweellll aass eettaa
CCaarr''ss  rreeccoovveerryy  ffrroomm  aa  ggiiaanntt  eerruuppttiioonn..
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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.. 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  ((ffeeww  1100^̂1177  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..
CChhaarraacctteerriizziinngg iimmppaaccttoorr ppooppuullaattiioonnss aaddvvaanncceess oouurr uunnddeerrssttaannddiinngg ooff ppllaanneett--ffoorrmmaattiioonn pprroocceesssseess iinncclluuddiinngg
mmiiggrraattiioonn  aanndd  ssccaatttteerriinngg  ooff  ppllaanneetteessiimmaallss..
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OOrrbbiittss  ooff  IIssoollaatteedd  DDwwaarrffss::  LLooccaall  GGrroouupp  MMaassss  aanndd  EEnnvviirroonnmmeennttaall  QQuueenncchhiinngg

AAnnddrreess ddeell  PPiinnoo  MMoolliinnaa

SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee
DDwwaarrff ggaallaaxxiieess aarree eexxcceelllleenntt tteesstt ppaarrttiicclleess ffoorr ssttuuddyyiinngg ddyynnaammiiccaall pprrooppeerrttiieess ooff tthhee LLooccaall GGrroouupp ((LLGG)) aanndd tthhee
rroollee ooff eennvviirroonnmmeenntt iinn qquueenncchhiinngg ooff ssttaarr ffoorrmmaattiioonn iinn llooww--mmaassss ggaallaaxxiieess.. IInn tthhiiss ccoonntteexxtt,, ggaallaaxxiieess aatt tthhee eeddggee
ooff tthhee LLGG aarree ooff ppaarrttiiccuullaarr iinntteerreesstt.. TThheeyy eennaabbllee aann eessttiimmaattee ooff tthhee mmaassss ooff tthhee LLGG tthhrroouugghhtt tthhee rraaddiiuuss ooff tthhee
ttuurrnn--aarroouunndd ssuurrffaaccee.. HHoowweevveerr,, hhooww ddwwaarrffss ccaann bbee llooccaatteedd aatt ssuucchh llaarrggee ddiissttaanncceess ffrroomm tthhee bbaarryycceenntteerr ooff tthhee
LLGG iiss ssttiillll aann ooppeenn qquueessttiioonn.. IItt mmaayy bbee tthhaatt tthheessee ggaallaaxxiieess aarree oonn tthheeiirr fifirrsstt iinnffaallll iinnttoo tthhee LLGG ppootteennttiiaall wweellll..
AAlltteerrnnaattiivveellyy,, tthheeyy mmaayy hhaavvee bbeeeenn cclloossee ttoo tthheeiirr fifirrsstt oorrbbiittaall aappoocceenntteerr wwhheenn tthhee LLGG ddeeccoouupplleedd ffrroomm tthhee
HHuubbbbllee flflooww,, tthhee ssoo--ccaalllleedd ssppllaasshhbbaacckk rraaddiiuuss.. DDeeppeennddiinngg oonn tthhiiss iissssuuee,, tthhee eennvviirroommeenntt tthhee ddwwaarrffss hhaavvee mmoovveedd
tthhrroouugghh ccaann bbee qquuiittee ddiiffffeerreenntt.. TThhiiss eennvviirroonnmmeenntt aallssoo aaffffeeccttss tthheeiirr ssttaarr ffoorrmmaattiioonn hhiissttoorryy tthhrroouugghh ee..gg..
qquueenncchhiinngg.. HHeerree wwee pprrooppoossee ttoo mmeeaassuurree pprrooppeerr mmoottiioonnss ((PPMM)) 44 ddwwaarrffss llooccaatteedd aatt tthhee eeddggee ooff tthhee LLGG:: 22 ddwwaarrff
iirrrreegguullaarrss ((LLeeooAA aanndd SSaagg ddIIrrrr)) aanndd 22 ddwwaarrff sspphheerrooiiddaallss ((CCeettuuss aanndd TTuuccaannaa)).. TThheessee aarree tthhee oonnllyy ddwwaarrffss aatt tthhee
eeddggee ooff tthhee LLooccaall GGrroouupp wwiitthh fifirrsstt eeppoocchh aarrcchhiivvaall ddaattaa ffoorr PPMM mmeeaassuurreemmeennttss aanndd ssttaarr ffoorrmmaattiioonn hhiissttoorryy
ddeetteerrmmiinnaattiioonn.. WWee wwiillll ccoonnssttrruucctt ffuullll tthhrreeee--ddiimmeennssiioonnaall vveelloocciittyy vveeccttoorrss,, ttrraaccee bbaacckk tthheeiirr oorrbbiittss,, ccaallccuullaattee tthhee
LLGG MMaassss,, aanndd ddeetteerrmmiinnee wwhheetthheerr ppaasstt iinntteerraaccttiioonnss wwiitthh tthhee MMWW oorr MM3311 ccaann eexxppllaaiinn tthheeiirr ddiiffffeerreenntt
mmoorrpphhoollooggiieess  aanndd  ssttaarr--ffoorrmmaattiioonn  hhiissttoorriieess..
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CClloouudd  EExxpplloorraattiioonn::  AA  nneeww  ttooooll  ffoorr  mmeeaassuurriinngg  ggaallaaxxyy  ssuubbssttrruuccttuurreess  aanndd  aa
ccoommpprreehheennssiivvee  cceennssuuss  ooff  ggiiaanntt  ssttaarr--ffoorrmmiinngg  cclluummppss..

HHuugghh DDiicckkiinnssoonn

UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMiinnnneessoottaa  --  TTwwiinn  CCiittiieess
OOnnee ooff tthhee mmaaiinn ggooaallss ffoorr mmooddeerrnn oobbsseerrvvaattiioonnaall ccoossmmoollooggyy iiss ttoo ddiissccoovveerr aanndd uunnddeerrssttaanndd hhooww ggaallaaxxiieess aanndd
tthheeiirr ccoonnssttiittuueenntt ssuubbssttrruuccttuurreess hhaavvee aasssseemmbblleedd aanndd eevvoollvveedd tthhrroouugghhoouutt ccoossmmiicc hhiissttoorryy.. TThhee ddiivveerrssee oobbsseerrvveedd
mmoorrpphhoollooggiieess ooff iinnddiivviidduuaall ggaallaaxxiieess aarree nnoott oonnllyy iinnddiiccaattiivvee ooff tthheeiirr ccuurrrreenntt ccoommppoossiittiioonn,, bbuutt aallssoo eennccooddee aa
ddeettaaiilleedd rreeccoorrdd ooff tthheeiirr aasssseemmbbllyy hhiissttoorriieess,, tthheeiirr ppaasstt aanndd oonnggooiinngg ssttaarr ffoorrmmaattiioonn,, aanndd tthheeiirr iinntteerraaccttiioonn wwiitthh
llooccaall  eennvviirroonnmmeennttss..
SSttuuddyyiinngg llaarrggee ppooppuullaattiioonnss ooff ggaallaaxxiieess aalllloowwss ccooaarrssee mmoorrpphhoollooggiiccaall cchhaarraacctteerriissttiiccss aanndd iinnttrriinnssiicc pphhyyssiiccaall
pprroocceesssseess ttoo bbee ssttaattiissttiiccaallllyy ccoonnnneecctteedd.. WWhhiillee tthhee ssiimmpplleesstt tteecchhnniiqquueess ffoorr aauuttoommaattiicc mmoorrpphhoollooggiiccaall
ccllaassssiifificcaattiioonn hhaavvee llaarrggeellyy ssoollvveedd tthhee pprroobblleemm ooff ccooaarrssee mmoorrpphhoollooggiiccaall ccllaassssiifificcaattiioonn ffoorr llaarrggee ppooppuullaattiioonnss ooff
ggaallaaxxiieess,,  tthheeyy  ccaannnnoott  iiddeennttiiffyy  mmoorree  ssuubbttllee  ffeeaattuurreess  lliikkee  sstteellllaarr  sshheellllss,,  ssppiirraall  aarrmmss  aanndd  bbaarrss..  
WWee pprrooppoossee uussiinngg cclloouudd ccoommppuuttiinngg iinnffrraassttrruuccttuurree ttoo ddeevveelloopp aa ppuubblliiccaallllyy aavvaaiillaabbllee ttoooollkkiitt ttoo iiddeennttiiffyy aanndd
mmeeaassuurree iinnttrriiccaattee ssuubbssttrruuccttuurree iinn ggaallaaxxiieess.. TThhee ttoooollkkiitt wwiillll uussee DDeeeepp MMaacchhiinnee LLeeaarrnniinngg ttoo ppeerrffoorrmm cclluummpp
ddeetteeccttiioonn,,  wwiitthh  ttrraaiinniinngg  llaabbeellss  ddeerriivveedd  ffrroomm  ccrroowwddssoouurrcciinngg..
WWee wwiillll uussee oouurr nneeww ttoooollkkiitt iinn ccoonnjjuunnccttiioonn wwiitthh tthhee cclloouudd--hhoosstteedd MMAASSTT ddaattaa aarrcchhiivvee oonn AAWWSS ttoo ppeerrffoorrmm aa
ccoommpprreehheennssiivvee rree--aannaallyyssiiss ooff tthhee HHuubbbbllee SSppaaccee TTeelleessccooppee ((HHSSTT)) iimmaaggiinngg ddaattaa aarrcchhiivvee ttoo iiddeennttiiffyy,, llooccaalliizzee aanndd
ccllaassssiiffyy ggiiaanntt ssttaarr--ffoorrmmiinngg cclluummppss wwiitthhiinn ddeetteecctteedd ggaallaaxxiieess aatt aallll rreeddsshhiiffttss.. WWee wwiillll uussee tthhiiss ssaammppllee ttoo ssttuuddyy
hhooww tthhee pprreevvaalleennccee aanndd pprrooppeerrttiieess ooff ssttaarr ffoorrmmiinngg cclluummppss eevvoollvvee wwiitthh ccoossmmiicc ttiimmee aanndd ccoommppaarree oouurr fifinnddiinnggss
wwiitthh  tthheeoorreettiiccaall  pprreeddiiccttiioonnss..
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FFaarr--uullttrraavviioolleett  eexxpplloorraattiioonn  ooff  nneeaarrbbyy  yyoouunngg  eexxooppllaanneett--hhoossttiinngg  ssttaarrss

LLeeoonnaarrddoo DDooss  SSaannttooss

OObbsseerrvvaattooiirree  ddee  GGeenneevvee
OOnnee ooff tthhee pprrooppoosseedd eexxppllaannaattiioonnss ffoorr tthhee oobbsseerrvveedd llaacckk ooff cclloossee--iinn eexxooppllaanneettss wwiitthh ssiizzeess bbeettwweeeenn 11..55 aanndd 22..00
EEaarrtthh--rraaddiiii iiss tthhaatt tthhiiss vvaalllleeyy iiss ccaarrvveedd bbyy aattmmoosspphheerriicc eerroossiioonn:: ssuubb--NNeeppttuunnee--ssiizzeedd ppllaanneettss bbeeggiinn tthheeiirr lliivveess wwiitthh
llaarrggee HH//HHee--rriicchh eennvveellooppeess,, wwhhiicchh aarree lloosstt dduurriinngg tthheeiirr eeaarrllyy aaggeess dduuee ttoo pphhoottooeevvaappoorraattiioonn.. TThhee rreecceenntt
ddiissccoovveerryy ooff tthhee yyoouunngg eexxooppllaanneettaarryy ssyysstteemmss iinn KK22--113366 aanndd KK22--223333 pprroovviiddeess aann eexxcceelllleenntt ooppppoorrttuunniittyy ttoo tteesstt
tthhiiss hhyyppootthheessiiss uussiinngg LLyymmaann--aallpphhaa ttrraannssmmiissssiioonn ssppeeccttrroossccooppyy,, bbuutt fifirrsstt wwee nneeeedd ttoo eevvaalluuaattee tthhee FFUUVV flfluuxx ooff
tthhee ssttaarrss,, wwhhiicchh iiss tthhee mmaaiinn oobbjjeeccttiivvee ooff tthhiiss pprroojjeecctt.. WWee rreeaalliissttiiccaallllyy eessttiimmaattee tthhaatt tthhee LLyymmaann--aallpphhaa eemmiissssiioonn
ooff tthheessee KK--ttyyppee ssttaarrss aarree pprroommppttllyy ddeetteeccttaabbllee wwiitthh HHSSTT//SSTTIISS,, ddeessppiittee tthheeiirr ddiissttaannccee,, oowwiinngg ttoo tthheeiirr yyoouunngg
aaggee.. TThheessee oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll aallllooww uuss ttoo ssttuuddyy tthhee UUVV eennvviirroonnmmeenntt aanndd eevvoolluuttiioonn aarroouunndd yyoouunngg llooww--mmaassss
eexxooppllaanneettaarryy ssyysstteemmss,, aanndd iinn tthhee ffuuttuurree ccoouulldd lleeaadd ttoo tthhee fifirrsstt eevviiddeennccee ooff aattmmoosspphheerriicc eessccaappee iinn aa yyoouunngg
ssuubb--  NNeeppttuunnee..
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: AARR
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1155779933
TThhee  RReedd  GGiiaanntt  BBrraanncchh  TTeemmppeerraattuurree  SSccaallee::  AA  FFuunnddaammeennttaall  IIssssuuee  iinn  tthhee  SSttuuddyy  ooff
SStteellllaarr  PPooppuullaattiioonnss

AAaarroonn DDootttteerr

SSmmiitthhssoonniiaann  IInnssttiittuuttiioonn  AAssttrroopphhyyssiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy
SSttaattee--ooff--tthhee--aarrtt sstteellllaarr eevvoolluuttiioonn mmooddeellss ccoonnttaaiinn ssyysstteemmaattiicc uunncceerrttaaiinnttiieess iinn tthhee eeffffeeccttiivvee tteemmppeerraattuurree ssccaallee ooff
tthhee rreedd ggiiaanntt bbrraanncchh ((RRGGBB)) aatt tthhee lleevveell ooff 110000--220000KK ((TTaayyaarr eett aall.. 22001177;; SSaallaarriiss eett aall.. 22001188;; CChhooii eett aall..
22001188)).. TThheessee uunncceerrttaaiinnttiieess ccaann bbee ttrraacceedd ttoo ttwwoo kkeeyy eeffffeeccttss iinn sstteellllaarr iinntteerriioorr aanndd eevvoolluuttiioonnaarryy mmooddeellss:: tthhee
ttrreeaattmmeenntt ooff tthhee oouutteerr ((ii..ee..,, aattmmoosspphheerree)) bboouunnddaarryy ccoonnddiittiioonn ccoouupplleedd ttoo tthhee ttrreeaattmmeenntt ooff ccoonnvveeccttiioonn.. TThheessee
uunncceerrttaaiinnttiieess aarree mmaajjoorr,, aanndd iinn ssoommee ccaasseess ddoommiinnaanntt,, ssoouurrcceess ooff ssyysstteemmaattiicc eerrrroorrss iinn tthhee mmooddeelliinngg ooff rreessoollvveedd
aanndd uunnrreessoollvveedd sstteellllaarr ppooppuullaattiioonnss ((ee..gg..,, WWiilllliiaammss eett aall.. 22001177)).. AAccccuurraattee mmooddeellss ooff RRGGBB ssttaarrss aarree eesssseennttiiaall ffoorr
mmaannyy aarreeaass iinn aassttrroopphhyyssiiccss iinncclluuddiinngg ((11)) eessttiimmaattiinngg aasstteerroosseeiissmmiicc mmaasssseess aanndd aaggeess ooff iinnddiivviidduuaall RRGGBB ssttaarrss iinn
tthhee GGaallaaxxyy,, ((22)) ddeetteerrmmiinniinngg pphhoottoommeettrriicc mmeettaalllliicciittiieess aanndd ssttaarr ffoorrmmaattiioonn hhiissttoorriieess ffrroomm rreessoollvveedd ssttaarrss iinn nneeaarrbbyy
ggaallaaxxiieess,, aanndd 33)) iinnffeerrrriinngg aaggeess,, mmeettaalllliicciittiieess,, aanndd tthhee dduusstt ccoonntteenntt vviiaa tthhee iinntteeggrraatteedd lliigghhtt aannaallyyssiiss ooff llaarrggee
ssaammpplleess  ooff  uunnrreessoollvveedd  ggaallaaxxiieess  aaccrroossss  ccoossmmiicc  ttiimmee..  

TThhee ggooaall ooff tthhiiss pprrooppoossaall iiss ttoo pprroodduuccee nneeww,, hhiigghh--fifiddeelliittyy sstteellllaarr aattmmoosspphheerree aanndd iinntteerriioorr mmooddeellss ooff tthhee RRGGBB
tthhrroouugghh aa ccoommbbiinnaattiioonn ooff tteecchhnniiccaall iinnnnoovvaattiioonnss aanndd rriiggoorroouuss ccaalliibbrraattiioonn aaggaaiinnsstt hhiigghh--qquuaalliittyy sstteellllaarr ddaattaa iinn tthhee
MMiillkkyy WWaayy ffrroomm HHSSTT aanndd GGaaiiaa.. TThhiiss pprrooppoossaall iiss rreelleevvaanntt ttoo tthhee FFuunnddaammeennttaall PPhhyyssiiccss iinniittiiaattiivvee,, ssppeecciifificcaallllyy tthhee
ffooccuuss oonn tthhee ttiipp ooff tthhee RRGGBB aass aa rruunngg iinn tthhee ddiissttaannccee llaaddddeerr.. TThhee rreessuullttss ooff tthhiiss pprrooppoossaall wwiillll bbeenneefifitt aallll
sscciieennttiissttss  eennggaaggeedd  iinn  tthhee  ssttuuddyy  ooff  sstteellllaarr  ppooppuullaattiioonnss  uussiinngg  HHSSTT..
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BBeeyyoonndd  MMAACCSS::  AA  SSnnaappsshhoott  SSuurrvveeyy  ooff  tthhee  MMoosstt  MMaassssiivvee  CClluusstteerrss  ooff  GGaallaaxxiieess  aatt
zz==00..55--11

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 iinn pprreevviioouuss CCyycclleess ((5599 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 tthhiiss ssppeeccttaaccuullaarrllyy ssuucccceessssffuull SSNNAAPPsshhoott ssuurrvveeyy ooff tthhee mmoosstt XX--rraayy lluummiinnoouuss ddiissttaanntt
cclluusstteerrss iinn 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:: 11225500 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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MMoonnsstteerrss  iinn  tthhee  mmaakkiinngg::  eexxttrreemmee  cclluusstteerr  mmeerrggeerrss  aatt  zz>>00..55

HHaarraalldd EEbbeelliinngg

UUnniivveerrssiittyy  ooff  HHaawwaaiiii
WWee pprrooppoossee mmuullttii--ppaassssbbaanndd oobbsseerrvvaattiioonnss ooff fifivvee eexxcceeppttiioonnaall ggaallaaxxyy cclluusstteerrss aatt zz>>00..55 ddiissccoovveerreedd bbyy tthhee eeMMAACCSS
pprroojjeecctt,, iinn oorrddeerr ttoo mmaapp tthheeiirr ggrraavviittaattiioonnaall--lleennssiinngg ssttrreennggtthh aanndd ddeetteerrmmiinnee tthhee mmeerrggeerr pphhaassee aanndd ggeeoommeettrryy,,
tthheerreebbyy aasssseessssiinngg tthheeiirr ppootteennttiiaall ffoorr ffuuttuurree,, eexxttrreemmeellyy ddeeeepp lleennssiinngg aanndd ssttrruuccttuurree eevvoolluuttiioonn ssttuuddiieess iinn tthhee eerraa
ooff  3300mm  tteelleessccooppeess  aanndd  JJWWSSTT..

IInn rreeccooggnniittiioonn ooff tthhee ffaacctt tthhaatt tthhee vvaasstt mmaajjoorriittyy ooff ppoowweerrffuull cclluusstteerr lleennsseess aarree aaccttiivvee mmeerrggeerrss,, wwee sseelleecctteedd
oouurr ttaarrggeettss ttoo bbee ddyynnaammiiccaallllyy hhiigghhllyy ddiissttuurrbbeedd ssyysstteemmss wwiitthh XX--rraayy lluummiinnoossiittiieess aanndd vveelloocciittyy ddiissppeerrssiioonnss rriivvaalliinngg
tthhoossee ooff MMAACCSSJJ00771177..55++33774455,, tthhee mmoosstt ppoowweerrffuull cclluusstteerr lleennss kknnoowwnn.. AAlltthhoouugghh ssoommee HHSSTT ddaattaa eexxiisstt ffoorr oouurr
ttaarrggeettss,, ddeeeeppeerr aanndd wwiiddeerr oobbsseerrvvaattiioonnss aarree iinnddiissppeennssaabbllee ffoorr tthhee iiddeennttiifificcaattiioonn ooff mmuullttii--iimmaaggee ssyysstteemmss oovveerr tthhee
ffuullll  eexxtteenntt  ooff  tthhee  ssttrroonngg--lleennssiinngg  rreeggiimmee  ooff  tthheessee  ppootteennttiiaall  mmoonnsstteerr  lleennsseess..

IInn ccoonnjjuunnccttiioonn wwiitthh ssuuppppoorrttiinngg CChhaannddrraa oobbsseerrvvaattiioonnss aallssoo rreeqquueesstteedd hheerree,, tthhee pprrooppoosseedd HHSSTT iimmaaggiinngg pprroojjeecctt
wwiillll ((11)) pprroovviiddee rroobbuusstt eessttiimmaatteess ooff oouurr ttaarrggeettss'' lleennssiinngg ssttrreennggtthh,, ((22)) eessttaabblliisshh tthhee tteemmppoorraall pphhaassee ooff tthhee
ccoolllliissiioonn,, aanndd ((33)) yyiieelldd tteennttaattiivvee ccoonnssttrraaiinnttss oonn tthhee ccoolllliissiioonnaall pprrooppeerrttiieess ooff ddaarrkk mmaatttteerr ffrroomm tthhee ooffffsseettss
bbeettwweeeenn tthhee XX--rraayy aanndd ddaarrkk--mmaatttteerr ppeeaakkss.. BByy eevvaalluuaattiinngg tthhee ppoowweerr aanndd ppootteennttiiaall ooff tthheessee nneewwllyy ddiissccoovveerreedd,,
eexxttrreemmee ssyysstteemmss,, tthhee pprrooppoosseedd pprroojjeecctt ssttaannddss ttoo aadddd HHFFFF--ccaalliibbeerr cclluusstteerr ttaarrggeettss iinn aa ccrriittiiccaall,, yyeett hhiitthheerrttoo
ppoooorrllyy  ssaammpplleedd  aanndd  eexxpplloorreedd  mmaassss  aanndd  rreeddsshhiifftt  rreeggiimmee..
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AAccccrreettiioonn--TTrriiggggeerreedd  SSttaarrbbuurrssttss  iinn  TTaaddppoollee  GGaallaaxxiieess

BBrruuccee EEllmmeeggrreeeenn

IIBBMM  TT..JJ..  WWaattssoonn  RReesseeaarrcchh  CCeenntteerr
GGaass aaccccrreettiioonn oonnttoo ggaallaaxxiieess iiss bbeelliieevveedd ttoo ddrriivvee tthhee aavveerraaggee ssttaarr ffoorrmmaattiioonn rraattee.. HHoowweevveerr,, tthheerree aarree ffeeww
oobbsseerrvvaattiioonnss ooff tthhiiss aaccccrreettiioonn ffoorr llaattee--ttyyppee ggaallaaxxiieess,, eessppeecciiaallllyy iimmppaaccttiinngg tthhee ddiisskk oorr ttrriiggggeerriinngg aa ssttaarrbbuurrsstt iinn
tthhee ddiisskk.. HHeerree wwee pprrooppoossee ooppttiiccaall aanndd HHaallpphhaa iimmaaggiinngg ooff ffoouurr mmeettaall--ppoooorr ttaaddppoollee ggaallaaxxiieess tthhaatt hhaavvee llooccaall
mmeettaalllliicciittyy ddrrooppss bbyy aa ffaaccttoorr ooff ~~55 iinn rreellaattiivveellyy llaarrggee ooffff--cceenntteerr ssttaarrbbuurrsstt cclluummppss.. TThhee bbuurrssttss aanndd tthhee uunnuussuuaall
mmeettaalllliicciittiieess ssuuggggeesstt rreecceenntt aaccccrreettiioonn ooff llaarrggee ggaass mmaasssseess.. PPhhoottoommeettrryy pplluuss SSEEDD mmooddeelliinngg wwiillll ddeetteerrmmiinnee tthhee
aaggeess,, mmaasssseess,, aanndd lluummiinnoossiittyy ddiissttrriibbuuttiioonnss ooff tthhee ssttaarr cclluusstteerrss aanndd ssttaarr ccoommpplleexxeess iinn tthhee bbuurrssttss.. HHaallpphhaa wwiillll
rreevveeaall iioonniizzaattiioonn rraatteess aalloonngg wwiitthh ffeeeeddbbaacckk aanndd ppoossssiibbllee aaccccrreettiioonn ssttrruuccttuurreess.. TThhee ssaammppllee rreepprreesseennttss tthhee
nneeaarreesstt llooww--mmaassss ggaallaaxxiieess tthhaatt hhaavvee hhiigghh--rreessoolluuttiioonn mmeettaalllliicciittyy vvaarriiaattiioonnss aanndd ssiinnggllee ddoommiinnaanntt ssttaarrbbuurrsstt
cclluummppss.. TThhee rreessuullttss hhaavvee bbrrooaadd iimmpplliiccaattiioonnss ffoorr uunnddeerrssttaannddiinngg tthhee mmaassss--mmeettaalllliicciittyy rreellaattiioonn ffoorr ggaallaaxxiieess,, tthhee
ffoorrmmaattiioonn aanndd ffeeeeddbbaacckk ooff ssttaarrss aanndd mmaassssiivvee cclluusstteerrss iinn aaccccrreettiioonn--iinndduucceedd ssttaarrbbuurrssttss,, aanndd tthhee oorriiggiinn ooff mmeettaall--
ppoooorr gglloobbuullaarr cclluusstteerrss iinn tthhee eeaarrllyy uunniivveerrssee.. OOnnllyy HHSSTT hhaass tthhee ccoommbbiinnaattiioonn ooff aanngguullaarr rreessoolluuttiioonn aanndd
sseennssiittiivviittyy  ttoo  ccaarrrryy  oouutt  tthhiiss  pprrooggrraamm..
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QQuuaannttiittaattiivvee  MMooddeelliinngg  ooff  tthhee  UUllttrraavviioolleett  SSppeeccttrraa  ooff  MMaaggnneettiicc  MMaassssiivvee  SSttaarrss

CChhrriissttiiaannaa EErrbbaa

UUnniivveerrssiittyy  ooff  DDeellaawwaarree
SStteellllaarr wwiinnddss aarree oonnee ooff tthhee mmoosstt iimmppoorrttaanntt ffaaccttoorrss ooff mmaassssiivvee ssttaarr eevvoolluuttiioonn aanndd aa kkeeyy iinnggrreeddiieenntt iinn ggaallaaccttiicc
cchheemmiiccaall eennrriicchhmmeenntt.. WWiinndd--sseennssiittiivvee UUVV ssppeeccttrraall lliinneess pprroovviiddee pprraaccttiiccaall ccoonnssttrraaiinnttss oonn iimmppoorrttaanntt sstteellllaarr wwiinndd
ppaarraammeetteerrss.. HHoowweevveerr,, mmaaggnneettiicc OO-- aanndd BB--ttyyppee ssttaarrss pprreesseenntt lliinnee pprroofifilleess wwiitthh aann aattyyppiiccaall aanndd vvaarryyiinngg sshhaappee,,
ccaalllliinngg iinnttoo qquueessttiioonn tthhee aaccccuurraaccyy ooff tthhee ccllaassssiiccaall mmaassssiivvee ssttaarr ddiiaaggnnoossttiicc ttoooollbbooxx ffoorr tthheessee oobbjjeeccttss.. PPrreevviioouuss
wwoorrkk hhaass ddeemmoonnssttrraatteedd tthhaatt mmaaggnneettiicc wwiinndd ccoonnfifinneemmeenntt ccaann pprroovviiddee aa rreeaassoonnaabbllee eexxppllaannaattiioonn ffoorr tthhee
oobbsseerrvveedd UUVV lliinnee pphheennoommeennoollooggyy,, bbuutt ssyysstteemmaattiicc tteessttiinngg ooff tthhiiss hhyyppootthheessiiss hhaass bbeeeenn sseevveerreellyy lliimmiitteedd bbyy
ccoommppuuttaattiioonnaallllyy eexxppeennssiivvee mmaaggnneettoohhyyddrrooddyynnaammiiccaall ccaallccuullaattiioonnss.. OOuurr pprrooppoosseedd aannaallyyssiiss wwiillll ssoollvvee tthhiiss pprroobblleemm
bbyy aappppllyyiinngg aa ssiimmppllee aannaallyyttiicc pprreessccrriippttiioonn ttoo eefffificciieennttllyy ccaallccuullaattee ssyynntthheettiicc UUVV ssppeeccttrraall lliinneess.. WWee aarree tthheerreeffoorree
aabbllee ttoo pprroovviiddee bbeetttteerr ddiiaaggnnoossttiiccss ttoo iinnffeerr sstteellllaarr wwiinndd ppaarraammeetteerrss,, aass wweellll aass aa ddeeeeppeerr,, mmoorree ccoommpplleettee ppiiccttuurree
ooff  tthhee  eeffffeeccttss  ooff  llaarrggee  ssccaallee,,  gglloobbaall  mmaaggnneettiicc  fifieellddss  oonn  sstteellllaarr  wwiinnddss  aanndd  uullttiimmaatteellyy  oonn  sstteellllaarr  eevvoolluuttiioonn..
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1155886611
CCeepphheeiidd  MMaasssseess::  SSTTIISS  aanndd  GGaaiiaa  DDiissccoovveerryy  SSppaaccee

NNaannccyy EEvvaannss

SSmmiitthhssoonniiaann  IInnssttiittuuttiioonn  AAssttrroopphhyyssiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy
AAnn iimmppoorrttaanntt HHSSTT UUVV lleeggaaccyy iiss tthhee mmeeaassuurreemmeenntt ooff tthhee mmaasssseess ooff CCeepphheeiiddss.. TThhiiss pprrooppoossaall aaddddss ttoo tthhiiss
lleeggaaccyy uussiinngg tthhee ccoommbbiinnaattiioonn ooff iinncclliinnaattiioonnss ffrroomm GGaaiiaa,, ggrroouunndd--bbaasseedd mmaassss ffuunnccttiioonnss aanndd aa mmaassss ooff tthhee
ccoommppaanniioonn ffrroomm SSTTIISS GG114400LL ssppeeccttrraa.. TThhee llooww rreessoolluuttiioonn uullttrraavviioolleett SSTTIISS ssppeeccttrraa ttaarrggeett aa wwaavveelleennggtthh rreeggiioonn
wwhhiicchh iiss ppaarrttiiccuullaarrllyy tteemmppeerraattuurree sseennssiittiivvee ffoorr ttyyppiiccaall CCeepphheeiidd ccoommppaanniioonnss ooff ssppeeccttrraall ttyyppeess BB aanndd AA.. FFrroomm
tthhee SSTTIISS ssppeeccttrraa wwee wwiillll aaccccuurraatteellyy iinnffeerr aa tteemmppeerraattuurree aanndd hheennccee aa mmaassss ffoorr tthhee mmaaiinn sseeqquueennccee ccoommppaanniioonnss..
TThhee pprrooggrraamm ttaarrggeett lliisstt ccoonnttaaiinnss AALLLL tthhee CCeepphheeiiddss wwiitthh kknnoowwnn oorrbbiittss bbuutt wwiitthhoouutt UUVV ssppeeccttrraa.. FFrroomm tthhiiss
eexxpplloorraattiioonn,, ssoommee CCeepphheeiidd mmaasssseess wwiillll bbee ddeetteerrmmiinneedd wwiitthh aann aaccccuurraaccyy ooff aapppprrooxxiimmaatteellyy 1100 ppeerrcceenntt.. TThheeyy ccaann
bbee uusseedd ttoo pprroobbee tthhee eeffffeeccttss ooff mmeettaalllliicciittyy,, ccoorree ccoonnvveeccttiivvee oovveerrsshhoooott aanndd rroottaattiioonn ((iinntteerrnnaall mmiixxiinngg)),, ssoommee ooff
tthhee mmoosstt pprreessssiinngg qquueessttiioonnss iinn eevvoolluuttiioonnaarryy ccaallccuullaattiioonnss.. FFuurrtthheerrmmoorree,, oonnllyy tthheessee SSTTIISS ssppeeccttrraa wwiillll pprroovviiddee tthhee
flfluuxx ooff tthhee ccoommppaanniioonnss wwhhiicchh iiss ccrruucciiaall ttoo ppllaann ffuurrtthheerr hhiigghh rreessoolluuttiioonn UUVV oobbsseerrvvaattiioonnss aanndd ggrroouunndd--bbaasseedd
iinntteerrffeerroommeettrryy..
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PPllaanneettss  aanndd  PPllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 1155881133
SSeeeeiinngg  iinn  33DD::  UUnnlloocckkiinngg  tthhee  ddyynnaammiiccaall  pprrooppeerrttiieess  ooff  aa  ccaannoonniiccaall  eexxooppllaanneett

TThhoommaass EEvvaannss

MMaassssaacchhuusseettttss  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy
OObbsseerrvvaattiioonnaall aanndd tthheeoorreettiiccaall ssttuuddiieess hhaavvee hhiigghhlliigghhtteedd tthhee ffuunnddaammeennttaallllyy 33DD nnaattuurree ooff hhoott JJuuppiitteerr cclliimmaatteess..
TThhiiss iiss llaarrggeellyy aa ccoonnsseeqquueennccee ooff tthheeiirr ttiiddaallllyy--lloocckkeedd oorrbbiittaall ccoonnfifigguurraattiioonnss ccoommbbiinneedd wwiitthh tthhee hhiigghh flfluuxx tthheeyy
rreecceeiivvee ffrroomm tthhee nneeaarrbbyy hhoosstt ssttaarr,, wwhhiicchh pprroodduucceess aa ssttrroonngg ddaayy--nniigghhtt aassyymmmmeettrryy iinn tthhee rraaddiiaattiivvee ffoorrcciinngg.. IItt iiss
bbeeccoommiinngg iinnccrreeaassiinnggllyy cclleeaarr tthhaatt iissoollaatteedd ttrraannssiitt aanndd eecclliippssee oobbsseerrvvaattiioonnss ffoorr hhoott JJuuppiitteerrss aarree eennttiirreellyy bblliinndd ttoo
mmaannyy ooff tthhee ffuunnddaammeennttaall pphheennoommeennaa aatt ppllaayy iinn tthheeiirr aattmmoosspphheerreess.. WWee wwiillll rreemmeeddyy tthhiiss ssiittuuaattiioonn,, bbyy uussiinngg
WWFFCC33 ttoo oobbsseerrvvee aa nneeaarr--IIRR pphhaassee ccuurrvvee ooff tthhee ccaannoonniiccaall eexxooppllaanneett HHDD220099445588bb.. PPhhaassee ccuurrvveess ooffffeerr aa uunniiqquuee
ooppppoorrttuunniittyy ttoo pprroobbee tthhee 33DD cclliimmaattee ooff eexxooppllaanneettss,, rreevveeaalliinngg vviittaall iinnffoorrmmaattiioonn aabboouutt tthhee aattmmoosspphheerriicc ddyynnaammiiccss
aanndd hhooww tthhee vveerrttiiccaall tthheerrmmaall ssttrruuccttuurree vvaarriieess wwiitthh lloonnggiittuuddee.. TToo ddaattee,, aallmmoosstt aallll nneeaarr--IIRR pphhaassee ccuurrvvee
oobbsseerrvvaattiioonnss hhaavvee bbeeeenn mmaaddee ffoorr ''uullttrraahhoott'' JJuuppiitteerrss,, aann eexxoottiicc ccllaassss ooff ggaass ggiiaannttss wwiitthh TT>>22330000KK.. HHoowweevveerr,, iinn
mmaannyy rreessppeeccttss,, tthhee uullttrraahhoott JJuuppiitteerrss aarree mmoorree aakkiinn ttoo ssttaarrss tthhaann ppllaanneettss,, wwiitthh aattmmoosspphheerreess ddoommiinnaatteedd bbyy
tthheerrmmaall ddiissssoocciiaattiioonn ooff mmoolleeccuulleess aanndd iioonniizzaattiioonn ooff eelleemmeennttss ssuucchh aass hhyyddrrooggeenn aanndd tthhee aallkkaalliiss.. BByy ttaarrggeettiinngg
HHDD220099445588bb ((TT==11440000KK)),, wwee sseeeekk ttoo ddeellvvee fifirrmmllyy iinnttoo tthhee ppllaanneettaarryy rreeggiimmee,, wwhheerree aattmmoosspphheerreess aarree ddoommiinnaatteedd
bbyy mmoolleeccuullaarr ooppaacciittyy aanndd tthhee ffoorrmmaattiioonn ooff ccoonnddeennssaattee cclloouuddss.. OOuurr pphhaassee ccuurrvvee oobbsseerrvvaattiioonn wwiillll bbee aa vviittaall
aaddddiittiioonn ttoo aa rriicchh lleeggaaccyy ooff mmuullttii--wwaavveelleennggtthh ddaattaa oobbttaaiinneedd ffoorr HHDD220099445588bb oovveerr tthhee ppaasstt ttwwoo ddeeccaaddeess.. TThhiiss
wwiillll bbee ccrruucciiaall ttoo hheellpp rreessoollvvee tteennssiioonnss tthhaatt ccuurrrreennttllyy eexxiisstt bbeettwweeeenn ddaattaa aanndd 33DD mmooddeellss ooff HHDD220099445588bb''ss
aattmmoosspphheerree,,  tthhee  llaatttteerr  ooff  wwhhiicchh  aarree  iinn  ddeessppeerraattee  nneeeedd  ooff  ffuurrtthheerr  eemmppiirriiccaall  ccoonnssttrraaiinnttss..
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IIDD:: 1155881144
AAttmmoosspphheerriicc  cchhaarraacctteerriizzaattiioonn  ooff  ttwwoo  tteemmppeerraattee  mmiinnii--NNeeppttuunneess  ffoorrmmeedd  iinn  tthhee
ssaammee  pprroottooppllaanneettaarryy  nneebbuullaa

TThhoommaass EEvvaannss

MMaassssaacchhuusseettttss  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy
TThhee TTEESSSS mmiissssiioonn rreecceennttllyy uunnccoovveerreedd aa rreemmaarrkkaabbllee mmuullttii--ppllaanneett ssyysstteemm ccoonnssiissttiinngg ooff aa ssuuppeerr--EEaarrtthh aanndd ttwwoo
tteemmppeerraattee mmiinnii--NNeeppttuunneess aarroouunndd tthhee bbrriigghhtt MM33 ddwwaarrff ssttaarr TTOOII--227700.. HHeerree wwee pprrooppoossee ttoo aaccqquuiirree nneeaarr--iinnffrraarreedd
ttrraannssmmiissssiioonn ssppeeccttrraa ffoorr tthhee ttwwoo mmiinnii--NNeeppttuunneess ((TTOOII--227700 cc&&dd)) aaccrroossss tthhee 11..11--11..66 mmiiccrroonn wwaavveelleennggtthh rraannggee
uussiinngg WWFFCC33.. BBootthh TTOOII--227700 cc&&dd aarree eexxcceeppttiioonnaallllyy ffaavvoorraabbllee ttaarrggeettss ffoorr ttrraannssmmiissssiioonn ssppeeccttrroossccooppyy,, ddeessppiittee
hhaavviinngg llooww eeqquuiilliibbrriiuumm tteemmppeerraattuurreess ooff 334400KK aanndd 442200KK.. TThhiiss pprroovviiddeess aann uunnpprreecceeddeenntteedd ooppppoorrttuunniittyy ttoo
ccoommppaarree tthhee aattmmoosspphheerreess ooff ttwwoo ppllaanneettss bbeelloonnggiinngg ttoo tthhiiss eenniiggmmaattiicc ccllaassss tthhaatt ffoorrmmeedd ffrroomm tthhee ssaammee
pprroottooppllaanneettaarryy nneebbuullaa.. CChheemmiiccaall eeqquuiilliibbrriiuumm mmooddeellss pprreeddiicctt mmeetthhaannee wwiillll bbee tthhee ddoommiinnaanntt iinnffrraarreedd aabbssoorrbbeerr ffoorr
bbootthh aattmmoosspphheerreess,, rreepprreesseennttiinngg aann uunncchhaarrtteedd cchheemmiissttrryy rreeggiimmee ffoorr eexxooppllaanneettss.. OOuurr oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll hhaavvee tthhee
sseennssiittiivviittyy ttoo mmeeaassuurree mmeetthhaannee aabbuunnddaanncceess ttoo wwiitthhiinn 11ddeexx ffoorr mmeettaalllliicciittiieess uupp ttoo 11000000xx ssoollaarr,, ppllaacciinngg tthhee fifirrsstt
ddiirreecctt ccoonnssttrraaiinnttss oonn mmiinnii--NNeeppttuunnee cchheemmiiccaall ccoommppoossiittiioonn.. GGiivveenn tthhee tteemmppeerraattuurreess ooff TTOOII--227700 cc&&dd,, ccoonnddeennsseedd
HH22OO oorr KKCCll cclloouuddss aarree nnoott eexxppeecctteedd aatt tthhee pprreessssuurreess pprroobbeedd bbyy tthhee ttrraannssmmiissssiioonn ssppeeccttrruumm.. HHoowweevveerr,,
pphhoottoocchheemmiiccaall hhaazzee mmaayy bbee pprreesseenntt iinn oonnee oorr bbootthh aattmmoosspphheerreess.. IIff ssoo,, oouurr oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll pprroovviiddee aa uunniiqquuee
tteesstt ooff hhooww pphhoottoocchheemmiiccaall hhaazzee pprroodduuccttiioonn ccoorrrreellaatteess wwiitthh iinncciiddeenntt UUVV flfluuxx aanndd ppllaanneett tteemmppeerraattuurree,, ggiivveenn
tthhaatt bbootthh ppllaanneettss oorrbbiitt tthhee ssaammee ssttaarr.. AAss ppaarrtt ooff oouurr pprrooggrraamm,, wwee wwiillll aallssoo mmaakkee uussee ooff HHSSTT''ss uunnppaarraalllleelleedd UUVV
ccaappaabbiilliittiieess ttoo mmeeaassuurree tthhee sstteellllaarr LLyymmaann--aallpphhaa eemmiissssiioonn uussiinngg SSTTIISS,, pprroovviiddiinngg aann eesssseennttiiaall iinnppuutt ttoo
pphhoottoocchheemmiiccaall  mmooddeellss..
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PPllaanneettaarryy  PPoolllluuttiioonn  ffrroomm  tthhee  HHaabbiittaabbllee  ZZoonnee  ooff  aa  WWhhiittee  DDwwaarrff

JJaayy FFaarriihhii

UUnniivveerrssiittyy  CCoolllleeggee  LLoonnddoonn
OOnn 2244 MMaarr 22001199,, uussiinngg hhiigghh--ccaaddeennccee pphhoottoommeettrryy,, wwee ddiissccoovveerreedd tthhee sseeccoonndd wwhhiittee ddwwaarrff ssyysstteemm wwiitthh
ppllaanneettaarryy ttrraannssiitt eevveennttss.. WWee hhaavvee ccoonnfifirrmmeedd tthhee ppeerriioodd ooff nnuummeerroouuss eevveennttss ttoo aallll bbee 2255 hh,, wwhhiicchh ccoorrrreessppoonnddss
ttoo aa sseemmiimmaajjoorr aaxxiiss wweellll wwiitthhiinn tthhee hhaabbiittaabbllee zzoonnee ooff tthhee sstteellllaarr rreemmnnaanntt.. TThhee ttrraannssiitt aaccttiivviittyy iiss eesssseennttiiaallllyy
ccoonnttiinnuuoouuss aatt tthhee ffeeww ttoo sseevveerraall ppeerrcceenntt lleevveell,, ffrroomm bblluuee ttoo rreedd wwaavveelleennggtthhss wwiitthh nnoo ccoolloorr ddeeppeennddeennccee.. HHeerree
wwee pprrooppoossee SSTTIISS nneeaarr--uullttrraavviioolleett ssppeeccttrroossccooppyy ttoo ccoonnssttrraaiinn tthhee bbuullkk cchheemmiissttrryy ooff tthhee ppllaanneettaarryy mmaatteerriiaall
aaccccrreetteedd bbyy tthhee wwhhiittee ddwwaarrff.. TThheessee oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll bbee sseennssiittiivvee ttoo ssiilliiccoonn aanndd ccaarrbboonn,, wwhhiicchh ccaannnnoott bbee
aacccceesssseedd  vviiaa  ggrroouunndd--bbaasseedd  oobbsseerrvvaattiioonnss,,  aanndd  aarree  kkeeyy  ccoommppoonneennttss  ooff  bbootthh  rroocckkyy  aanndd  iiccyy  ppllaanneettaarryy  mmaatteerriiaallss..
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GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  IIGGMM

IIDD:: 1155886622
CCoonnfifirrmmaattiioonn  ooff  aa  LLaarrggee,,  RRoobbuusstt  SSaammppllee  ooff  zz==99--1100  GGaallaaxxiieess  iinn  tthhee  CCAANNDDEELLSS
FFiieellddss

SStteevveenn FFiinnkkeellsstteeiinn

UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  aatt  AAuussttiinn
TThhee ggaallaaxxyy ppooppuullaattiioonn aatt zz >> 88 pprroobbeess tthhee eeaarrlliieesstt pphhaasseess ooff ggaallaaxxyy eevvoolluuttiioonn,, ccoonnssttrraaiinniinngg tthhee pphhyyssiiccaall
pprroocceesssseess rreegguullaattiinngg ggaass ccoooolliinngg aanndd ssttaarr ffoorrmmaattiioonn.. PPrreevviioouuss ssttuuddiieess uussiinngg aann iinnccoommpplleettee fifilltteerr sseett ffoouunndd ffeeww
ggaallaaxxiieess aatt zz >> 99,, iimmppllyyiinngg aa sshhaarrpp ddrroopp iinn tthhee ssttaarr ffoorrmmaattiioonn rraattee ((SSFFRR)) ddeennssiittyy.. TThhiiss wwoouulldd bbee iinnccoonnssiisstteenntt
wwiitthh tthhee oobbsseerrvveedd iinnccrreeaassee iinn tthhee sstteellllaarr--mmaassss ttoo hhaalloo--mmaassss ((SSMMHHMM)) rraattiioo ffrroomm zz==44 ttoo zz==77.. EEiitthheerr tthhiiss SSMMHHMM
eevvoolluuttiioonnaarryy  ttrreenndd  rreevveerrsseess  ccoouurrssee  jjuusstt  bbeeffoorree  zz==88  ((ddiissffaavvoorreedd  bbyy  tthhee  ddaattaa)),,  oorr  tthhee  SSFFRR  ddeennssiittyy  aatt  zz>>99  iiss  llaarrggeerr..  

WWee hhaavvee bbuuiilltt aa ssaammppllee ooff 1111 bbrriigghhtt ((HH<<2266..55)) zz==99--1100 ccaannddiiddaattee ggaallaaxxiieess iinn tthhee CCAANNDDEELLSS fifieellddss,, 33XX llaarrggeerr
tthhaann pprreevviioouuss ssaammpplleess iinn tthheessee fifieellddss,, lleevveerraaggiinngg aa HHSSTT++SSppiittzzeerr pphhoottoommeettrriicc rreeddsshhiifftt sseelleeccttiioonn mmeetthhoodd.. TThhiiss
ssaammppllee ffaavvoorrss ccoonnttiinnuueedd SSMMHHMM eevvoolluuttiioonn,, bbuutt mmoosstt ccaannddiiddaatteess hhaavvee ssiiggnniifificcaanntt iinntteeggrraatteedd rreeddsshhiifftt pprroobbaabbiilliittyy
aatt  zz  <<  88  dduuee  ttoo  iinnccoommpplleettee  pphhoottoommeettrriicc  ccoovveerraaggee..

WWee pprrooppoossee ffoolllloowwuupp FF110055WW aanndd FF114400WW iimmaaggiinngg tthhaatt wwiillll ccoovveerr ggaappss iinn tthhee wwaavveelleennggtthh ccoovveerraaggee -- aa rroobbuusstt
mmeeaassuurreemmeenntt iinn FF110055WW wwiillll rreejjeecctt lloowweerr--rreeddsshhiifftt ssoolluuttiioonnss,, wwhhiillee aa ddeetteeccttiioonn iinn FF114400WW wwiillll pprroovviiddee aa sseeccoonndd
ddeetteeccttiioonn bbaanndd,, eennssuurriinngg nnoo ssoouurrcceess aarree ssppuurriioouuss.. TThhiiss iimmaaggiinngg ccaann bbee aaccccoommpplliisshheedd iinn oonnllyy 1144 oorrbbiittss,, aann
eefffificciieenntt  uussee  lleevveerraaggiinngg  tthhoouussaannddss  ooff  aarrcchhiivvaall  HHSSTT  oorrbbiittss  aanndd  SSppiittzzeerr//IIRRAACC  hhoouurrss  iinnvveesstteedd  iinn  tthheessee  fifieellddss..

SSttuuddyyiinngg tthheessee eeaarrlliieesstt ggaallaaxxiieess iiss oonnee ooff tthhee mmaaiinn sscciieennccee tthheemmeess ooff tthhee JJaammeess WWeebbbb SSppaaccee TTeelleessccooppee
((JJWWSSTT)).. OOuurr pprrooppoosseedd ffoolllloowwuupp FF110055WW aanndd FF114400WW iimmaaggiinngg wwiillll yyiieelldd aa rreeffeerreennccee ssaammppllee ooff rroobbuusstt zz==99--1100
ccaannddiiddaattee ggaallaaxxiieess rreeaaddyy ffoorr ssppeeccttrroossccooppiicc oobbsseerrvvaattiioonnss iinn JJWWSSTT CCyyccllee 11 ((ssiixx ccaannddiiddaatteess aarree iinn aa fifieelldd dduuee ttoo
bbee  oobbsseerrvveedd  bbyy  aa  sseelleecctteedd  EERRSS  pprrooggrraamm))..
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1155887766
UUllttrraa--RRaappiidd  UUVV  SSppeeccttrroossccooppyy  ooff  aann  IInntteerraaccttiinngg  SSuuppeerrnnoovvaa  DDiissccoovveerreedd  bbyy  TTEESSSS

RRyyaann FFoolleeyy

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  CCrruuzz
TThhee ssuuppeerrnnoovvaa ((SSNN)) ccoommmmuunniittyy hhaass aa ssppeeccttaaccuullaarr ooppppoorrttuunniittyy.. TThhrroouugghh JJuullyy 22002200,, TTEESSSS wwiillll oobbsseerrvvee aa llaarrggee
ffrraaccttiioonn ooff tthhee sskkyy wwiitthh aa 3300--mmiinn ccaaddeennccee.. IInn CCyyccllee 2277,, TTEESSSS wwiillll ddeetteecctt ~~6600 ((oorr mmoorree)) 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 rreessoouurrcceess
ttoo  sseeaarrcchh  ffoorr  aanndd  ffoollllooww  tthheessee  SSNNee..

WWee pprrooppoossee ttoo ttaakkee aaddvvaannttaaggee ooff tthheessee eemmeerrggeenntt SSNNee aanndd eexxqquuiissiittee TTEESSSS 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 TTEESSSS 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 TTEESSSS pphhoottoommeettrryy,, ggrroouunndd--bbaasseedd ddaattaa,, aanndd HHSSTT UUVV ssppeeccttrraa wwiillll bbee aa ccoommpplleetteellyy uunniiqquuee aanndd
ddeefifinniinngg ddaattaa sseett.. AAss tthhee TTEESSSS pprriimmee mmiissssiioonn eennddss dduurriinngg CCyyccllee 2277,, tthhiiss mmaayy bbee oouurr oonnllyy ooppppoorrttuunniittyy ffoorr ssuucchh
aa  pprrooggrraamm..
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11000000  DDaayyss  ooff  GGWW117700881177::  AA  DDeeeepp  MMuullttii--BBaanndd  VViieeww  ooff  tthhee  FFiirrsstt  NNeeuuttrroonn  SSttaarr
MMeerrggeerr  wwiitthh  HHSSTT

WWeenn--ffaaii FFoonngg

NNoorrtthhwweesstteerrnn  UUnniivveerrssiittyy
TThhee jjooiinntt ddeetteeccttiioonn ooff ggrraavviittaattiioonnaall wwaavveess aanndd lliigghhtt ffrroomm tthhee bbiinnaarryy nneeuuttrroonn ssttaarr mmeerrggeerr GGWW117700881177 hhaass
uusshheerreedd iinn aa nneeww eerraa ooff ddiissccoovveerryy.. HHSSTT hhaass ppllaayyeedd aa ppiivvoottaall rroollee iinn cchhaarraacctteerriizziinngg tthhee ooppttiiccaall aanndd nneeaarr--iinnffrraarreedd
((NNIIRR)) eevvoolluuttiioonn ooff GGWW117700881177,, wwiitthh rreeppoorrtteedd ddeetteeccttiioonnss ooff tthhee kkiilloonnoovvaa aanndd aafftteerrggllooww ssppaannnniinngg ~~1100--335500 ddaayyss
ppoosstt--mmeerrggeerr.. IInn ppaarrttiiccuullaarr,, aatt >>110000 ddaayyss,, tthhee aafftteerrggllooww bbrriigghhttnneessss iiss eexxttrreemmeellyy ffaaiinntt aatt >>2266 mmaagg;; tthhuuss aallll
ddeetteeccttiioonnss oorr ccoonnssttrraaiinniinngg uuppppeerr lliimmiittss aatt llaattee ttiimmeess wweerree eennaabblleedd bbyy HHSSTT.. OOnnee mmaajjoorr ccoommpplliiccaattiioonn iinn
mmeeaassuurriinngg aaccccuurraattee pphhoottoommeettrryy ooff tthhee ffaaiinntt ooppttiiccaall aanndd NNIIRR aafftteerrggllooww iiss ccoonnttaammiinnaattiinngg lliigghhtt ffrroomm tthhee hhoosstt
ggaallaaxxyy,, wwhhiicchh hhaass ccoommpplleexx mmoorrpphhoollooggiiccaall ssttrruuccttuurree.. TThhee oonnllyy wwaayy ttoo pprrooppeerrllyy aaddddrreessss tthhiiss iissssuuee iiss bbyy rree--
vviissiittiinngg tthhee fifieelldd aafftteerr tthhee aafftteerrggllooww hhaass ffaaddeedd ttoo oobbttaaiinn ddeeeepp mmuullttii--bbaanndd tteemmppllaattee iimmaaggeess,, aaggaaiinnsstt wwhhiicchh wwee
ccaann ssuubbttrraacctt eeaarrlliieerr eeppoocchhss.. MMoottiivvaatteedd bbyy aa ccaassee ssttuuddyy iinn oonnee ooff tthhee ooppttiiccaall fifilltteerrss,, hheerree wwee pprrooppoossee 1133 oorrbbiittss
ooff HHSSTT//WWFFCC33 iimmaaggiinngg ttoo oobbttaaiinn llaattee--ttiimmee tteemmppllaattee iimmaaggeess iinn ffoouurr fifilltteerrss,, ccoommpprriissiinngg aallll fifilltteerrss wwhhiicchh hhaavvee HHSSTT
iimmaaggiinngg bbeeyyoonndd ~~110000 ddaayyss aanndd ffoorr wwhhiicchh nnoo aaddeeqquuaattee tteemmppllaattee iimmaaggeess eexxiisstt.. TThheessee iimmaaggeess wwiillll eennaabbllee rreelliiaabbllee
aanndd uunniiffoorrmm pphhoottoommeettrryy ooff tthhee ooppttiiccaall//NNIIRR aafftteerrggllooww ttoo GGWW117700881177 ffoorr tthhee fifirrsstt ttiimmee.. IInn ccoonnjjuunnccttiioonn wwiitthh
oonnggooiinngg rraaddiioo aanndd XX--rraayy ccaammppaaiiggnnss bbyy tthhee ccoommmmuunniittyy,, tthhiiss wwiillll aallllooww aaccccuurraattee iinnffeerrrreedd pprrooppeerrttiieess ooff rreellaattiivviissttiicc
oouuttflfloowwss ffrroomm tthhee mmeerrggeerr,, aanndd tthhee ddeeeeppeesstt lliimmiittss oonn aa ssttaarr cclluusstteerr aatt tthhee mmeerrggeerr ppoossiittiioonn,, ssttrroonnggllyy
ccoonnssttrraaiinniinngg tthhee bbiinnaarryy pprrooggeenniittoorr''ss ffoorrmmaattiioonn.. GGiivveenn tthhee hhiigghh--iimmppaacctt nnaattuurree ooff GGWW117700881177,, wwee wwaaiivvee aallll
pprroopprriieettaarryy  rriigghhttss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  ddaattaa  ffrroomm  tthhiiss  pprrooppoossaall..

5577 66//2288//22001199

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2277  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  IIGGMM
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PPaatthhss  ttoo  qquuiieesscceennccee::  ggaasseeoouuss  ffeeeeddiinngg,,  mmoorrpphhoollooggyy  aanndd  ssttaarr--ffoorrmmaattiioonn
hhiissttoorriieess  ooff  ggaallaaxxiieess  ffrroomm  tthhee  HHSSTT++MMUUSSEE  UUllttrraa  DDeeeepp  FFiieelldd

MMaatttteeoo FFoossssaattii

DDuurrhhaamm  UUnniivv..
WWee pprrooppoossee aann 88 oorrbbiitt WWFFCC33//UUVVIISS FF333366WW iimmaaggiinngg pprrooggrraamm iinn tthhee MMUUSSEE UUllttrraa DDeeeepp FFiieelldd ttoo oobbttaaiinn aa ddeeeepp
vviieeww ooff ggaallaaxxyy ssttaarr ffoorrmmaattiioonn hhiissttoorriieess aanndd mmoorrpphhoollooggiieess aatt tthhee ppeeaakk aanndd ddeecclliinnee ooff ccoossmmiicc ssttaarr ffoorrmmaattiioonn
((zz<<22..55)).. OOuurr pprrooggrraamm iiss mmaaddee uunniiqquuee bbyy ttwwoo mmaaiinn ffaaccttoorrss.. FFiirrsstt,, tthhiiss pprrooppoossaall iiss bbuuiilltt uuppoonn tthhee ssyynneerrggyy ooff
ttwwoo ppuubblliicc oobbsseerrvvaattiioonnaall pprrooggrraammss iinn tthhiiss fifieelldd,, aa MMUUSSEE ssuurrvveeyy aanndd tthhee ddeeeeppeesstt HHSSTT ggrriissmm ssuurrvveeyy wwiitthh tthhee
WWFFCC33//GG114411 ggrriissmm.. SSeeccoonndd,, tthhee cchhooiiccee ooff tthhee fifieelldd,, wwhhiicchh hhoossttss sseevveerraall rriicchh ggaallaaxxyy ggrroouuppss aatt zz==00..77--11..11 aanndd
ttwwoo qquuaassaarrss sseeppaarraatteedd bbyy lleessss tthhaann 550000 kkppcc aatt zz==33..22.. TThhee qquuaassaarrss aacctt aass lliigghhtt bbeeaaccoonnss ttoo pprroobbee tthhee ggaass iinn
aanndd aarroouunndd tthhee ggrroouupp ggaallaaxxiieess,, mmaakkiinngg tthhiiss fifieelldd iiddeeaall ffoorr ssttuuddiieess ooff tthhee iinntteerraaccttiioonn ooff ggaallaaxxiieess wwiitthh tthheeiirr llooccaall
eennvviirroonnmmeenntt.. TTaakkiinngg aaddvvaannttaaggee ooff tthhee uunnrriivvaalleedd HHSSTT ccaappaabbiilliittiieess iinn tthhee UUVV,, wwee aaiimm ttoo oobbsseerrvvee ggaallaaxxiieess
ttrraannssiittiioonniinngg ffrroomm tthhee ssttaarr ffoorrmmiinngg mmaaiinn sseeqquueennccee ttoo aa ppaassssiivvee ppooppuullaattiioonn.. OOuurr ggooaallss aarree ttwwooffoolldd.. ii)) WWee wwiillll
aaccccuurraatteellyy qquuaannttiiffyy tthhee rreecceenntt ssttaarr ffoorrmmaattiioonn hhiissttoorriieess ooff tthhee ggaallaaxxiieess aanndd tthheeiirr dduusstt ccoonntteenntt,, wwhhiicchh,, wwhheenn
ccoommpplleemmeenntteedd bbyy tthhee ggaass bbuuddggeett,, wwiillll uunnvveeiill tthhee pphhyyssiiccaall pprroocceesssseess rreessppoonnssiibbllee ffoorr tthhee oonnsseett ooff aa ppooppuullaattiioonn
ooff ppaassssiivvee oobbjjeeccttss ddoowwnn ttoo 1100^̂99 MMssuunn iinn sstteellllaarr mmaassss.. iiii)) WWee wwiillll ssttuuddyy tthhee mmoorrpphhoollooggyy ooff tthhee yyoouunngg sstteellllaarr
ppooppuullaattiioonnss pprroobbeedd bbyy tthhee rreesstt--ffrraammee ffaarr--UUVV iimmaaggeess,, wwhhiicchh ccoommppaarreedd ttoo tthhee mmoorrpphhoollooggiieess ooff tthhee bbuullkk ooff tthhee
sstteellllaarr eemmiissssiioonn aanndd ooff tthhee nneebbuullaarr eemmiissssiioonn mmaappss ((ffrroomm tthhee WWFFCC33//IIRR pprrooggrraamm)),, wwiillll yyiieelldd aa rreessoollvveedd vviieeww ooff
tthhee qquueenncchhiinngg eevveennttss.. TThhiiss pprrooppoossaall eennaabblleess nneeww sscciieennccee ggooaallss iinn tthhiiss uunniiqquuee fifieelldd,, ggrreeaattllyy iinnccrreeaassiinngg iittss lleeggaaccyy
vvaalluuee  ffoorr  tthhee  aassttrroopphhyyssiiccaall  ccoommmmuunniittyy..
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TThhee  NNaattuurree  aanndd  OOrriiggiinn  ooff  CCoommppaacctt  HHiigghh--VVeelloocciittyy  CClloouuddss

AAnnddrreeww FFooxx

SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee  --  EESSAA
GGaallaaxxyy eevvoolluuttiioonn iiss ddrriivveenn bbyy tthhee eexxcchhaannggee ooff ggaass bbeettwweeeenn ddiisskkss aanndd tthhee ssuurrrroouunnddiinngg cciirrccuummggaallaaccttiicc mmeeddiiuumm..
TThhee pphhyyssiiccss ggoovveerrnniinngg tthhiiss eexxcchhaannggee ddeeppeennddss oonn ssmmaallll--ssccaallee ssttrruuccttuurree iinn tthhee ggaass.. TThhiiss ssttrruuccttuurree ccaann bbee
ssttuuddiieedd iinn ddeettaaiill iinn tthhee MMiillkkyy WWaayy hhaalloo,, wwhhiicchh hhoossttss aa ppooppuullaattiioonn ooff ~~220000 ppoooorrllyy uunnddeerrssttoooodd ccoommppaacctt hhiigghh--
vveelloocciittyy cclloouuddss ((CCHHVVCCss)) eeaacchh ssppaannnniinngg lleessss tthhaann ttwwoo ddeeggrreeeess oonn tthhee sskkyy.. AAllmmoosstt eevveerryytthhiinngg wwee kknnooww aabboouutt
CCHHVVCCss ccoommeess ffrroomm 2211 ccmm rraaddiioo oobbsseerrvvaattiioonnss.. TToo bbrrooaaddeenn oouurr uunnddeerrssttaannddiinngg aanndd ffuullllyy cchhaarraacctteerriizzee tthheeiirr
pprrooppeerrttiieess,, wwee pprrooppoossee aa UUVV aabbssoorrppttiioonn--lliinnee ssuurrvveeyy.. WWee hhaavvee sseelleecctteedd aa ssaammppllee ooff 55 CCHHVVCCss ffrroomm tthhee GGaallaaccttiicc
AAllll SSkkyy SSuurrvveeyy ((GGAASSSS)) aanndd iiddeennttiififieedd aa UUVV--bbrriigghhtt AAGGNN tthhaatt lliieess ddiirreeccttllyy bbeehhiinndd eeaacchh cclloouudd.. UUssiinngg HHSSTT//CCOOSS
oobbsseerrvvaattiioonnss wwee wwiillll ssttuuddyy tthhee CCHHVVCCss iinn aabbssoorrppttiioonn iinn aa wwiiddee rraannggee ooff UUVV mmeettaall lliinneess,, aalllloowwiinngg uuss ttoo pprroobbee
tthheeiirr mmeettaalllliicciittyy,, iioonniizzaattiioonn lleevveell,, dduusstt ccoonntteenntt,, aanndd kkiinneemmaattiiccss.. TTooggeetthheerr,, tthheessee mmeeaassuurreemmeennttss wwiillll pprroovviiddee kkeeyy
nneeww ccoonnssttrraaiinnttss oonn tthhee oorriiggiinn ooff CCHHVVCCss,, aalllloowwiinngg uuss ttoo ddiissccrriimmiinnaattee bbeettwweeeenn eexxttrraaggaallaaccttiicc oorriiggiinnss ((llooww
mmeettaalllliicciittiieess aanndd ssiimmppllee kkiinneemmaattiiccss)),, GGaallaaccttiicc oorriiggiinnss ((hhiigghh mmeettaalllliicciittiieess aanndd ccoommpplleexx kkiinneemmaattiiccss)) aanndd MMaaggeellllaanniicc
oorriiggiinnss ((iinntteerrmmeeddiiaattee mmeettaalllliicciittyy)).. FFiinnaallllyy,, tthhiiss pprrooppoossaall wwiillll eessttaabblliisshh eemmppiirriiccaall ccoonnssttrraaiinnttss oonn MMWW hhaalloo ggaass aatt
cclloouudd ssccaalleess tthhaatt aarree jjuusstt bbeeiinngg rreeaacchheedd bbyy ssttaattee--ooff--tthhee--aarrtt hhyyddrrooddyynnaammiiccaall ssiimmuullaattiioonnss ooff tthhee cciirrccuummggaallaaccttiicc
mmeeddiiuumm..

WWee aallssoo rreeqquueesstt GGrreeeenn BBaannkk TTeelleessccooppee 2211 ccmm ppooiinnttiinnggss iinn eeaacchh AAGGNN ddiirreeccttiioonn uunnddeerr tthhee jjooiinntt HHSSTT//NNRRAAOO
ccaatteeggoorryy  ttoo  oobbttaaiinn  tthhee  rreeffeerreennccee  HH  II  ccoolluummnn  ddeennssiittiieess  aatt  hhiigghh  ssppaattiiaall  rreessoolluuttiioonn  aanndd  sseennssiittiivviittyy..
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UUVV  SSppeeccttrroossccooppiicc  SSiiggnnaattuurreess  ffrroomm  TTyyppee  IIbbnn  SSuuppeerrnnoovvaaee  SSttrroonnggllyy  IInntteerraaccttiinngg
wwiitthh  aa  CCiirrccuummsstteellllaarr  MMeeddiiuumm

OOrrii FFooxx

SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee
TTyyppee IIbbnn ssuuppeerrnnoovvaaee ((SSNNee IIbbnn)) aarree aa rraarree ((<<11%%)) ccoorree--ccoollllaappssee SSNN ssuubbccllaassss tthhaatt eexxhhiibbiittss hhyyddrrooggeenn--ppoooorr ((ee..gg..,,
ssttrriippppeedd--eennvveellooppee TTyyppee IIbb)) ssppeeccttrraa ddoommiinnaatteedd bbyy nnaarrrrooww hheelliiuumm ffeeaattuurreess tthhaatt aarriissee ffrroomm aa ssllooww--mmoovviinngg,, pprree--
eexxiissttiinngg,, ddeennssee cciirrccuummsstteellllaarr mmeeddiiuumm ((CCSSMM)).. CCoommppaarreedd ttoo ootthheerr SSNN ssuubbccllaasssseess,, tthhee lliigghhtt ccuurrvveess tteenndd ttoo bbee
bbrriigghhtteerr aanndd rriissee//ddeecclliinnee ffaasstteerr.. TThheessee uunniiqquuee pprrooppeerrttiieess lleeaavvee aa nnuummbbeerr ooff oouuttssttaannddiinngg uunnkknnoowwnnss,, ssuucchh aass
pprrooggeenniittoorr ssyysstteemm aanndd ppoowweerriinngg mmeecchhaanniissmm.. IInnccrreeaassiinngg tthhee iinnttrriigguuee,, SSNNee IIbbnn aarree nnooww lliinnkkeedd ttoo aann eevveenn lleesssseerr
wweellll--kknnoowwnn sseett ooff eexxpplloossiioonnss kknnoowwnn aass FFaasstt BBlluuee OOppttiiccaall TTrraannssiieennttss ((FFBBOOTTss)),, wwhhiicchh hhaavvee bbeeeenn ssuuggggeesstteedd ttoo
hhaarrbboorr ttiiddaall ddiissrruuppttiioonn eevveennttss aanndd//oorr mmaaggnneettaarrss.. TThhee UUVV ooffffeerrss aann ooppppoorrttuunniittyy ttoo ddeetteerrmmiinnee tthhee ttrruuee nnaattuurree
ooff tthhee SSNN IIbbnn ssuubbccllaassss ggiivveenn iittss sseennssiittiivviittyy ttoo ssppeeccttrraall lliinnee ddiiaaggnnoossttiiccss tthhaatt ccaann ccoonnssttrraaiinn tthhee pprrooggeenniittoorr mmaassss--
lloossss hhiissttoorryy aanndd CCNNOO pprroocceessssiinngg.. YYeett ggiivveenn tthhee llooww rraatteess aanndd ffaasstt ddeecclliinnee ooff SSNNee IIbbnn ((aanndd FFBBOOTTss)),, UUVV
ssppeeccttrroossccooppyy iiss lliimmiitteedd ttoo jjuusstt ttwwoo SSNNee IIbbnn ((aanndd zzeerroo FFBBOOTTss)),, aanndd tthheessee ssppeeccttrraa aarree ooff lliimmiitteedd uussee bbeeccaauussee
tthheeyy ((aa)) ddoo nnoott eexxtteenndd iinnttoo tthhee ffaarr--UUVV aanndd ((bb)) aarree eeiitthheerr llooww--rreessoolluuttiioonn oorr llooww ssiiggnnaall--ttoo--nnooiissee rraattiioo.. HHeerree wwee
pprrooppoossee aa ddiissrruuppttiivvee TTooOO wwiitthh HHSSTT//SSTTIISS ttoo oobbttaaiinn 22 eeppoocchhss ooff UUVV ssppeeccttrraa ooff aa SSNN IIbbnn wwiitthhiinn 225500 MMppcc.. TThhiiss
pprrooggrraamm wwiillll nnoott oonnllyy ddiissttiinngguuiisshh bbeettwweeeenn tthhee TTyyppee IIbbnn pprrooggeenniittoorrss aanndd ppoowweerriinngg mmeecchhaanniissmmss,, bbuutt wwiillll aallssoo
pprroovviiddee cclluueess aabboouutt tthhee nnaattuurree ooff FFBBOOTTss.. CCooiinncciiddiinngg wwiitthh CCyyccllee 2277''ss UUVV IInniittiiaattiivvee,, tthhiiss pprrooggrraamm ooppeennss uupp nneeww
pphhaassee  ssppaaccee  iinn  oouurr  ssttuuddyy  ooff  tthhee  pprrooggeenniittoorr  aanndd  eexxpplloossiioonn  cchhaarraacctteerriissttiiccss  ooff  tthhee  SSNN  IIbbnn  ssuubbccllaassss..
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CCyyccllee  2277  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: AARR
GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  IIGGMM

IIDD:: 1155779955
SSeellff--CCoonnssiisstteenntt  MMeettaalllliicciittiieess  iinn  tthhee  GGaallaaccttiicc  HHaalloo

DDaavviidd FFrreenncchh

SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee
WWee pprrooppoossee aa nneeww tteecchhnniiqquuee ffoorr ddeetteerrmmiinniinngg ggaass--pphhaassee mmeettaalllliicciittyy mmeeaassuurreemmeennttss iinn tthhee GGaallaaccttiicc hhaalloo tthhaatt iiss
iinnddeeppeennddeenntt ooff bbeeaamm--ssmmeeaarriinngg eeffffeeccttss.. BBeeaamm ssmmeeaarriinngg eeffffeeccttss rreessuulltt ffrroomm ccoommbbiinniinngg rraaddiioo 2211 ccmm HHII eemmiissssiioonn
mmeeaassuurreemmeennttss wwiitthh UUVV mmeettaall--aabbssoorrppttiioonn mmeeaassuurreemmeennttss.. TThhiiss ccaann lleeaadd ttoo ssyysstteemmaattiicc eerrrroorrss iinn mmeettaalllliicciittyy
eessttiimmaatteess tthhaatt pprreevveenntt aaccccuurraattee ccoommppaarriissoonnss ttoo tthheeoorreettiiccaall pprreeddiiccttiioonnss aanndd eexxttrraaggaallaaccttiicc mmeeaassuurreemmeennttss.. OOuurr
nneeww tteecchhnniiqquuee iinnsstteeaadd uusseess FFaarr UUllttrraavviioolleett SSppeeccttrroossccooppiicc EExxpplloorreerr ((FFUUSSEE)) ddaattaa ccoovveerriinngg tthhee ffuullll LLyymmaann
aabbssoorrppttiioonn sseerriieess ttoo mmeeaassuurree HHII wwiitthhoouutt rreellyyiinngg oonn 2211 ccmm oobbsseerrvvaattiioonnss.. OOuurr ppiilloott ssttuuddyy fifinnddss ssyysstteemmaattiiccaallllyy
lloowweerr HHII ccoolluummnnss ffrroomm UUVV mmeeaassuurreemmeennttss tthhaann ffrroomm 2211 ccmm mmeeaassuurreemmeenntt.. WWhheenn ccoommbbiinniinngg wwiitthh HHSSTT
mmeeaassuurreemmeennttss ooff mmeettaallss,, tthhee pprreelliimmiinnaarryy rreessuullttss iinnddiiccaattee tthhaatt tthhee mmeettaalllliicciittyy ooff GGaallaaccttiicc hhaalloo cclloouuddss ccoouulldd bbee
uunnddeerreessttiimmaatteedd bbyy aatt lleeaasstt aa ffaaccttoorr ooff 22.. HHeerree wwee pprrooppoossee ttoo ccoonnfifirrmm tthheessee ppootteennttiiaallllyy iimmppoorrttaanntt rreessuullttss vviiaa
aann aannaallyyssiiss ooff 4411 aarrcchhiivvaall HHSSTT CCOOSS oorr SSTTIISS ssiigghhttlliinneess wwiitthh ccoommpplleemmeennttaarryy FFUUSSEE aanndd 2211 ccmm rraaddiioo ddaattaa.. WWee
pprrooppoossee mmeeaassuurreemmeennttss ooff OOII 11330022 aanndd SSIIII 11225599,, 11225533,, 11225500 aabbssoorrppttiioonn ffrroomm wwhhiicchh wwee wwiillll mmeeaassuurree tthhee
ooxxyyggeenn aanndd ssuullffuurr aabbuunnddaanncceess iinn IIVVCCss aanndd HHVVCCss wwiitthh bbootthh UUVV aanndd rraaddiioo HHII mmeeaassuurreemmeennttss.. WWiitthh tthhiiss ssaammppllee
wwee wwiillll qquuaannttiiffyy tthhee rreelliiaabbiilliittyy ooff rraaddiioo--bbaasseedd mmeettaalllliicciittiieess.. IIff ccoonnfifirrmmeedd,, tthhee ooffffsseett bbeettwweeeenn rraaddiioo--ddeerriivveedd aanndd
UUVV--ddeerriivveedd mmeettaalllliicciittiieess wwoouulldd hhaavvee ssiiggnniifificcaanntt iimmpplliiccaattiioonnss oonn tthhee oorriiggiinn ooff HHVVCCss aanndd IIVVCCss aanndd oonn hhooww tthheessee
llooccaall  ssttrruuccttuurreess  rreellaattee  ttoo  eexxttrraaggaallaaccttiicc  cciirrccuummggaallaaccttiicc  aabbssoorrbbeerrss..
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
PPllaanneettss  aanndd  PPllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 1155996699
EExxpplloorriinngg  tthhee  rreellaattiioonn  bbeettwweeeenn  aaeerroossooll  ffoorrmmaattiioonn  aanndd  tteemmppeerraattuurree  wwiitthh  tthhee
TTEESSSS  hhoott--NNeeppttuunnee  HHDD  221199666666bb

GGuuaannggwweeii FFuu

UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaarryyllaanndd
TThhee aattmmoosspphheerreess ooff NNeeppttuunnee--ssiizzee ((22--66 EEaarrtthh rraaddiiii)) ppllaanneettss aarree ppoooorrllyy uunnddeerrssttoooodd mmaaiinnllyy dduuee ttoo tthhee
ddeeggeenneerraaccyy bbeettwweeeenn ccoommppoossiittiioonn aanndd hhiigghh--aallttiittuuddee aaeerroossoollss.. PPaasstt ssttuuddiieess hhaavvee ttrriieedd ttoo rreessoollvvee tthhiiss ddeeggeenneerraaccyy
aanndd uunnddeerrssttaanndd tthhee aaeerroossooll ffoorrmmaattiioonn pprroocceesssseess uussiinngg ssttaattiissttiiccaall mmeetthhooddss.. AA rreecceennttllyy ffoouunndd ppootteennttiiaall
ccoorrrreellaattiioonn bbeettwweeeenn eeqquuiilliibbrriiuumm tteemmppeerraattuurree aanndd wwaatteerr aabbssoorrppttiioonn aammpplliittuuddee iinnddiiccaatteess aa ppoossssiibbllee ddeeccrreeaassee
aaeerroossooll ffoorrmmaattiioonn aass ppllaanneettss bbeeccoommee hhootttteerr.. HHoowweevveerr,, dduuee ttoo tthhee vveerryy lliimmiitteedd ssaammppllee ssiizzee ((~~66)) wwiitthh oonnllyy 22
wwaarrmm ((>>885500KK)) ppllaanneettss ssoo ffaarr sshhoowwiinngg aannyy wwaatteerr ssppeeccttrraall ffeeaattuurreess,, tthhiiss ppoossssiibbllee ccoorrrreellaattiioonn iiss eexxttrreemmeellyy
ssttaattiissttiiccaallllyy  ffrraaggiillee..  

WWee pprrooppoossee ttoo oobbsseerrvvee HHDD 221199666666bb,, aa hhoott--NNeeppttuunnee rreecceennttllyy ddiissccoovveerreedd bbyy TTEESSSS.. IIttss hhiigghh eeqquuiilliibbrriiuumm
tteemmppeerraattuurree ((~~11007733KK)) aanndd iiddeeaall rraaddiiuuss ((44..7711 EEaarrtthh rraaddiiii)) mmaakkee iitt aa pprriimmee ttaarrggeett ttoo tteesstt oouurr ccuurrrreenntt
uunnddeerrssttaannddiinngg ooff tthhee rreellaattiioonnsshhiipp bbeettwweeeenn tteemmppeerraattuurree aanndd aaeerroossooll ffoorrmmaattiioonn.. WWhhiillee aa pprroommiinneenntt wwaatteerr
ssppeeccttrraa ffeeaattuurreess wwiillll ccoonnfifirrmm tthhaatt hhootttteerr ppllaanneettss hhaavvee cclleeaarr aattmmoosspphheerreess aanndd iimmpprroovvee tthhee ttaarrggeett sseelleeccttiioonnss ffoorr
ffuuttuurree JJWWSSTT oobbsseerrvvaattiioonnss,, aa ffeeaattuurreelleessss flflaatt ssppeeccttrruumm ccaann aallssoo pprroovviiddee nneeww oobbsseerrvvaattiioonnaall iinnssiigghhttss iinnttoo
aaeerroossoollss  ffoorrmmaattiioonnss..

WWee ppllaann ttoo oobbsseerrvvee HHDD 221199666666bb uussiinngg HHSSTT//WWFFCC33 ffoorr aa ttoottaall ooff 66 vviissiittss wwiitthh 33 iinn GG110022 aanndd 33 iinn GG114411 ggrriissmm
ttoo oobbttaaiinn aa hhiigghh SS//NN ttrraannssmmiissssiioonn ssppeeccttrruumm.. WWiitthh aaddddiittiioonnaall wwaavveelleennggtthh ccoovveerraaggee ffrroomm GG110022,, wwee wwiillll bbee aabbllee
ttoo pprreecciisseellyy ccoonnssttrraaiinn tthhee mmeettaalllliicciittyy aanndd tthhee cclloouuddttoopp pprreessssuurree wwiitthhoouutt ddeeggeenneerraaccyy.. IInn aaddddiittiioonn,, GG110022 aalllloowwss
ffoorr ddeetteeccttiinngg ppoossssiibbllee hheelliiuumm eessccaappee ffrroomm tthhee uuppppeerr aattmmoosspphheerree bbyy sseeaarrcchhiinngg ffoorr eexxcceessss eemmiissssiioonn ffrroomm tthhee
1100883300  aannggssttrroomm  hheelliiuumm  ttrriipplleett  lliinneess..
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RReessoollvviinngg  tthhee  AAsstteerrooiidd--bbeelltt  ooff  tthhee  FFoommaallhhaauutt  ppllaanneettaarryy  ssyysstteemm

AAnnddrraass GGaassppaarr

UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa
AAss wwee cceelleebbrraattee tthhee ddiissccoovveerryy ooff tthhoouussaannddss ooff eexxooppllaanneettss,, wwee nneeeedd ttoo rreeflfleecctt oonn vviirrttuuaallllyy aallll ooff tthheemm llyyiinngg iinn
ppllaanneettaarryy ssyysstteemmss vvaassttllyy ddiiffffeerreenntt tthhaann oouurr oowwnn.. TThhee iinniittiiaall aarrcchhiitteeccttuurreess ooff ppllaanneettaarryy ssyysstteemmss mmuusstt rreeflfleecctt
llaawwss ooff pphhyyssiiccss aanndd cchheemmiissttrryy,, ssuucchh aass tthhee iinnflfluueennccee ooff HH22OO aanndd CCOO iiccee lliinneess.. HHooww ddoo ssiimmiillaarr bbeeggiinnnniinnggss
eevvoollvvee iinnttoo ddiissssiimmiillaarr eennddss?? AAnnsswweerrss ddeemmaanndd aa ddeettaaiilleedd uunnddeerrssttaannddiinngg ooff aallll tthhee ccoonnssttiittuueennttss ooff ppllaanneettaarryy
ssyysstteemmss,, ooff wwhhiicchh ddeebbrriiss ddiisskkss aarree tthhee mmoosstt rreeaaddiillyy ssttuuddiieedd.. TThhee mmoosstt ffaavvoorraabbllee ooppppoorrttuunniittyy lliieess wwiitthh
FFoommaallhhaauutt.. NNoott oonnllyy iiss iitt tthhee sseeccoonndd--cclloosseesstt bbrriigghhtt ddeebbrriiss ddiisskk ssyysstteemm ((ttiieedd wwiitthh VVeeggaa)),, bbuutt tthhee lleevveell ooff
oobbsseerrvvaabbllee ddeettaaiillss iiss aaiiddeedd bbyy tthhee hhiigghh lluummiinnoossiittyy ooff tthhee ssttaarr,, rreessuullttiinngg iinn ddiisskk ffeeaattuurreess llyyiinngg 44 ttiimmeess ffuurrtthheerr
oouutt tthhaann tthheeyy wwoouulldd aarroouunndd aa ssoollaarr--ttyyppee ssttaarr aatt tthhee eeqquuiivvaalleenntt sstteellllaarr iinnssoollaattiioonn.. HHSSTT iimmaaggiinngg,, ssppaaccee IIRR
mmiissssiioonnss,, aanndd ggrroouunnddbbaasseedd rraaddiioo oobbsseerrvvaattiioonnss hhaavvee rreessoollvveedd tthhee oouutteerr KKuuiippeerr--bbeelltt--aannaalloogg ooff tthhee ssyysstteemm
eexxqquuiissiitteellyy wweellll.. HHoowweevveerr,, eevvoolluuttiioonn iinn tthheessee oouutteerr oorrbbiittss pprroocceeeeddss sslloowwllyy.. WWee mmuusstt bboorree iinn oonn tthhee rreeggiioonnss
iinnssiiddee  tthhee  ssnnooww  lliinnee  ttoo  ffuurrtthheerr  ssttuuddyy  ppllaanneettaarryy  ssyysstteemm  eevvoolluuttiioonn..
  
DDuuee ttoo tthhee tteecchhnniiccaall cchhaalllleennggeess,, tthheerree aarree nnoo rreessoollvveedd iimmaaggeess ooff tthheessee iinnnneerr rreeggiioonnss aarroouunndd aannyy ssttaarrss ((ootthheerr
tthhaann tthhee SSuunn)).. WWee pprrooppoossee ttoo ssppaattiiaallllyy rreessoollvvee tthhiiss ddoommaaiinn ooff tthhee FFoommaallhhaauutt ssyysstteemm,, oonnee ooff oonnllyy tthhrreeee wwhheerree
tthhiiss iiss ppoossssiibbllee wwiitthh ccuurrrreenntt tteecchhnnoollooggyy.. WWee wwiillll:: ((11)) tteesstt wwhheetthheerr tthheerree iiss aann AAsstteerrooiidd--aannaalloogg bbeelltt nneeaarr
FFoommaallhhaauutt''ss HH22OO iicceelliinnee;; ((22)) sseeaarrcchh ffoorr tthhee iinnflfluueennccee ooff uunnsseeeenn ppllaanneettss;; aanndd ((33)) ccoonnssttrraaiinn ggrraaiinn pprrooppeerrttiieess,,
pprroovviiddiinngg  nneeww  iinnppuuttss  ttoo  ddeebbrriiss  ddiisskk  tthheeoorryy..
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IImmaaggiinngg  ppllaanneettaarryy  ppeerrttuurrbbaattiioonnss  iinn  tthhee  eeppssiilloonn  EErriiddaannii  ddeebbrriiss  ddiisskk

AAnnddrraass GGaassppaarr

UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa
WWiitthh aa JJuuppiitteerr--lliikkee eexxooppllaanneett iinn aann oorrbbiitt ssiimmiillaarr ttoo tthhaatt ooff JJuuppiitteerr iittsseellff ((MMaawweett eett aall.. 22001199)) aanndd aann aasstteerrooiidd--
aannaalloogg bbeelltt jjuusstt iinntteerriioorr ttoo iitt ((SSuu eett aall.. 22001177)),, eeppss EErriiddaannii ((00..88 MMssuunn,, 440000--880000 MMyyrr oolldd)) hhaass aa ffaasscciinnaattiinngg
rreesseemmbbllaannccee ttoo oouurr eexxppeeccttaattiioonnss ffoorr aa mmuucchh yyoouunnggeerr SSoollaarr SSyysstteemm.. IItt aallssoo hhaass aann uunnuussuuaall iinntteerrmmeeddiiaattee ddeebbrriiss
bbeelltt,, wwiitthh cchhaarraacctteerriissttiiccss ddeedduucceedd ffrroomm mmooddeelliinngg tthhee ssppeeccttrraall eenneerrggyy ddiissttrriibbuuttiioonn ooff tthhee eennttiirree ssttaarr--pplluuss--ddeebbrriiss--
ddiisskk ssyysstteemm iinn tthhee mmiidd--iinnffrraarreedd.. TThhiiss bbeelltt aappppeeaarrss ttoo eexxtteenndd oovveerr tthhee rreeggiioonn ffrroomm ~~ 88 ttoo ~~ 2200 AAUU,,
ccoorrrreessppoonnddiinngg ttoo tthhee oorrbbiittss ooff UUrraannuuss aanndd NNeeppttuunnee iinn tthhee ssoollaarr ssyysstteemm,, bbuutt iitt iiss ccuurrrreennttllyy uunnrreessoollvveedd.. TThheerree iiss
aallssoo aann oouutteerr bbeelltt aatt ~~ 6600 AAUU sseeeenn iinn tthhee ffaarr iinnffrraarreedd aanndd mmmm--wwaavvee.. AAtt aa ddiissttaannccee ooff oonnllyy 33..22 ppcc,, tthhiiss
ssyysstteemm ooffffeerrss aa uunniiqquuee ooppppoorrttuunniittyy ttoo ssttuuddyy aann eexxooppllaanneettaarryy ssyysstteemm aatt hhiigghh pphhyyssiiccaall rreessoolluuttiioonn.. WWee pprrooppoossee
ttoo iimmaaggee tthhee iinntteerrmmeeddiiaattee aanndd oouutteerr bbeellttss aatt hhiigghh ssiiggnnaall ttoo nnooiissee aanndd rreessoolluuttiioonn ooff ~~ 00..22 AAUU.. TThhee HHSSTT//SSTTIISS
iimmaaggeess wwiillll pprroobbee tthhee ggrraavviittaattiioonnaall iinnflfluueennccee ooff uunnsseeeenn ppllaanneettss oonn tthhee iinntteerrmmeeddiiaattee aanndd oouutteerr bbeellttss,, aanndd
ccoonnssttrraaiinn tthhee ggrraaiinn pprrooppeerrttiieess aatt tthheessee llooccaattiioonnss.. TThhee iinntteerrmmeeddiiaattee bbeelltt iinn ppaarrttiiccuullaarr iiss lliikkeellyy ttoo bbee hhiigghhllyy
ssttrruuccttuurreedd dduuee ttoo ssccuullppttiinngg bbyy uunnsseeeenn ppllaanneettss iinn oorrbbiittss bbeettwweeeenn tthhaatt ooff tthhee JJuuppiitteerr--lliikkee oonnee aanndd tthhee oouutteerr
KKuuiippeerr--lliikkee bbeelltt.. TThhiiss ssttuuddyy wwiillll tteesstt iinnddiirreeccttllyy ffoorr tthhee pprreesseennccee ooff ppllaanneettss ffaarr bbeellooww oouurr ccuurrrreenntt lliimmiittss ffoorr ddiirreecctt
ddeetteeccttiioonn aanndd ssuubbssttaannttiiaallllyy aaddvvaannccee oouurr uunnddeerrssttaannddiinngg ooff ddeebbrriiss ddiisskkss iinn ggeenneerraall,, aass wweellll aass rreevveeaalliinngg
pprroocceesssseess  tthhaatt  mmaayy  hhaavvee  sshhaappeedd  tthhee  eeaarrllyy  SSoollaarr  SSyysstteemm..
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CCyyccllee  2277  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: AARR
PPllaanneettss  aanndd  PPllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 1155779966
CCoommppoossiittiioonn  DDeeppeennddeenntt  MMoolleeccuullaarr  OOppaacciittyy  DDaattaabbaassee  ffoorr  HHiigghh--MMeettaalllliicciittyy
EExxooppllaanneett  AAttmmoosspphheerreess

EEhhssaann GGhhaarriibb  NNeezzhhaadd

AArriizzoonnaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy
PPllaanneett ffoorrmmaattiioonn mmooddeellss ssuuggggeesstt bbrrooaadd ccoommppoossiittiioonnaall ddiivveerrssiittyy iinn tthhee ssuuppeerr--EEaarrtthh ttoo ssuubb--NNeeppttuunnee rreeggiimmee,, wwiitthh
aa hhiigghh lliikkeelliihhoooodd ffoorr llaarrggee aattmmoosspphheerriicc mmeettaall ccoonntteenntt ((110000--11000000xxSSoollaarr)).. WWiitthh tthhiiss ccoommeess tthhee pprreevvaalleennccee ooff
nnuummeerroouuss ppllaauussiibbllee bbuullkk aattmmoosspphheerriicc ccoonnssttiittuueennttss iinncclluuddiinngg HH22OO,, CCOO,, CCOO22,, CCHH44,, aanndd NN22.. GGiivveenn tthhiiss
ccoommppoossiittiioonnaall ddiivveerrssiittyy tthheerree iiss aa ccrriittiiccaall nneeeedd ttoo iinnvveessttiiggaattee tthhee iinnflfluueennccee ooff tthhee bbaacckkggrroouunndd ggaass oonn tthhee
bbrrooaaddeenniinngg ooff tthhee mmoolleeccuullaarr ooppaacciittiieess aanndd tthhee ssuubbsseeqquueenntt iinnflfluueennccee oonn oobbsseerrvveedd ssppeeccttrraa.. TThhiiss ffoorreeiiggnn
bbrrooaaddeenniinngg ccaann bbeeccoommee ssiiggnniifificcaanntt aanndd tthhee nneeaarr uunniivveerrssaall uussee ooff HH22//HHee oorr ""aaiirr"" bbrrooaaddeenniinngg iiss nnoo lloonnggeerr
aapppprroopprriiaattee..      
TToo eexxpplloorree tthhiiss eeffffeecctt,, wwee pprrooppoossee ttoo 11)) ggeenneerraattee aann ooppaacciittyy ddaattaabbaassee ffoorr kkeeyy aattmmoosspphheerriicc aabbssoorrbbeerrss ((ii..ee..,,
HH22OO,, CCHH44,, CCOO22,, aanndd CCOO)) bbrrooaaddeenneedd bbyy ""SSeellff"" oorr ffoorreeiiggnn bbrrooaaddeenneerrss ((ee..gg..,, HH22OO bbyy HH22OO oorr HH22OO bbyy CCOO22)),, 22))
ddeetteerrmmiinnee tthhee iimmppaacctt ooff mmiixxttuurreess ooff bbrrooaaddeenneerrss ((ee..gg..,, HH22OO aanndd CCHH44 bbrrooaaddeenniinngg ooff CCOO22)) oonn tthhee ooppaacciittyy ddaattaa
((aabbssoorrppttiioonn ccrroossss sseeccttiioonnss)) aanndd 33)) iinnccoorrppoorraattee tthheessee ccoommppoossiittiioonn--ddeeppeennddeenntt ooppaacciittiieess iinnttoo eexxooppllaanneett
aattmmoosspphheerree mmooddeelliinngg ttoooollss ttoo rree--iinntteerrpprreett aanndd eevvaalluuaattee aarrcchhiivvaall HHSSTT ddaattaa aanndd mmaakkee pprreeddiiccttiioonnss ffoorr ffuuttuurree HHSSTT
oobbsseerrvvaattiioonnss  ooff  tthheessee  wwoorrllddss..
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SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::
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CCyyccllee  2277  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  IIGGMM

IIDD:: 1155994499
LLyymmaann  CCoonnttiinnuuuumm  EEssccaappee  iinn  HHiigghh  DDeefifinniittiioonn

MMiicchhaaeell GGllaaddddeerrss

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CChhiiccaaggoo
WWee pprrooppoossee aa ddeettaaiilleedd iimmaaggiinngg pprrooggrraamm ttaarrggeettiinngg LLyymmaann ccoonnttiinnuuuumm ((LLyyCC)) eessccaappee ffrroomm tthhee bbrriigghhtteesstt ssttrroonnggllyy
lleennsseedd aarrcc iinn tthhee eennttiirree sskkyy:: tthhee zz==22..3399 ""SSuunnbbuurrsstt AArrcc"".. AArrcchhiivveedd 33--oorrbbiitt FF227755WW iimmaaggiinngg ooff tthhiiss ssoouurrccee
sshhoowwss tthhaatt iitt iiss ccooppiioouussllyy eemmiittttiinngg LLyyCC pphhoottoonnss,, wwiitthh aa lliinnee--ooff--ssiigghhtt eessccaappee ffrraaccttiioonn,, mmeeaassuurreedd ffrroomm aa ddoozzeenn
iimmaaggeess ooff aa ssiinnggllee eemmiittttiinngg cclluummpp,, ooff 7733%%.. WWee pprrooppoossee ttoo ssttuuddyy tthhee mmeecchhaanniissmm ooff LLyyCC eessccaappee iinn tthhiiss kkeeyy
oobbjjeecctt wwiitthh aa mmuucchh ddeeeeppeerr ((2266 nneeww oorrbbiittss)) LLyyCC iimmaaggee,, aanndd 1166 oorrbbiittss ooff pprriimmaarriillyy nnaarrrroowwbbaanndd iimmaaggiinngg tthhaatt wwiillll
yyiieelldd ffuullll HHSSTT rreessoolluuttiioonn mmaappss ooff LLyy--aallpphhaa,, [[OOIIII]],, [[OOIIIIII]] aanndd HH--bbeettaa.. TThheessee iimmaaggeess wwiillll ccoommpplleemmeenntt aann eexxtteennssiivvee
eexxiissttiinngg lliibbrraarryy ooff ssppeeccttrraa ssaammpplliinngg tthhee aarrcc,, wwiitthh rreessoolluuttiioonn uupp ttoo RR==3300000000,, iinn tthhee rreessttffrraammee UUVV aanndd ooppttiiccaall..
WWiitthh tthheessee ddaattaa,, wwee wwiillll mmeeaassuurree tthhee mmoorrpphhoollooggyy ooff LLyyCC eessccaappee iinn tthhiiss ssoouurrccee:: ddoo aallll ooff tthhee iioonniizziinngg pphhoottoonnss
ccoommee aanniissoottrrooppiiccaallllyy ffrroomm aa ssiinnggllee uunnrreessoollvveedd cclleeaarr cchhaannnneell ffrroomm tthhaatt cclluummpp,, oorr aarree tthheeyy lleeaakkiinngg mmoorree bbrrooaaddllyy
((aanndd iissoottrrooppiiccaallllyy)) ffrroomm iitt?? DDoo ootthheerr cclluummppyy ssttrruuccttuurreess iinn tthhee ssoouurrccee aallssoo ccoonnttrriibbuuttee LLyyCC pphhoottoonnss,, aatt aa lleesssseerr
lleevveell uunnddeetteecctteedd iinn tthhee ccuurrrreenntt sshhaallllooww ddaattaa?? TThhee ccoommpplleemmeennttaarryy eemmiissssiioonn lliinnee mmaappss wwiillll ccoonnnneecctt tthhee
ddeetteecctteedd LLyyCC eessccaappee ttoo ootthheerr ssppeeccttrraall pprrooppeerrttiieess tthhaatt hhaavvee bbeeeenn flflaaggggeedd aass kkeeyy oobbsseerrvvaabblleess ffoorr JJWWSSTT:: tthhee
[[OOIIIIII]]//[[OOIIII]] rraattiioo aanndd tthhee eessccaappee ffrraaccttiioonn aanndd mmoorrpphhoollooggyy ooff LLyyAA.. TThhee ccoommbbiinnaattiioonn ooff ssttrroonngg lleennssiinngg aanndd HHSSTT
wwiillll ooffffeerr eexxqquuiissiittee ssppaattiiaall rreessoolluuttiioonn,, eeaassiillyy aass sshhaarrpp aass 5500 ppaarrsseeccss iinn tthhee ssoouurrccee,, ffoorr tthheessee tteessttss.. TThhee
SSuunnbbuurrsstt AArrcc iiss aann eexxttrraaoorrddiinnaarryy oobbjjeecctt,, aanndd tthhee ddaattaa wwee pprrooppoossee wwiillll eennsshhrriinnee iitt aass aa ffuunnddaammeennttaall rreeffeerreennccee
ffoorr  mmooddeelliinngg  aanndd  uunnddeerrssttaannddiinngg  LLyyCC  eessccaappee  ffoorr  yyeeaarrss  ttoo  ccoommee..
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CCyyccllee  2277  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1155886633
UUVV  ttoo  NNIIRR  SSttuuddyy  ooff  tthhee  tthhee  FFiirrsstt  RRoobbuusstt  PPuullssaattiioonnaall  oorr  PPaaiirr  IInnssttaabbiilliittyy
SSuuppeerrnnoovvaa  aanndd  iittss  LLooww  MMeettaalllliicciittyy  EEnnvviirroonnmmeenntt

SSeebbaassttiiaann GGoommeezz

HHaarrvvaarrdd  UUnniivveerrssiittyy
SSNN22001166iieett iiss aann uunnpprreecceeddeenntteedd ssuuppeerrnnoovvaa iinn tteerrmmss ooff iittss tteemmppoorraall eevvoolluuttiioonn,, ssppeeccttrraa,, aanndd eennvviirroonnmmeenntt.. TThhee
lliigghhtt ccuurrvvee eexxhhiibbiittss ttwwoo ddiissttiinncctt ppeeaakkss sseeppaarraatteedd bbyy 110000 ddaayyss,, aanndd sslloowwllyy ddeecclliinnee bbyy oonnllyy 55 mmaagg iinn 22..55 yyeeaarrss..
TThhee ssppeeccttrraa aarree ddoommiinnaatteedd bbyy aa bblluuee ccoonnttiinnuuuumm aanndd llooww vveelloocciittyy ccaallcciiuumm aanndd ooxxyyggeenn lliinneess wwiitthh aann uunnuussuuaallllyy
hhiigghh CCaa//OO rraattiioo,, bbuutt llaacckk hhyyddrrooggeenn oorr hheelliiuumm.. TThhee SSNN iiss llooccaatteedd aatt aann uunnuussuuaallllyy llaarrggee ooffffsseett ((1166 kkppcc,, 55
eeffffeeccttiivvee rraaddiiii)) ffrroomm aa llooww mmeettaalllliicciittyy ddwwaarrff ggaallaaxxyy ((00..11 ZZssuunn,, 33ee88 MMssuunn)).. MMooddeelliinngg ooff tthhee SSNN ddaattaa iinnddiiccaatteess
tthhaatt iitt iiss ppoowweerreedd bbyy iinntteerraaccttiioonn ooff 2200--8855 MMssuunn ooff eejjeeccttaa wwiitthh 3355 MMssuunn ooff HH//HHee--ffrreeee cciirrccuummsstteellllaarr mmaatteerriiaall
((CCSSMM)),, eejjeecctteedd iinn tthhee fifinnaall ddeeccaaddee bbeeffoorree eexxpplloossiioonn.. TThhuuss,, tthhee pprrooggeenniittoorr''ss CCOO ccoorree sshhoorrttllyy bbeeffoorree eexxpplloossiioonn
wwaass 5555--112200 MMssuunn,, ppllaacciinngg iitt iinn tthhee rreeggiimmee ooff ppuullssaattiioonnaall ppaaiirr iinnssttaabbiilliittyy oorr ppaaiirr iinnssttaabbiilliittyy eexxpplloossiioonnss,, ffuurrtthheerr
ssuuppppoorrtteedd bbyy tthhee llooww mmeettaalllliicciittyy.. TThhiiss iiss tthhee fifirrsstt rroobbuusstt ccaassee ffoorr ssuucchh aann oorriiggiinn bbaasseedd ddiirreeccttllyy oonn aa llaarrggee
pprrooggeenniittoorr mmaassss aanndd llooww mmeettaalllliicciittyy.. WWee rreeqquueesstt oobbsseerrvvaattiioonnss ooff tthhiiss uunnpprreecceeddeenntteedd SSNN ttoo aacchhiieevvee sseevveerraall
ggooaallss tthhaatt ccaann oonnllyy bbee ddoonnee wwiitthh HHSSTT:: ((ii)) ttrraacckk tthhee SSNN eemmiissssiioonn aatt >>11000000 ddaayyss ppoosstt eexxpplloossiioonn,, aass iitt ffaaddeess
bbeellooww ggrroouunndd--bbaasseedd ccaappaabbiilliittiieess,, ttoo ttrraacckk tthhee llaarrggee--ssccaallee CCSSMM;; ((iiii)) uussee NNIIRR ddaattaa ttoo sseeaarrcchh ffoorr tthhee fifirrsstt ttiimmee ffoorr
eevviiddeennccee ooff dduusstt ffoorrmmaattiioonn iinn HH//HHee--ppoooorr CCSSMM iinntteerraaccttiioonn;; ((iiiiii)) mmeeaassuurree tthhee UUVV bbrriigghhttnneessss ooff tthhee hhoosstt ggaallaaxxyy
ttoo pprreecciisseellyy ddeetteerrmmiinnee iittss ssttaarr ffoorrmmaattiioonn aaccttiivviittyy aanndd eessccaappee ffrraaccttiioonn ooff iioonniizziinngg rraaddiiaattiioonn;; aanndd ((iivv)) sseeaarrcchh ffoorr
aa ppootteennttiiaall uunnddeerrllyyiinngg ggaallaaxxyy aatt tthhee SSNN ppoossiittiioonn,, wwhhiicchh ffrroomm eexxiissttiinngg lliimmiittss wwiillll bbee <<11ee--33 LL**.. TThhiiss wwiillll bbee
aaccccoommpplliisshheedd  wwiitthh  44  oorrbbiittss  iinn  CCyyccllee  2277  aanndd  33  oorrbbiittss  iinn  CCyyccllee  2288..
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CCyyccllee  2277  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
MMaassssiivvee  BBllaacckk  HHoolleess  AAnndd  TThheeiirr  HHoosstt  GGaallaaxxiieess

IIDD:: 1155995500
22MMAASSSS  JJ1133226600339999++77002233446622::  OOnnee  ooff  tthhee  MMoosstt  LLuummiinnoouuss  QQuuaassaarrss  iinn  tthhee
UUnniivveerrssee??

AAnntthhoonnyy GGoonnzzaalleezz

UUnniivveerrssiittyy  ooff  FFlloorriiddaa
WWee rreeqquueesstt aa ssiinnggllee oorrbbiitt ooff WWFFCC33 iimmaaggiinngg ttoo ddiisscceerrnn wwhheetthheerr tthhee rreecceennttllyy ddiissccoovveerreedd qquuaassaarr 22MMAASSSS
JJ1133226600339999++77002233446622 ((zz==22..8888)) iiss oonnee ooff tthhee mmoosstt uullttrraalluummiinnoouuss qquuaassaarrss iinn tthhee UUnniivveerrssee,, oorr iiss iinnsstteeaadd aa
ssttrroonnggllyy--lleennsseedd ssyysstteemm tthhaatt iiss uunnrreessoollvveedd iinn ggrroouunndd--bbaasseedd aanndd GGaaiiaa iimmaaggiinngg.. IIff uunnlleennsseedd,, tthhee iinnffeerrrreedd aabbssoolluuttee
mmaaggnniittuuddee aatt 11445500 AAnnggssttrroommss iiss MM==--3300..66,, wwhhiicchh wwoouulldd mmaakkee tthhiiss tthhee tthhiirrdd mmoosstt lluummiinnoouuss qquuaassaarr kknnoowwnn ttoo
ddaattee.. IIff tthhee qquuaassaarr rreemmaaiinnss uunnrreessoollvveedd aatt HHSSTT//WWFFCC33 rreessoolluuttiioonn,, tthhiiss wwiillll eexxcclluuddee lleennssiinngg ffoorr ppllaauussiibbllee
ffoorreeggrroouunndd lleennss mmaasssseess.. IIff iitt iiss rreessoollvveedd,, tthheenn tthheessee oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll eennaabbllee uuss ttoo mmooddeell tthhee lleennss ssyysstteemm aanndd
ccoonnssttrraaiinn tthhee mmaaggnniifificcaattiioonn.. TThhiiss qquuaassaarr iiss pphhyyssiiccaallllyy iinntteerreessttiinngg iinn eeiitthheerr sscceennaarriioo ---- ffoorr pprroobbiinngg tthhee bbrriigghhtt
ttaaiill ooff tthhee QQSSOO lluummiinnoossiittyy ffuunnccttiioonn iiff uunnlleennsseedd,, oorr eellssee ffoorr eennaabblliinngg ffuuttuurree lleennssiinngg--bbaasseedd pprrooggrraammss,, ssuucchh aass
pprroobbiinngg  tthhee  ffoorreeggrroouunndd  IIGGMM  oonn  ssmmaallll  ssccaalleess..
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1155886644
IIss  tthhee  TTyyppee  IIcc  ssuuppeerrnnoovvaa  pprrooggeenniittoorr  WWSS3355  aa  wwhhiittee  ddwwaarrff  mmeerrggeerr  pprroodduucctt??

GGooeettzz GGrraaeeffeenneerr

UUnniivveerrssiittaatt  BBoonnnn,,  AArrggeellaannddeerr  IInnssttiittuuttee  ffoorr  AAssttrroonnoommyy
WWee pprrooppoossee ttoo oobbttaaiinn UUVV ssppeeccttrroossccooppyy ooff tthhee nneewwllyy ddiissccoovveerreedd eemmiissssiioonn--lliinnee ssttaarr WWSS3355 wwiitthh HHSSTT//SSTTIISS,, wwhhiicchh
wwaass ffoouunndd iinn tthhee cceenntteerr ooff aa hhyyddrrooggeenn--ffrreeee iinnffrraarreedd nneebbuullaa.. IIttss ppuurree CC--OO--NNee ssuurrffaaccee ccoommppoossiittiioonn,, hhiigghh ssuurrffaaccee
tteemmppeerraattuurree ooff 220000,,000000 KK,, aanndd lluummiinnoossiittyy ooff 4400,,000000 LLssuunn iimmppllyy iitt iiss aann iimmmmeeddiiaattee pprrooggeenniittoorr ooff aa TTyyppee IIcc
ssuuppeerrnnoovvaa.. OOppttiiccaall ssppeeccttrraa sshhooww aann uunnpprreecceeddeenntteedd,, ssuuppeerrnnoovvaa--lliikkee vveelloocciittyy ooff iittss wwiinndd,, 1166,,000000 kkmm//ss,, wwhhoossee
kkiinneettiicc eenneerrggyy eexxcceeeeddss tthhee pphhoottoonn eenneerrggyy iimmpplliieedd bbyy WWSS3355''ss lluummiinnoossiittyy.. TThhiiss aarrgguueess ffoorr tthhee wwiinndd aacccceelleerraattiioonn
bbeeiinngg aaiiddeedd bbyy aa ssttrroonngg mmaaggnneettiicc fifieelldd aanndd rraappiidd rroottaattiioonn.. IItt hhaass tthhuuss bbeeeenn ssuuggggeesstteedd tthhaatt WWSS3355 iiss tthhee rreessuulltt
ooff aa rreecceenntt wwhhiittee ddwwaarrff mmeerrggeerr eexxcceeeeddiinngg tthhee CChhaannddrraasseekkhhaarr mmaassss,, ccaauugghhtt dduurriinngg iittss bbrriieeff eevvoolluuttiioonn ffrroomm
mmeerrggiinngg ttoo ccoollllaappssee.. WWee aaiimm ttoo tteesstt tthhiiss sscceennaarriioo uussiinngg FFUUVV//NNUUVV ssppeeccttrraa ooff WWSS3355,, wwhhiicchh aallllooww ttoo aasssseessss tthhee
vveelloocciittyy pprroofifillee ooff iittss wwiinndd,, aanndd tthheerreebbyy pprroovviiddee aa cclleeaarr ddiiaaggnnoossttiicc ooff tthhee wwiinndd aacccceelleerraattiioonn mmeecchhaanniissmm.. TThhee
pprrooppoosseedd SSTTIISS UUVV ssppeeccttrroossccooppyy wwiillll ffuurrtthheerr pprroovviiddee uunnpprreecceeddeenntteedd iinnffoorrmmaattiioonn oonn tthhee ssuurrffaaccee cchheemmiiccaall
ccoommppoossiittiioonn tthhaatt iiss nnoott aacccceessssiibbllee ffrroomm ooppttiiccaall ssppeeccttrraa,, iinn ppaarrttiiccuullaarr oonn tthhee ssoo ffaarr uunnccoonnssttrraaiinneedd nneeoonn
aabbuunnddaannccee.. OOuurr rreessuullttss wwiillll sshheedd nneeww lliigghhtt oonn tthhee ffoorrmmaattiioonn ooff TTyyppee IIcc ssuuppeerrnnoovvaaee,, ccoonnssttrraaiinn tthhee oorriiggiinn ooff
TTyyppee IIaa ssuuppeerrnnoovvaaee iinn tthhee ddoouubbllee--ddeeggeenneerraattee sscceennaarriioo,, aanndd ttrriiaall tthhee iiddeeaa ooff ggeenneerraattiinngg ssttrroonngg mmaaggnneettiicc fifieellddss
iinn  sstteellllaarr  mmeerrggeerrss..
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CCyyccllee  2277  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

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

IIDD:: 1155997700
RReeccaalliibbrraattiinngg  SSMMBBHH  SSccaalliinngg  RReellaattiioonnss  wwiitthh  UUllttrraavviioolleett  SSEEDDss  ooff  RReevveerrbbeerraattiioonn--
MMaappppeedd  AAGGNN

CCaatthheerriinnee GGrriieerr

UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa
WWee pprrooppoossee uullttrraavviioolleett ((UUVV)) iimmaaggiinngg ttoo ccoonnssttrruucctt ssppeeccttrraall eenneerrggyy ddiissttrriibbuuttiioonnss ((SSEEDDss)) ffoorr aa ssaammppllee ooff aaccttiivvee
ggaallaaccttiicc nnuucclleeii ((AAGGNN)) aatt rreeddsshhiiffttss ffrroomm ~~00..33 ttoo ~~11..00 tthhaatt hhaavvee rreevveerrbbeerraattiioonn mmaappppiinngg ((RRMM)) mmeeaassuurreemmeennttss ooff
tthhee bbrrooaadd lliinnee rreeggiioonn.. WWee wwiillll uussee UUVV----ooppttiiccaall SSEEDDss ttoo eexxaammiinnee tthhee oorriiggiinn ooff ddeevviiaattiioonnss ooff ssoouurrcceess ffrroomm tthhee
llooccaall rraaddiiuuss--lluummiinnoossiittyy ((RR--LL)) rreellaattiioonn tthhaatt iiss uusseedd ttoo eessttiimmaattee bbllaacckk hhoollee mmaasssseess iinn AAGGNN aatt hhiigghh rreeddsshhiifftt..
BBeeccaauussee tthhee RR--LL rreellaattiioonn ddeeppeennddss oonn tthhee aammoouunntt ooff iioonniizziinngg rraaddiiaattiioonn rreeaacchhiinngg tthhee lliinnee--eemmiittttiinngg ggaass,, wwee
eexxppeecctt tthhaatt tthhee RR--LL rreellaattiioonn wwiillll ddeeppeenndd oonn tthhee SSEEDD ooff tthhee ssoouurrcceess.. OOuurr pprrooppoosseedd oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll qquuaannttiiffyy
aannyy ddeeppeennddeennccee ooff tthhee RR--LL rreellaattiioonn oonn tthhee SSEEDD ooff tthhee AAGGNN aanndd wwiillll aallllooww uuss ttoo aappppllyy tthhee RR--LL rreellaattiioonnsshhiipp ttoo
eessttiimmaattee bbllaacckk hhoollee mmaasssseess iinn ssoouurrcceess ssppaannnniinngg aa wwiiddee rraannggee ooff rreeddsshhiiffttss aanndd aaccccrreettiioonn pprrooppeerrttiieess.. AAllll bbllaacckk
hhoollee mmaassss eessttiimmaatteess iinn AAGGNN aaccrroossss tthhee oobbsseerrvvaabbllee uunniivveerrssee rreellyy oonn tthhee ccaalliibbrraattiioonn aanndd aapppplliiccaattiioonn ooff tthhee RR--LL
rreellaattiioonn;; iitt iiss tthhuuss iimmppeerraattiivvee tthhaatt wwee uunnddeerrssttaanndd iittss lliimmiittaattiioonnss aanndd ppoossssiibbllee ddeeppeennddeenncciieess oonn vvaarriioouuss AAGGNN
pprrooppeerrttiieess.. TThhiiss wwoorrkk wwiillll bbee ffuunnddaammeennttaall ffoorr ssttuuddiieess ooff tthhee ffoorrmmaattiioonn aanndd eevvoolluuttiioonn ooff ggaallaaxxiieess aanndd tthheeiirr
ssuuppeerrmmaassssiivvee  bbllaacckk  hhoolleess..
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GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  IIGGMM

IIDD:: 1155779977
TThhee  TTrraannssppoorrtt  aanndd  GGrroowwtthh  ooff  CCoolldd  GGaass  ffrroomm  GGaallaaccttiicc  WWiinnddss  iinnttoo  tthhee
CCiirrccuummggaallaaccttiicc  MMeeddiiuumm

MMaaxx GGrroonnkkee

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  BBaarrbbaarraa
HHSSTT CCOOSS oobbsseerrvvaattiioonnss hhaavvee uunneexxppeecctteeddllyy ddiissccoovveerreedd uubbiiqquuiittoouuss ccoolldd ((TT~~1100^̂44 KK)) ggaass aarroouunndd ssttaarr ffoorrmmiinngg
ggaallaaxxiieess.. IIttss pprreesseennccee cchhaalllleennggeess ccuurrrreenntt mmooddeellss ooff ggaallaaxxyy ffoorrmmaattiioonn aanndd eevvoolluuttiioonn,, wwhhiicchh pprreeddiicctt aa ggaallaaxxyy hhaalloo
ttoo bbee fifilllleedd wwiitthh hhoott ggaass.. TThhee oorriiggiinnss ooff tthhiiss ccoolldd ggaass ffoouunndd iinn tthhee cciirrccuummggaallaaccttiicc mmeeddiiuumm ((CCGGMM)) aarree ddeebbaatteedd..
AA ddiiffffeerreenntt -- bbuutt ppoossssiibbllyy rreellaatteedd -- pprroobblleemm ccoonncceerrnnss tthhee ccoolldd ggaass ffoouunndd iinn hhoott ggaallaaccttiicc wwiinnddss wwhhiicchh iiss
uunneexxppeecctteedd  ssiinnccee  hhyyddrrooddyynnaammiiccaall  iinnssttaabbiilliittiieess  sshhoouulldd  ddeessttrrooyy  tthhee  ccoolldd  ggaass  oonn  sshhoorrtt  ttiimmeessccaalleess..

WWee wwiillll aaddddrreessss tthheessee ttwwoo ffuunnddaammeennttaall iissssuueess bbyy bbuuiillddiinngg uuppoonn rreecceenntt tthheeoorreettiiccaall ddeevveellooppmmeennttss wwhhiicchh sshhooww
tthhaatt ((ii)) ccoolldd ggaass ccaann bbee aacccceelleerraatteedd tthhrroouugghh rraamm pprreessssuurree aass mmiixxeedd ggaass ccaann rreeffoorrmm iinn tthhee ttaaiill ooff aa cclloouudd,, aanndd
((iiii)) ccoolldd ggaass mmaassss ggrroowwtthh ccaann pprroocceeeedd eevveenn oonnccee tthhee cclloouudd iiss ccoommoovviinngg wwiitthh tthhee wwiinndd.. TThhiiss iimmpplliieess tthhaatt
ppootteennttiiaallllyy aa llaarrggee ccoolldd ggaass mmaassss ffoouunndd iinn tthhee CCGGMM ccaann bbee ttrraannssppoorrtteedd oouutt bbyy ggaallaaccttiicc wwiinnddss.. WWee wwiillll tteesstt tthhee
ffeeaassiibbiilliittyy ooff tthhiiss iiddeeaa bbyy ccoommbbiinniinngg tthhee ((hhoott)) wwiinndd pprroofifillee ooff tthhee FFIIRREE ssiimmuullaattiioonn wwiitthh uullttrraa--hhiigghh rreessoolluuttiioonn
`̀wwiinndd ttuunnnneell'' ssiimmuullaattiioonnss wwhhiicchh aallllooww uuss pprreeddiicctt tthhee fifinnaall ccoolldd ggaass mmaassss ttrraannssppoorrtteedd oouutt iinnttoo tthhee CCGGMM.. WWee wwiillll
ggeenneerraattee SSiiIIII,, OOVVII aanndd ootthheerr mmeettaall lliinnee pprroofifillee wwhhiicchh ccaann bbee ddiirreeccttllyy ccoommppaarreedd ttoo HHSSTT oobbsseerrvvaattiioonnss.. KKeeyy
pprreeddiiccttiioonnss aarree tthhee mmaassss llooaaddiinngg rraatteess ffoorr ddiiffffeerreenntt ggaass pphhaasseess,, aass wweellll aass lliinnee--wwiiddtthhss aanndd cceennttrrooiiddss ffoorr vvaarriioouuss
ttrraannssiittiioonn  lliinneess..
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AA  ppuurree--ppaarraalllleell  sseeaarrcchh  ffoorr  ffaaiinntt  ssttuuffff  iinn  ssttaarr  ffoorrmmiinngg  rreeggiioonnss

HHaannss GGuueenntthheerr

MMaassssaacchhuusseettttss  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy
SSttaarr ffoorrmmiinngg rreeggiioonnss ccoonnttaaiinn mmaannyy rreessoollvveedd ssttrruuccttuurreess,, rraannggiinngg ffrroomm ddiisskkss aarroouunndd iinnddiivviidduuaall ssttaarrss ttoo nnaarrrrooww
aanndd wwiiddee bbiinnaarriieess ttoo llaarrggee--ssccaallee oouuttflfloowwss,, bbuubbbblleess aanndd sshhoocckk ffrroonnttss ttrraavveerrssiinngg tthhee eennttiirree cclloouudd.. IInn mmaannyy ccaasseess,,
ooppttiiccaall hhiigghh--rreessoolluuttiioonn iimmaaggiinngg iiss tthhee bbeesstt ttooooll ttoo fifinndd aanndd ssttuuddyy tthheessee oobbjjeeccttss.. WWee pprrooppoossee aa ppuurree--ppaarraalllleell
ssuurrvveeyy,, wwhheerree nnoo pprriimmaarryy oorrbbiittss aarree aallllooccaatteedd aanndd iinnsstteeaadd oorr oobbsseerrvvaattiioonnss aarree ppeerrffoorrmmeedd oonn wwhhaatteevveerr hhaappppeennss
ttoo bbee iinn tthhee fifieelldd--ooff--vviieeww ooff tthhee WWFFCC33 oorr AACCSS wwhheenn ootthheerr pprrooggrraammss uussee SSTTIISS oorr CCOOSS oonn ttaarrggeettss iinn ssttaarr
ffoorrmmiinngg rreeggiioonnss.. IInn tthhiiss wwaayy,, wwee ccaann ssuurrvveeyy aa llaarrggee aarreeaa ttoo ddiissccoovveerr ((ii)) pprreevviioouussllyy uunnrreessoollvveedd ccoommppaanniioonnss,, ((iiii))
jjeettss aanndd oouuttflfloowwss ffrroomm yyoouunngg ssttaarrss aanndd ((iiiiii)) iirrrraaddiiaatteedd aanndd eevvaappoorraattiinngg ddiisskkss.. TTyyppiiccaallllyy,, ssuucchh iimmaaggiinngg ssttuuddiieess
aarree ddoonnee iinn tthhee mmoosstt ""iinntteerreessttiinngg"" rreeggiioonnss cclloossee ttoo tthhee mmoosstt mmaassssiivvee aanndd bbrriigghhtteesstt ssttaarrss.. OOuurr ssuurrvveeyy ccaann
ccoommpplleemmeenntt tthhaatt bbyy iimmaaggiinngg mmoorree ""ttyyppiiccaall"" ppaarrttss ooff tthhee cclloouudd.. WWee wwiillll uussee aa ccoommbbiinnaattiioonn ooff bbrrooaadd--bbaanndd fifilltteerrss
ttoo ddeetteecctt nneebbuulloossiittyy aanndd iiddeennttiiffyy aanndd sseeppaarraattee ppooiinntt ssoouurrcceess aass wweellll aass nnaarrrrooww--bbaanndd fifilltteerrss iinn eemmiissssiioonn lliinneess
ttyyppiiccaallllyy  sseeeenn  ffrroomm  iirrrraaddiiaatteedd  ddiisskkss,,  jjeettss,,  aanndd  oouuttflfloowwss..
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UUVV  LLiigghhtt  RReevveeaallss  tthhee  LLiiffee  ooff  GGiiaanntt  SSttaarr--ffoorrmmiinngg  CClluummppss

YYiicchheenngg GGuuoo

UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMiissssoouurrii  --  CCoolluummbbiiaa
UUnnddeerrssttaannddiinngg tthhee ffoorrmmaattiioonn ooff tthhee HHuubbbbllee SSeeqquueennccee rreeqquuiirreess ddeettaaiilleedd ssttuuddiieess ooff ggaallaaxxyy ssttrruuccttuurreess oovveerr
ccoossmmiicc ttiimmee.. AA pprroommiinneenntt ssttrruuccttuurraall ffeeaattuurree ooff ddiissttaanntt ssttaarr--ffoorrmmiinngg ggaallaaxxiieess iiss ggiiaanntt ssttaarr--ffoorrmmiinngg cclluummppss.. TThhee
oorriiggiinn aanndd eevvoolluuttiioonn ooff tthheessee cclluummppss aanndd tthheeiirr rroollee iinn ggaallaaxxyy ffoorrmmaattiioonn aarree ssttiillll uunnddeerr ddeebbaattee.. AAnn iimmppoorrttaanntt
ooppeenn qquueessttiioonn iiss wwhheetthheerr cclluummppss aarree lloonngg lliivveedd aanndd mmiiggrraattiinngg ttoowwaarrddss tthhee ggaallaaccttiicc cceenntteerr ttoo ffoorrmm bbuullggeess oorr iiff
tthheeyy aarree qquuiicckkllyy ddiissrruupptteedd bbyy ffeeeeddbbaacckk.. TThhee kkeeyyss ttoo ssoollvvee tthhiiss ppuuzzzzllee aarree ((11)) aaccccuurraattee mmeeaassuurreemmeennttss ooff
cclluummpp pprrooppeerrttiieess aanndd ((22)) ddiirreecctt ccoommppaarriissoonnss wwiitthh mmooddeellss aanndd ssiimmuullaattiioonnss,, nneeiitthheerr ooff wwhhiicchh hhaass bbeeeenn
ssuufffificciieennttllyy aaccccoommpplliisshheedd.. WWee pprrooppoossee ttoo ssttuuddyy cclluummppss aatt 00..55<<zz<<11..55 bbyy ccoommbbiinniinngg tthhee aarrcchhiivvaall ddaattaa ooff tthhee
ddeeeeppeesstt HHSSTT UUVV TTrreeaassuurryy PPrrooggrraammss:: UUVV iimmaaggeess ffrroomm UUVVUUDDFF aanndd HHDDUUVV aass wweellll aass ooppttiiccaall aanndd IIRR iimmaaggeess ffrroomm
CCAANNDDEELLSS.. WWiitthh aa ssaammppllee ooff ~~11,,550000 ggaallaaxxiieess aanndd ~~33,,000000 cclluummppss ---- tthhee llaarrggeesstt ssuucchh ssaammppllee wwiitthh ddeeeepp HHSSTT UUVV
ccoovveerraaggee aatt tthhiiss rreeddsshhiifftt rraannggee,, wwee wwiillll ((11)) mmeeaassuurree sstteellllaarr mmaassss,, ssttaarr ffoorrmmaattiioonn rraattee,, dduusstt eexxttiinnccttiioonn,, aanndd
sstteellllaarr aaggee ooff iinnddiivviidduuaall cclluummppss aanndd ((22)) ccaarrrryy oouutt ddiirreecctt ccoommppaarriissoonnss bbeettwweeeenn oobbsseerrvveedd aanndd ssiimmuullaatteedd cclluummppss..
OOuurr rreessuulltt wwiillll sshheedd lliigghhtt oonn wwhheetthheerr cclluummppss aarree bbuuiillddiinngg bblloocckkss ooff ggaallaaccttiicc bbuullggeess aass wweellll aass pprroovviiddee ssttrriinnggeenntt
ccoonnssttrraaiinnss oonn ffeeeeddbbaacckk mmooddeellss oonn ssuubb--ggaallaaccttiicc ssccaalleess.. PPrroodduuccttss ooff oouurr pprrooggrraamm wwiillll aallssoo eennaabbllee ootthheerr ssttuuddiieess
ooff  ggaallaaccttiicc  ssttrruuccttuurree  ffoorrmmaattiioonn..
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TTeessttiinngg  rr--pprroocceessss  nnuucclleeoossyynntthheessiiss  mmooddeellss  wwiitthh  ttwwoo  rr--pprroocceessss  eennhhaanncceedd  ssttaarrss

TTeerreessee HHaannsseenn

CCaarrnneeggiiee  IInnssttiittuuttiioonn  ooff  WWaasshhiinnggttoonn
RReecceenntt yyeeaarrss hhaavvee sseeeenn eexxtteennssiivvee pprrooggrreessss iinn oouurr uunnddeerrssttaannddiinngg ooff tthhee rraappiidd nneeuuttrroonn ccaappttuurree ((""rr--"")) pprroocceessss,,
rreessppoonnssiibbllee ffoorr tthhee pprroodduuccttiioonn ooff tthhee hheeaavviieesstt eelleemmeennttss iinn tthhee UUnniivveerrssee,, eessppeecciiaallllyy wwiitthh tthhee ddiissccoovveerryy tthhaatt
nneeuuttrroonn ssttaarr mmeerrggeerrss ccaann pprroodduuccee tthheessee eelleemmeennttss iinn kkiilloonnoovvaaee.. HHoowweevveerr,, sseevveerraall kkeeyy qquueessttiioonnss aabboouutt tthhee
ddeettaaiilleedd ccoommppoossiittiioonn ooff rr--pprroocceessss nnuucclleeoossyynntthheessiiss rreemmaaiinn uunnaannsswweerreedd.. TTwwoo ccrriittiiccaall uunnkknnoowwnnss aarree wwhheetthheerr tthhee
rraattiioo ooff hhiigghh--ooppaacciittyy llaanntthhaanniiddeess ttoo ootthheerr rr--pprroocceessss eelleemmeennttss vvaarriieess oorr iiss uunniivveerrssaall;; aanndd wwhhyy ssoommee ssttaarrss hhaavvee
bboooosstteedd aabbuunnddaanncceess ooff tthhee hhiigghh--ooppaacciittyy aanndd rraaddiiooaaccttiivvee aaccttiinniiddeess ((""aaccttiinniiddee bboooosstt ssttaarrss"")).. BBootthh ooff tthheessee
vvaarriiaattiioonnss ccaann ddrraassttiiccaallllyy aaffffeecctt nneeuuttrroonn ssttaarr mmeerrggeerr kkiilloonnoovvaa lliigghhtt ccuurrvveess,, bbuutt ccaannnnoott ccuurrrreennttllyy bbee ddiirreeccttllyy
mmeeaassuurreedd iinn tthhoossee kkiilloonnoovvaaee.. MMeettaall--ppoooorr ssttaarr aabbuunnddaannccee ppaatttteerrnnss ccaann bbee uusseedd ttoo uunnddeerrssttaanndd ssuucchh vvaarriiaattiioonnss..
TThhiiss pprrooppoossaall aaiimmss ttoo oobbsseerrvvee ttwwoo rr--pprroocceessss eennhhaanncceedd ssttaarrss ffrroomm wwhhiicchh aabbuunnddaanncceess ooff 22nndd aanndd 33rrdd ppeeaakk
eelleemmeennttss ccaann bbee mmeeaassuurreedd.. CCoommbbiinniinngg aabbuunnddaanncceess ddeerriivveedd wwiitthh nneeaarr--UUVV ssppeeccttrroossccooppyy wwiitthh tthhoossee ffrroomm ooppttiiccaall
ssppeeccttrroossccooppyy wwiillll pprroovviiddee aa ffuullll rr--pprroocceessss aabbuunnddaannccee ppaatttteerrnn ffoorr tthhee ttwwoo ssttaarrss wwhhiicchh ccaann bbee uusseedd ttoo tteesstt
ccoommppoonneennttss  ooff  ccuurrrreenntt  rr--pprroocceessss  mmooddeellss  lliikkee  fifissssiioonn  ffrraaggmmeenntt  ddiissttrriibbuuttiioonnss  aanndd  fifissssiioonn  ccyycclliinngg..
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MMgg  IIII  EEmmiissssiioonn::  AA  nneeww  TTrraacceerr  ffoorr  LLyymmaann  AAllpphhaa  aanndd  LLyymmaann  CCoonnttiinnuuuumm

AAllaaiinnaa HHeennrryy

SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee
IInn ssttuuddiieess ooff tthhee iinntteerrggaallaaccttiicc mmeeddiiuumm ((IIGGMM)) rreeiioonniizzaattiioonn,, tthhee LLyymmaann AAllpphhaa ((LLyyAA)) eemmiissssiioonn ffrroomm ggaallaaxxiieess iiss aa
hheeaavviillyy uusseedd ddiiaaggnnoossttiicc.. TThhiiss ssppeeccttrraall ffeeaattuurree iiss ffrreeqquueennttllyy uusseedd ttoo iinnffeerr tthhee IIGGMM nneeuuttrraall hhyyddrrooggeenn ffrraaccttiioonn,, aanndd
iiss aallssoo tthhoouugghhtt ttoo pprreeddiicctt tthhee eemmiissssiioonn ooff hhyyddrrooggeenn--iioonniizziinngg LLyymmaann CCoonnttiinnuuuumm ((LLyyCC)) pphhoottoonnss.. NNeevveerrtthheelleessss,,
LLyyAA iiss ddiifffificcuulltt ttoo oobbsseerrvvee iinn aa nneeuuttrraall IIGGMM,, aanndd iittss eevvoolluuttiioonn iinn tthhee rreeiioonniizzaattiioonn eeppoocchh mmaayy bbee ppaarrttllyy dduuee ttoo
ggaallaaxxyy eevvoolluuttiioonn.. TThheerreeffoorree,, wwee pprrooppoossee aa nneeww wwaayy ffoorrwwaarrdd:: eemmiissssiioonn ffrroomm tthhee MMgg IIII 22779966,, 22880033 ddoouubblleett..
RReecceennttllyy,, HHeennrryy eett aall.. ((22001188)) sshhoowweedd tthhaatt MMgg IIII aappppeeaarrss iinn eemmiissssiioonn,, rraatthheerr tthhaann aabbssoorrppttiioonn,, iinn nneeaarrbbyy aannaallooggss
ttoo rreeiioonniizzaattiioonn--eeppoocchh ggaallaaxxiieess.. SSiinnccee tthhee ssttrreennggtthh ooff MMgg IIII ccoorrrreellaatteess ttiigghhttllyy wwiitthh tthhaatt ooff LLyyAA iinn tthheessee ggaallaaxxiieess,,
iitt iiss ppllaauussiibbllee tthhaatt oobbsseerrvvaattiioonnss ooff MMgg IIII ffrroomm zz>>66 ggaallaaxxiieess ccoouulldd pprroovviiddee vvaalluuaabbllee ccoonnssttrraaiinnttss oonn rreeiioonniizzaattiioonn..
SSttiillll,, oonnllyy sseevveenn rreeiioonniizzaattiioonn--eeppoocchh aannaallooggss hhaavvee oobbsseerrvvaattiioonnss iinn LLyyAA,, LLyyCC,, aanndd MMgg IIII,, aanndd tthhiiss eexxiissttiinngg ssaammppllee
mmiisssseess mmoosstt ooff tthhee ssttrroonnggeesstt MMgg IIII eemmiitttteerrss.. TThheerreeffoorree,, wwee pprrooppoossee nneeww CCOOSS oobbsseerrvvaattiioonnss ffoorr eeiigghhtt ssttaarr--
ffoorrmmiinngg ggaallaaxxiieess wwiitthh tthhee hhiigghheesstt MMgg IIII eeqquuiivvaalleenntt wwiiddtthhss.. TThheessee oobbjjeeccttss mmaayy rreevveeaall ssoommee ooff tthhee hhiigghheesstt LLyyCC
eessccaappee ffrraaccttiioonnss sseeeenn nneeaarrbbyy.. TThheessee oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll qquuaannttiiffyy hhooww LLyyCC iinn tthhiiss ssaammppllee rreellaatteess ttoo tthhee iinntteennssiittyy
ooff MMgg IIII aanndd LLyyAA eemmiissssiioonn,, aass wweellll aass tthhee vveelloocciittyy ssttrruuccttuurree ooff tthhee eemmiissssiioonn lliinnee pprroofifilleess.. FFiinnaallllyy,, wwee wwiillll ccaarrrryy
oouutt nneeww mmuullttii--iioonn rraaddiiaattiioonn ttrraannssppoorrtt mmooddeelliinngg,, iinn oorrddeerr ttoo oobbttaaiinn ssttrriinnggeenntt ccoonnssttrraaiinnttss oonn tthhee ssccaatttteerriinngg ggaass
tthhaatt  rreegguullaatteess  tthhee  eessccaappee  ooff  LLyyCC,,  LLyyAA,,  aanndd  MMgg  IIII..
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SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2277  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: AARR
GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  IIGGMM

IIDD:: 1155779999
PPuusshhiinngg  tthhee  lliimmiittss  ooff  CCOOSS::  WWoorrkkiinngg  ttoowwaarrddss  aann  ooppttiimmiizzeedd  bbaacckkggrroouunndd
ccoorrrreeccttiioonn

SSvveeaa HHeerrnnaannddeezz

SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee
OObbsseerrvvaattiioonnss uuttiilliizziinngg tthhee uullttrraavviioolleett ccaappaabbiilliittiieess ooff CCOOSS oonnbbooaarrdd HHuubbbbllee aarree ooff uunniiqquuee vvaalluuee ttoo tthhee aassttrroonnoommyy
ccoommmmuunniittyy.. SSppeeccttrroossccooppyy ddoowwnn ttoo 990000 AAnnggssttrroomm wwiitthh CCOOSS hhaass eennaabblleedd nneeww sscciieennccee aarreeaass.. HHoowweevveerr,, ccoonnttrraarryy
ttoo tthhee ssiittuuaattiioonn aatt lloonnggeerr wwaavveelleennggtthhss,, tthheessee oobbsseerrvvaattiioonnss aarree lliimmiitteedd bbyy tthhee ddeetteeccttoorr bbaacckkggrroouunndd nnooiissee..
CCuurrrreennttllyy tthhee ssttaannddaarrdd CCOOSS ppiippeelliinnee iiss nnoott ooppttiimmiizzeedd ffoorr tthhee bbaacckkggrroouunndd ssuubbttrraaccttiioonn aanndd tthhee ffuullll sscciieennttiifificc
vvaalluuee ooff mmaannyy ddaattaasseettss iiss nnoott eexxppllooiitteedd.. WWee pprrooppoossee ttoo ddeevveelloopp aa ddeeddiiccaatteedd ppiippeelliinnee ttoo ppeerrffoorrmm aann ooppttiimmaall
bbaacckkggrroouunndd ccoorrrreeccttiioonn bbaasseedd oonn ssttaattiissttiiccaall mmeetthhooddss rreellyyiinngg oonn tthhee cchhaarraacctteerriizzaattiioonn ooff tthhee ddaarrkk rraattee ooff tthhee
CCOOSS FFUUVV ddeetteeccttoorr.. WWee wwiillll ddeevveelloopp,, tteesstt aanndd ddeelliivveerr ssooffttwwaarree ssuuiittaabbllee ffoorr aallll CCOOSS FFaarr UUVV ((FFUUVV)) oobbsseerrvvaattiioonnss
iirrrreessppeeccttiivvee  ooff  tthheeiirr  mmooddee,,  wwiitthh  ppaarrttiiccuullaarr  eemmpphhaassiiss  oonn  ddaattaa  lliimmiitteedd  bbyy  PPooiissssoonn  nnooiissee..
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CCyyccllee  2277  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  IIGGMM

IIDD:: 1155886666
TThhee  AAnngguullaarr  MMoommeennttuumm  ooff  tthhee  WWaarrmm--HHoott  CCiirrccuummggaallaaccttiicc  MMeeddiiuumm

SStteepphhaanniiee HHoo

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  BBaarrbbaarraa
HHooww mmuucchh ooff tthhee cciirrccuummggaallaaccttiicc mmeeddiiuumm aarroouunndd nneeaarrbbyy ggaallaaxxiieess iiss rroottaattiinngg?? QQuuaassaarr ssiigghhttlliinnee oobbsseerrvvaattiioonnss
rreevveeaall tthhaatt tthhee DDoopppplleerr sshhiifftt ooff llooww--iioonniizzaattiioonn--ssttaattee ggaass sshhaarreess tthhee ssiiggnn eexxppeecctteedd ffrroomm ggaass rroottaattiioonn iinn tthhee ddiisskk
ppllaannee.. TThhee pprroojjeecctteedd vveelloocciittiieess aarree lloowweerr tthhaann pprreeddiicctteedd ffoorr ggaass oonn cciirrccuullaarr oorrbbiittss iinn aa tthhiinn ddiisskk,, ssuuggggeessttiinngg
tthhaatt tthhiiss ccooooll ggaass wwiillll ssppiirraall ttoowwaarrddss tthhee ggaallaaccttiicc ddiisskk.. TThhiiss rreessuulltt rraaiisseess iimmppoorrttaanntt qquueessttiioonnss aabboouutt tthhee
kkiinneemmaattiiccss ooff tthhee wwaarrmm--hhoott cciirrccuummggaallaaccttiicc mmeeddiiuumm wwhhiicchh mmuusstt bbee rraappiiddllyy ccoooolliinngg ggiivveenn iittss tteemmppeerraattuurree nneeaarr
tthhee ppeeaakk ooff tthhee rraaddiiaattiivvee ccoooolliinngg ccuurrvvee.. IIff tthhiiss wwaarrmm--hhoott pphhaassee iiss aallssoo ccoorroottaattiinngg wwiitthh tthhee ggaallaaccttiicc ddiisskkss,, tthheenn
iitt wwoouulldd sseeeemm lliikkeellyy tthhaatt bbootthh pphhaasseess ooff ccoorroottaattiinngg ggaass aarree ddyynnaammiiccaallllyy rreellaatteedd.. AA nnuummbbeerr ooff HHSSTT//CCOOSS
pprrooggrraammss hhaavvee eessttaabblliisshheedd tthhee pprreevvaalleennccee ooff ssuubbssttaannttiiaall ccoolluummnn ddeennssiittiieess ooff OO++55 iioonnss iinn tthhee hhaallooss ooff ssttaarr--
ffoorrmmiinngg ggaallaaxxiieess.. TThheessee OOVVII aabbssoorrbbeerrss aarree wwiiddeellyy bbeelliieevveedd ttoo ttrraaccee tthhee wwaarrmm--hhoott pphhaassee,, aalltthhoouugghh aalltteerrnnaattiivvee
sscceennaarriiooss wwhheerree tthhee ggaass iiss pphhoottooiioonniizzeedd iinnsstteeaadd ooff ccoolllliissiioonnaallllyy iioonniizzeedd iimmppllyy ddiiffffeerreenntt ccoonnddiittiioonnss.. SSeevveerraall
kknnoowwnn eexxaammpplleess ooff ccoorroottaattiinngg OOVVII aabbssoorrbbeerrss eexxiisstt;; yyeett aa rreecceenntt aannaallyyssiiss ooff aa ssmmaallll ssaammppllee ooff ggaallaaxxyy ---- qquuaassaarr
ppaaiirrss ddiidd nnoott ddeetteecctt nneett ccoorroottaattiioonn.. WWee pprrooppoossee nneeww CCoossmmiicc OOrriiggiinnss SSppeeccttrrooggrraapphh oobbsseerrvvaattiioonnss ooff eeiigghhtt
qquuaassaarrss ppaaiirreedd wwiitthh ggaallaaxxiieess ffoorr wwhhiicchh wwee hhaavvee mmeeaassuurreedd rroottaattiioonn ccuurrvveess.. WWee wwiillll ccoommbbiinnee tthheessee rreessuullttss wwiitthh
ggrroouunndd--bbaasseedd rroottaattiioonn ccuurrvveess ffoorr 1155 ggaallaaxxiieess hhaavviinngg OOVVII ddeetteeccttiioonnss iinn tthheeiirr eexxiissttiinngg CCOOSS ssppeeccttrraa.. IIff mmoosstt ooff
tthhee OOVVII ssyysstteemmss ttuurrnn oouutt ttoo bbee ccoorroottaattiinngg,, tthheenn 2233 ppaaiirrss wwiillll bbee ssuufffificciieenntt ttoo oobbttaaiinn aa ssttaattiissttiiccaallllyy ssiiggnniifificcaanntt
rreessuulltt..
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CCyyccllee  2277  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
PPllaanneettss  aanndd  PPllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 1155997711
IInnvveessttiiggaattiinngg  tthhee  oorriiggiinnss  ooff  llaarrggee--ssccaallee  ssppiirraall  aarrmmss  aarroouunndd  aa  TT  TTaauurrii  ssttaarr

JJaannee HHuuaanngg

HHaarrvvaarrdd  UUnniivveerrssiittyy
DDeessppiittee tthhee sstteeaaddiillyy iinnccrreeaassiinngg nnuummbbeerr ooff ddeetteeccttiioonnss ooff ssppiirraall aarrmmss iinn pprroottooppllaanneettaarryy ddiisskkss oovveerr tthhee ppaasstt ttwwoo
ddeeccaaddeess,, tthheeiirr oorriiggiinnss rreemmaaiinn eenniiggmmaattiicc.. TThhee lleeaaddiinngg hhyyppootthheesseess aarree tthhaatt tthhee aarrmmss aarree dduuee ttoo ppeerrttuurrbbaattiioonnss
ffrroomm mmaassssiivvee pprroottooppllaanneettss oorr ffrroomm ggrraavviittaattiioonnaall iinnssttaabbiilliittiieess,, bbuutt nneeiitthheerr mmeecchhaanniissmm hhaass bbeeeenn ccoonnfifirrmmeedd ffoorr
aannyy pprroottooppllaanneettaarryy ddiisskk.. RReecceenntt AALLMMAA oobbsseerrvvaattiioonnss ooff tthhee TT TTaauurrii ssttaarr RRUU LLuupp rreevveeaall mmuullttiippllee ssppiirraall aarrmmss iinn
1122CCOO eemmiissssiioonn ssttrreettcchhiinngg oouutt ttoo nneeaarrllyy 11000000 aauu ffrroomm tthhee ssttaarr.. TThhee cclluummppyy aarrmmss aanndd llaarrggee--ssccaallee nnoonn--KKeepplleerriiaann
kkiinneemmaattiiccss aarree ssuuggggeessttiivvee ooff oorriiggiinnss iinn ggrraavviittaattiioonnaall iinnssttaabbiilliittiieess.. TToo iinnvveessttiiggaattee tthhiiss ppoossssiibbiilliittyy ffuurrtthheerr,, wwee
pprrooppoossee ffoorr SSTTIISS ccoorroonnaaggrraapphhiicc oobbsseerrvvaattiioonnss ttoo ttrraaccee tthhee llaarrggee--ssccaallee ddiissttrriibbuuttiioonn ooff mmaatteerriiaall aarroouunndd RRUU LLuupp iinn
ssccaatttteerreedd lliigghhtt.. IInn ppaarrttiiccuullaarr,, wwee aarree sseeaarrcchhiinngg ffoorr 11)) eevviiddeennccee ooff iinnffaalllliinngg rreemmnnaanntt eennvveellooppee mmaatteerriiaall tthhaatt mmaayy
bbee rreessppoonnssiibbllee ffoorr tthhee nnoonn--KKeepplleerriiaann kkiinneemmaattiiccss aanndd 22)) dduusstt ccoouunntteerrppaarrttss ooff tthhee mmoolleeccuullaarr ssppiirraall aarrmmss,, wwhhiicchh
ccaann ppllaaccee ccoonnssttrraaiinnttss oonn tthhee oorriieennttaattiioonn ooff tthhee aarrmmss rreellaattiivvee ttoo tthhee ddiisskk bbaasseedd oonn hhooww tthheeyy aarree iilllluummiinnaatteedd bbyy
ssttaarrlliigghhtt.. AA ccoommbbiinneedd aannaallyyssiiss ooff tthhee ddeeeepp AALLMMAA CCOO mmaappss aanndd HHSSTT ssccaatttteerreedd lliigghhtt mmaappss ooff RRUU LLuupp wwoouulldd
pprroovviiddee tthhee bbeesstt ooppppoorrttuunniittyy yyeett ttoo ssttuuddyy hhooww mmaatteerriiaall mmaayy bbee ttrraannssppoorrtteedd ffrroomm tthhee llaarrggee--ssccaallee cciirrccuummsstteellllaarr
eennvviirroonnmmeenntt  ttoo  ssmmaallll  ddiisskk  ssccaalleess  aanndd  iinndduuccee  ddiisskk  iinnssttaabbiilliittiieess..
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CCyyccllee  2277  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: SSNNAAPP
CCoossmmoollooggyy

IIDD:: 1155886677

CCoonnfifirrmmiinngg  SSttrroonngg  GGaallaaxxyy  GGrraavviittaattiioonnaall  LLeennsseess  iinn  tthhee  DDEESSII  LLeeggaaccyy  IImmaaggiinngg
SSuurrvveeyyss

XXiiaaoosshheenngg HHuuaanngg

UUnniivveerrssiittyy  ooff  SSaann  FFrraanncciissccoo

WWee pprrooppoossee WWFFCC33 IIRR iimmaaggiinngg ooff aa ssaammppllee ooff 111122 nneeww ssttrroonngg ggaallaaxxyy--ggaallaaxxyy lleennssiinngg ccaannddiiddaatteess ddiissccoovveerreedd
wwiitthhiinn tthhee DDaarrkk EEnneerrggyy SSppeeccttrroossccooppiicc IInnssttrruummeenntt ((DDEESSII)) LLeeggaaccyy IImmaaggiinngg SSuurrvveeyyss,, DDaattaa RReelleeaassee 77,, uussiinngg aa ddeeeepp
nneeuurraall nneettwwoorrkk.. TThheessee ccaannddiiddaatteess aarree hhiigghhllyy lliikkeellyy ssttrroonngg lleennssiinngg ssyysstteemmss ((wwiitthh >> 9900%% ccoonnfifiddeennccee)).. MMaannyy ooff
tthheessee ssyysstteemmss hhaavvee mmuullttiippllee lleennsseedd iimmaaggeess.. WWee ffuurrtthheerr eessttiimmaattee tthhaatt tthhee lleennsseess iinn aa llaarrggee nnuummbbeerr ooff tthheemm
aarree eelllliippttiiccaall ggaallaaxxiieess aatt rreeddsshhiiffttss ooff zz ~~ 00..88 oorr hhiigghheerr.. IIff ccoonnfifirrmmeedd,, tthhiiss wwiillll lliikkeellyy ssiiggnniifificcaannttllyy iinnccrreeaassee tthhee
nnuummbbeerr ooff hhiigghh rreeddsshhiifftt ggaallaaxxyy lleennsseess,, wwiitthh tthhee iimmpplliiccaattiioonn tthhaatt tthhee nnuummbbeerr ooff mmuullttiippllyy lleennsseedd ssoouurrcceess
((iinncclluuddiinngg ssuuppeerrnnoovvaaee)) aatt hhiigghheerr rreeddsshhiiffttss wwiillll aallssoo iinnccrreeaassee.. TThhiiss sseett ccaann bbee aaddddeedd ttoo tthhee kknnoowwnn lleennss ssaammppllee
ttoo ttaacckkllee tthhee ccoossmmoollooggiiccaallllyy ssiiggnniifificcaanntt pprroobblleemmss ooff ssttuuddyyiinngg ssuubbssttrruuccttuurreess iinn ddaarrkk mmaatttteerr aanndd mmeeaassuurriinngg tthhee
HHuubbbbllee  CCoonnssttaanntt,,  HH00,,  tthhrroouugghh  aa  ttaarrggeetteedd  sseeaarrcchh  ffoorr  mmuullttiippllyy  lleennsseedd  ssuuppeerrnnoovvaaee  iinn  tthhee  ffuuttuurree..
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CCyyccllee  2277  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: AARR
GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  IIGGMM

IIDD:: 1155880000
AA  ssuubbggrriidd  mmooddeell  ffoorr  ssiimmuullaattiinngg  tthhee  uunnrreessoollvveedd  mmiiccrroopphhyyssiiccss  iinn  tthhee
cciirrccuummggaallaaccttiicc  mmeeddiiuumm

CCaammeerroonn HHuummmmeellss

CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy
TThhee mmaajjoorriittyy ooff ggaallaaccttiicc bbaarryyoonnss rreessiiddee oouuttssiiddee ooff tthhee ggaallaaccttiicc ddiisskk iinn tthhee ddiiffffuussee ggaass kknnoowwnn aass tthhee
cciirrccuummggaallaaccttiicc mmeeddiiuumm ((CCGGMM)).. WWhhiillee ssttaattee--ooff--tthhee aarrtt ssiimmuullaattiioonnss eexxcceell aatt rreepprroodduucciinngg pprrooppeerrttiieess ooff tthhee
ggaallaaccttiicc ddiisskk,, tthheeyy ssttrruuggggllee ttoo rreepprroodduuccee tthhee oobbsseerrvvaattiioonnaall cchhaarraacctteerriissttiiccss ooff tthhee CCGGMM,, mmoosstt nnoottaabbllyy tthhee
oobbsseerrvveedd ccoolluummnn ddeennssiittiieess aanndd kkiinneemmaattiiccss ooff ccooooll ((TT ~~ 1100^̂44 KK)) ggaass.. TThhee ssuurrvviivvaall ooff ccooooll ggaass iinn tthhee CCGGMM iiss
ggoovveerrnneedd bbyy pphhyyssiiccaall pprroocceesssseess tthhaatt aarree uunnrreessoollvveedd iinn eexxiissttiinngg ssiimmuullaattiioonnss.. RReecceenntt wwoorrkk hhaass ddeemmoonnssttrraatteedd
hhooww iinnccrreeaassiinngg hhaalloo rreessoolluuttiioonn lleeaaddss ttoo qquuaalliittaattiivveellyy ddiiffffeerreenntt aabbuunnddaanncceess aanndd bbeehhaavviioorr ooff tthhee CCGGMM,, bbuutt tthhiiss
bbeehhaavviioorr iiss nnoott pprreeddiicctteedd ttoo ccoonnvveerrggee uunnttiill ssuubb--ppaarrsseecc ssccaalleess aarree rreeaacchheedd.. EEvveenn wwiitthh aaddaappttiivvee mmeesshh
rreefifinneemmeenntt,, ffuullllyy rreessoollvviinngg tthhee CCGGMM aatt tthheessee ssccaalleess rreeqquuiirreess ccoommppuuttaattiioonnaall rreessoouurrcceess nnoott eexxppeecctteedd ttoo eexxiisstt ffoorr
sseevveerraall ddeeccaaddeess.. WWee pprrooppoossee ddeevveellooppiinngg tthhee fifirrsstt ssuubbggrriidd mmooddeell ttoo ttrraacckk tthhee uunnrreessoollvveedd ccooooll pphhaassee ooff tthhee
CCGGMM iinn ccoossmmoollooggiiccaall hhyyddrrooddyynnaammiiccss ssiimmuullaattiioonnss ooff ggaallaaxxyy eevvoolluuttiioonn.. TThhee uunniiqquuee ssttrreennggtthh ooff tthhiiss mmooddeell iiss tthhaatt
iitt rreeqquuiirreess nnoo ttuunniinngg,, aass iitt ddeerriivveess ffrroomm rroobbuusstt rreepprreesseennttaattiioonnss ooff tthhee uunnddeerrllyyiinngg ssmmaallll--ssccaallee pphhyyssiiccss.. OOuurr
mmooddeell aanndd iittss iimmpplleemmeennttaattiioonn iinn ttwwoo ppooppuullaarr aassttrroopphhyyssiiccaall hhyyddrrooddyynnaammiiccss ccooddeess,, EEnnzzoo aanndd GGiizzmmoo,, wwiillll bbee
rreelleeaasseedd ppuubblliiccllyy ttoo hheellpp jjuummpp ssttaarrtt uussee ooff tthhiiss ttrraannssffoorrmmaattiioonnaall mmeetthhoodd bbyy tthhee ccoommmmuunniittyy.. LLaassttllyy,, tthhee mmooddeell
wwiillll bbee eemmppllooyyeedd oonn llaarrggee--ssccaallee ccoossmmoollooggiiccaall zzoooomm ssiimmuullaattiioonnss ttoo aaddddrreessss kkeeyy sscciieennccee ddrriivveerrss ooff hhooww tthhee ccooooll
ggaass  ooff  tthhee  CCGGMM  bbeehhaavveess,,  wwhheerree  mmeettaallss  ggoo,,  aanndd  hhooww  ggaallaaxxiieess  qquueenncchh..
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CCyyccllee  2277  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

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

IIDD:: 1155889999
LLaattee--ttiimmee  UUVV  ssppeeccttrroossccooppyy  ooff  TTiiddaall  DDiissrruuppttiioonn  EEvveennttss  wwiitthh  HHSSTT

TTzzuu--YYuu HHuunngg

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  CCrruuzz
OOnnccee eevveerryy 1100^̂55 yyeeaarrss,, aann aaccccrreettiioonn--ppoowweerreedd flflaarree mmaayy tteemmppoorraarriillyy iilllluummiinnaattee aa ssuuppeerrmmaassssiivvee bbllaacckk hhoollee
((SSMMBBHH)) ffoolllloowwiinngg aa ttiiddaall ddiissrruuppttiioonn eevveenntt ((TTDDEE)),, iinn wwhhiicchh aa ssttaarr iiss sshhrreeddddeedd bbyy ttiiddaall ssttrreesssseess cclloossee ttoo tthhee
SSMMBBHH.. TTDDEEss pprroovviiddee aa nneeww wwiinnddooww ttoo ssttuuddyy tthheessee ootthheerrwwiissee ddoorrmmaanntt SSMMBBHHss aanndd pprroobbee ddiiffffeerreenntt aaccccrreettiioonn
mmooddeess ((ssuuppeerr--EEddddiinnggttoonn ttoo ssuubb--EEddddiinnggttoonn)) oonn aa mmoonntthhllyy ttiimmeessccaallee.. RReecceenntt ssttuuddiieess pprroovviiddee eevviiddeennccee ffoorr
ssiiggnniifificcaanntt ssttaattee cchhaannggeess iinn tthhee llaattee--ttiimmee TTDDEE eemmiissssiioonn pprrooppeerrttiieess ((XX--rraayy rree--bbrriigghhtteenniinngg,, lliigghhtt ccuurrvvee flflaatttteenniinngg))
tthhaatt mmaayy bbee aattttrriibbuutteedd ttoo ddeellaayyeedd ddiisskk ffoorrmmaattiioonn oorr ttrraannssiittiioonnss iinn tthhee aaccccrreettiioonn pprroocceesssseess.. TThheessee fifinnddiinnggss
hhiigghhlliigghhtt oouurr llaacckk ooff uunnddeerrssttaannddiinngg ooff hhooww aanndd wwhheenn cciirrccuullaarriizzaattiioonn ooccccuurrss iinn TTDDEEss.. IInn lliigghhtt ooff tthhiiss,, wwee pprrooppoossee
llaattee--ttiimmee ffoollllooww--uupp UUVV ssppeeccttrroossccooppiicc oobbsseerrvvaattiioonnss ooff ttwwoo TTDDEEss tthhaatt hhaavvee bbeeeenn oobbsseerrvveedd bbyy HHSSTT iinn tthheeiirr eeaarrllyy
pphhaasseess,,  iinn  oorrddeerr  ttoo  ssttuuddyy  tthhee  eevvoolluuttiioonn  ooff  ddeebbrriiss  ssttrreeaammss  oonn  tthhee  ttiimmeessccaallee  ooff  aa  yyeeaarr..  

SSiinnccee tthhee UUVV bbaanndd ccaappttuurreess tthhee ssttrroonnggeesstt aattoommiicc ttrraannssiittiioonnss ((NN,, CC,, SSii)) eexxppeecctteedd ffrroomm TTDDEEss,, UUVV ssppeeccttrroossccooppyy
wwiillll aallllooww uuss ttoo mmeeaassuurree tthheessee lliinneess aanndd iinnffeerr tthhee kkiinneemmaattiiccss,, ddeennssiittyy,, aanndd aabbuunnddaannccee iinn tthhiiss llaattee--ttiimmee TTDDEE
eennvviirroonnmmeenntt.. PPaasstt HHSSTT SSTTIISS oobbsseerrvvaattiioonnss ooff tthheessee ttwwoo ttaarrggeettss hhaavvee iiddeennttiififieedd ccoolldd,, ffaasstt oouuttflfloowwss ((00..0055cc))
iinniittiiaatteedd bbyy ssuuppeerr--EEddddiinnggttoonn aaccccrreettiioonn.. OOnnee ooff oouurr ttaarrggeettss,, AATT22001188zzrr,, hhaass uunnddeerrggoonnee aa rreemmaarrkkaabbllee UUVV ssppeeccttrraall
hhaarrddeenniinngg tthhaatt mmaayy bbee rreellaatteedd ttoo aann iinnccrreeaasseedd ccoonnttrriibbuuttiioonn ffrroomm tthhee ddiisskk.. WWiitthh tthhee pprrooppoosseedd HHSSTT
oobbsseerrvvaattiioonnss,, wwee wwiisshh ttoo aasscceerrttaaiinn wwhheetthheerr ssuucchh ddiisskk eexxiissttss bbyy sseeaarrcchhiinngg ffoorr hhiigghh--iioonniizzaattiioonn eemmiissssiioonn lliinneess
ssiimmiillaarr  ttoo  tthhoossee  sseeeenn  iinn  QQSSOOss..
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CCyyccllee  2277  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

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

IIDD:: 1155990000

DDiissccoovveerryy  ooff  SSuubb--kkppcc  DDuuaall  AAccttiivvee  GGaallaaccttiicc  NNuucclleeii  ffrroomm  GGaaiiaa

HHssiiaanngg--CChhiihh HHwwaanngg

TThhee  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy

TThhee sseeaarrcchh ffoorr ssuubb--kkppcc dduuaall ssuuppeerrmmaassssiivvee bbllaacckk hhoolleess aanndd ffoorr ggrraavviittaattiioonnaallllyy bboouunndd bbllaacckk hhoolleess iiss ooff iimmmmeennssee
iinntteerreesstt iinn mmaannyy aarreeaass ooff aassttrroopphhyyssiiccss,, ffrroomm ggaallaaxxyy ffoorrmmaattiioonn ttoo ssttuuddiieess ooff aaccttiivvee ggaallaaccttiicc nnuucclleeii ((AAGGNN)) ttoo
sseeaarrcchheess ffoorr llooww--ffrreeqquueennccyy ggrraavviittaattiioonnaall wwaavveess.. IItt iiss eexxppeecctteedd tthhaatt ffoolllloowwiinngg tthhee mmeerrggeerr ooff ttwwoo ggaallaaxxiieess,, tthheeiirr
ttwwoo cceennttrraall ssuuppeerrmmaassssiivvee bbllaacckk hhoolleess eevvoollvvee iinnttoo aa bboouunndd bbiinnaarryy vviiaa ddyynnaammiiccaall ffrriiccttiioonn aanndd iinntteerraaccttiioonnss wwiitthh
ggaass aanndd ssttaarrss.. TThhiiss bbiinnaarryy mmaayy eevveennttuuaallllyy mmeerrggee tthhrroouugghh ggrraavviittaattiioonnaall rraaddiiaattiioonn ttoo bbeeccoommee aa ssiinnggllee bbllaacckk hhoollee..
WWhhiillee ssoommee kkppcc--ssccaallee dduuaall AAGGNN hhaavvee bbeeeenn ffoouunndd,, ccuurrrreennttllyy tthheerree iiss nnoo ssyysstteemmaattiicc wwaayy ttoo uunnccoovveerr dduuaall AAGGNN aatt
ssuubb--kkppcc ssccaalleess.. WWee aarree ddeevveellooppiinngg aa nneeww mmeetthhoodd ttoo uussee GGaaiiaa ttoo ddiissccoovveerr ssuubb--kkppcc dduuaall AAGGNN oovveerr tthhee eennttiirree
sskkyy.. SSppeecciifificcaallllyy,, iiff ttwwoo AAGGNN aarree vvaarriiaabbllee,, eevveenn tthhoouugghh tthheeyy aarree nnoott iinnddiivviidduuaallllyy rreessoollvveedd,, GGaaiiaa iiss aabbllee ttoo ddeetteecctt
tthhee sshhiifftt ooff tthheeiirr jjooiinntt lliigghhtt cceennttrrooiidd,, wwhhiicchh mmaanniiffeessttss aass hhiigghh aassttrroommeettrriicc nnooiissee.. WWiitthh GGaaiiaa''ss hhiigghh--pprreecciissiioonn
aassttrroommeettrryy,, tthhiiss mmeetthhoodd ccaann uunnccoovveerr dduuaall AAGGNN ddoowwnn ttoo 1100--110000 ppcc sseeppaarraattiioonnss aatt rreeddsshhiiffttss ooff 11.. IInn tthhiiss HHSSTT
SSNNAAPP pprrooggrraamm,, wwee pprrooppoossee AACCSS iimmaaggiinngg ooff aa ssuubbssaammppllee ooff 115500 AAGGNN wwiitthh tthhee hhiigghheesstt aassttrroommeettrriicc nnooiissee iinn
GGaaiiaa.. UUssiinngg tthhee aaddvvaannttaaggee ooff tthhee hhiigghh ssppaattiiaall rreessoolluuttiioonn ooff tthhee HHSSTT,, wwee wwiillll ddiissccoovveerr dduuaall AAGGNN aanndd lleennsseedd AAGGNN
aatt sseeppaarraattiioonnss ccuurrrreennttllyy iinnaacccceessssiibbllee ttoo aannyy ootthheerr mmeetthhoodd.. FFuurrtthheerrmmoorree,, tthheessee oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll eennaabbllee uuss ttoo
ffuullllyy uunnddeerrssttaanndd tthhee pphhyyssiiccaall oorriiggiinn ooff tthhee hhiigghh aassttrroommeettrriicc nnooiissee ooff oouurr ttaarrggeett AAGGNN,, wwhhiicchh wwiillll aallllooww uuss ttoo
vvaalliiddaattee aanndd ffuurrtthheerr iimmpprroovvee oouurr sseelleeccttiioonn mmeetthhoodd aanndd ttoo uussee GGaaiiaa aass aann aallll--sskkyy ssuurrvveeyy wwiitthh aann eeffffeeccttiivvee
rreessoolluuttiioonn  ooff  lleessss  tthhaann  11  kkppcc  ffoorr  vvaarriiaabbllee  AAGGNN..
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CCyyccllee  2277  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  IIGGMM

IIDD:: 1155884455
DDeecciipphheerriinngg  CCoossmmiicc  RReeiioonniizzaattiioonn  wwiitthh  MMgg  IIII  EEmmiissssiioonn::  UUnnccoovveerriinngg  tthhee  mmoosstt
PPrroommiissiinngg  TTrraacceerr  ooff  LLyyCC  EEssccaappee  ffoorr  JJWWSSTT

YYuurrii IIzzoottoovv

UUkkrraaiinniiaann  NNaattiioonnaall  AAccaaddeemmyy  ooff  SScciieenncceess,,  BBIITTPP
TThhee UUnniivveerrssee wwaass rreeiioonniizzeedd aatt zz~~66,, bbuutt iitt iiss uunnkknnoowwnn wwhhaatt ssoouurrcceess iinnssttiiggaatteedd ccoossmmiicc rreeiioonniizzaattiioonn.. TThheeoorryy
aarrgguueess tthhaatt eeiitthheerr aaccccrreettiioonn oonnttoo bbllaacckk hhoolleess oorr mmaassssiivvee ssttaarrss rreeiioonniizzeedd tthhee UUnniivveerrssee.. JJWWSSTT aanndd EELLTTss wwiillll ssoooonn
uusshheerr iinn tthhee nneeeeddeedd oobbsseerrvvaattiioonnss ttoo ddeetteerrmmiinnee tthhee ssoouurrcceess ooff rreeiioonniizzaattiioonn,, bbuutt tthhee nneeuuttrraall hhiigghh--zz IIGGMM
pprreecclluuddeess aa ddiirreecctt ddeetteeccttiioonn ooff iioonniizziinngg pphhoottoonnss ((LLyyCC)).. FFuurrtthheerr,, tthhee ccoommmmuunniittyy ddooeess nnoott yyeett hhaavvee aa flflaawwlleessss
mmeetthhoodd ttoo iinnddiirreeccttllyy iinnffeerr tthhee ffrraaccttiioonn ooff LLyyCC tthhaatt eessccaappeess ssttaarr--ffoorrmmiinngg ggaallaaxxiieess.. WWiitthhoouutt ssuucchh aa ccaalliibbrraatteedd
mmeetthhoodd,, JJWWSSTT wwiillll ssttrruuggggllee ttoo ddeetteerrmmiinnee tthhee ssoouurrccee ooff rreeiioonniizzaattiioonn.. HHeerree wwee pprrooppoossee nneeww HHSSTT//CCOOSS
oobbsseerrvvaattiioonnss ttoo ddiirreeccttllyy mmeeaassuurree tthhee LLyyCC eemmiissssiioonn ffrroomm 88 ggaallaaxxiieess ddrraawwnn ffrroomm tthhee SSDDSSSS tthhaatt hhaavvee aa ddiivveerrssee
ssaammppllee ooff MMgg IIII eemmiissssiioonn pprrooppeerrttiieess.. MMgg IIII eemmiissssiioonn ppoosssseesssseess mmaannyy ssttrreennggtthhss tthhaatt ootthheerr iinnddiirreecctt iinnddiiccaattoorrss ddoo
nnoott;; cchhiieeflflyy tthhee MMgg IIII eessccaappee ffrraaccttiioonn tteennttaattiivveellyy ccoorrrreellaatteess wwiitthh tthhee LLyyCC eessccaappee ffrraaccttiioonn.. HHoowweevveerr,, tthhiiss
tteennttaattiivvee ccoorrrreellaattiioonn iiss oonnllyy wwiitthh 66 llooccaall ccoonnfifirrmmeedd lleeaakkeerrss.. IIff ccoonnfifirrmmeedd bbyy oouurr pprrooppoosseedd oobbsseerrvvaattiioonnss,, JJWWSSTT
aanndd EELLTTss wwiillll uussee tthhiiss rreellaattiioonn ttoo iinnffeerr tthhee LLyyCC eessccaappee ffrraaccttiioonn wwiitthhiinn tthhee EEppoocchh ooff RReeiioonniizzaattiioonn.. TToo aaiidd iinn tthhee
iinntteerrpprreettaattiioonn ooff LLyyCC ttrraannssmmiissssiioonn,, wwee aallssoo pprrooppoossee LLyymmaann--aallpphhaa oobbsseerrvvaattiioonnss ttoo ppeerrffoorrmm ssiimmuullttaanneeoouuss
rraaddiiaattiivvee ttrraannssffeerr ssiimmuullaattiioonnss ooff MMgg IIII aanndd LLyymmaann--aallpphhaa ttoo pprroovviiddee vviittaall pphhyyssiiccaall ccoonntteexxtt ffoorr wwhhyy MMgg IIII ttrraacceess
LLyyCC eessccaappee.. IInn ttoottaall,, wwee rreeqquueesstt 3322 oorrbbiittss ttoo ffuullllyy--ddeevveelloopp tthhee mmoosstt pprroommiissiinngg pprrooppoosseedd mmeetthhoodd ffoorr
ddeetteerrmmiinniinngg tthhee LLyyCC eessccaappee ffrraaccttiioonn dduurriinngg tthhee EEppoocchh ooff RReeiioonniizzaattiioonn.. TThheessee oobbsseerrvvaattiioonnss mmaayy bbee tthhee kkeeyy ffoorr
JJWWSSTT  ttoo  aaccccoommpplliisshh  oonnee  ooff  iittss  pprriimmaarryy  sscciieennccee  ggooaall::  ddeetteerrmmiinniinngg  tthhee  ssoouurrccee  ooff  ccoossmmiicc  rreeiioonniizzaattiioonn..
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: AARR
SSoollaarr  SSyysstteemm

IIDD:: 1155880011

FFrraaggmmeennttaattiioonn  ooff  CC//HHyyaakkuuttaakkee

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 HHSSTT aarrcchhiivvaall ddaattaasseett oonn ccoommeett
CC//HHyyaakkuuttaakkee ttoo cchhaarraacctteerriizzee tthhee ffrraaggmmeennttaattiioonn ooff tthhiiss bbooddyy.. TThhee oobbsseerrvvaattiioonnss aarree eessppeecciiaallllyy vvaalluuaabbllee bbeeccaauussee
ooff tthhee ffoorrttuuiittoouussllyy ssmmaallll ggeeoocceennttrriicc ddiissttaannccee ((00..11 AAUU mmiinniimmuumm)),, ggiivviinngg eexxttrreemmee rreessoolluuttiioonn aanndd sseennssiittiivviittyy ttoo
ssmmaallll ffrraaggmmeennttss aanndd ddeebbrriiss.. WWee wwiillll mmeeaassuurree tthhee nnuummbbeerr,, ssiizzeess,, vveelloocciittiieess,, dduusstt pprrooppeerrttiieess,, pprroodduuccttiioonn rraatteess
aanndd eejjeecctteedd mmaassss,, aanndd wwee wwiillll sseeaarrcchh ppoosstt--ppeerriihheelliioonn iimmaaggeess ffoorr eevviiddeennccee ooff ffuurrtthheerr ddiissiinntteeggrraattiioonn.. AA
nnuucclleeuuss//ccoommaa ccoonnvvoolluuttiioonn mmooddeell wwiillll bbee uusseedd ttoo eexxttrraacctt tthhee bbeesstt eessttiimmaatteess ooff tthhee ccoommaa--ffrreeee ssuubb--nnuucclleeuuss
ddiimmeennssiioonnss..
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SSoollaarr  SSyysstteemm

IIDD:: 1155997722
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 aann 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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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SSoollaarr  SSyysstteemm

IIDD:: 1155997733
DDiissttaanntt  CCoommeett  CC//22001177  KK22

DDaavviidd JJeewwiitttt

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  LLooss  AAnnggeelleess
EExxttrraaoorrddiinnaarryy lloonngg--ppeerriioodd ccoommeett CC//22001177 KK22 ooffffeerrss oouurr bbeesstt ooppppoorrttuunniittyy ttoo ssttuuddyy tthhee rriissee ooff aaccttiivviittyy iinn aa bbooddyy
eenntteerriinngg tthhee ssoollaarr ssyysstteemm ffrroomm OOoorrtt cclloouudd ddiissttaanncceess.. AAccttiivvee iinniittiiaallllyy aatt 2266 AAUU,, tthhee ccoommeett iiss nnooww nneeaarr 1122 AAUU
aanndd aabboouutt ttoo ccrroossss tthhee ccrriittiiccaall ddiissttaannccee ffoorr tthhee oonnsseett ooff ccrryyssttaalllliizzaattiioonn iinn aammoorrpphhoouuss iiccee.. IItt iiss ffaarr ttoooo ccoolldd ffoorr
aannyy aassppeecctt ooff tthhee aaccttiivviittyy ttoo bbee ddrriivveenn bbyy nnoorrmmaall ssuubblliimmaattiioonn pprroocceesssseess iinn tthhee pprreessuummeedd ddoommiinnaanntt vvoollaattiillee,,
wwaatteerr iiccee.. WWee sseeeekk HHSSTT oobbsseerrvvaattiioonnss 11)) ttoo mmeeaassuurree tthhee 33DD mmoorrpphhoollooggyy ooff tthhee ccoommaa aanndd ttoo sseeaarrcchh ffoorr jjeett
aaccttiivviittyy aassssoocciiaatteedd wwiitthh ccrryyssttaalllliizzaattiioonn 22)) ttoo pphhoottoommeettrriiccaallllyy iissoollaattee tthhee nnuucclleeuuss ffrroomm iittss mmaassssiivvee ccoommaa
bbaacckkggrroouunndd aanndd ssoo ttoo eessttiimmaattee iittss ssiizzee aanndd 33)) ttoo ccoonnttrriibbuuttee ttoo aa uunniiqquuee rreeccoorrdd ooff ccoommeettaarryy ddeevveellooppmmeenntt
ffrroomm tthhee llaarrggeesstt ddiissttaanncceess.. AAllrreeaaddyy bbrriigghhtt bbeeyyoonndd SSaattuurrnn,, KK22 wwiillll ccrroossss bbootthh tthhee ccrryyssttaalllliizzaattiioonn zzoonnee ((1100 AAUU))
aanndd tthhee wwaatteerr iiccee ssuubblliimmaattiioonn zzoonnee ((55 AAUU)) oonn iittss wwaayy ttoo ppeerriihheelliioonn aatt 11..88 AAUU iinn llaattee 22002222.. IItt iiss pprreeddiicctteedd ttoo
eexxcceeeedd nnaakkeedd--eeyyee vviissiibbiilliittyy aanndd wwiillll bbee ssuuiitteedd ttoo iinnccrreeaassiinnggllyy iinntteennssee aassttrroonnoommiiccaall ssttuuddyy uussiinngg tthhee ffuullll rraannggee ooff
tteecchhnniiqquueess aanndd wwaavveelleennggtthhss.. IItt ooffffeerrss aa uunniiqquuee ooppppoorrttuunniittyy ttoo uunnddeerrssttaanndd tthhee ddeeggrreeee ttoo wwhhiicchh ccoommeettss eevvoollvvee
eevveenn  bbeeffoorree  eennttrryy  iinnttoo  tthhee  tteerrrreessttrriiaall  ppllaanneett  rreeggiioonn  wwhheerree  tthheeyy  aarree  mmoorree  nnoorrmmaallllyy  ssttuuddiieedd..
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SSuuppeerrnnoovvaaee  iinn  tthhee  IInnffrraarreedd  aavveecc  HHuubbbbllee

SSaauurraabbhh JJhhaa

RRuuttggeerrss  tthhee  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  NNeeww  JJeerrsseeyy
NNeeaarr--iinnffrraarreedd oobbsseerrvvaattiioonnss ooff ttyyppee--IIaa ssuuppeerrnnoovvaaee ((SSNN IIaa)) ssiiggnniifificcaannttllyy iimmpprroovvee tthheeiirr ccoossmmoollooggiiccaall uuttiilliittyy.. UUnnlliikkee
iinn tthhee ooppttiiccaall,, wwhheerree tthheeyy mmuusstt bbee ssttaannddaarrddiizzeedd vviiaa lliigghhtt--ccuurrvvee sshhaappee aanndd ccoolloorr,, SSNN IIaa aarree nneeaarrllyy ssttaannddaarrdd
ccaannddlleess iinn tthhee iinnffrraarreedd,, sshhoowwiinngg lliittttllee iinnttrriinnssiicc lluummiinnoossiittyy vvaarriiaattiioonn wwiitthh rreedduucceedd sseennssiittiivviittyy ttoo dduusstt eexxttiinnccttiioonn..
HHoowweevveerr,, bbeeccaauussee ooff ssttrroonngg aanndd vvaarriiaabbllee aattmmoosspphheerriicc aabbssoorrppttiioonn,, ggrroouunndd--bbaasseedd nneeaarr--iinnffrraarreedd ddaattaa aarree ddiifffificcuulltt
ttoo ccaalliibbrraattee wwiitthh tthhee pprreecciissiioonn rreeqquuiirreedd aatt tthhee ffoorreeffrroonntt ooff ccoossmmoollooggiiccaall mmeeaassuurreemmeennttss ttooddaayy.. HHeerree wwee
pprrooppoossee HHSSTT WWFFCC33//IIRR pphhoottoommeettrryy aanndd ssppeeccttrroopphhoottoommeettrryy ooff aa ssaammppllee ooff 2244 HHuubbbbllee--flflooww ((00..0022 << zz << 00..0077))
SSNN IIaa,, eefffificciieennttllyy oobbttaaiinneedd wwiitthh nnoonn--ddiissrruuppttiivvee ttaarrggeett ooff ooppppoorrttuunniittyy oobbsseerrvvaattiioonnss.. HHuubbbbllee--flflooww SSNN IIaa aarree ccrriittiiccaall
ttoo aallll ccoossmmoollooggiiccaall uusseess ooff SSNN IIaa,, bbootthh aatt llooww rreeddsshhiifftt ((ee..gg..,, mmeeaassuurriinngg tthhee HHuubbbbllee ccoonnssttaanntt)) aanndd hhiigghh rreeddsshhiifftt
((ccoonnssttrraaiinniinngg tthhee ddaarrkk eenneerrggyy eeqquuaattiioonn ooff ssttaattee)).. OOuurr pprrooggrraamm wwiillll:: ((11)) eessttaabblliisshh aa lleeggaaccyy ssaammppllee ooff wweellll--
ccaalliibbrraatteedd SSNN IIaa ssppeeccttrroopphhoottoommeettrryy ccoovveerriinngg aa ccoonnttiinnuuoouuss rreesstt--ffrraammee wwaavveelleennggtthh rraannggee ffrroomm 00..88 ttoo 11..77
mmiiccrroonnss aass aa ffoouunnddaattiioonn ffoorr WWFFIIRRSSTT,, ((22)) yyiieelldd aa 22..77%% mmeeaassuurreemmeenntt ooff HH00 wwiitthh nneeaarr--iinnffrraarreedd oonnllyy oobbsseerrvvaattiioonnss
ooff SSNN IIaa,, aanndd ((33)) ccoonnssttrraaiinn ddaarrkk eenneerrggyy iinn ccoonncceerrtt wwiitthh ddaattaa ffrroomm tthhee RRAAIISSIINNss ssuurrvveeyyss,, pprroodduucciinngg aa WWFFCC33//IIRR--
oonnllyy  HHuubbbbllee  ddiiaaggrraamm  ffrroomm  zz  ==  00..0022  ttoo  zz  ==  00..66..
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SStteellllaarr  PPooppuullaattiioonnss

IIDD:: 1155991122
MMeeaassuurriinngg  tthhee  SSttaarr  FFoorrmmaattiioonn  EEfffificciieennccyy  ooff  MMoolleeccuullaarr  CClloouuddss  iinn  tthhee  SSmmaallll
MMaaggeellllaanniicc  CClloouudd

LLeenntt JJoohhnnssoonn

NNoorrtthhwweesstteerrnn  UUnniivveerrssiittyy
TThhee ssttaarr ffoorrmmaattiioonn eefffificciieennccyy ppeerr ggrraavviittaattiioonnaall ffrreeee--ffaallll ttiimmee ((SSFFEE//tt__ffff)) ddeessccrriibbeess tthhee aabbiilliittyy ooff mmoolleeccuullaarr
cclloouuddss ttoo ccoonnvveerrtt tthheeiirr ggaass iinnttoo ssttaarrss.. TThheeoorreettiiccaall pprreeddiiccttiioonnss ffoorr tthhiiss ccrriittiiccaall ppaarraammeetteerr vvaarryy wwiiddeellyy,, bbuutt iitt iiss
oobbsseerrvvaattiioonnaallllyy ddiifffificcuulltt ttoo aaccccuurraatteellyy mmeeaassuurree dduuee ttoo tthhee nneeeedd ffoorr aa cclloouudd--ssccaallee ttrraacceerr ooff ssttaarr ffoorrmmaattiioonn..
OObbsseerrvvaattiioonnss ooff ssoollaarr--mmaassss pprree--mmaaiinn sseeqquueennccee ssttaarrss iinn tthhee llooww--AA((VV)) eennvviirroonnmmeenntt ooff tthhee nneeaarrbbyy SSmmaallll
MMaaggeellllaanniicc CClloouudd pprroovviiddee oonnee ooff tthhee bbeesstt ooppppoorrttuunniittiieess ttoo oobbttaaiinn ssuucchh aa ttrraacceerr,, aanndd tthheerreebbyy mmeeaassuurree SSFFEE//tt__ffff
wwhheenn ccoommbbiinneedd wwiitthh CCOO mmaappppiinngg ooff mmoolleeccuullaarr cclloouuddss.. WWee pprrooppoossee uussiinngg AACCSS aanndd WWFFCC33 ttoo iimmaaggee aa ggaass--rriicchh
ssaammppllee ooff mmoolleeccuullaarr cclloouuddss iinn tthhee SSWW BBaarr ooff tthhee SSMMCC aatt ooppttiiccaall aanndd nneeaarr--IIRR wwaavveelleennggtthhss ttoo iiddeennttiiffyy aa rroobbuusstt
ssaammppllee ooff pprree--MMSS ssttaarrss.. TThheessee cclloouuddss hhaavvee bbeeeenn cchhaarraacctteerriizzeedd wwiitthh AALLMMAA oobbsseerrvvaattiioonnss,, mmaakkiinngg tthheemm iiddeeaall
ttaarrggeettss ffoorr ssttuuddyyiinngg SSFFEE//tt__ffff.. OOuurr pprrooppoosseedd oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll pprroovviiddee aa ccrriittiiccaall bbrriiddggee bbeettwweeeenn MMiillkkyy WWaayy aanndd
eexxttrraaggaallaaccttiicc ssttuuddiieess ooff ssttaarr ffoorrmmaattiioonn eefffificciieennccyy------aa ccoorrnneerrssttoonnee iinn oouurr kknnoowwlleeddggee ooff ssttaarr ffoorrmmaattiioonn ssccaalliinngg
llaawwss  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  UUnniivveerrssee..
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IIDD:: 1155993355
UUVV  ddiiaaggnnoossttiiccss  aass  bbaarroommeetteerrss  ffoorr  ggaallaaccttiicc  ssccaallee  AAGGNN  oouuttflfloowwss

SSeeaann JJoohhnnssoonn

PPrriinncceettoonn  UUnniivveerrssiittyy
GGaallaaxxyy eevvoolluuttiioonn mmooddeellss rreeqquuiirree ffeeeeddbbaacckk ffrroomm AAGGNN ttoo ssuupppprreessss ssttaarr--ffoorrmmaattiioonn iinn mmaassssiivvee ggaallaaxxiieess.. HHoowweevveerr,,
tthhee mmeecchhaanniissmmss tthhaatt eennaabbllee cceennttrraall bbllaacckk hhoolleess ttoo ccoouuppllee ttoo ggaallaaccttiicc ssccaallee IISSMM aarree wwiiddeellyy ddeebbaatteedd wwiitthh
pprrooppoosseedd mmeecchhaanniissmmss rraannggiinngg ffrroomm rraaddiiaattiioonn pprreessssuurree oonn dduusstt ttoo IISSMM eennttrraaiinnmmeenntt iinn hhoott,, sshhoocckkeedd wwiinnddss..
OObbsseerrvvaattiioonnss tthhaatt eennaabbllee mmeeaassuurreemmeennttss ooff tthhee pprreesseennccee aanndd pprrooppeerrttiieess ooff tthhee hhoott wwiinndd ccoommppoonneenntt tthheerreeffoorree
rreepprreesseenntt aa ccrriittiiccaall tteesstt ooff AAGGNN ffeeeeddbbaacckk pphhyyssiiccss.. SSeennssiittiivvee aanndd ssppaattiiaallllyy rreessoollvveedd UUVV ddiiaaggnnoossttiiccss ffrroomm hhiigghhllyy
iioonniizzeedd eemmiissssiioonn lliinneess nnoott oonnllyy ddiiffffeerreennttiiaattee bbeettwweeeenn AAGGNN pphhoottooiioonniizzeedd ggaass aanndd sshhoocckkss,, bbuutt ccaann aallssoo sseerrvvee aass
bbaarroommeetteerrss tthhaatt eennaabbllee eessttiimmaatteess ooff tthhee pprreessssuurree ooff aannyy aammbbiieenntt hhoott wwiinndd.. IInn ppaarrttiiccuullaarr,, hhiigghhllyy iioonniizzeedd
eemmiissssiioonn lliinnee rraattiiooss ddeeppeenndd ssttrroonnggllyy oonn tthhee rraattiioo ooff tthhee aammbbiieenntt hhoott ggaass pprreessssuurree ttoo rraaddiiaattiioonn pprreessssuurree ffrroomm
tthhee AAGGNN,, aanndd hheennccee ccaann ddeetteerrmmiinnee wwhhiicchh ooff tthheessee pprroocceesssseess ddoommiinnaatteess tthhee oouuttflflooww ddyynnaammiiccss.. GGOO--1155228800
ppeerrffoorrmmeedd aa ppiilloott ssttuuddyy wwiitthh tthhee fifirrsstt ssppaattiiaallllyy rreessoollvveedd UUVV ssppeeccttrroossccooppyy ooff aa pprroottoottyyppiiccaall ggaallaaccttiicc ssccaallee AAGGNN--
ddrriivveenn.. TThhee oobbsseerrvveedd OOVVII,, NNVV,, aanndd CCIIVV rraattiiooss aarree ccoonnssiisstteenntt wwiitthh pprreeddiiccttiioonnss ffrroomm AAGGNN pphhoottooiioonniizzeedd cclloouuddss
ccoommpprreesssseedd bbyy rraaddiiaattiioonn pprreessssuurree aanndd rruullee oouutt tthhee pprreesseennccee ooff aa ddyynnaammiiccaallllyy iimmppoorrttaanntt hhoott wwiinndd ccoommppoonneenntt
~~1100 kkppcc ffrroomm tthhee nnuucclleeuuss,, pprroovviiddiinngg aa ssttrroonngg ccoonnssttrraaiinntt oonn ffeeeeddbbaacckk mmooddeellss.. BBuuiillddiinngg oonn tthhiiss ssuucccceessss,, wwee
pprrooppoossee ttoo ppeerrffoorrmm ssppaattiiaallllyy rreessoollvveedd UUVV ssppeeccttrroossccooppyy ffoorr aa rreepprreesseennttaattiivvee ssaammppllee ooff 77 ggaallaaccttiicc ssccaallee AAGGNN
oouuttflfloowwss.. TThheessee oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll eennaabbllee uunniiqquuee iinnssiigghhttss iinnttoo tthhee pprreesseennccee ooff aann uunnsseeeenn hhoott wwiinndd;; tthhee pphhyyssiiccaall
ccoonnddiittiioonnss  ooff  tthhee  ccooooll,,  ggaallaaccttiicc--ssccaallee  oouuttflfloowwss;;  aanndd  aaccccuurraattee  eessttiimmaatteess  ooff  mmaassss//mmoommeennttuumm  oouuttflflooww  rraatteess..
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AA  fifirrsstt  mmeeaassuurreemmeenntt  ooff  tthhee  gglloobbaall  AAGGBB  dduusstt  pprroodduuccttiioonn  iinn  aa  mmeettaall--rriicchh  ggaallaaxxyy

OOlliivviiaa JJoonneess

UUnniitteedd  KKiinnggddoomm  AAssttrroonnoommyy  TTeecchhnnoollooggyy  CCeennttrree
AAssyymmppttoottiicc GGiiaanntt BBrraanncchh ((AAGGBB)) ssttaarrss aarree ssiiggnniifificcaanntt ccoonnttrriibbuuttoorrss ttoo tthhee eennrriicchhmmeenntt ooff tthhee iinntteerrsstteellllaarr mmeeddiiuumm..
TThheeiirr ttoottaall dduusstt ccoonnttrriibbuuttiioonn rreellaattiivvee ttoo ssuuppeerrnnoovvaaee,, aanndd hhooww iitt cchhaannggeess wwiitthh mmeettaalllliicciittyy,, iiss lleessss cceerrttaaiinn.. TThhiiss
uunncceerrttaaiinnttyy iiss llaarrggeellyy dduuee ttoo tthhee ppoooorrllyy ddeetteerrmmiinneedd dduusstt--pprroodduuccttiioonn rraatteess.. UUssiinngg SSppiittzzeerr,, wwee iiddeennttiififieedd 111100
eexxttrreemmee AAGGBB ssttaarrss aanndd >>11550000 ccaannddiiddaattee eevvoollvveedd ssttaarrss wwiitthhiinn tthhee LLooccaall GGrroouupp ddwwaarrff eelllliippttiiccaall ggaallaaxxyy MM3322.. AAss
MM3322 iiss aann eelllliippttiiccaall,, mmeettaall--rriicchh ssyysstteemm,, iitt pprroovviiddeess aa tteesstt eennvviirroonnmmeenntt ssiimmiillaarr ttoo mmaassssiivvee ggaallaaxxiieess aatt hhiigghh
rreeddsshhiifftt.. TThhee uunniiqquuee mmeeddiiuumm--bbaanndd fifilltteerr sseett ffoorr HHSSTT WWFFCC33//IIRR wwiillll iiddeennttiiffyy aanndd iissoollaattee tthhee eevvoollvveedd ssttaarrss iinn MM3322,,
aanndd tthheerreebbyy oovveerrccoommee rreessoolluuttiioonn lliimmiittaattiioonnss ttoo ccoonnssttrraaiinn tthheeiirr ssppeeccttrraall eenneerrggyy ddiissttrriibbuuttiioonnss.. TThhee HHSSTT mmeeddiiuumm--
bbaanndd fifilltteerrss aarree iinntteeggrraall ttoo ddiissttiinngguuiisshhiinngg ooxxyyggeenn-- ffrroomm ccaarrbboonn--rriicchh AAGGBB ssttaarrss,, pprroovviiddiinngg kkeeyy ccoonnssttrraaiinnttss ttoo tthhee
ddeerriivveedd sstteellllaarr ppaarraammeetteerrss aanndd ddeeccrreeaassiinngg tthhee uunncceerrttaaiinnttyy iinn tthhee dduusstt pprroodduuccttiioonn bbyy aann oorrddeerr ooff mmaaggnniittuuddee..
WWiitthh oonnllyy 44 fifieellddss,, wwee wwiillll ccoonnfifirrmm aanndd cchhaarraacctteerriissee tthhee mmaajjoorriittyy ooff oouurr AAGGBB ccaannddiiddaatteess,, tthheerreebbyy ccaallccuullaattiinngg
tthhee gglloobbaall dduusstt bbuuddggeett ooff oouurr cclloosseesstt mmeettaall--rriicchh eelllliippttiiccaall ggaallaaxxyy.. CCoommppaarriissoonn ttoo ccoommpplleemmeennttaarryy ssttuuddiieess iinn
mmeettaall--ppoooorr ggaallaaxxiieess wwiillll pprroovviiddee aa ccrriittiiccaall tteesstt ooff hhooww mmeettaalllliicciittyy iinnflfluueenncceess eevvoollvveedd ssttaarr dduusstt pprroodduuccttiioonn.. TThheessee
AAGGBB ssttaarrss aarree pprriimmee ttaarrggeettss ffoorr ffoollllooww--uupp ssppeeccttrroossccooppyy wwiitthh JJWWSSTT ttoo ddeetteerrmmiinnee eelleemmeennttaall aabbuunnddaanncceess aanndd
tthhee mmiinneerraallooggyy ooff tthhee eejjeecctteedd mmaassss;; tthhee HHSSTT oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll pprroovviiddee tthhee hhiigghh--pprreecciissiioonn aassttrroommeettrryy rreeqquuiirreedd
ffoorr  JJWWSSTT..
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TToowwaarrdd  aa  RRoobbuusstt  MMeetthhoodd  ffoorr  IIddeennttiiffyyiinngg  MMeerrggeerr  SSiiggnnaattuurreess  iinn  DDeeeepp  HHuubbbbllee
IImmaaggeess

JJeeyyhhaann KKaarrttaalltteeppee

RRoocchheesstteerr  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy
GGaallaaxxyy mmeerrggeerrss ooff aallll flflaavvoorrss ((iinncclluuddiinngg mmaajjoorr aanndd mmiinnoorr mmeerrggeerrss aass wweellll aass ggaass rriicchh aanndd ggaass ppoooorr mmeerrggeerrss)) aarree
ppootteennttiiaallllyy iimmppoorrttaanntt ddrriivveerrss iinn tthhee ttrraannssffoorrmmaattiioonn ooff ggaallaaxxiieess oovveerr ccoossmmiicc ttiimmee.. HHoowweevveerr,, mmeerrggeerrss aarree
iinnccrreeddiibbllyy ddiifffificcuulltt ttoo rreelliiaabbllyy iiddeennttiiffyy aatt hhiigghh rreeddsshhiifftt aass tthheeiirr tteellll--ttaallee ffeeaattuurreess,, ssuucchh aass ttiiddaall ttaaiillss aanndd ddoouubbllee
nnuucclleeii,, aarree aaffffeecctteedd bbyy ssuurrffaaccee bbrriigghhttnneessss ddiimmmmiinngg,, ppoooorr rreessoolluuttiioonn,, aanndd bbaanndd ppaassss sshhiiffttiinngg.. NNeeww mmaacchhiinnee
lleeaarrnniinngg aapppprrooaacchheess ttoo iiddeennttiiffyy mmeerrggeerr ssiiggnnaattuurreess sshhooww ssiiggnniifificcaanntt pprroommiissee,, hhoowweevveerr,, aa bbeetttteerr uunnddeerrssttaannddiinngg
ooff tthhee vviissiibbiilliittyy ooff mmeerrggeerr ffeeaattuurreess ffoorr aa rraannggee ooff mmeerrggeerr ssttaaggeess aass aa ffuunnccttiioonn ooff oobbsseerrvveedd wwaavveelleennggtthh,, iimmaaggee
ddeepptthh,, aanndd ggaass ffrraaccttiioonn iiss ggrreeaattllyy nneeeeddeedd iinn oorrddeerr ttoo mmaakkee pprrooggrreessss uussiinngg tthheessee nneeww tteecchhnniiqquueess.. WWee pprrooppoossee
ttoo ccoonndduucctt aa ccoommpprreehheennssiivvee aannaallyyssiiss ooff ggaallaaxxyy mmeerrggeerrss iiddeennttiififieedd aaccrroossss tthhee HHSSTT ddeeeepp fifieellddss,, iinncclluuddiinngg
CCOOSSMMOOSS,, CCAANNDDEELLSS,, CCLLAASSHH,, aanndd tthhee FFrroonnttiieerr FFiieellddss wwiitthh AACCSS aanndd WWFFCC33 oobbsseerrvvaattiioonnss.. WWee wwiillll fifirrsstt uussee mmoocckk
HHSSTT iimmaaggeess pprroodduucceedd ffrroomm tthhee IIlllluussttrriiss ssiimmuullaattiioonn ttoo ddeefifinnee aanndd tteesstt aa rroobbuusstt mmeetthhoodd ffoorr tthhee iiddeennttiifificcaattiioonn ooff
ggaallaaxxyy mmeerrggeerr ssiiggnnaattuurreess,, qquuaannttiiffyy tthheeiirr lleevveell ooff ccoommpplleetteenneessss aanndd ppuurriittyy aass aa ffuunnccttiioonn ooff iimmaaggee ddeepptthh,, mmeerrggeerr
ssttaaggee,, ggaass ffrraaccttiioonn,, aanndd oobbsseerrvveedd wwaavveelleennggtthh,, aanndd tthheenn aappppllyy tthhiiss mmeetthhooddoollooggyy ttoo tthhee HHSSTT oobbsseerrvvaattiioonnss.. WWee
wwiillll tthheenn uussee tthhiiss ssaammppllee ooff ggaallaaxxyy mmeerrggeerrss ttoo iinnvveessttiiggaattee tthhee pprrooppeerrttiieess ooff mmeerrggeerrss,, ssuucchh aass tthheeiirr ppoossiittiioonn oonn
tthhee SSFFRR--MM** ppllaannee aass aa ffuunnccttiioonn ooff rreeddsshhiifftt aanndd mmeerrggeerr ssttaaggee.. TThhee ddeevveellooppmmeenntt ooff aa rroobbuusstt mmeerrggeerr
iiddeennttiifificcaattiioonn  mmeetthhoodd  wwiillll  bbee  eesssseennttiiaall  ffoorr  ffuuttuurree  llaarrggee  ssuurrvveeyyss  ttoo  bbee  ccoonndduucctteedd  wwiitthh  LLSSSSTT,,  EEuucclliidd,,  aanndd  WWFFIIRRSSTT..
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IIDD:: 1155995533
YYoouunngg  aanndd  RRaappiiddllyy  EEvvoollvviinngg::  aa  PPaanncchhrroommaattiicc  WWFFCC33  IImmaaggiinngg  SSttuuddyy  ooff  tthhee
PPllaanneettaarryy  NNeebbuullaaee  NNGGCC  77002277  aanndd  NNGGCC  66330022

JJooeell KKaassttnneerr

RRoocchheesstteerr  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy
PPllaanneettaarryy nneebbuullaaee ((PPNNee)) sseerrvvee aass tteexxttbbooookk eexxaammpplleess ooff aassttrroopphhyyssiiccaall ppllaassmmaass aanndd sshhoocckk pprroocceesssseess aanndd
pprroovviiddee eesssseennttiiaall tteessttss ooff tthheeoorriieess ooff sstteellllaarr eevvoolluuttiioonn aanndd tthhee oorriiggiinn aanndd eennrriicchhmmeenntt ooff tthhee hheeaavvyy eelleemmeennttss iinn
tthhee uunniivveerrssee.. HHSSTT iimmaaggiinngg hhaass eessttaabblliisshheedd tthhaatt PPNNee eexxhhiibbiitt aa ddaazzzzlliinngg vvaarriieettyy ooff aasspphheerriiccaall mmoorrpphhoollooggiieess::
eelllliippttiiccaall;; bbiippoollaarr oorr mmuullttiippoollaarr;; hhiigghhllyy ppooiinntt--ssyymmmmeettrriicc;; cchhaaoottiicc aanndd cclluummppyy.. TThhee mmuullttiiffaacceetteedd PPNN sshhaappiinngg
pprroobblleemm hhaass ccoonnnneeccttiioonnss ttoo ((aanndd iimmpplliiccaattiioonnss ffoorr)) aa wwiiddee vvaarriieettyy ooff aassttrroopphhyyssiiccaall ssyysstteemmss:: bbiinnaarryy ssttaarr
aassttrroopphhyyssiiccss;; sstteellllaarr wwiinndd iinntteerraaccttiioonnss aanndd sshhoocckkss;; tthhee pphhyyssiiccss aanndd cchheemmiissttrryy ooff pphhoottooiioonniizzeedd ppllaassmmaass aanndd
pphhoottoonn--ddoommiinnaatteedd rreeggiioonnss;; aanndd eennrriicchhmmeenntt ooff tthhee IISSMM iinn tthhee pprroodduuccttss ooff iinntteerrmmeeddiiaattee--mmaassss sstteellllaarr
nnuucclleeoossyynntthheessiiss.. YYeett,, aass tthhee uusseeffuull lliiffeettiimmee ooff HHSSTT ccoommeess ttoo aa cclloossee,, tthhee ttrreemmeennddoouuss ppootteennttiiaall ooff HHSSTT//WWFFCC33
ttoo oobbttaaiinn aa ccoommpprreehheennssiivvee sseett ooff nneeaarr--UUVV//ooppttiiccaall//nneeaarr--IIRR eemmiissssiioonn--lliinnee iimmaaggeess hhaass yyeett ttoo bbee eexxppllooiitteedd ffoorr aannyy
PPNN.. HHeerree,, wwee pprrooppoossee tthhee fifirrsstt ssuucchh ccoommpprreehheennssiivvee HHSSTT//WWFFCC33 eemmiissssiioonn--lliinnee ssttuuddiieess,, ttaarrggeettiinngg ttwwoo ooff tthhee
yyoouunnggeesstt aanndd mmoosstt rraappiiddllyy eevvoollvviinngg kknnoowwnn PPNNee,, NNGGCC 77002277 aanndd NNGGCC 66330022.. TThhee rreessuullttiinngg sseett ooff ddiiaaggnnoossttiicc
eemmiissssiioonn--lliinnee ((aanndd lliinnee rraattiioo)) iimmaaggeess wwiillll ddiissttiinngguuiisshh bbeettwweeeenn pphhoottooiioonniizzaattiioonn aanndd sshhoocckk--iinndduucceedd iioonniizzaattiioonn;;
bbeettwweeeenn iioonniizzaattiioonn ffrroonnttss aanndd ccoonndduuccttiioonn ffrroonnttss;; bbeettwweeeenn aaccttiivvee aanndd `̀`̀ffoossssiill'''' sshhaappiinngg pprroocceesssseess;; aanndd
bbeettwweeeenn tthhee aaccttiioonn ooff iinnttrriinnssiicc sshhaappiinngg eennggiinneess ((ee..gg..,, aaccccrreettiioonn--ddiisskk--ddrriivveenn jjeettss)) aanndd eexxttrriinnssiicc `̀`̀pprree--eexxiissttiinngg
ccoonnddiittiioonnss''''  ((ee..gg..,,  AAGGBB  wwiinndd  iinnhhoommooggeenneeiittiieess  aanndd  eeqquuaattoorriiaall  ddeennssiittyy  eennhhaanncceemmeennttss))..
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FFllaasshhlliigghhttss::  MMaannyy  EExxttrreemmeellyy  MMaaggnniififieedd  IInnddiivviidduuaall  SSttaarrss  aass  PPrroobbeess  ooff  DDaarrkk  MMaatttteerr
aanndd  SStteellllaarr  PPooppuullaattiioonnss  ttoo  RReeddsshhiifftt  zz~~22

PPaattrriicckk KKeellllyy

UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMiinnnneessoottaa  --  TTwwiinn  CCiittiieess
AA ttoottaall ooff ffoouurr bbrriigghhtt mmiiccrroolleennssiinngg eevveennttss ((<<2266..55 mmaagg AABB)) ooff iinnddiivviidduuaall lluummiinnoouuss ssttaarrss aatt rreeddsshhiifftt zz==11--22 hhaavvee
rreecceennttllyy bbeeeenn ddiissccoovveerreedd iinn HHuubbbbllee SSppaaccee TTeelleessccooppee oobbsseerrvvaattiioonnss ooff ggaallaaxxyy--cclluusstteerr ggrraavviittaattiioonnaall lleennsseess.. TThhee
ffrreeqquueennccyy ooff tthheessee eevveennttss aappppeeaarrss ttoo bbee ggrreeaatteerr tthhaann eexxppeecctteedd,, aanndd aa ssuufffificciieennttllyy eelleevvaatteedd rraattee wwoouulldd ddiirreeccttllyy
iimmppllyy tthhee eexxiisstteennccee ooff ccoommppaacctt oobbjjeeccttss ccoonnssiissttiinngg ooff eevveenn 11--22%% ooff ddaarrkk mmaatttteerr.. GGaallaaxxyy--cclluusstteerr fifieellddss aallssoo
hhiigghhllyy mmaaggnniiffyy tthhee ggaallaaxxiieess rreessppoonnssiibbllee ffoorr tthhee rreeiioonniizzaattiioonn ooff tthhee uunniivveerrssee,, yyeett lleennss mmooddeellss rreeqquuiirree
iimmpprroovveemmeenntt ttoo pprreeddiicctt tthhee mmaaggnniifificcaattiioonnss ooff hhiigghh--rreeddsshhiifftt ggaallaaxxiieess aaccccuurraatteellyy.. FFiinnaallllyy,, wwee llaacckk ccoonnssttrraaiinnttss oonn
tthhee  sstteellllaarr  lluummiinnoossiittyy  ffuunnccttiioonn  aatt  zz==11--22..

WWee  pprrooppoossee  ttwwoo  eeppoocchhss  ooff  uunnfifilltteerreedd  AACCSS  WWFFCC  aanndd  WWFFCC33  UUVVIISS  iimmaaggiinngg  ooff  eeaacchh  ooff  tthhee  ssiixx  HHuubbbbllee  FFrroonnttiieerr
FFiieelldd  ((HHFFFF))  ggaallaaxxyy  cclluusstteerrss  fifieellddss  wwiitthh  aa  ssiinnggllee--vviissiitt  fifivvee--ssiiggmmaa  lliimmiittiinngg  mmaaggnniittuuddee  ooff  3311  AABB..  TThhee  oobbsseerrvvaattiioonnss
wwiillll  ddeetteecctt  ooff  oorrddeerr  110000  mmiiccrroolleennssiinngg  eevveennttss  aatt  tthhrreeee--ssiiggmmaa  aanndd  ttwwoo  ddoozzeenn  aatt  fifivvee--ssiiggmmaa  ssiiggnniifificcaannccee,,  aass  wweellll  aass
aann eeqquuaall nnuummbbeerr ooff aallwwaayyss--vviissiibbllee ppaaiirrss ooff sstteellllaarr iimmaaggeess.. IIff oonnllyy 22%% ooff ddaarrkk mmaatttteerr ccoonnssiissttss ooff pprriimmoorrddiiaall bbllaacckk
hhoolleess,,  tthheenn  wwee  wwiillll  ddeetteecctt  fifivvee  ttiimmeess  aass  mmaannyy  mmiiccrroolleennssiinngg  eevveennttss..  

TThhee ppaaiirrss ooff sstteellllaarr iimmaaggeess wwiillll ssttrriinnggeennttllyy ccoonnssttrraaiinn lleennss mmooddeellss,, pprroobbee tthhee aabbuunnddaannccee ooff llooww--mmaassss ddaarrkk--
mmaatttteerr hhaallooss,, aanndd eevvaalluuaattee tthhee ppoossssiibbiilliittyy tthhaatt ddaarrkk mmaatttteerr ccoonnssiissttss ooff uullttrraa--lliigghhtt bboossoonnss.. TThhee rreellaattiivvee rraatteess ooff
mmiiccrroolleennssiinngg  eevveennttss  aaccrroossss  lleennsseedd  ggaallaaxxiieess  wwiillll  mmeeaassuurree  vvaarriiaattiioonnss  iinn  tthheeiirr  sstteellllaarr  lluummiinnoossiittyy  ffuunnccttiioonnss..    

TThhee pprrooppoosseedd iimmaaggiinngg pprrooggrraamm wwiillll,, fifinnaallllyy,, iiddeennttiiffyy llooww--rreeddsshhiifftt ccoonnttaammiinnaannttss iinn JJaammeess WWeebbbb SSppaaccee TTeelleessccooppee
LLyymmaann--bbrreeaakk  ggaallaaxxyy  ssaammpplleess,,  aanndd  ddeetteecctt  uullttrraa--ffaaiinntt  ggaallaaxxiieess..
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AA  CCoommpplleettee  IInnvveennttoorryy  ooff  tthhee  FFiirreewwoorrkkss  GGaallaaxxyy''ss  OO--TTyyppee  SSttaarrss

RRuubbaabb KKhhaann

UUnniivveerrssiittyy  ooff  WWaasshhiinnggttoonn
NNGGCC 66994466 hhoosstteedd aatt lleeaasstt 1100 ccoorree--ccoollllaappssee ssuuppeerrnnoovvaaee oobbsseerrvveedd iinn tthhee ppaasstt cceennttuurryy -- ffaarr mmoorree tthhaann aannyy ooff
iittss ssttaarr ffoorrmmiinngg ppeeeerrss -- eeaarrnniinngg iittss nnaammee aass tthhee FFiirreewwoorrkkss GGaallaaxxyy.. YYeett,, nnoo HHSSTT UUVV iimmaaggee ooff tthhiiss ggaallaaxxyy eexxiissttss..
TThhiiss iiss aa rrooaaddbblloocckk ffoorr tthhee oobbsseerrvvaattiioonnaall ssttuuddyy ooff mmaassssiivvee ssttaarrss ffoorrmmaattiioonn,, eevvoolluuttiioonn aanndd ddeeaatthh aass yyoouunngg hhiigghh
mmaassss ssttaarrss ccoommmmoonnllyy hhaavvee ssuubbssttaannttiiaall UUVV eemmiissssiioonn.. HHSSTT iiss tthhee oonnllyy tteelleessccooppee tthhaatt ccaann pprroodduuccee hhiigghh
rreessoolluuttiioonn pphhoottoommeettrryy aatt tthhee wwaavveelleennggtthhss aanndd ddeepptthhss nneecceessssaarryy ttoo rreemmeeddyy tthhiiss ssiittuuaattiioonn.. WWee wwiillll uuttiilliizzee 4422
HHSSTT oorrbbiittss ttoo pprroodduuccee WWFFCC33//UUVVIISS FF227755WW aanndd FF333366WW mmaappss ooff tthhee FFiirreewwoorrkkss GGaallaaxxyy,, ccrreeaattee aa ccoommpplleettee
ccaattaalloogg ooff iittss OO--TTyyppee yyoouunngg mmaassssiivvee ssttaarrss aanndd iinnvveessttiiggaattee NNGGCC 66994466''ss ccccSSNNee aanndd ssttaarr ffoorrmmaattiioonn hhiissttoorryy..
CCoommbbiinniinngg tthhee pprrooppoosseedd sshhoorrtteerr wwaavveelleennggtthh ddaattaa wwiitthh eexxiissttiinngg aanndd sscchheedduulleedd HHSSTT oobbsseerrvvaattiioonnss,, wwee wwiillll
cchhaarraacctteerriizzee tthhee FFiirreewwoorrkkss GGaallaaxxyy''ss ffuuttuurree ccccSSNNee pprrooggeenniittoorrss aanndd pprroodduuccee aann eexxtteennssiivvee lliibbrraarryy ooff mmaassssiivvee ssttaarr
ssppeeccttrraall eenneerrggyy ddiissttrriibbuuttiioonnss.. TThhee pprrooppoosseedd oobbsseerrvvaattiioonnss aanndd ddaattaa pprroodduuccttss wwiillll ccrreeaattee aa hhiigghh vvaalluuee aarrcchhiivvaall
rreessoouurrccee ooff bbrrooaadd iinntteerreesstt ttoo tthhee sscciieennttiifificc ccoommmmuunniittyy,, aanndd iimmmmeeddiiaatteellyy aauuggmmeenntt tthhee uuttiilliittyy ooff eexxiissttiinngg aanndd
aannttiicciippaatteedd  HHSSTT  ddaattaa..
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IIDD:: 1155889900
SSuuppeerrmmaassssiivvee  BBllaacckk  HHoollee  WWiinnddss  iinn  XX--rraayyss  ((SSUUBBWWAAYYSS))::  BBuuiillddiinngg  tthhee  HHSSTT  LLiinnee
wwiitthh  FFUUVV  SSppeeccttrroossccooppyy

GGeerraarrdd KKrriissss

SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee
WWiinnddss ppoowweerreedd bbyy aaccccrreettiioonn oonnttoo tthhee ssuuppeerrmmaassssiivvee bbllaacckk hhoolleess aatt tthhee cceenntteerrss ooff ggaallaaxxiieess ccaann hhaavvee aa pprrooffoouunndd
iimmppaacctt oonn tthheeiirr hhoossttss.. TThheessee oouuttflfloowwss mmaayy pprroovviiddee tthhee ffeeeeddbbaacckk nneecceessssaarryy ttoo rreegguullaattee ssttaarr ffoorrmmaattiioonn aanndd tthhee
aaccccrreettiioonn ooff ggaass oonnttoo tthhee hhoosstt ggaallaaxxyy,, tthheerreebbyy eessttaabblliisshhiinngg aa lliinnkk ffoorr tthhee ccoo--eevvoolluuttiioonn ooff tthhee cceennttrraall bbllaacckk hhoollee
aanndd iittss hhoosstt.. TThheessee wwiinnddss aarree pprreesseenntt oonn aallll ssccaalleess,, ffrroomm tthhee aaccccrreettiioonn ddiisskk aarroouunndd tthhee bbllaacckk hhoollee ttoo tthhee
oouuttsskkiirrttss ooff tthhee ggaallaaxxyy iittsseellff,, aanndd aatt mmuullttiippllee wwaavveelleennggtthhss,, ffrroomm tthhee XX--rraayy ttoo tthhee rraaddiioo.. AAss ppaarrtt ooff aa
mmuullttiiwwaavveelleennggtthh pprrooggrraamm,, tthhiiss pprrooppoossaall wwiillll cchhaarraacctteerriizzee tthhee UUVV ssppeeccttrraa aanndd aassssoocciiaatteedd UUVV aabbssoorrppttiioonn ooff aa
wweellll ddeefifinneedd ssaammppllee ooff mmooddeerraattee rreeddsshhiifftt AAGGNN tthhaatt aarree tthhee hhuubb ooff aann aapppprroovveedd XXMMMM--NNeewwttoonn llaarrggee pprrooggrraamm
((11..55 MMss)),, ddeessiiggnneedd ttoo ccoonnssttrraaiinn tthhee XX--rraayy mmaanniiffeessttaattiioonnss ooff AAGGNN oouuttflfloowwss.. TThhee pprrooppoosseedd HHSSTT++CCOOSS ssppeeccttrraa wwiillll
ccoovveerr tthhee wwaavveelleennggtthh rraannggee ffrroomm 11112255 AA ttoo 22115500 AA,, aanndd iinncclluuddee aallll ssttrroonngg UUVV rreessoonnaannccee lliinneess iinn tthhee ssaammppllee::
OOVVII++LLyy bbeettaa,, LLyy aallpphhaa,, NN VV,, SSii IIVV,, aanndd CC IIVV.. TThheessee ssppeeccttrraa ffoorrmm aann eesssseennttiiaall iinnggrreeddiieenntt ttoo eexxpplloorree tthhee UUVV
ccoouunntteerrppaarrttss ooff XX--rraayy wwiinnddss aanndd ttoo cchhaarraacctteerriizzee tthhee ssppeeccttrraall eenneerrggyy ddiissttrriibbuuttiioonn,, lliinnee lluummiinnoossiittiieess,, aanndd aannyy
oouuttflfloowwss dduurriinngg tthhee ccuurrrreenntt eeppoocchh ooff tthhee XX--rraayy oobbsseerrvvaattiioonnss.. TThhee UUVV ppeerrssppeeccttiivvee oonn oouuttflfloowwss iiss ccrriittiiccaall ffoorr
uunnddeerrssttaannddiinngg aallll pphhaasseess ooff aann oouuttflflooww''ss ccoommppoonneennttss aanndd ooff iittss eenneerrggeettiiccss.. TThhiiss iinn ttuurrnn wwiillll pprroovviiddee aa mmoorree
ccoommpprreehheennssiivvee vviieeww ooff tthhee ffeeeeddiinngg aanndd ffeeeeddbbaacckk ccyyccllee,, aanndd iitt wwiillll hheellpp ttoo rreefifinnee tthheeoorreettiiccaall mmooddeellss ffoorr
oouuttflfloowwss ffrroomm nnuucclleeaarr ttoo ggaallaaxxyy--ssccaalleess.. OObbsseerrvvaattiioonnss ooff tthhee SSUUBBWWAAYYSS ssaammppllee wwiillll bbee aa rreeffeerreennccee ffoorr AAGGNN
wwiinndd  ssttuuddiieess  aatt  iinntteerrmmeeddiiaattee  rreeddsshhiifftt  ffoorr  yyeeaarrss  ttoo  ccoommee..
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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 iinn tthhee 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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IIDD:: 1155991144
SSeeaarrcchhiinngg  ffoorr  wwhhiittee  ddwwaarrffss  oorrbbiittiinngg  BBSSSSss::  tthhee  ffoossssiill  eevviiddeennccee  ooff  tthhee  mmaassss
ttrraannssffeerr  ffoorrmmaattiioonn  pprroocceessss

BBaarrbbaarraa LLaannzzoonnii

UUnniivveerrssiittaa  ddii  BBoollooggnnaa
TThhee UUVV eexxcceessss rreecceennttllyy oobbsseerrvveedd ffoorr 77 BBlluuee SSttrraagggglleerr SSttaarrss ((BBSSSSss)) iinn tthhee ooppeenn cclluusstteerr NNGGCC118888 ((GGoossnneellll eett aall..
22001155,, AAppJJ 881144,, 116633)) hhaass bbeeeenn iinntteerrpprreetteedd aass tthhee pphhoottoommeettrriicc ssiiggnnaattuurree ooff hhoott aanndd yyoouunngg wwhhiittee ddwwaarrff ((WWDD))
ccoommppaanniioonnss.. TThhiiss rreessuulltt ssuuggggeessttss tthhaatt tthhoossee BBSSSSss hhaavvee bbeeeenn rreecceennttllyy ffoorrmmeedd tthhrroouugghh mmaassss--ttrraannssffeerr ((MMTT))
aaccttiivviittyy iinn bbiinnaarryy ssyysstteemmss.. OOnn tthhee ootthheerr hhaanndd,, FFeerrrraarroo eett aall.. ((22000066,, AAppJJ 446677,, LL5566)) ddiissccoovveerreedd tthhaatt aa ssuubb--
ssaammppllee ooff BBSSSSss iinn 4477 TTuuccaannaaee sshhoowwss ccaarrbboonn ((CC)) aanndd ooxxyyggeenn ((OO)) ddeepplleettiioonn wwiitthh rreessppeecctt ttoo nnoorrmmaall cclluusstteerr
ssttaarrss.. TThhiiss ffeeaattuurree hhaass bbeeeenn ccoonnssiiddeerreedd aass aa ((ppoossssiibbllyy ttrraannssiieenntt)) cchheemmiiccaall ssiiggnnaattuurree ooff rreecceenntt MMTT ffrroomm aa
ccoommppaanniioonn  ssttaarr,,  iinn  wwhhiicchh  ccaassee  tthhee  oobbsseerrvveedd  BBSSSSss  sshhoouulldd  bbee  oorrbbiitteedd  bbyy  hhoott  HHee--WWDDss..

HHeerree wwee pprrooppoossee AACCSS//SSBBCC ffaarr--UUVV pphhoottoommeettrryy ooff fifivvee CCOO--ddeepplleetteedd BBSSSSss iinn 4477 TTuuccaannaaee,, ttoo sseeaarrcchh ffoorr tthheeiirr
ssuussppeecctteedd WWDD ccoommppaanniioonnss.. TThhiiss wwiillll bbee tthhee fifirrsstt oobbsseerrvvaattiioonnaall eevviiddeennccee ooff tthhee lliinnkk bbeettwweeeenn tthhee ttwwoo
ssiiggnnaattuurreess,, tthhuuss aalllloowwiinngg aa ssiiggnniifificcaanntt sstteepp ffoorrwwaarrdd iinn tthhee cchhaarraacctteerriizzaattiioonn ooff tthhee BBSSSS MMTT ffoorrmmaattiioonn cchhaannnneell.. IInn
ffaacctt,, tthhee WWDD ccoooolliinngg ttiimmee wwiillll pprroovviiddee eemmppiirriiccaall eessttiimmaatteess ooff tthhee cchhaarraacctteerriissttiicc ttiimmee--ssccaallee ooff tthhee CCOO--ddeepplleettiioonn
pphhaassee,, wwhhiicchh iiss aa kkeeyy iinnppuutt ffoorr tthhee pphhyyssiiccaall mmooddeelliinngg ooff tthhee eevvoolluuttiioonnaarryy ppaatthh ooff BBSSSSss ffoorrmmeedd tthhrroouugghh tthhiiss
cchhaannnneell..
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HHee  IIII  EEmmiissssiioonn  ffrroomm  WWoollff--RRaayyeett  SSttaarrss::  aa  NNeeww  DDuusstt  AAtttteennuuaattiioonn  MMeeaassuurree  iinn  SSttaarr--
ffoorrmmiinngg  GGaallaaxxiieess

CCllaauuss LLeeiitthheerreerr

SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee
WWee ddeevveellooppeedd aanndd ccaalliibbrraatteedd aa nnoovveell 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.. 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,, iinnddeeppeennddeennttllyy ooff aassssuummppttiioonnss oonn tthhee sstteellllaarr iinniittiiaall mmaassss
ffuunnccttiioonn.. IInn tthhiiss pprrooppoossaall wwee rreeqquueesstt ccoo--ssppaattiiaall ooppttiiccaall SSTTIISS ssppeeccttrroossccooppyy ooff eeiigghhtt ssttaarr--ffoorrmmiinngg ggaallaaxxiieess wwiitthh
eexxiissttiinngg aarrcchhiivvaall uullttrraavviioolleett ssppeeccttrraa bbuutt llaacckkiinngg ccoo--ssppaattiiaall ooppttiiccaall ddaattaa tthhrroouugghh mmaattcchhiinngg aappeerrttuurreess..TThhee nneeeedd ffoorr
hhiigghh ssppaattiiaall rreessoolluuttiioonn aanndd mmaattcchhiinngg aappeerrttuurreess pprreecclluuddeess tthhee uussee ooff ggrroouunndd--bbaasseedd ddaattaa.. WWee wwiillll uussee tthhee lliinnee
rraattiiooss ooff tthhee bbrrooaadd ((nnoonn--nneebbuullaarr)) WWoollff--RRaayyeett lliinneess aatt 11664400 aanndd 44668866 AA ttoo ddeetteerrmmiinnee tthhee dduusstt aatttteennuuaattiioonn ooff
tthhee mmoosstt mmaassssiivvee ssttaarrss aanndd ccoommppaarree iitt ttoo tthhee rreeddddeenniinngg ooff tthhee lleessss mmaassssiivvee ssttaarrss,, aass iinnddiiccaatteedd bbyy tthhee
uullttrraavviioolleett ccoonnttiinnuuuumm ssllooppee,, aass wweellll aass ttoo tthhee ggaass rreeddddeenniinngg.. TThhiiss aalllloowwss uuss ttoo ddiisseennttaannggllee tthhee eeffffeeccttss ooff
sstteellllaarr  mmaassss,,  aaggee,,  aanndd  sstteellllaarr  vveerrssuuss  nneebbuullaarr  rreeddddeenniinngg  iinn  ssttaarr--ffoorrmmiinngg  ggaallaaxxiieess..
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UUnnmmaasskkiinngg  tthhee  ccooww::  DDiissttiinngguuiisshhiinngg  mmooddeellss  ffoorr  tthhee  uunniiqquuee  ttrraannssiieenntt
AATT22001188ccooww

AAnnddrreeww LLeevvaann

RRaaddbboouudd  UUnniivveerrssiitteeiitt  NNiijjmmeeggeenn
AATT22001188 iiss aa ttrraannssiieenntt uunnlliikkee aannyy sseeeenn bbeeffoorree,, uunnpprreecceeddeenntteedd iinn iittss rraappiidd rriissee ttiimmee aanndd hhiigghh lluummiinnoossiittyy.. IItt mmaayy
wweellll bbee aa mmaanniiffeessttaattiioonn ooff oonnee ooff ttwwoo lloonngg ssoouugghhtt aafftteerr aassttrroopphhyyssiiccaall pphheennoommeennaa:: eeiitthheerr aann iinntteerrmmeeddiiaattee mmaassss
bbllaacckk hhoollee,, oorr aa ddiirreecctt vviieeww ttoo tthhee cceennttrraall eennggiinnee iinn aa ccoollllaappssiinngg ssttaarr.. HHeerree wwee pprrooppoossee aa mmooddeesstt sseett ooff HHSSTT
iimmaaggiinngg oobbsseerrvvaattiioonnss ttoo aannsswweerr aa vviittaall qquueessttiioonn rreellaattiinngg ttoo AATT22001188ccooww ---- wwhheerree wwaass iitt bboorrnn?? IIff iitt wwaass ccrreeaatteedd
iinn tthhee ttiiddaall ddiissrruuppttiioonn ooff aa wwhhiittee ddwwaarrff ssttaarr bbyy aann iinntteerrmmeeddiiaattee--mmaassss bbllaacckk hhoollee,, wwee mmiigghhtt eexxppeecctt ttoo uunnccoovveerr aa
gglloobbuullaarr cclluusstteerr aatt iittss llooccaattiioonn,, ssiinnccee iitt iiss iinn tthheessee llooccaattiioonnss tthhaatt IIMMBBHHss mmaayy eexxiisstt wwiitthh aa ssuufffificciieennttllyy hhiigghh
sstteellllaarr ddeennssiittyy ffoorr wwhhiittee ddwwaarrffss ttoo bbee ssccaatttteerreedd iinnttoo tthheeiirr lloossss ccoonnee.. AAlltteerrnnaattiivveellyy,, iiff tthhee ssoouurrccee ooff
AATT22001188ccooww iiss aa mmaassssiivvee ssttaarr,, wwee sshhoouulldd sseeee ssiiggnnss ooff oonnggooiinngg ssttaarr ffoorrmmaattiioonn.. OOuurr oobbsseerrvvaattiioonnss iinn HH--aallpphhaa aanndd
tthhee UUVV wwiillll pprroobbee vveerryy yyoouunngg,, eexxttrreemmeellyy mmaassssiivvee ((tteennss ooff ssoollaarr mmaasssseess)) ssttaarrss aanndd ddiissttiinngguuiisshh tthheemm ffrroomm
ssoommeewwhhaatt oollddeerr,, lleessss mmaassssiivvee ((~~1100 MMssooll)) ssttaarrss.. DDeeeepp ooppttiiccaall oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll uunnccoovveerr aannyy uunnddeerrllyyiinngg gglloobbuullaarr
cclluusstteerr ddiirreeccttllyy.. TThhrroouugghh tthheessee oobbsseerrvvaattiioonnss,, wwee wwiillll mmeeaassuurree tthhee eennvviirroonnmmeenntt iinn wwhhiicchh AATT22001188ccooww wwaass bboorrnn,,
aanndd  tthhrroouugghh  tthhaatt  eennvviirroonnmmeenntt,,  wwee  wwiillll  ddeetteerrmmiinnee  iittss  oorriiggiinn..
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MMaassssiivvee  BBllaacckk  HHoolleess  AAnndd  TThheeiirr  HHoosstt  GGaallaaxxiieess

IIDD:: 1155991155
AAGGNN  FFeeeeddbbaacckk  iinn  DDwwaarrff  GGaallaaxxiieess

WWeeiizzhhee LLiiuu

UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaarryyllaanndd
FFeeeeddbbaacckk pprroocceesssseess ppllaayy aa vviittaall rroollee iinn tthhee eevvoolluuttiioonn ooff ddwwaarrff ggaallaaxxiieess.. WWhhiillee tthhee sstteellllaarr pprroocceesssseess aarree bbeelliieevveedd
ttoo bbee tthhee ddoommiinnaanntt ssoouurrccee ooff ffeeeeddbbaacckk iinn ddwwaarrff ggaallaaxxiieess,, iitt iiss ssttiillll uunnddeerr ddeebbaattee wwhheetthheerr sstteellllaarr ffeeeeddbbaacckk ccaann
rreepprroodduuccee aallll tthhee pprrooppeerrttiieess ooff tthhee ddwwaarrff ggaallaaxxiieess wwee sseeee ttooddaayy.. TThheerree iiss ggrroowwiinngg eevviiddeennccee,, bbootthh oobbsseerrvvaattiioonnaall
aanndd tthheeoorreettiiccaall,, tthhaatt ffeeeeddbbaacckk ffrroomm aaccttiivvee ggaallaaccttiicc nnuucclleeii ((AAGGNN)) mmaayy aallssoo ccoonnttrriibbuuttee ttoo tthhee eevvoolluuttiioonn ooff ddwwaarrff
ggaallaaxxiieess.. IInnddeeeedd,, rreecceenntt KKeecckk ooppttiiccaall oobbsseerrvvaattiioonnss hhaavvee rreevveeaalleedd llaarrggee--ssccaallee ((rreeaacchhiinngg bbeeyyoonndd tthhee hhaallff--lliigghhtt
rraaddiiii)) aanndd ffaasstt ((bbrrooaadd [[OOIIIIII]] lliinneewwiiddtthhss uupp ttoo 22000000 kkmm//ss)) oouuttflfloowwss iinn aa ssaammppllee ooff ddwwaarrff ggaallaaxxiieess wwiitthh AAGGNN..
RReemmaarrkkaabbllyy,, oonnllyy oonnee ddwwaarrff ggaallaaxxyy wwiitthh aann AAGGNN ((NNGGCC 44339955)) hhaass bbeeeenn eexxaammiinneedd ssoo ffaarr iinn tthhee rreesstt--ffrraammee ffaarr--
uullttrraavviioolleett ((FFUUVV)).. SSoo hheerree wwee pprrooppoossee ttoo ccoonndduucctt CCOOSS//FFUUVV ssppeeccttrroossccooppyy oonn tthhee tthhrreeee ddwwaarrff ggaallaaxxiieess wwiitthh tthhee
ffaasstteesstt AAGGNN oouuttflfloowwss bbaasseedd oonn tthhee ooppttiiccaall ddaattaa.. TThhee FFUUVV bbaanndd iiss rriicchh iinn ssppeeccttrroossccooppiicc ddiiaaggnnoossttiiccss ooff tthhee
nneeuuttrraall,, llooww--iioonniizzaattiioonn,, aanndd hhiigghh--iioonniizzaattiioonn ggaass pphhaasseess.. CCOOSS wwiillll tthhuuss aallllooww uuss ttoo qquuaannttiiffyy tthhee kkiinneemmaattiiccss,,
ccoolluummnn ddeennssiittiieess,, aanndd eenneerrggeettiiccss ooff aallll tthhrreeee ggaass pphhaasseess aatt oonnccee.. TThheessee rreessuullttss wwiillll bbee ccoommppaarreedd wwiitthh tthhee
ooppttiiccaall pprrooppeerrttiieess ooff tthheessee oouuttflfloowwss,, aass wweellll aass wwiitthh tthhee vvaasstt lliitteerraattuurree oonn ggaallaaccttiicc wwiinnddss iinn ppuurree ssttaarr--ffoorrmmiinngg
ddwwaarrff  ggaallaaxxiieess,,  ttoo  hheellpp  uuss  eevvaalluuaattee  tthhee  iimmppaacctt  ooff  AAGGNN  ffeeeeddbbaacckk  oonn  ddwwaarrff  ggaallaaxxiieess  aanndd  tthheeiirr  eennvviirroonnmmeennttss..
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MMaassssiivvee  BBllaacckk  HHoolleess  AAnndd  TThheeiirr  HHoosstt  GGaallaaxxiieess

IIDD:: 1155997755
HHoosstt  GGaallaaxxyy  MMoorrpphhoollooggiieess  ooff  CCaannddiiddaattee  SSuubb--ppaarrsseecc  BBiinnaarryy  SSuuppeerrmmaassssiivvee  BBllaacckk
HHoolleess::  TTeessttiinngg  tthhee  MMeerrggeerr  HHyyppootthheessiiss

XXiinn LLiiuu

UUnniivveerrssiittyy  ooff  IIlllliinnooiiss  aatt  UUrrbbaannaa  --  CChhaammppaaiiggnn
SSuubb--ppaarrsseecc ((ssuubb--ppcc)) bbiinnaarryy ssuuppeerrmmaassssiivvee bbllaacckk hhoolleess ((BBSSBBHHss)) sshhoouulldd bbee ccoommmmoonn ffrroomm ggaallaaxxyy mmeerrggeerrss,, yyeett
ddiirreecctt eevviiddeennccee hhaass bbeeeenn eelluussiivvee.. WWee pprrooppoossee WWFFCC33//IIRR iimmaaggiinngg ffoorr aa ssaammppllee ooff 88 ccaannddiiddaattee ssuubb--ppcc BBSSBBHHss aatt
rreeddsshhiiffttss zz~~00..11--00..55.. TThhee ttaarrggeettss wweerree iiddeennttiififieedd ffrroomm oorrddiinnaarryy qquuaassaarrss aanndd kkiinneemmaattiiccaallllyy ooffffsseett qquuaassaarrss wwhhoossee
bbrrooaadd HH--bbeettaa lliinneess aarree ssiiggnniifificcaannttllyy ooffffsseett ((bbyy >>~~ aa ffeeww hhuunnddrreedd kkmm//ss)) ffrroomm tthhee ssyysstteemmiicc rreeddsshhiiffttss.. TThhee
ooffffsseettss mmaayy bbee ssiiggnnppoossttss ffoorr BBSSBBHHss,, bbuutt tthheeyy ccoouulldd aallssoo oorriiggiinnaattee iinn bbrrooaadd--lliinnee rreeggiioonn ((BBLLRR)) kkiinneemmaattiiccss oorr
ggrraavviittaattiioonnaall wwaavvee rreeccooiillss.. UUssiinngg lloonngg--tteerrmm ssppeeccttrroossccooppiicc mmoonniittoorriinngg,, 88 ssttrroonngg BBSSBBHH ccaannddiiddaatteess hhaavvee bbeeeenn
sseelleecctteedd wwhhoossee bbrrooaadd HH--bbeettaa rraaddiiaall vveelloocciittyy ((RRVV)) sshhiiffttss aarree ccoonnssiisstteenntt wwiitthh bbiinnaarryy oorrbbiittaall mmoottiioonn wwiitthhoouutt lliinnee
pprroofifillee cchhaannggeess.. HHoowweevveerr,, ccoommpplleemmeennttaarryy tteessttss aarree nneecceessssaarryy,, bbeeccaauussee tthhee ttiimmee bbaasseelliinneess rreeqquuiirreedd ttoo ccoovveerr aa
ffuullll bbiinnaarryy ccyyccllee aarree ttyyppiiccaallllyy mmuucchh lloonnggeerr tthhaann hhuummaann lliiffeettiimmeess.. TThhee pprrooppoosseedd oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll ddiirreeccttllyy tteesstt
tthhee pprreeddiiccttiioonn tthhaatt tthhee hhoosstt ggaallaaxxiieess ooff BBSSBBHHss sshhoouulldd hhaavvee aa hhiigghheerr ffrraaccttiioonn ooff ddiissttuurrbbeedd mmoorrpphhoollooggiieess aanndd
yyoouunnggeerr sstteellllaarr bbuullggeess ((wwiitthh llooww SSeerrssiicc iinnddiicceess)) ffrroomm rreecceenntt iinntteerraaccttiioonnss tthhaann tthhoossee ooff ccoonnttrrooll qquuaassaarrss.. TThhee
rreessuullttss wwiillll tteesstt tthhee mmeerrggeerr hhyyppootthheessiiss,, ppootteennttiiaallllyy pprroovviiddiinngg ssuuppppoorrttiinngg eevviiddeennccee ffoorr tthheessee ssuubb--ppcc BBSSBBHH
ccaannddiiddaatteess,, wwhhiicchh aarree iimmppoorrttaanntt aass tthhee pprrooggeenniittoorrss ooff llooww--ffrreeqquueennccyy ggrraavviittaattiioonnaall wwaavvee ssoouurrcceess.. IIff ccoonnfifirrmmeedd,,
tthhee  rreessuullttss  wwiillll  hheellpp  vvaalliiddaattee  aanndd  iimmpprroovvee  tthhee  ssppeeccttrroossccooppiicc  RRVV  tteecchhnniiqquuee  ffoorr  sseelleeccttiinngg  ssuubb--ppcc  BBSSBBHHss..
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CCyyccllee  2277  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: AARR
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1155880033
CCoonnssttrraaiinniinngg  CCMMEE  MMaasssseess  oonn  tthhee  AAccttiivvee  KK  SSttaarr  aanndd  PPllaanneett  HHoosstt  EEppssiilloonn  EErriiddaannii

RR..  OO.. LLooyydd

AArriizzoonnaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy
IIff tthhee ffrreeqquueenntt,, eenneerrggeettiicc flflaarreess ooff aaccttiivvee ssttaarrss aarree eeaacchh aaccccoommppaanniieedd bbyy aa ccoorroonnaall mmaassss eejjeeccttiioonn ((CCMMEE)),, tthhee
eeffffeecctt oonn sstteellllaarr aanndd ppllaanneettaarryy eevvoolluuttiioonn ccoouulldd bbee ssttrroonngg.. EEvveerryy CCMMEE eevveenntt ccaarrrriieess mmaassss aanndd aanngguullaarr
mmoommeennttuumm aawwaayy ffrroomm tthhee ssttaarr,, aanndd eeaacchh hhaass tthhee ppootteennttiiaall ttoo iimmppaacctt aanndd ssttrriipp aattmmoosspphheerriicc ggaass ffrroomm oorrbbiittiinngg
ppllaanneettss.. DDeevveellooppiinngg oobbsseerrvvaattiioonnaall ccoonnssttrraaiinnttss oonn sstteellllaarr CCMMEEss iiss eesssseennttiiaall ttoo aasssseessssiinngg tthheeiirr ttrruuee iimmppaacctt oonn
sstteellllaarr aanndd ppllaanneettaarryy eevvoolluuttiioonn.. SSuucchh ccoonnssttrraaiinnttss aarree ppoossssiibbllee vviiaa tthhee uunniiqquuee FFUUVV ccaappaabbiilliittiieess ooff HHSSTT.. IInn tthhee
FFUUVV,, pphhoottoommeettrryy ooff tthhee ccoorroonnaall FFee XXXXII 11335544 AA eemmiissssiioonn lliinnee ccaann ccoonnssttrraaiinn tthhee mmaassss ooff CCMMEEss tthhaatt aaccccoommppaannyy
flflaarreess tthhrroouugghh aann eeffffeecctt kknnoowwnn aass ccoorroonnaall ddiimmmmiinngg.. CCoorroonnaall ddiimmmmiinngg iiss aa ddiirreecctt rreessuulltt ooff tthhee eejjeeccttiioonn ooff
eemmiittttiinngg ccoorroonnaall mmaatteerriiaall,, wwhhiicchh lleeaavveess bbeehhiinndd aa ddaarrkk vvooiidd rreelliiaabbllyy ddeetteecctteedd iinn SSuunn--aass--aa--ssttaarr oobbsseerrvvaattiioonnss aass aa
ddrroopp iinn tthhee ddiisskk--iinntteeggrraatteedd eemmiissssiioonn ooff ccoorroonnaall lliinneess.. WWee pprrooppoossee aa ccoorroonnaall ddiimmmmiinngg aannaallyyssiiss ooff 1100 hh ooff hhiigghh
SS//NN aarrcchhiivvaall CCOOSS GG113300MM ddaattaa ooff tthhee KK ddwwaarrff ppllaanneett hhoosstt EEppssiilloonn EErriiddaannii ((EEppss EErrii)),, ccoonnttaaiinniinngg sseevveerraall flflaarreess ttoo
ccoonnssttrraaiinn tthhee mmaasssseess ooff aassssoocciiaatteedd CCMMEEss.. WWee wwiillll aaccccoommppaannyy tthhiiss aannaallyyssiiss wwiitthh ddeettaaiilleedd MMHHDD mmooddeelliinngg ooff EEppss
EErrii''ss ccoorroonnaa ttoo ssiimmuullaattee tthhee ddiimmmmiinngg iinn FFee XXXXII 11335544 AA eemmiissssiioonn ffoolllloowwiinngg CCMMEEss.. TThhiiss aannaallyyssiiss wwiillll llaayy
ffuunnddaammeennttaall ggrroouunnddwwoorrkk ffoorr ffuuttuurree ddeeddiiccaatteedd HHSSTT CCMMEE oobbsseerrvvaattiioonnss,, ddeevveelloopp tthheeoorreettiiccaall ttoooollss ffoorr iinntteerrpprreettiinngg
ddiimmmmiinngg ssiiggnnaallss tthhrroouugghh MMHHDD aannaallyyssiiss,, aanndd tteesstt wwhheetthheerr CCMMEEss ccoouulldd bbee aa ddoommiinnaanntt ccoonnttrriibbuuttoorr ttoo EEppss EErrii''ss
hhiigghh  oobbsseerrvveedd  mmaassss  lloossss  rraattee..
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SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::
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CCyyccllee  2277  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1155884477
PPrroobbiinngg  MMaassssiivvee  SShheellll  EErruuppttiioonnss  ooff  SSuuppeerrlluummiinnoouuss  SSuuppeerrnnoovvaaee  iinn  tthhee  UUVV

RRaaggnnhhiilldd LLuunnnnaann

SSttoocckkhhoollmm  UUnniivveerrssiittyy
HHyyddrrooggeenn--ppoooorr ssuuppeerrlluummiinnoouuss ssuuppeerrnnoovvaaee ((SSLLSSNN--II)) aarree aa rraarree ccllaassss ooff ttrraannssiieennttss wwiitthh ppeeaakk lluummiinnoossiittiieess 1100--110000
ttiimmeess tthhoossee ooff oorrddiinnaarryy ssuuppeerrnnoovvaaee aanndd wwiitthh uunniiqquuee ssppeeccttrraa.. NNeeiitthheerr tthhee eenneerrggyy ssoouurrccee bbeehhiinndd tthheeiirr eennoorrmmoouuss
lluummiinnoossiittiieess,, nnoorr tthheeiirr pprrooggeenniittoorr ssttaarrss,, aarree wweellll uunnddeerrssttoooodd.. TThheerree iiss iinnccrreeaassiinngg eevviiddeennccee,, hhoowweevveerr,, tthhaatt ssoommee
SSLLSSNN--II eexxppeerriieennccee ssiiggnniifificcaanntt mmaassss--lloossss cclloossee ttoo eexxpplloossiioonn,, wwiitthh ttwwoo oobbjjeeccttss nnooww hhaavviinngg bbeeeenn ffoouunndd wwiitthh ffaasstt--
mmoovviinngg ((vv ~~ 33000000 kkmm//ss)) cciirrccuummsstteellllaarr sshheellllss ooff mmaatteerriiaall.. TThheessee sshheellllss aarree bbeesstt eexxppllaaiinneedd bbyy tthhee ppuullssaattiioonnaall
ppaaiirr--iinnssttaabbiilliittyy mmeecchhaanniissmm,, aanndd ppootteennttiiaallllyy lliinnkk tthheessee ssuuppeerrnnoovvaaee ttoo vveerryy mmaassssiivvee pprrooggeenniittoorrss ((ccoorree mmaassss ~~5500
MMssuunn)).. AAnnaallyyssiiss ttoo ddaattee hhaass bbeeeenn lliimmiitteedd bbyy nnoott bbeeiinngg aabbllee ttoo ccoonnssttrraaiinn tthhee iioonniizzaattiioonn ssttaattee,, ccoommppoossiittiioonn aanndd
uullttiimmaatteellyy tthhee mmaassss ooff tthheessee sshheellllss,, hhoowweevveerr,, wwhhiicchh ooffffeerrss kkeeyy tteessttss ooff tthhee pprrooppoosseedd ppuullssaattiioonnaall ppaaiirr--iinnssttaabbiilliittyy
sscceennaarriioo.. TThhiiss iinnffoorrmmaattiioonn ccaann oonnllyy bbee oobbttaaiinneedd tthhrroouugghh UUVV aabbssoorrppttiioonn ssppeeccttrroossccooppyy wwhhiillee tthhee ssuuppeerrnnoovvaa iiss
nneeaarr ppeeaakk lliigghhtt.. HHeerree,, wwee pprrooppoossee ttaarrggeett--ooff--ooppppoorrttuunniittyy oobbsseerrvvaattiioonnss wwiitthh CCOOSS//FFUUVV aanndd SSTTIISS//MMAAMMAA ttoo oobbttaaiinn
UUVV ssppeeccttrroossccooppyy ooff tthhee nneexxtt SSLLSSNN--II wwiitthh eevviiddeennccee ooff aa CCSSMM sshheellll aanndd aatt aa ssuuiittaabbllee rreeddsshhiifftt aanndd bbrriigghhttnneessss ffoorr
HHSSTT,, wwhhiicchh wwiillll aallllooww ffoorr tthheessee ccrruucciiaall ppiieecceess ooff iinnffoorrmmaattiioonn ttoo bbee ddeetteerrmmiinneedd.. BBeeyyoonndd ssttuuddyyiinngg tthhee sshheellll,, tthhee
ssuuppeerrnnoovvaa ssppeeccttrruumm iittsseellff iinn tthhee UUVV ccaarrrriieess vvaalluuaabbllee iinnffoorrmmaattiioonn ffoorr bbootthh tthhee ppootteennttiiaall ppoowweerriinngg ssoouurrccee,, aanndd
tthhee mmeettaalllliicciittyy ooff tthhee pprrooggeenniittoorr.. IItt wwiillll aallssoo aadddd ttoo tthhee ssmmaallll bbuutt ggrroowwiinngg nnuummbbeerr ooff nneeaarrbbyy,, wweellll--ssttuuddiieedd
SSLLSSNNee wwiitthh HHSSTT UUVV ssppeeccttrraa,, nneecceessssaarryy ffoorr iinntteerrpprreettiinngg tthhee rreesstt--ffrraammee UUVV ssppeeccttrraa ooff SSLLSSNNee ffoouunndd aatt hhiigghheerr
rreeddsshhiiffttss  iinn  ffuuttuurree  ssuurrvveeyyss  lliikkee  LLSSSSTT,,  WWFFIIRRSSTT  aanndd  eevveenn  JJWWSSTT..
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CCyyccllee  2277  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
CCoossmmoollooggyy

IIDD:: 1155883377
FFooccuussiinngg  TThhee  NNeexxtt  GGeenneerraattiioonn  ooff  EExxttrraaoorrddiinnaarryy  CClluusstteerr  LLeennsseess  ffoorr  JJWWSSTT

GGuuiillllaauummee MMaahhlleerr

UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMiicchhiiggaann
WWee pprrooppoossee ttoo oobbsseerrvvee 33 nneeww eexxttrraaoorrddiinnaarryy lleennssiinngg cclluusstteerrss sshhoowwiinngg eexxtteennssiivvee ssttrroonngg lleennssiinngg eevviiddeennccee.. TThheessee
cclluusstteerrss aarree mmaassssiivvee ((MM__550000cc >> 66..00 xx 1100ee1144MMssooll)) aanndd rreevveeaall aa llaarrggee lleennssiinngg ccrroossss--sseeccttiioonn,, hhaavviinngg aann EEiinnsstteeiinn
rraaddiiii ooff 4466'''',, 4499'''',, 5522'''' aanndd sshhoowwiinngg mmuullttiippllee ccoonncceennttrriicc aarrccss.. OOuurr pprrooppoosseedd uussee ooff HHSSTT ddaattaa wwiillll aallllooww uuss ttoo
ssuuiittaabbllyy mmaapp tthhee ddaarrkk mmaatttteerr aanndd bbuuiilldd aa rreelliiaabbllee ssttrroonngg lleennssiinngg mmooddeell dduuee ttoo tthheeiirr aappppaarreennttllyy ssmmooootthh mmaassss
ddiissttrriibbuuttiioonn ((aass ooppppoosseedd ttoo mmoosstt ooff HHFFFF cclluusstteerrss)) aanndd ssiiggnniifificcaanntt nnuummbbeerr ooff lleennssiinngg ccoonnssttrraaiinnttss.. IInn aaddddiittiioonn,,
ggiiaanntt aarrccss ((ee..gg.. 2211'''' iinn eexxtteenntt,, aanndd ssoommee vveerryy bbrriigghhtt)) pprroommiissee ssiiggnniifificcaanntt sscciieennccee iimmppaacctt oonnccee tthhee lleennssiinngg
mmooddeell hhaass bbeeeenn ''''ffooccuusseedd''''.. BByy oobbsseerrvviinngg tthhoossee ttaarrggeettss wwee wwiillll ccaalliibbrraattee nneeww ccoossmmiicc tteelleessccooppeess ffoorr JJWWSSTT.. IInn
oouurr pprrooppoosseedd oobbsseerrvvaattiioonnss,, wwee llaayy tthhee ggrroouunnddwwoorrkk ffoorr tthhee bbeesstt oouuttccoommee ppoossssiibbllee bbyy ttaarrggeettiinngg oobbvviioouussllyy
ssppeeccttaaccuullaarr  lleennssiinngg  cclluusstteerr  pprroommoottiinngg  hhiigghh--rreeddsshhiifftt  ssttuuddiieess  ooff  tthhee  mmaaggnniififieedd  bbaacckkggrroouunndd  uunniivveerrssee  wwiitthh  JJWWSSTT..
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CCyyccllee  2277  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1155881155
RReessoollvviinngg  mmaassssiivvee  bbiinnaarriieess  wwiitthh  SSTTIISS

JJeessuuss MMaaiizz  AAppeellllaanniizz

CCeennttrroo  ddee  AAssttrroobbiioollooggiiaa  ((CCSSIICC//IINNTTAA))  IInnsstt..  NNaacc..  ddee  TTeecc..  AAeerroo..
MMuullttiipplliicciittyy iiss aann eennddeemmiicc ddiisseeaassee aammoonngg mmaassssiivvee ssttaarrss tthhaatt ssiimmuullttaanneeoouussllyy hhaammppeerrss tthheeiirr ssttuuddyy aanndd ooffffeerrss
nneeww ooppppoorrttuunniittiieess ttoo ddiissccoovveerr tthheeiirr pprrooppeerrttiieess.. WWee pprrooppoossee uussiinngg SSTTIISS ttoo oobbttaaiinn ssppaattiiaallllyy rreessoollvveedd
ssppeeccttrroossccooppyy ooff tteenn ooff tthhee bbrriigghhtteesstt OO--ttyyppee cclloossee vviissuuaall mmuullttiippllee ssyysstteemmss ffoorr tthhee fifirrsstt ttiimmee eevveerr.. WWee wwiillll
oobbttaaiinn sseeppaarraattee ssppeeccttrraall ccllaassssiifificcaattiioonnss,, mmeeaassuurree tthheeiirr rreellaattiivvee rraaddiiaall vveelloocciittiieess,, ppllaaccee ttiigghhtteerr ccoonnssttrraaiinnttss oonn
tthheeiirr oorrbbiittaall ppaarraammeetteerrss,, aanndd iinn ssoommee ccaasseess pprroovviiddee aalltteerrnnaattiivvee ddiissttaannccee mmeeaassuurreemmeennttss.. FFoorr fifivvee ssyysstteemmss wwee
aasskk ffoorr aaddddiittiioonnaall eeppoocchhss iinn tthhee nneexxtt ttwwoo ccyycclleess ttoo ffoollllooww tthheemm aalloonngg tthheeiirr vviissuuaall//ssppeeccttrroossccooppiicc oorrbbiittss..
TThheerreeffoorree,, tthhiiss pprrooggrraamm wwiillll ssiiggnniifificcaannttllyy iinnccrreeaassee oouurr kknnoowwlleeddggee ooff tthheessee ffuunnddaammeennttaall ssyysstteemmss.. TThheessee
oobbsseerrvvaattiioonnss ccaann oonnllyy bbee ddoonnee wwiitthh HHSSTT,, aass tthhee ssyysstteemmss aarree ttoooo cclloossee ttoo uussee lluucckkyy ssppeeccttrroossccooppyy ttoo ssppaattiiaallllyy
sseeppaarraattee  tthheemm  ffrroomm  tthhee  ggrroouunndd..
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1155881166
CCAALLSSPPEECC++::  EExxtteennddiinngg  tthhee  HHSSTT  ssppeeccttrroopphhoottoommeettrriicc  lliibbrraarryy  ttoo  pprroovviiddee  tthhee  bbeesstt
ccaalliibbrraattiioonn  ppoossssiibbllee  ffoorr  GGaaiiaa  aanndd  JJWWSSTT

JJeessuuss MMaaiizz  AAppeellllaanniizz

CCeennttrroo  ddee  AAssttrroobbiioollooggiiaa  ((CCSSIICC//IINNTTAA))  IInnsstt..  NNaacc..  ddee  TTeecc..  AAeerroo..
WWee pprrooppoossee eexxtteennddiinngg tthhee ccuurrrreennttllyy aacccceepptteedd ddaattaabbaassee ooff ggoolldd--ssttaannddaarrdd flfluuxx ddiissttrriibbuuttiioonnss,, CCAALLSSPPEECC,, ttoo
iinncclluuddee HHSSTT ssppeeccttrroopphhoottoommeettrryy ooff tteenn mmoorree eexxttrreemmeellyy rreedd ssttaarrss iinn tthhee 22990000--1177 000000 AAnnggssttrroommss rraannggee.. UUssiinngg
SSTTIISS GG443300LL++GG775500LL aanndd WWFFCC33 GG110022++GG114411 wwee wwiillll aattttaaiinn aann aabbssoolluuttee flfluuxx ccaalliibbrraattiioonn ooff 11%% oorr bbeetttteerr.. TThhee
iimmmmeeddiiaattee ggooaall ooff tthhiiss pprrooppoossaall iiss ttoo iimmpprroovvee tthhee ccuurrrreenntt ccaalliibbrraattiioonn ooff tthhee GGaaiiaa DDRR22 GG++GG__BBPP++GG__RRPP
pphhoottoommeettrryy,, tthhee ffoorrtthhccoommiinngg GGaaiiaa EEDDRR33 pphhoottoommeettrryy,, aanndd ttoo ggeenneerraattee aa lliibbrraarryy ttoo ccaalliibbrraattee tthhee ffuuttuurree GGaaiiaa
DDRR33 ssppeeccttrroopphhoottoommeettrryy.... IItt wwiillll aallssoo ccoonnssiiddeerraabbllyy eexxtteenndd tthhee lliimmiitteedd lliibbrraarryy ooff hhiigghh--qquuaalliittyy NNIIRR
ssppeeccttrroopphhoottoommeettrryy ttoo ttiiee iinn tthhee HHSSTT aanndd JJWWSSTT ccaalliibbrraattiioonnss.. TThhiiss pprrooggrraamm ccaann oonnllyy bbee aatttteemmpptteedd wwiitthh HHSSTT,, aass
ggrroouunndd--bbaasseedd  ssttuuddiieess  aarree  lliimmiitteedd  iinn  aaccccuurraaccyy  aanndd  wwaavveelleennggtthh  ccoovveerraaggee..
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
PPllaanneettss  aanndd  PPllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 1155991166
EExxooccoommeettaarryy  ggaass  iinnvveennttoorriieess  aatt  tthhee  eeppoocchh  ooff  vvoollaattiillee  ddeelliivveerryy

LLuuccaa MMaattrraa

SSmmiitthhssoonniiaann  IInnssttiittuuttiioonn  AAssttrroopphhyyssiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy
TThhee pprreesseennccee ooff eexxooccoommeettaarryy ggaass iinn yyoouunngg ((1100--110000 MMyyrr)) ddeebbrriiss ddiisskkss pprreesseennttss aa uunniiqquuee ooppppoorrttuunniittyy ttoo pprroobbee
tthhee ccoommppoossiittiioonn ooff eexxooccoommeettss dduurriinngg tthhee llaattee ssttaaggeess ooff tteerrrreessttrriiaall ppllaanneett ffoorrmmaattiioonn.. TThhiiss iiss tthhee eevvoolluuttiioonnaarryy
ssttaaggee wwhheenn iiccee--rriicchh iimmppaaccttss aarree pprrooppoosseedd ttoo cchhaannggee tthhee vvoollaattiillee eennvviirroonnmmeenntt ooff tteerrrreessttrriiaall ppllaanneettss,, sseettttiinngg tthhee
ssttaaggee  ffoorr  pprreebbiioottiicc  cchheemmiissttrryy..
IInn tthheessee yyoouunngg eexxooccoommeettaarryy bbeellttss,, hhiigghh ccoonncceennttrraattiioonnss ooff ddeebbrriiss rreessuulltt iinn ffrreeqquueenntt ccoolllliissiioonnss aanndd rreelleeaassee ooff
mmoolleeccuullaarr ggaass,, wwhhiicchh rraappiiddllyy pphhoottooddiissssoocciiaatteess ttoo pprroodduuccee aattoommiicc ggaass.. AAttoommiicc iinnvveennttoorriieess ccaann oonnllyy bbee
ccoommpprreehheennssiivveellyy pprroobbeedd aatt UUVV wwaavveelleennggtthhss wwiitthh HHSSTT,, iinn aabbssoorrppttiioonn aaggaaiinnsstt tthhee sstteellllaarr bbaacckkggrroouunndd,, wwiitthhiinn
ssyysstteemmss  tthhaatt  aarree  vviieewweedd  eeddggee--oonn..
WWee pprrooppoossee aa UUVV cchheemmiiccaall ssuurrvveeyy ooff ggaass rreelleeaasseedd iinn ttwwoo nneewwllyy ddiissccoovveerreedd,, 1155--1166 MMyyrr oolldd eexxooccoommeettaarryy bbeellttss
aarroouunndd AA ssttaarrss HHDD111100005588 aanndd HHDD113311448888.. TThheessee aarree iiddeeaall ttaarrggeettss aass tthheeyy aarree eeddggee--oonn,, rriicchh iinn mmoolleeccuullaarr ggaass
bbaasseedd oonn CCOO eemmiissssiioonn ddeetteecctteedd bbyy AALLMMAA,, aanndd pprreesseenntt cciirrccuummsstteellllaarr ggaass aabbssoorrppttiioonn aatt ooppttiiccaall wwaavveelleennggtthhss..
EExxppllooiittiinngg tthhee AALLMMAA--HHSSTT ssyynneerrggyy wwiillll aallllooww uuss ttoo ppuutt bbeetttteerr ccoonnssttrraaiinnttss oonn tthhee ccoommppoossiittiioonn ooff tthheessee bbeellttss
tthhaann  AALLMMAA  oobbsseerrvvaattiioonnss  aalloonnee  ccaann  pprroovviiddee..
WWee wwiillll uussee CCOOSS aanndd SSTTIISS ttoo mmeeaassuurree aabbuunnddaannccee rraattiiooss ssuucchh aass CC//OO,, CC//NN aanndd CC//FFee aanndd ffuurrtthheerr mmooddeell tthhee
eelleemmeennttaall ccoommppoossiittiioonn ooff eexxooccoommeettaarryy bbeellttss.. TThheessee rraattiiooss wwiillll bbee ccoommppaarreedd ttoo eexxooppllaanneettss,, yyoouunngg ddiisskkss aanndd
SSoollaarr  SSyysstteemm  ccoommeettss,,  pprroovviiddiinngg  aa  mmiissssiinngg  lliinnkk  iinn  tthhee  ssttuuddyy  ooff  ppllaanneett  ffoorrmmaattiioonn  aanndd  pphhyyssiiccaall--cchheemmiiccaall  eevvoolluuttiioonn..    
FFiinnaallllyy,, sspplliittttiinngg oouurr oobbsseerrvvaattiioonnss iinnttoo sseevveerraall vviissiittss wwiillll eennaabbllee uuss ttoo llooookk ffoorr ssttaarr--ggrraazziinngg eexxooccoommeettss,, pprroovviiddiinngg
eevviiddeennccee  tthhaatt  iinnwwaarrdd  ssccaatttteerriinngg,,  aanndd  ppootteennttiiaallllyy  vvoollaattiillee  ddeelliivveerryy,,  iiss  oonnggooiinngg  iinn  tthheessee  ssyysstteemmss..
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CCyyccllee  2277  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SSoollaarr  SSyysstteemm

IIDD:: 1155997766
CCoonnssttrraaiinniinngg  WWaatteerr  LLoossss  ffrroomm  MMaarrss

MMaajjdd MMaayyyyaassii

BBoossttoonn  UUnniivveerrssiittyy
HHooww ddooeess wwaatteerr lloossss aatt MMaarrss vvaarryy wwiitthh ttiimmee?? EEaarrllyy tthheeoorryy pprreeddiicctteedd aa ssllooww aanndd sstteeaaddyy lloossss,, wwhheerree ssuurrffaaccee
wwaatteerr mmoolleeccuulleess aarree ddiissssoocciiaatteedd bbyy ssuunnlliigghhtt iinnttoo aattoommss tthhaatt ttaakkee ddoozzeennss ooff yyeeaarrss ttoo ddiiffffuussee ttoo tthhee uuppppeerr
aattmmoosspphheerree aanndd eessccaappee ttoo ssppaaccee.. RReecceenntt oobbsseerrvvaattiioonnss sshhoowweedd wwaatteerr eessccaappee rraatteess ttoo vvaarryy bbyy aa ffaaccttoorr ooff 1100
wwiitthh mmaarrttiiaann sseeaassoonnss,, ccoonnssiisstteenntt wwiitthh vvaarriiaattiioonnss nneeaarr tthhee ssuurrffaaccee aanndd lloowweerr aattmmoosspphheerree ooff MMaarrss -- tthhee rreeggiioonnss
tthhaatt pprroovviiddee wwaatteerr ttoo tthhee uuppppeerr aattmmoosspphheerree bbyy gglloobbaall ttuurrbbuulleenntt mmiixxiinngg dduurriinngg ppeerriihheelliioonn.. HHoowweevveerr,, kkeeyy wwaatteerr
ccoonnssttiittuueennttss iinn tthhee uuppppeerr aattmmoosspphheerree,, hhyyddrrooggeenn ((HH)) aanndd iittss hheeaavviieerr iissoottooppee ddeeuutteerriiuumm ((DD)),, vvaarryy oonn ttiimmeessccaalleess
tthhaatt ddiiffffeerr ffrroomm tthhee lloowweerr aattmmoosspphheerree iinnddiiccaattiinngg aa ssuurrffaaccee--ttoo--ssppaaccee wwaatteerr ccyyccllee tthhaatt ddooeess nnoott rreeccoonncciillee wwiitthh
tthheeoorryy.. UUppppeerr aattmmoosspphheerriicc HH aanndd DD ccoommpprriissee tthhee eessccaappiinngg ccoommppoonneennttss ooff ppllaanneettaarryy wwaatteerr.. TThhee rraattiioo aanndd
vvaarriiaabbiilliittyy ooff tthheeiirr aabbuunnddaannccee,, DD//HH,, iiss aa kkeeyy mmeettrriicc ffoorr ddeetteerrmmiinniinngg wwaatteerr lloossss.. UUnnddeerrssttaannddiinngg wwaatteerr lloossss
rreeqquuiirreess eessttaabblliisshhiinngg aa ffuullll sseeaassoonnaall ttiimmeelliinnee ooff DD aanndd HH ddeennssiittiieess.. AA MMaarrss oorrbbiitteerr ccaann pprreesseennttllyy mmaakkee ssuucchh
mmeeaassuurreemmeennttss nneeaarr ppeerriihheelliioonn bbuutt ddooeess nnoott hhaavvee tthhee sseennssiittiivviittyy ttoo mmeeaassuurree DD nneeaarr aapphheelliioonn,, tthheerreebbyy lleeaavviinngg aa
ggllaarriinngg ggaapp iinn oouurr aabbiilliittyy ttoo eessttaabblliisshh sseeaassoonnaall vvaarriiaattiioonnss ooff wwaatteerr eessccaappee.. HHeerree wwee pprrooppoossee ttoo oobbsseerrvvee DD aatt
MMaarrss wwiitthh HHSSTT SSTTIISS aatt ttiimmeess wwhheenn nnoo ootthheerr iinnssttrruummeenntt ccaann.. TThhee rreessuullttss wwiillll aaddddrreessss aa ttwwoo--ppaarrtt sscciieennccee
iinnvveessttiiggaattiioonn:: ttoo ddeetteerrmmiinnee tthhee vvaarriiaabbiilliittyy ooff DD//HH ((11)) sseeaassoonnaallllyy,, aanndd ((22)) wwiitthh ssoollaarr aaccttiivviittyy uussiinngg nneeww aanndd
aarrcchhiivveedd HHSSTT ddaattaa.. TThhee oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll bbee ccoonndduucctteedd iinn ppaarraalllleell wwiitthh lloowweerr ((HH22OO,, HHDDOO)) aanndd uuppppeerr ((DD,, HH))
aattmmoosspphheerriicc  wwaatteerr  mmeeaassuurreemmeennttss  ffrroomm  oorrbbiittiinngg  ssppaacceeccrraafftt..  TThhiiss  pprrooppoossaall  ssuuppppoorrttss  tthhee  HHSSTT  UUVV  iinniittiiaattiivvee..
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CCyyccllee  2277  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPooppuullaattiioonnss

IIDD:: 1155991177
CCaalliibbrraattiinngg  tthhee  TTiipp  ooff  tthhee  RReedd  GGiiaanntt  BBrraanncchh  DDiissttaannccee  IInnddiiccaattoorr  iinn  tthhee  NNeeaarr--
IInnffrraarreedd

KKrriisstteenn MMccQQuuiinnnn

RRuuttggeerrss  tthhee  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  NNeeww  JJeerrsseeyy
TThhee ttiipp ooff tthhee rreedd ggiiaanntt bbrraanncchh ((TTRRGGBB)) mmeetthhoodd iiss tthhee mmoosstt aaccccuurraattee aanndd lleeaasstt eexxppeennssiivvee ddiissttaannccee iinnddiiccaattoorr ffoorr
nneeaarrbbyy ggaallaaxxiieess.. HHSSTT hhaass ddeelliivveerreedd TTRRGGBB ddiissttaanncceess ttoo 110000''ss ooff nneeaarrbbyy ggaallaaxxiieess,, ssuuppppoorrttiinngg iinnnnuummeerraabbllee
aassttrroopphhyyssiiccaall mmeeaassuurreemmeennttss aanndd pprroovviiddiinngg aa nneeww,, iinnddeeppeennddeenntt rroouuttee ttoo aa pprreecciissiioonn mmeeaassuurreemmeenntt ooff tthhee
HHuubbbbllee  ccoonnssttaanntt,,  HH__00..  

TTRRGGBB ddiissttaanncceess aarree pprriimmaarriillyy mmeeaassuurreedd ffrroomm II--bbaanndd ((FF881144WW)) oobbsseerrvvaattiioonnss aass tthhee II--bbaanndd lluummiinnoossiittiieess ooff tthhee
ssttaarrss aatt tthhee ttiipp ooff tthhee rreedd ggiiaanntt bbrraanncchh hhaavvee lliittttllee ddeeppeennddeennccyy oonn sstteellllaarr aaggee aanndd oonnllyy aa mmooddeesstt ddeeppeennddeennccyy
oonn mmeettaalllliicciittyy;; tthhiiss mmeettaalllliicciittyy ddeeppeennddeennccyy iiss wweellll--uunnddeerrssttoooodd aanndd ccoorrrreecctteedd ffoorr iinn tthhee II--bbaanndd TTRRGGBB ccaalliibbrraattiioonn..
IInn tthhee nneeaarr--iinnffrraarreedd ((NNIIRR)),, tthhee TTRRGGBB iiss ~~22 mmaagg bbrriigghhtteerr.. WWiitthh tthhee NNIIRR ccaappaabbiilliittiieess ooff HHSSTT aanndd JJWWSSTT,, aaccccuurraattee
ddiissttaanncceess ttoo nneeaarrbbyy ggaallaaxxiieess aarree ppoossssiibbllee wwiitthh ggrreeaatteerr eefffificciieennccyy aanndd ttoo llaarrggeerr ddiissttaanncceess.. TThheerree iiss aallrreeaaddyy
mmoommeennttuumm iinn tthhee HH__00 ccoommmmuunniittyy ttoo ppuurrssuuee NNIIRR TTRRGGBB ddiissttaanncceess uussiinngg HHSSTT aass aa sstteeppppiinngg ssttoonnee ttoo JJWWSSTT..
HHoowweevveerr,, mmooddeellss sshhooww tthhaatt tthhee TTRRGGBB hhaass aa ggrreeaatteerr ddeeppeennddeennccyy oonn bbootthh sstteellllaarr aaggee aanndd mmeettaalllliicciittyy iinn tthhee NNIIRR..
TThhuuss,, wwiitthhoouutt aa ffoouunnddaattiioonnaall iinnvveessttmmeenntt iinn eemmppiirriiccaallllyy ccaalliibbrraattiinngg tthhee NNIIRR TTRRGGBB aanndd rroobbuussttllyy tteessttiinngg tthhee
ccaalliibbrraattiioonn,, eexxiissttiinngg aanndd ppllaannnneedd NNIIRR TTRRGGBB pprrooggrraammss aarree vvuullnneerraabbllee ttoo ssyysstteemmaattiicc bbiiaasseess.. WWee pprrooppoossee
oobbsseerrvvaattiioonnss ooff 88 fifieellddss iinn 44 nneeaarrbbyy ggaallaaxxyy hhaallooss wwiitthh tthhee AACCSS FF881144WW aanndd tthhee WWFFCC33 FF111100WW aanndd FF116600WW
fifilltteerrss ttoo ccaalliibbrraattee tthhee NNIIRR TTRRGGBB.. WWee wwiillll qquuaannttiiffyy tthhee sseennssiittiivviittyy ooff tthhee NNIIRR TTRRGGBB ttoo aaggee aanndd mmeettaalllliicciittyy
vvaarriiaattiioonnss,, wwhhiillee ssiimmuullttaanneeoouussllyy cchhaarraacctteerriizziinngg tthhee sstteellllaarr ccoonntteenntt ooff ggaallaaxxyy hhaallooss.. SSuucchh aa ccaalliibbrraattiioonn iiss uurrggeennttllyy
nneeeeddeedd  bbeeffoorree  uunnddeerrttaakkiinngg  NNIIRR  TTRRGGBB  ddiissttaannccee  wwoorrkk  wwiitthh  JJWWSSTT..
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
PPllaanneettss  aanndd  PPllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 1155881177
TThhee  cchheemmiiccaall  ddiivveerrssiittyy  ooff  ppllaanneettaarryy  ccoorreess

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 ttwwoo nneeww ppoolllluutteedd wwhhiittee ddwwaarrff ssttaarr tthhaatt aarree aaccccrreettiinngg eexxttrreemmeellyy iirroonn--rriicchh mmaatteerriiaall,, ssuuggggeessttiinngg tthhaatt
tthheeyy aarree bbeeiinngg ppoolllluutteedd bbyy tthhee ccoorree ooff aa mmaassssiivvee,, ddiiffffeerreennttiiaatteedd rroocckkyy bbooddyy.. WWee pprrooppoossee CCOOSS FFUUVV
ssppeeccttrroossccooppiicc oobbsseerrvvaattiioonnss ooff tthheessee ttwwoo ssttaarrss tthhaatt wwiillll aallllooww uuss ttoo ppeeeerr iinnttoo tthhee hheeaarrtt ooff EEaarrtthh--lliikkee rroocckkyy
eexxooppllaanneettss aanndd eexxpplloorree tthhee rraannggee ooff eelleemmeennttaall ccoommppoossiittiioonnss tthheeyy mmaayy hhaavvee.. 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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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1155881188
TThhee  CCeenntteerr  ooff  EExxppaannssiioonn  aanndd  AAggee  ooff  SSuuppeerrnnoovvaa  RReemmnnaanntt  NN113322DD

DDaann MMiilliissaavvlljjeevviicc

PPuurrdduuee  UUnniivveerrssiittyy
SSuuppeerrnnoovvaaee aarree aammoonngg tthhee mmoosstt ppoowweerrffuull aanndd iinnflfluueennttiiaall eexxpplloossiioonnss iinn tthhee uunniivveerrssee.. TThheeyy aarree aallssoo iiddeeaall mmuullttii--
mmeesssseennggeerr llaabboorraattoorriieess ttoo ssttuuddyy eexxttrreemmee aassttrroopphhyyssiiccss.. HHoowweevveerr,, mmaannyy ffuunnddaammeennttaall pprrooppeerrttiieess ooff ssuuppeerrnnoovvaaee
rreellaatteedd ttoo tthheeiirr ddiivveerrssee pprrooggeenniittoorr ssyysstteemmss aanndd eexxpplloossiioonn mmeecchhaanniissmmss rreemmaaiinn ppoooorrllyy ccoonnssttrraaiinneedd,, ppaarrttiiccuullaarrllyy
wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  wwhhyy  aanndd  hhooww  aassyymmmmeettrryy  iiss  iinnttrroodduucceedd  dduurriinngg  ccoorree  ccoollllaappssee..  

YYoouunngg,, nneeaarrbbyy ssuuppeerrnnoovvaa rreemmnnaannttss ooffffeerr vvaalluuaabbllee ooppppoorrttuunniittiieess ttoo iinnvveessttiiggaattee tthheessee iissssuueess iinn fifinneellyy rreessoollvveedd
ddeettaaiill.. AA ccrriittiiccaall ppaarraammeetteerr iinn cchhaarraacctteerriizziinngg tthhee eexxpplloossiioonn ddyynnaammiiccss ooff aa ssuuppeerrnnoovvaa rreemmnnaanntt iiss aann aaccccuurraattee
mmeeaassuurreemmeenntt ooff iittss cceenntteerr ooff eexxppaannssiioonn aanndd aann eessttiimmaattee ooff iittss eexxpplloossiioonn aaggee vviiaa pprrooppeerr mmoottiioonn ooff iittss ffaasstt
eejjeeccttaa.. IInn mmaannyy ccaasseess HHSSTT hhaass bbeeeenn uunniiqquueellyy ccaappaabbllee iinn pprroovviiddiinngg tthhee oobbsseerrvvaattiioonnss rreeqquuiirreedd ttoo ccoonnssttrraaiinn tthheessee
ppaarraammeetteerrss  ffoorr,,  ee..gg..,,  CCaassssiiooppeeiiaa  AA  aanndd  11EE  00110022..22--77221199..  

HHeerree wwee rreeqquueesstt tthhrreeee oorrbbiittss ooff HHSSTT ttiimmee ttoo iinnvveessttiiggaattee tthhee yyoouunngg,, ooxxyyggeenn--rriicchh ssuuppeerrnnoovvaa rreemmnnaanntt NN113322DD iinn
aa ssiimmiillaarr mmaannnneerr.. TThheessee oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll ffuullfifillll tthhee nneeeedd ffoorr aa ccoommpprreehheennssiivvee mmeeaassuurreemmeenntt ooff pprrooppeerr mmoottiioonn
ooff iittss eejjeeccttaa aarroouunndd tthhee eennttiirree rreemmnnaanntt.. TThheeyy wwiillll aallssoo ccoommpplleemmeenntt aann aapppprroovveedd CChhaannddrraa LLeeggaaccyy 990000 kkss
oobbsseerrvvaattiioonn  aanndd  aa  rreecceennttllyy  ddeevveellooppeedd  hhiigghh  rreessoolluuttiioonn  33DD  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  tthhee  rreemmnnaanntt..
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SSoollaarr  SSyysstteemm

IIDD:: 1155886688
CCoonnssttrraaiinniinngg  tthhee  UUVV--aabbssoorrbbiinngg  mmaatteerriiaall  oonn  JJuuppiitteerr''ss  iiccyy  mmoooonnss  tthhrroouugghh
ccoommppaarraattiivvee  rreeflfleeccttaannccee  ssppeeccttrroossccooppyy

PPiippppaa MMoollyynneeuuxx

SSoouutthhwweesstt  RReesseeaarrcchh  IInnssttiittuuttee
TThhee ffaarr--UUVV ((FFUUVV)) ssppeeccttrruumm ooff wwaatteerr iiccee ccoonnttaaiinnss aa sshhaarrpp aabbssoorrppttiioonn eeddggee aarroouunndd 116655 nnmm,, bbeeccoommiinngg hhiigghhllyy
rreeflfleeccttiivvee aatt wwaavveelleennggtthhss lloonnggeerr tthhaann tthhiiss.. TThhiiss ffeeaattuurree hhaass bbeeeenn oobbsseerrvveedd iinn llaabb mmeeaassuurreemmeennttss aanndd iinn CCaassssiinnii
UUVVIISS oobbsseerrvvaattiioonnss ooff SSaattuurrnn''ss mmoooonnss.. HHoowweevveerr,, GGaannyymmeeddee''ss FFUUVV ssppeeccttrruumm ((ddeerriivveedd ffrroomm CCOOSS GG114400LL
oobbsseerrvvaattiioonnss iinn 22001144)) ddooeess nnoott eexxhhiibbiitt aa sshhaarrpp iinnccrreeaassee iinn rreeflfleeccttaannccee nneeaarr 116655 nnmm aass eexxppeecctteedd;; iinnsstteeaadd,, tthhee
rreeflfleeccttaannccee ggrraadduuaallllyy iinnccrreeaasseess aatt wwaavveelleennggtthhss >>117700 nnmm,, iimmppllyyiinngg tthhaatt tthheerree iiss aa UUVV--aabbssoorrbbiinngg ccoonnttaammiinnaanntt
pprreesseenntt.. OObbsseerrvvaattiioonnss ooff EEuurrooppaa jjuusstt oouuttssiiddee ooff tthhee ccrriittiiccaall rreeggiioonn aarroouunndd 116655 nnmm ssuuggggeesstt tthhaatt tthhee wwaatteerr iiccee
ffeeaattuurree mmaayy bbee ssiimmiillaarrllyy mmooddiififieedd tthheerree,, aanndd CCaalllliissttoo''ss rreeflfleeccttaannccee iinn tthhiiss rreeggiioonn iiss ccuurrrreennttllyy uunnkknnoowwnn.. WWee
tthheerreeffoorree pprrooppoossee ttoo oobbsseerrvvee EEuurrooppaa aanndd CCaalllliissttoo uussiinngg CCOOSS GG114400LL,, ttoo ddeetteerrmmiinnee wwhheetthheerr tthhee ssppeeccttrraall
rreeflfleeccttaannccee ooff tthhee ttwwoo mmoooonnss cclloossee ttoo tthhee 116655 nnmm wwaatteerr iiccee eeddggee iiss mmooddiififieedd ssiimmiillaarrllyy ttoo GGaannyymmeeddee''ss.. WWee wwiillll
uussee ffoouurr HHSSTT oorrbbiittss ttoo oobbsseerrvvee tthhee lleeaaddiinngg aanndd ttrraaiilliinngg hheemmiisspphheerreess ooff eeaacchh ssaatteelllliittee.. TThhee lleeaaddiinngg aanndd ttrraaiilliinngg
hheemmiisspphheerreess ooff tthhee GGaalliilleeaann mmoooonnss eexxppeerriieennccee ddiiffffeerreenntt rraaddiiaattiioonn eennvviirroonnmmeennttss,, wwiitthh JJoovviiaann mmaaggnneettoosspphheerriicc
ppllaassmmaa pprreeddoommiinnaannttllyy iimmppaaccttiinngg tthhee ttrraaiilliinngg hheemmiisspphheerreess.. BByy ccoommppaarriinngg tthhee oobbsseerrvveedd rreeflfleeccttaannccee ooff JJuuppiitteerr''ss
iiccyy mmoooonnss,, aanndd bbyy aasssseessssiinngg ddiiffffeerreenncceess bbeettwweeeenn tthhee lleeaaddiinngg aanndd ttrraaiilliinngg hheemmiisspphheerreess,, wwee ccaann iinnvveessttiiggaattee
wwhheetthheerr aa ssiinnggllee ccoonnttaammiinnaanntt mmooddiififieess tthhee ssppeeccttrraa ooff aallll tthhrreeee ssaatteelllliitteess,, aanndd wwhheetthheerr tthhiiss mmaayy bbee aa pprroodduucctt
ooff  rraaddiioollyyttiicc  pprroocceessssiinngg  ooff  tthhee  ssuurrffaacceess  bbyy  tthhee  JJoovviiaann  ppllaassmmaa..
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CCyyccllee  2277  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

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

IIDD:: 1155880044
CCoonnssttrraaiinniinngg  tthhee  QQSSOO  LLuummiinnoossiittyy  FFuunnccttiioonn  aatt  zz~~88  bbyy  uussiinngg  tthhee  HHSSTT  LLeeggaaccyy
SSuurrvveeyy  DDaattaa

TTaakkaahhiirroo MMoorriisshhiittaa

SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee
TThhee ffoorrmmaattiioonn ooff ssuuppeerrmmaassssiivvee bbllaacckk hhoolleess ((SSMMBBHHss)) hhaass bbeeeenn aa lloonngg--ssttaannddiinngg ssuubbjjeecctt ooff aassttrroonnoommyy.. HHuunnddrreeddss
ooff QQSSOOss hhaavvee bbeeeenn ddiissccoovveerreedd uupp ttoo zz~~77,, aanndd tthhee hhiigghheesstt rreeddsshhiifftt oonnee hhaass aa bbllaacckk hhoollee mmaassss ooff aallmmoosstt 1100^̂99
MMssuunn aatt zz==77..5544.. TThhee ffoorrmmaattiioonn mmeecchhaanniissmm ooff ssuucchh hhiigghh--zz SSMMBBHHss,, hhoowweevveerr,, iiss ssttiillll uunnddeerr aaccttiivvee ddeebbaattee aanndd
ffuurrtthheerr oobbsseerrvvaattiioonnaall ccoonnssttrraaiinnss aatt hhiigghheerr rreeddsshhiifftt aarree rreeqquuiirreedd.. OOnnee ooff ffeeww kkeeyy aapppprrooaacchheess iiss ttoo ssttuuddyy tthhee
sshhaappee ooff lluummiinnoossiittyy ffuunnccttiioonnss ((LLFFss)) aass aa ffuunnccttiioonn ooff ccoossmmiicc ttiimmee -- tthhee rreeddsshhiifftt eevvoolluuttiioonn ooff tthhee sshhaappee ccaann bbee
aattttrriibbuutteedd  ttoo  ddiiffffeerreenntt  mmooddeess  ooff  tthhee  QQSSOO  aaccttiivviittyy..  
IInn tthhiiss aarrcchhiivvaall pprrooppoossaall,, wwee aaiimm ttoo ccoonnssttrraaiinn ffoorr tthhee fifirrsstt ttiimmee tthhee QQSSOO LLFF aatt zz~~88,, bbyy uussiinngg HHSSTT lleeggaaccyy ddaattaa
iinn 55 CCAANNDDEELLSS fifieellddss.. IInn aa pprreevviioouuss wwoorrkk wwiitthh aa ssiimmiillaarr ddaattaa sseett ooff HHSSTT,, wwee ffoouunndd tthhaatt QQSSOOss aatt tthhiiss rreeddsshhiifftt
ccaann bbee eeffffeeccttiivveellyy sseelleecctteedd iinn aa ssiimmiillaarr mmaannnneerr ffoorr hhiigghh--zz ggaallaaxxiieess bbuutt bbyy sseelleeccttiinngg ppooiinntt--lliikkee ssoouurrcceess,, wwiitthh aa
vveerryy llooww ccoonnttaammiinnaattiioonn ffrraaccttiioonn ooff llooww--zz iinntteerrllooppeerrss aanndd GGaallaaccttiicc bbrroowwnn ddwwaarrffss.. BByy aappppllyyiinngg tthhiiss ttoo ppuubblliiccllyy
aavvaaiillaabbllee CCAANNDDEELLSS ddaattaa,, wwee wwiillll bbee aabbllee ttoo ccoonnssttrraaiinn tthhee nnuummbbeerr ddeennssiittyy ooff QQSSOOss ddoowwnn ttoo <<1100^̂--55MMppcc^̂--33 aatt
MMuuvv~~--2244 ttoo --1188,, aa ddrraammaattiicc iimmpprroovveemmeenntt ffrroomm ccuurrrreenntt mmooddeellss tthhaatt ssppaann ssiixx oorrddeerrss ooff mmaaggnniittuuddee.. TThhee ssuurrvveeyy
vvoolluummee iiss ssuufffificciieenntt ttoo ddiissttiinngguuiisshh ddiiffffeerreenntt sshhaappeess ooff tthhee LLFF ((SScchheecchhtteerr vvss.. ddoouubbllee ppoowweerr--llaaww)).. TThhee iinnffeerrrreedd
nnuummbbeerr ddeennssiittyy wwiillll rreevveeaall tthhee ccoonnttrriibbuuttiioonn ttoo ccoossmmiicc rreeiioonniizzaattiioonn bbyy llooww--lluummiinnoossiittyy QQSSOOss.. IIddeennttiififieedd ccaannddiiddaatteess
wwiillll bbee iiddeeaall ffoollllooww--uupp ttaarrggeettss wwiitthh ggrroouunndd--bbaasseedd ssppeeccttrrooggrraapphhss aanndd ffuuttuurree JJWWSSTT ttoo iinnvveessttiiggaattee tthhee oorriiggiinn ooff
SSMMBBHHss  aanndd  tthhee  hhoosstt  pprrooppeerrttiieess  ooff  tthhee  hhiigghheesstt  rreeddsshhiifftt  QQSSOOss..
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CCyyccllee  2277  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: AARR
PPllaanneettss  aanndd  PPllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 1155880055
CCaann  DDuusstt  iinn  OOuuttflfloowwss  OObbssccuurree  EExxooppllaanneett  TTrraannssmmiissssiioonn  SSppeeccttrraa??

CCaarroolliinnee MMoorrlleeyy

UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  aatt  AAuussttiinn
PPllaanneettss lloossee mmaassss oovveerr tthhee ccoouurrssee ooff tthheeiirr lliivveess,, sshhaappiinngg tthhee oobbsseerrvveedd ppooppuullaattiioonn.. TThhee HHuubbbbllee SSppaaccee
TTeelleessccooppee hhaass bbeeeenn oouurr pprreemmiieerr ttooooll ffoorr oobbsseerrvviinngg tthhiiss pprroocceessss iinn aaccttiioonn oovveerr tthhee ppaasstt fififftteeeenn yyeeaarrss,, uussiinngg UUVV
ssppeeccttrroossccooppyy ttaarrggeettiinngg eessccaappiinngg hhyyddrrooggeenn aanndd,, mmoorree rreecceennttllyy,, IIRR ssppeeccttrroossccooppyy ttaarrggeettiinngg eessccaappiinngg hheelliiuumm.. WWee
hhaavvee nnooww oobbsseerrvveedd aattmmoosspphheerriicc eessccaappee ffrroomm oovveerr hhaallff aa ddoozzeenn ppllaanneettss.. HHSSTT hhaass ssttuuddiieedd mmaannyy ooff tthheessee
ppllaanneettss eexxtteennssiivveellyy uussiinngg ttrraannssmmiissssiioonn ssppeeccttrroossccooppyy dduurriinngg ttrraannssiitt,, rreevveeaalliinngg tthhaatt mmoosstt ooff tthheessee ppllaanneettss,, ffrroomm
hhoott JJuuppiitteerrss,, ttoo wwaarrmm NNeeppttuunneess,, ttoo llooww--ggrraavviittyy ''ssuuppeerr ppuuffffss'',, hhaavvee mmuutteedd ttrraannssmmiissssiioonn ssppeeccttrraa ccoommppaarreedd ttoo
cclloouudd--ffrreeee mmooddeell aattmmoosspphheerreess.. WWaanngg aanndd DDaaii ((22001199)) rreecceennttllyy pprrooppoosseedd tthhaatt tthheessee ttwwoo oobbsseerrvvaattiioonnss----
aattmmoosspphheerriicc eessccaappee aanndd mmuutteedd ssppeeccttrraa----ccoouulldd bbee iinnttrriinnssiiccaallllyy lliinnkkeedd ffoorr vveerryy llooww--ggrraavviittyy ppllaanneettss,, wwiitthh dduusstt
eennttrraaiinneedd iinn oouuttflfloowwss oobbssccuurriinngg oobbsseerrvveedd ssppeeccttrraa.. WWee pprrooppoossee ttoo uussee tthheeoorreettiiccaall ssiimmuullaattiioonnss ooff mmaassss lloossss,,
eexxoosspphheerriicc ttrraannssmmiissssiioonn ssppeeccttrraa,, aanndd cclloouudd//hhaazzee ffoorrmmaattiioonn aanndd ddeessttrruuccttiioonn ttoo iinnvveessttiiggaattee tthhiiss pprrooppoosseedd
mmeecchhaanniissmm.. WWee wwiillll aappppllyy tthheessee nneeww mmooddeellss ttoo aa bbrrooaadd rraannggee ooff ppllaanneettss,, iinncclluuddiinngg 33 hhoott JJuuppiitteerrss,, 33 wwaarrmm
NNeeppttuunneess,, aanndd 22 ssuuppeerr ppuuffffss.. EEaacchh ppllaanneett wwee ccoonnssiiddeerr hhaass aann oobbsseerrvveedd ttrraannssmmiissssiioonn ssppeeccttrruumm wwiitthh HHSSTT;; tthhee
JJuuppiitteerrss aanndd NNeeppttuunneess hhaavvee ddeetteecctteedd HH oorr HHee eexxoosspphheerreess;; aanndd tthhee ssuuppeerr ppuuffffss aarree eexxppeecctteedd ttoo bbee iinn tthhee
pprroocceessss ooff lloossiinngg tthheeiirr eennvveellooppeess.. UUssiinngg tthheessee ssiimmuullaattiioonnss,, wwee sseeeekk ttoo iinnvveessttiiggaattee wwhheetthheerr tthhiiss dduussttyy oouuttflflooww
mmeecchhaanniissmm wweellll aabboovvee tthhee hhyyddrroossttaattiicc aattmmoosspphheerree iiss oobbssccuurriinngg oouurr vviieewwss ooff eexxooppllaanneettss dduurriinngg ttrraannssiitt,, mmuuttiinngg
tthheeiirr  ffeeaattuurreess..  IIff  ssoo,,  tthhiiss  hhaass  bbrrooaadd  iimmpplliiccaattiioonnss  ffoorr  ppaasstt  aanndd  ffuuttuurree  eexxooppllaanneett  oobbsseerrvvaattiioonnss  wwiitthh  HHSSTT  aanndd  JJWWSSTT..
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  IIGGMM

IIDD:: 1155889911
SSccyyllllaa::  aa  ppuurree--ppaarraalllleell,,  mmuullttii--hheeaaddeedd  aattttaacckk  oonn  dduusstt  eevvoolluuttiioonn  aanndd  ssttaarr
ffoorrmmaattiioonn  iinn  UULLLLYYSSEESS  ggaallaaxxiieess

CCllaaiirree MMuurrrraayy

TThhee  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy
AA pprreecciissee aaccccoouunnttiinngg ffoorr iinntteerrsstteellllaarr dduusstt iiss rreeqquuiirreedd ttoo iinntteerrpprreett tthhee eenneerrggyy oouuttppuutt ooff ggaallaaxxiieess.. HHoowweevveerr,, oouurr
ccuurrrreenntt uunnddeerrssttaannddiinngg ffoorr hhooww ffuunnddaammeennttaall pprrooppeerrttiieess ooff dduusstt ggrraaiinnss vvaarryy bbeettwweeeenn iinntteerrsstteellllaarr eennvviirroonnmmeennttss iiss
sseevveerreellyy lliimmiitteedd.. FFuurrtthheerrmmoorree,, oouurr bbeesstt ccoonnssttrraaiinnttss ffoorr hhooww ggaallaaxxiieess bbeeyyoonndd tthhee MMiillkkyy WWaayy ccoonnvveerrtt tthhee dduussttyy
IISSMM iinnttoo ssttaarrss aanndd ppllaanneettss aarree bbaasseedd oonn ccooaarrsseellyy--ccaalliibbrraatteedd ssttaarr ffoorrmmaattiioonn hhiissttoorriieess ooff llooccaall ssyysstteemmss wwiitthh
uunnccoonnssttrraaiinneedd lliinnee--ooff--ssiigghhtt ggeeoommeettrriieess.. TToo ttaacckkllee tthheessee ggllaarriinngg pprroobblleemmss,, wwee pprrooppoossee ttoo ccoonndduucctt aa ppuurree--
ppaarraalllleell,, mmuullttii--bbaanndd iimmaaggiinngg pprrooggrraamm wwiitthh WWiiddee FFiieelldd CCaammeerraa 33 ((WWFFCC33)) ttoo ccoommpplleemmeenntt tthhee uuppccoommiinngg HHuubbbbllee
SSppaaccee TTeelleessccooppee ((HHSSTT)) UUllttrraavviioolleett ((UUVV)) LLeeggaaccyy lliibbrraarryy ooff YYoouunngg SSttaarrss aass EEsssseennttiiaall SSttaannddaarrddss ((UULLLLYYSSEESS))
ssuurrvveeyy.. UULLLLYYSSEESS wwiillll oobbsseerrvvee mmaassssiivvee ssttaarrss iinn tthhee LLaarrggee aanndd SSmmaallll MMaaggeellllaanniicc CClloouuddss ((LLMMCC,, SSMMCC)) aanndd ootthheerr
llooww--mmeettaalllliicciittyy llooccaall ggaallaaxxiieess.. OOuurr mmuullttii--bbaanndd pprrooggrraamm,, SSccyyllllaa ((nnaammeedd aafftteerr tthhee mmuullttii--hheeaaddeedd,, mmoonnssttrroouuss ffooee ooff
UUllyysssseess)),, wwiillll ttaarrggeett rraannddoomm ppaarraalllleell fifieellddss ooff UULLLLYYSSEESS ttaarrggeettss wwiitthh WWFFCC33 iinn pphhoottoommeettrriicc bbaannddss ssppaannnniinngg tthhee
UUVV ttoo tthhee nneeaarr iinnffrraarreedd ((NNIIRR)).. WWee wwiillll:: ((11)) mmaapp tthhee eexxttiinnccttiioonn ccuurrvvee aanndd dduusstt ggrraaiinn pprrooppeerrttiieess aatt hhiigghh
rreessoolluuttiioonn iinn aa ddiivveerrssee rraannggee ooff iinntteerrsstteellllaarr ccoonnddiittiioonnss;; ((22)) ccoonnssttrraaiinn tthhee mmuullttii--ddiimmeennssiioonnaall ssttrruuccttuurree ooff ggaass iinn
tthhee LLMMCC aanndd SSMMCC;; aanndd ((33)) mmeeaassuurree tthhee ccoommpprreehheennssiivvee ssttaarr ffoorrmmaattiioonn aanndd cchheemmiiccaall eennrriicchhmmeenntt hhiissttoorriieess ooff
nneeaarrbbyy  ddwwaarrff  ggaallaaxxiieess..  TThhee  rreessuulltt  wwiillll  bbee  aann  uunnpprreecceeddeenntteedd  vviieeww  ooff  ssttaarr  ffoorrmmaattiioonn  iinn  tthhee  dduussttyy  IISSMM..
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SStteellllaarr  PPooppuullaattiioonnss

IIDD:: 1155993388
TThhee  NNGGCC225533  SSaatteelllliittee  LLuummiinnoossiittyy  FFuunnccttiioonn::  AA  CCaassee  SSttuuddyy  ffoorr  LLooww  DDeennssiittyy
EEnnvviirroonnmmeennttss

BBuurrcciinn MMuuttlluu--PPaakkddiill

UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa
TThhee ffaaiinntt eenndd ooff tthhee ggaallaaxxyy lluummiinnoossiittyy ffuunnccttiioonn iiss aa ssttrroonngg tteesstt ffoorr mmooddeellss ooff ggaallaaxxyy ffoorrmmaattiioonn aanndd eevvoolluuttiioonn,,
bbuutt ccaann oonnllyy bbee ssttuuddiieedd iinn tthhee mmoosstt ccoonnssttrraaiinniinngg ""uullttrraa--ffaaiinntt"" rreeggiimmee iinn tthhee nneeaarreesstt ggaallaaxxiieess.. DDeeeepp ssaatteelllliittee
ccoouunnttss aarroouunndd aa lliimmiitteedd ssaammppllee ooff nneeaarrbbyy MMiillkkyy WWaayy--mmaassss ggaallaaxxiieess sshhooww eevviiddeennccee ffoorr aa llaarrggee vvaarriiaattiioonn iinn tthhee
nnuummbbeerr ooff ddwwaarrffss.. TThheessee rreessuullttss ccoouulldd rreeflfleecctt eeiitthheerr ssttoocchhaassttiicc vvaarriiaattiioonnss iinn ssaatteelllliittee ppooppuullaattiioonnss oorr ssyysstteemmaattiicc
cchhaannggeess wwiitthh eennvviirroonnmmeennttaall ddeennssiittyy.. TThhee oorriiggiinn ooff tthheessee vvaarriiaattiioonnss ccaann hheellpp eelluucciiddaattee tthhee ppoooorrllyy--uunnddeerrssttoooodd
pphhyyssiiccaall  pprroocceesssseess  tthhaatt  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  tthhee  eevvoolluuttiioonn  ooff  llooww  mmaassss  ggaallaaxxiieess,,  ssuucchh  aass  rreeiioonniizzaattiioonn..

TThhiiss pprrooppoossaall rreeqquueessttss 55 oorrbbiittss ooff HHSSTT//AACCSS ffoorr ttwwoo--bbaanndd iimmaaggiinngg ooff fifivvee nneeww ffaaiinntt ccaannddiiddaattee ddwwaarrffss iinn tthhee
hhaalloo ooff NNGGCC225533 ((DD==33..55 MMppcc)),, aa MMiillkkyy WWaayy--mmaassss ssppiirraall ggaallaaxxyy iinn aa nneeaarrllyy iissoollaatteedd eennvviirroonnmmeenntt.. TThhiiss iimmaaggiinngg
wwiillll eennaabbllee tthhee mmeeaassuurreemmeenntt ooff ddiissttaanncceess,, lluummiinnoossiittiieess,, mmeettaalllliicciittiieess,, aanndd ssttaarr ffoorrmmaattiioonn hhiissttoorriieess ffoorr tthheessee
ddwwaarrffss,, aallll ooff wwhhiicchh ccaann oonnllyy bbee ddoonnee wwiitthh HHSSTT.. TThhee ccoonnfifirrmmaattiioonn ooff tthheessee ddwwaarrffss wwiillll ccoommpplleettee tthhee fifirrsstt ddwwaarrff
ssaatteelllliittee cceennssuuss ooff NNGGCC225533 ddoowwnn ttoo MMvv ~~ --77,, tteessttiinngg ccoossmmoollooggiiccaall pprreeddiiccttiioonnss ffoorr tthhee ffaaiinntt eenndd ooff tthhee ssaatteelllliittee
lluummiinnoossiittyy  ffuunnccttiioonn  iinn  llooww  ddeennssiittyy  eennvviirroonnmmeennttss..
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  IIGGMM

IIDD:: 1155883355
NNeeaarr--UUllttrraavviioolleett  FFoollllooww--uupp  ooff  tthhee  XX--rraayy--ddeetteecctteedd  WWaarrmm--HHoott  IInntteerrggaallaaccttiicc
MMeeddiiuumm  TToowwaarrdd  11EESS  11555533++111133

SSoowwggaatt MMuuzzaahhiidd

UUnniivveerrssiitteeiitt  LLeeiiddeenn
OOnnee ooff tthhee ssttrreennggtthhss ooff mmooddeerrnn ccoossmmoollooggyy iiss tthhaatt tthhee ccoossmmiicc bbaarryyoonn ddeennssiittyy pprreeddiicctteedd bbyy BBiigg BBaanngg
nnuucclleeoossyynntthheessiiss pprreecciisseellyy mmaattcchheess tthhee mmeeaassuurreedd vvaalluuee ffrroomm tthhee ccoossmmiicc mmiiccrroowwaavvee bbaacckkggrroouunndd.. AAtt hhiigghh
rreeddsshhiifftt tthhee vvaasstt mmaajjoorriittyy ooff tthheessee bbaarryyoonnss aarree ffoouunndd iinn tthhee pphhoottooiioonniizzeedd iinntteerrggaallaaccttiicc mmeeddiiuumm.. HHoowweevveerr,,
ccoossmmoollooggiiccaall ssiimmuullaattiioonnss ooff ssttrruuccttuurree ffoorrmmaattiioonn pprreeddiicctt tthhaatt aa ssuubbssttaannttiiaall ppoorrttiioonn ooff tthheessee bbaarryyoonnss wwiillll bbee
sshhoocckk hheeaatteedd iinnttoo tthhee eelluussiivvee wwaarrmm--hhoott iinntteerrggaallaaccttiicc mmeeddiiuumm ((WWHHIIMM)) aass tthhee uunniivveerrssee eevvoollvveess.. CCoonnfifirrmmaattiioonn ooff
tthheessee pprreeddiiccttiioonnss tthhrroouugghh oobbsseerrvvaattiioonnss ooff tthhee WWHHIIMM aanndd mmeeaassuurreemmeennttss ooff iittss pphhyyssiiccaall ssttaattee pprroovviiddee aa
sseennssiittiivvee tteesstt ooff oouurr uunnddeerrssttaannddiinngg ooff tthhee ggrroowwtthh ooff ssttrruuccttuurree iinn tthhee uunniivveerrssee.. RReecceennttllyy,, NNiiccaassttrroo eett aall.. ((22001188))
rreeppoorrtteedd tthhee fifirrsstt ddeetteeccttiioonnss ooff ttwwoo iinntteerrvveenniinngg OOVVIIII aabbssoorrppttiioonn ssyysstteemmss iinn tthhee XX--rraayy ssppeeccttrruumm ooff tthhee bbllaazzaarr
11EESS 11555533++111133.. TThheessee ssyysstteemmss aarree tthhoouugghhtt ttoo bbee aarriissiinngg ffrroomm tthhee WWHHIIMM wwiitthh aa tteemmppeerraattuurree ooff ~~1100^̂66 KK..
NNeevveerrtthheelleessss,, tthhee rreeddsshhiifftt ooff tthhee bbllaazzaarr iiss nnoott kknnoowwnn wwiitthh aaddeeqquuaattee pprreecciissiioonn,, wwhhiicchh mmaakkeess tthhee oorriiggiinn((ss)) ooff
tthhee OOVVIIII bbeeaarriinngg ggaass aanndd iittss ccoonnttrriibbuuttiioonn ttoo tthhee ccoossmmiicc bbaarryyoonn ddeennssiittyy hhiigghhllyy uunncceerrttaaiinn.. HHeerree wwee pprrooppoossee ttoo
oobbttaaiinn NNUUVV ssppeeccttrraa ooff tthhee bbllaazzaarr uussiinngg tthhee CCOOSS GG118855MM ggrraattiinngg.. TThhee pprrooppoosseedd ssppeeccttrraa wwiillll eennaabbllee uuss ttoo ddeetteecctt
iinntteerrvveenniinngg LLyymmaann aallpphhaa aabbssoorrbbeerrss wwiitthh lloogg NN((HHII))//ccmm--22 >> 1133..00 ffrroomm zz == 00..4455 -- 00..77.. TThhee ssttrriinnggeenntt lloowweerr
((uuppppeerr)) lliimmiitt oonn tthhee bbllaazzaarr''ss rreeddsshhiifftt ttoo bbee oobbttaaiinneedd ffrroomm tthhee pprreesseennccee ((aabbsseennccee)) ooff aannyy ssuucchh aabbssoorrbbeerr wwiillll bbee
ccrruucciiaall  ttoo  vvaalliiddaattee  oorr  rruullee  oouutt  tthhee  ccllaaiimm  ooff  ppootteennttiiaallllyy  ssoollvviinngg  tthhee  ssoo  ccaalllleedd  ""mmiissssiinngg  bbaarryyoonnss  pprroobblleemm""..
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AA  ddeeeepp  llooookk  iinnttoo  tthhee  aattmmoosspphheerree  ooff  aann  eexxooppllaanneett  aarroouunndd  aa  pprree--mmaaiinn  sseeqquueennccee
ssttaarr

EElliissaabbeetthh NNeewwttoonn

DDaarrttmmoouutthh  CCoolllleeggee
TTwwoo ppllaanneettss aarroouunndd tthhee pprree--mmaaiinn sseeqquueennccee MM ddwwaarrff AAUU MMiicc hhaavvee rreecceennttllyy bbeeeenn ddeetteecctteedd,, iinncclluuddiinngg tthhee hhoott,, 66
EEaarrtthh rraaddiiuuss AAUU MMiicc bb.. AAUU MMiicc tthhuuss jjooiinnss tthhee ssmmaallll nnuummbbeerr ooff kknnoowwnn yyoouunngg ppllaanneettaarryy ssyysstteemmss,, aanndd tthhee eevveenn
ssmmaalllleerr nnuummbbeerr ooff ppllaanneettss tthhaatt ccoo--eexxiisstt wwiitthh ddeebbrriiss ddiisskkss.. AAUU MMiicc bb iiss tthhee oonnllyy ppllaanneett iinn aa yyoouunngg sstteellllaarr
aassssoocciiaattiioonn wwiitthh bbootthh aa mmaassss aanndd aa rraaddiiuuss,, aanndd AAUU MMiicc iiss aa bbrriigghhtt,, nneeaarrbbyy,, aanndd eexxttrreemmeellyy wweellll--oobbsseerrvveedd hhoosstt
ssttaarr.. WWee pprrooppoossee ttoo ttaakkee aaddvvaannttaaggee ooff tthhee uunniiqquuee ooppppoorrttuunniittiieess aavvaaiillaabbllee wwiitthh HHSSTT ttoo ccoonndduucctt aa mmuullttii--pprroonnggeedd
iinnvveessttiiggaattiioonn iinnttoo tthhee aattmmoosspphheerree ooff AAUU MMiicc bb.. FFiirrsstt,, wwee wwiillll ccoonnssttrraaiinn iittss aattmmoosspphheerriicc ccoommppoossiittiioonn tthhrroouugghh
WWFFCC33 ttrraannssmmiissssiioonn ssppeeccttrroossccooppyy.. WWiitthh ttrraannssmmiissssiioonn ssppeeccttrroossccooppyy wwiitthh bbootthh tthhee GG110022 aanndd GG114411 ggrriissmmss,, wwee
ccaann pprroobbee bbootthh HH22OO aanndd CCHH44 ffeeaattuurreess.. WWee ccaann tthheenn ccoonnssttrraaiinn tthhee CC//OO rraattiioo aanndd tthhuuss wwhheerree tthhee ppllaanneett
ffoorrmmeedd.. SSeeccoonndd,, wwee wwiillll pprroobbee aattmmoosspphheerriicc eessccaappee tthhrroouugghh SSTTIISS UUVV ttrraannssiitt oobbsseerrvvaattiioonnss.. UUssiinngg tthhee EE114400MM
ggrraattiinngg,, wwee wwiillll oobbttaaiinn hhiigghh rreessoolluuttiioonn UUVV ssppeeccttrraa aanndd ccaann sseeaarrcchh ffoorr ssiiggnnaattuurreess ooff aattmmoosspphheerriicc oouuttflfloowwss iinn LLyy--
aallpphhaa  aanndd  CC  IIII..  AAUU  MMiicc  bb  tthhuuss  pprroovviiddeess  aann  eexxcceeppttiioonnaall  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  iinnvveessttiiggaattee  ppllaanneett  ffoorrmmaattiioonn  aanndd  eevvoolluuttiioonn..
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CChhaarraacctteerriizziinngg  tthhee  EEnnvviirroonnmmeenntt  AArroouunndd  TThhee  MMoosstt  DDiissttaanntt  KKnnoowwnn  GGaallaaxxyy

PPaassccaall OOeesscchh

OObbsseerrvvaattooiirree  ddee  GGeenneevvee
TThhee ddiissccoovveerryy ooff tthhee vveerryy lluummiinnoouuss ggaallaaxxyy GGNN--zz1111 aatt oonnllyy 440000 MMyyrr aafftteerr tthhee BBiigg BBaanngg iinn tthhee GGOOOODDSS--NNoorrtthh
fifieelldd wwiitthh aann HHSSTT ggrriissmm ssppeeccttrroossccooppiicc rreeddsshhiifftt ooff zz==1111..11++//--00..11 pprreesseennttss aa rreeaall ppuuzzzzllee ffoorr eeaarrllyy UUnniivveerrssee
sscciieennccee.. IIttss ddeetteeccttiioonn rraaiisseess ssiiggnniifificcaanntt qquueessttiioonnss aabboouutt oouurr uunnddeerrssttaannddiinngg ooff eeaarrllyy ggaallaaxxyy ffoorrmmaattiioonn,, aass
tthheeoorreettiiccaall mmooddeellss ddiidd nnoott pprreeddiicctt aannyy ssuucchh ggaallaaxxyy iinn tthhee ssmmaallll HHSSTT ssuurrvveeyy aarreeaa.. HHoowweevveerr,, mmooddeellss ddoo pprreeddiicctt
tthhaatt tthhee mmoosstt lluummiinnoouuss eeaarrllyy ggaallaaxxiieess ffoorrmm iinn tthhee mmoosstt mmaassssiivvee hhaallooss,, ssuucchh tthhaatt tthheeyy sshhoouulldd bbee ssiiggnniifificcaannttllyy
cclluusstteerreedd,, aanndd ssuurrrroouunnddeedd bbyy ffaaiinntteerr nneeiigghhbboorrss.. TTwwoo pprroommiissiinngg nneeiigghhbboorr ccaannddiiddaatteess hhaavvee aallrreeaaddyy bbeeeenn
iiddeennttiififieedd:: oonnee lloowweerr SS//NN ssoouurrccee sseeeenn iinn HHSSTT iimmaaggiinngg aanndd oonnee ccaannddiiddaattee ffrroomm aa NNOOEEMMAA [[CCIIII]] eemmiissssiioonn lliinnee
sseeaarrcchh.. CClleeaarrllyy,, tthhee GGOOOODDSS--NN fifieelldd aarroouunndd GGNN--zz1111 rreepprreesseennttss tthhee bbeesstt cchhaannccee ttoo iiddeennttiiffyy aa llaarrggeerr nnuummbbeerr ooff
zz~~1111 ssoouurrcceess tthhaatt ccaann iimmmmeeddiiaatteellyy bbee ffoolllloowweedd uupp wwiitthh JJWWSSTT ssppeeccttrroossccooppyy ffrroomm ddaayy oonnee.. BBuutt aallrreeaaddyy nnooww,,
GGNN--zz1111 pprroovviiddeess aa uunniiqquuee wwiinnddooww ddeeeepp iinnttoo ccoossmmiicc ddaawwnn,, bbeeffoorree rreeiioonniizzaattiioonn ooccccuurrss ---- aann eeppoocchh wwee tthhoouugghhtt
wwaass iinnaacccceessssiibbllee bbeeffoorree JJWWSSTT.. HHeerree,, wwee tthhuuss pprrooppoossee oonnee ppooiinnttiinngg ooff ddeeeeppeerr WWFFCC33//IIRR iimmaaggiinngg iinn tthhrreeee fifilltteerrss
ttoo ffuullllyy cchhaarraacctteerriizzee tthhee zz~~1111 eennvviirroonnmmeenntt aarroouunndd GGNN--zz1111 aanndd ttoo ccoonnfifirrmm iittss nneeiigghhbboorr ccaannddiiddaattee ggaallaaxxiieess.. AAtt
tthhee ssaammee ttiimmee,, tthheessee ddaattaa wwiillll ffuurrtthheerr ccoonnssttrraaiinn tthhee mmoorrpphhoollooggyy ooff GGNN--zz1111,, aanndd eennhhaannccee tthhee HHSSTT lleeggaaccyy iinn
tthhee  pprriimmee  eexxttrraaggaallaaccttiicc  fifieelldd  GGOOOODDSS--NNoorrtthh  ffoorr  tthhee  JJWWSSTT  eerraa..

111199 66//2288//22001199

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2277  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
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IIDD:: 1155883377
TThhee  HHSSTT  ffoolllloowwss  ggaallaaccttiicc  iinnflfluueenncceerrss::  aa  CCOOSS  UUVV  ssuurrvveeyy  ooff  tthhee  mmoosstt  mmaassssiivvee  OO--
ssttaarrss  iinn  tthhee  SSMMCC

LLiiddaa OOsskkiinnoovvaa

UUnniivveerrssiittaatt  PPoottssddaamm
WWee pprrooppoossee ttoo mmeeaassuurree tthhee sstteellllaarr wwiinnddss ooff aa nneeaarrllyy ccoommpplleettee ssaammppllee ooff OO ssttaarrss iinn tthhee SSMMCC wwiitthh eevvoolluuttiioonnaarryy
mmaasssseess aabboovvee 3300 MMssooll.. RReecceenntt wwoorrkkss iinnddiiccaattee tthhaatt ssttaarrss ooff ssuucchh hhiigghh mmaasssseess rreemmaaiinn llaarrggeellyy cchheemmiiccaallllyy mmiixxeedd,,
hhoott,, aanndd ccoommppaacctt dduurriinngg tthheeiirr eevvoolluuttiioonn.. TThhiiss ssttrroonnggllyy qquueessttiioonnss tthhee aacccceepptteedd mmooddeellss ffoorr ggrraavviittaattiioonnaall wwaavvee
pprrooggeenniittoorrss aass wweellll aass ffoorr vvaarriioouuss ttyyppeess ooff ccoorree--ccoollllaappssee SSNNee.. TThheessee mmooddeellss eexxpplliicciittllyy aassssuummee aa ssccaalliinngg ooff
sstteellllaarr mmaassss lloossss wwiitthh mmeettaalllliicciittyy,, wwhhiicchh iiss nnoott yyeett vveerriififieedd eemmppiirriiccaallllyy iinn tthhee uuppppeerr mmaassss rraannggee.. SStteellllaarr wwiinnddss
aarree bbeesstt ssttuuddiieedd iinn tthhee UUVV,, bbuutt uupp ttoo nnooww UUVV ssppeeccttrraa eexxiisstt ffoorr oonnllyy aa hhaannddffuull aammoonngg tthhee mmoosstt mmaassssiivvee OO
ssttaarrss iinn tthhee SSMMCC.. TThheeiirr aannaallyysseess rreevveeaalleedd sseerriioouuss pprroobblleemmss wwiitthh ccoommmmoonnllyy aaddoopptteedd mmaassss lloossss rreecciippeess,, bbuutt tthhee
eexxiissttiinngg  ssaammppllee  ooff  UUVV  ssppeeccttrraa  iiss  hhiigghhllyy  iinnssuufffificciieenntt..  

WWee wwiillll oobbttaaiinn eexxcceelllleenntt qquuaalliittyy UUVV CCOOSS ssppeeccttrraa ooff 1188 OO--ttyyppee ssttaarrss wwiitthh eevvoolluuttiioonnaarryy mmaasssseess aabboovvee 3300 MMssooll,,
ddrraammaattiiccaallllyy iinnccrreeaassiinngg ((bbyy aa ffaaccttoorr ooff 33)) aanndd llaarrggeellyy ccoommpplleettiinngg tthhee eexxiissttiinngg ssaammppllee.. TThhee CCOOSS ssppeeccttrraa wwiillll bbee
aannaallyyzzeedd uussiinngg hhiigghhllyy aaddvvaanncceedd nnoonn--LLTTEE sstteellllaarr aattmmoosspphheerree mmooddeellss.. WWee wwiillll ddeetteerrmmiinnee sstteellllaarr wwiinndd mmaassss lloossss
rraatteess,, vveelloocciittyy fifieellddss,, cclluummppiinngg pprrooppeerrttiieess,, aabbuunnddaanncceess,, aanndd rroottaattiioonn rraatteess.. OOnn tthhiiss bbaassiiss,, eemmppiirriiccaall rreecciippeess ffoorr
tthhee ddeeppeennddeennccee ooff tthhee sstteellllaarr mmaassss--lloossss rraattee oonn mmeettaalllliicciittyy wwiillll bbee ddeerriivveedd aanndd ccoommppaarreedd ttoo tthheeoorreettiiccaall
pprreeddiiccttiioonnss.. TThhee aannaallyysseess ooff ssppeeccttrraall lliinneess aanndd ssppeeccttrraall eenneerrggyy ddiissttrriibbuuttiioonn wwiillll pprroovviiddee hhiinnttss oonn bbiinnaarryy ssttaattuuss..
AAss tthhee rreessuulltt,, eeaacchh ssttaarr wwiillll bbee wweellll cchhaarraacctteerriizzeedd.. TThhee ccoommppaarriissoonn wwiitthh ssiinnggllee aanndd bbiinnaarryy ssttaarr eevvoolluuttiioonnaarryy
mmooddeellss  wwiillll  ddiissrruupptt  tthhee  ccuurrrreenntt  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  mmaassssiivvee  ssttaarr  lliivveess  aanndd  ddeeaatthhss    aatt  llooww  mmeettaalllliicciittiieess..
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TThhee  fifirrsstt  ppuullssaattiinngg  wwhhiittee  ddwwaarrff  iinn  aann  eecclliippssiinngg  bbiinnaarryy

SStteevveenn PPaarrssoonnss

UUnniivveerrssiittyy  ooff  SShheefffifieelldd
WWhhiittee ddwwaarrffss aarree tthhee eenndd ssttaatteess ooff aallll ssttaarrss lleessss mmaassssiivvee tthhaann 88--1100 ssoollaarr mmaasssseess.. EEnnccrryypptteedd iinnssiiddee tthheessee
sstteellllaarr rreemmnnaannttss iiss aa rreeccoorrdd ooff tthhee eevvoolluuttiioonnaarryy hhiissttoorryy ooff tthhee pprrooggeenniittoorr ssttaarrss,, pprroovviiddiinngg aa wweeaalltthh ooff
iinnffoorrmmaattiioonn aabboouutt tthhee eevvoolluuttiioonn ooff ssttaarrss,, ssttaarr ffoorrmmaattiioonn,, aanndd tthhee aaggee ooff aa vvaarriieettyy ooff sstteellllaarr ppooppuullaattiioonnss..
HHoowweevveerr,, tthhee iinntteerrnnaall ssttrruuccttuurree aanndd ccoommppoossiittiioonn ooff wwhhiittee ddwwaarrffss aarree hhiiddddeenn bbyy tthheeiirr hhiigghh ggrraavviittiieess,, wwhhiicchh
ccaauusseess aallll eelleemmeennttss,, aappaarrtt ffrroomm hhyyddrrooggeenn aanndd hheelliiuumm,, ttoo sseettttllee oouutt ooff tthheeiirr aattmmoosspphheerreess.. AAnn eexxcciittiinngg ssyysstteemm
hhaass rreecceennttllyy bbeeeenn ddiissccoovveerreedd,, tthhee fifirrsstt ppuullssaattiinngg wwhhiittee ddwwaarrff iinn aann eecclliippssiinngg bbiinnaarryy.. BBootthh bbiinnaarryy mmooddeelliinngg aanndd
aasstteerroosseeiissmmoollooggyy ooff tthhee ppuullssaattiioonn ppeerriiooddss aarree aavvaaiillaabbllee ttoo rreevveeaall tthhee ccoorree ccoommppoossiittiioonn ooff tthhiiss rroouugghhllyy 00..3355
ssoollaarr--mmaassss sstteellllaarr rreemmnnaanntt.. CCuurrrreenntt mmooddeelliinngg ccaann ccoonnssttrraaiinn tthhee rraaddiiuuss ooff tthhiiss wwhhiittee ddwwaarrff ttoo aarroouunndd 55%%,, bbuutt
bbyy ccoonnssttrraaiinniinngg tthhee lliimmbb ddaarrkkeenniinngg vviiaa tthhee tteemmppeerraattuurree ooff tthhee pprriimmaarryy wwee ccaann oobbttaaiinn aa ffaaccttoorr ooff fifivvee
iimmpprroovveemmeenntt ttoo rroouugghhllyy 11%% uunncceerrttaaiinnttyy.. OOnnllyy bbyy mmeeaassuurriinngg tthhee tteemmppeerraattuurree ooff tthhee hhootttteerr ssttaarr iinn tthhee bbiinnaarryy
wwiitthh CCOOSS FFUUVV ssppeeccttrroossccooppyy ccaann wwee uunnlloocckk tthhee ffuullll ppootteennttiiaall ooff tthhiiss uunniiqquuee ssyysstteemm ttoo aaccccuurraatteellyy ccoonnssttrraaiinn tthhee
ccoorree ccoommppoossiittiioonn ooff aa 00..3355 ssoollaarr--mmaassss wwhhiittee ddwwaarrff,, aaccccuurraatteellyy tteessttiinngg wwhheetthheerr iitt hhaass aa hheelliiuumm--,, ccaarrbboonn--
ooxxyyggeenn,, oorr eevveenn hhyybbrriidd ccoorree ccoommppoossiittiioonn.. IItt wwiillll sseerrvvee aass aa ppoowweerrffuull bbeenncchhmmaarrkk ttoo eemmppiirriiccaallllyy ccoonnssttrraaiinn tthhee
ccoorree ccoommppoossiittiioonn ooff llooww--mmaassss sstteellllaarr rreemmnnaannttss aanndd iinnvveessttiiggaattee tthhee eeffffeeccttss ooff cclloossee bbiinnaarryy eevvoolluuttiioonn oonn tthhee
iinntteerrnnaall  ssttrruuccttuurree  ooff  wwhhiittee  ddwwaarrffss..
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DDeetteerrmmiinniinngg  BBeenncchhmmaarrkk  PPrreecciissiioonn  AAbbuunnddaanncceess  ffoorr  UUllttrraaccooooll  CCoommppaanniioonnss

JJeennnnyy PPaattiieennccee

AArriizzoonnaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy
WWiitthh sseennssiittiivvee HHSSTT ssppeeccttrroossccooppyy ccoouupplleedd wwiitthh aaddvvaanncceedd aattmmoosspphheerriicc rreettrriieevvaall tteecchhnniiqquueess,, wwee pprrooppoossee ttoo
mmeeaassuurree tthhee 00..88--11..77uumm ssppeeccttrraa ooff ffoouurr ppllaanneettaarryy tteemmppeerraattuurree TT//YY ccoommppaanniioonnss aanndd ttoo ddeetteerrmmiinnee aabbuunnddaanncceess,,
mmeettaalllliicciittiieess,, CC//OO rraattiiooss,, eeffffeeccttiivvee tteemmppeerraattuurreess,, ssuurrffaaccee ggrraavviittiieess,, aanndd tteemmppeerraattuurree--pprreessssuurree pprroofifilleess.. MMooddeellss ooff
ssttaarr aanndd ppllaanneett ffoorrmmaattiioonn ssuuggggeesstt tthhaatt tthhee ccoommppoossiittiioonnss ooff tthhee aattmmoosspphheerreess ooff ccoommppaanniioonnss rreellaattiivvee ttoo tthheeiirr
pprriimmaarriieess rreepprreesseenntt aann iimmppoorrttaanntt ppaatthhwwaayy ttoo uunnddeerrssttaannddiinngg tthhee ffoorrmmaattiioonn mmeecchhaanniissmm.. TThhiiss pprrooggrraamm wwiillll
eessttaabblliisshh tthhee fifirrsstt hhiigghh pprreecciissiioonn aattmmoosspphheerriicc ccoommppoossiittiioonn mmeeaassuurreemmeennttss ffoorr aa sseett ooff tthhrreeee bbeenncchhmmaarrkk
ssuubbsstteellllaarr ssyysstteemmss wwiitthh mmaassss rraattiiooss ccoommppaarraabbllee ttoo bbiinnaarryy ssyysstteemmss aanndd tteesstt tthhee hhyyppootthheessiiss tthhaatt tthhee CC//OO rraattiiooss
aarree tthhee ssaammee ffoorr eeaacchh ccoommppoonneenntt,, ddiissttiinncctt ffrroomm tthhee pprreeddiiccttiioonn ffoorr ssttaarr--ppllaanneett ppaaiirrss.. TThhee rreessuullttss wwiillll pprroovviiddee aann
iimmppoorrttaanntt ccoommppaarriissoonn ttoo iimmaaggeedd oorr ttrraannssiittiinngg eexxooppllaanneett ccoommppaanniioonnss,, aanndd wwee wwiillll ccoommppaarree tthhee tthhee bbeenncchhmmaarrkk
ssyysstteemmss ttoo tthhee ffoouurrtthh ttaarrggeett,, GGJJ 550044 bb,, tthhee ccoooolleesstt ddiirreeccttllyy iimmaaggeedd ccoommppaanniioonn tthhaatt mmaayy bbee ppllaanneettaarryy.. TThhee
ttaarrggeett mmaassss rraattiiooss eexxtteenndd ffrroomm hhiigghh vvaalluueess ccoommppaarraabbllee ttoo bbiinnaarryy ssttaarrss ddoowwnn ttoo llooww rraattiiooss aannaallooggoouuss ttoo
eexxooppllaanneett ssyysstteemmss.. CCoovveerriinngg tthhiiss bbrrooaadd ccoonnttiinnuuuumm ooff mmaassss rraattiiooss iiss eesssseennttiiaall ttoo tteesstt tthhee mmooddeellss iinn ddiiffffeerreenntt
rreeggiimmeess.. OOnnllyy ssppaaccee--bbaasseedd oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll pprroovviiddee tthhee hhiigghh sseennssiittiivviittyy rreeqquuiirreedd ttoo ppeerrffoorrmm tthhee rreettrriieevvaall
aannaallyyssiiss aanndd rroobbuussttllyy ddeetteerrmmiinnee tthhee aattmmoosspphheerriicc pprrooppeerrttiieess.. AAnnootthheerr ccoorree pprroojjeecctt ggooaall iiss ddeevveellooppiinngg aa
ccoommpprreehheennssiivvee,, hhiigghh sseennssiittiivviittyy ssppeeccttrraall lliibbrraarryy ooff tthhee ccoooolleesstt ccoommppaanniioonnss wwiitthh lleeggaaccyy vvaalluuee ffoorr aaddvvaanncciinngg
tthheeoorreettiiccaall  aattmmoosspphheerree//eevvoolluuttiioonn  mmooddeellss  aanndd  ccoommpplleemmeennttiinngg  ffuuttuurree  JJWWSSTT  oobbsseerrvvaattiioonnss..
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  IIGGMM

IIDD:: 1155993399
TThhee  sstteellllaarr  ppooppuullaattiioonnss  ooff  ggaass--rriicchh  aabbssoorrbbiinngg  ggaallaaxxiieess  ddeetteecctteedd  wwiitthh  VVLLTT//MMUUSSEE
aanndd  AALLMMAA::  tthhee  eesssseennttiiaall  lliinnkk  ttoo  tthhee  bbaarryyoonn  ccyyccllee

CCeelliinnee PPeerroouuxx

EEuurrooppeeaann  SSoouutthheerrnn  OObbsseerrvvaattoorryy  --  GGeerrmmaannyy
TThhee pphhyyssiiccaall pprroocceesssseess bbyy wwhhiicchh tthhee ggaass iiss aaccccrreetteedd oonnttoo ggaallaaxxiieess,, ttrraannffoorrmmeedd iinnttoo ssttaarrss aanndd tthheenn eexxppeelllleedd
ffrroomm ggaallaaxxiieess aarree ooff ppaarraammoouunntt iimmppoorrttaannccee ttoo ggaallaaxxyy eevvoolluuttiioonn ssttuuddiieess.. OObbsseerrvvaattiioonnaallllyy ccoonnssttrraaiinniinngg eeaacchh ooff
tthheessee bbaarryyoonn ccoommppoonneennttss iinn tthhee ssaammee ssyysstteemmss iiss hhoowweevveerr eexxttrreemmeellyy cchhaalllleennggiinngg.. AAbbssoorrppttiioonn lliinneess ddeetteecctteedd
aaggaaiinnsstt bbaacckkggrroouunndd qquuaassaarrss ooffffeerr tthhee mmoosstt ccoommppeelllliinngg wwaayy ttoo ssttuuddyy tthhee ccoolldd ggaass iinn tthhee cciirrccuummggaallaaccttiicc
mmeeddiiuumm ((CCGGMM)).. WWee hhaavvee sseelleecctteedd aa uunniiqquuee ssaammppllee ooff 1177 VVLLTT//MMUUSSEE qquuaassaarr fifieellddss,, ccoommpprriissiinngg 4400 zz<<00..8855
aabbssoorrbbeerrss aanndd 112200 aassssoocciiaatteedd ggaallaaxxiieess,, ssoommee ooff wwhhiicchh aarree aallssoo ddeetteecctteedd iinn CCOO wwiitthh AALLMMAA.. TThheessee aabbssoorrbbeerrss
hhaavvee mmeeaassuurreedd NN((HH II)),, aabbssoorrppttiioonn aanndd eemmiissssiioonn mmeettaalllliicciittiieess aanndd rreeccoonnssttrruucctteedd 33DD kkiinneemmaattiiccss.. AAnn aaddddiittiioonnaall
ssaammppllee ooff 220000 zz<<11..22 ggaallaaxxiieess hhaavvee MMggIIII ccoovveerraaggee ffrroomm qquuaassaarr ssppeeccttrroossccooppyy.. OOnnllyy tthhee ppoowweerrffuull ccoommbbiinnaattiioonn ooff
hhiigghh ssppaattiiaall rreessoolluuttiioonn aanndd UUVV ccoovveerraaggee ooffffeerreedd bbyy HHSSTT wwiillll ppeerrmmiitt ttoo cchhaarraacctteerriissee tthhee sstteellllaarr ccoonntteenntt ooff tthheessee
oobbjjeeccttss.. TThheerreeffoorree,, wwee pprrooppoossee aa 4400--oorrbbiitt 33--bbaanndd UUVVIISS aanndd IIRR WWFFCC33 iimmaaggiinngg ccaammppaaiiggnn ttoo mmeeaassuurree tthheeiirr sstteellllaarr
mmaassss,, dduusstt ccoonntteenntt,, aaggee ooff tthheeiirr sstteellllaarr ppooppuullaattiioonn,, ccoonnssttrraaiinn tthheeiirr rreessoollvveedd mmoorrpphhoollooggyy aanndd llaarrggee--ssccaallee
eennvviirroonnmmeenntt.. OOnnllyy tthhee pprrooppoosseedd oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll aallllooww uuss ttoo eessttaabblliisshh aa ccoommpplleettee cceennssuuss ooff tthhee ccoonnddeennsseedd
bbaarryyoonnss iinn tthheessee ssyysstteemmss,, ttoo cchhaarraacctteerriissee tthhee ddyynnaammiiccaall ssttrruuccttuurree ooff tthhee ggaallaaxxyy ggrroouuppss aanndd fifillaammeennttss aanndd ttoo
qquuaannttiiffyy tthhee CCGGMM mmeettaall eennrriicchhmmeenntt aass aa ffuunnccttiioonn ooff sstteellllaarr mmaassss.. TTooggeetthheerr,, tthheessee ddaattaa wwiillll pprroovviiddee ffrreesshh cclluueess
oonn  tthhee  bbaarryyoonn  ccyyccllee,,  aa  kkeeyy  ccoommppoonneenntt  ooff  ggaallaaxxyy  ffoorrmmaattiioonn  aanndd  eevvoolluuttiioonn..
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IIDD:: 1155886699
TThhee  GGaallaaccttiicc  AAbbuunnddaannccee  GGrraaddiieenntt  ffoorr  tthhee  FFee  GGrroouupp  EElleemmeennttss  iinn  EEaarrllyy  BB  SSttaarrss

GGeerraallddiinnee PPeetteerrss

UUnniivveerrssiittyy  ooff  SSoouutthheerrnn  CCaalliiffoorrnniiaa
WWee pprrooppoossee HHSSTT ssppeeccttrroossccooppiicc oobbsseerrvvaattiioonnss ooff ttwweellvvee sshhaarrpp--lliinneedd eeaarrllyy BB mmaaiinn--sseeqquueennccee ssttaarrss wwiitthh
ggaallaaccttoocceennttrriicc ddiissttaanncceess rraannggiinngg ffrroomm 33--1144 kkppcc iinn oorrddeerr ttoo ddeetteerrmmiinnee tthhee mmeettaalllliicciittyy ggrraaddiieenntt ffoorr tthhee FFee ggrroouupp
eelleemmeennttss ((TTii,, VV,, CCrr,, MMnn,, FFee,, CCoo,, NNii)) iinn oouurr ggaallaaxxyy.. TThhiiss wwiillll bbee tthhee fifirrsstt aatttteemmpptt ttoo eessttaabblliisshh aabbuunnddaannccee
ggrraaddiieennttss ffoorr aallll ooff tthhee FFee--ppeeaakk eelleemmeennttss ffoouunndd iinn tthheessee yyoouunngg ssttaarrss,, tthhaatt wweerree ffoorrmmeedd <<110000 MMyyrr aaggoo.. TThhee
rreessuulltt wwiillll bbee aann aasssseessssmmeenntt ooff tthhee cchheemmiiccaall eevvoolluuttiioonn ooff oouurr ggaallaaxxyy.. WWhheerreeaass tthhee lliigghhtt eelleemmeennttss aarree mmoossttllyy
ddeelliivveerreedd ttoo tthhee IISSMM bbyy ccoorree--ccoollllaappssee ssuuppeerrnnoovvaaee ((CCCCSSNNee)),, tthhee FFee ggrroouupp eelleemmeennttss aarree bbeelliieevveedd ttoo pprriimmaarriillyy
ccoommee ffrroomm llooww//iinntteerrmmeeddiiaattee mmaassss bbiinnaarriieess ccoonnttaaiinniinngg wwhhiittee ddwwaarrffss tthhaatt uunnddeerrggoo SSNNee IIaa eexxpplloossiioonnss.. AAccccoorrddiinngg
ttoo ssoommee rreeffeerreenncceess,, aa ssiinnggllee SSNNee IIaa ccaann ddeelliivveerr aass mmuucchh aass 00..55 ssoollaarr mmaasssseess ooff ppuurree FFee aanndd MMnn ttoo tthhee IISSMM
ccoommppaarreedd wwiitthh aabboouutt 00..0077 ssoollaarr mmaasssseess ffrroomm aa CCCCSSNNee.. TThhee oollddeerr sstteellllaarr ppooppuullaattiioonnss wweerree ffoorrmmeedd ffrroomm aann IISSMM
tthhaatt wwaass eennrriicchheedd pprriimmaarriillyy bbyy CCCCSSNNee,, bbuutt tthhee FFee ggrroouupp eelleemmeennttss iinn BB ssttaarrss pprroobbaabbllyy oowwee tthheeiirr oorriiggiinn mmoossttllyy
ttoo SSNN IIaa.. RReecceennttllyy tthheerree hhaass bbeeeenn aa ggrreeaatt ddeeaall ooff iinntteerreesstt iinn uussiinngg tthhee oobbsseerrvveedd MMnn//FFee rraattiioo ttoo ddeetteerrmmiinnee tthhee
pprrooggeenniittoorrss ooff SSNNee IIaa.. SSiinnccee tthhee SSNNee mmooddeellss pprreeddiicctt tthhaatt MMnn//FFee vvaarriieess wwiitthh mmeettaalllliicciittyy,, aa ggoooodd ddeetteerrmmiinnaattiioonn
ooff tthhee MMnn aabbuunnddaannccee aaccrroossss oouurr ggaallaaxxyy wwoouulldd aallssoo bbee uusseeffuull ffoorr SSNN sscciieennccee.. FFoorr eeaacchh FFee ggrroouupp eelleemmeenntt wwee
wwiillll ddeetteerrmmiinnee iittss aabbuunnddaannccee rreellaattiivvee ttoo HH aanndd FFee.. TThhee uunniiqquuee ssppeeccttrraa wwiillll hhaavvee lleeggaaccyy vvaalluuee,, aass ssttrroonngg lliinneess
ffrroomm tthhee FFee ggrroouupp eelleemmeennttss ((eexxcceepptt ffoorr aa vveerryy ffeeww ffeeaattuurreess ooff FFee iittsseellff)) aarree ffoouunndd oonnllyy iinn tthhee FFUUVV//NNUUVV..
BBootthh  CCOOSS  aanndd  SSTTIISS  wwiillll  bbee  uusseedd..  TThhee  aannaallyyssiiss  wwiillll  bbee  ccaarrrriieedd  tthhrroouugghh  wwiitthh  TTLLUUSSTTYY//SSYYNNSSPPEECC..
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MMeeaassuurriinngg  tthhee  fifirrsstt  [[FFee//HH]]  ooff  aann  eexxooppllaanneett

LLoorreennzzoo PPiinnoo

UUnniivveerrssiitteeiitt  vvaann  AAmmsstteerrddaamm
UUllttrraa--hhoott JJuuppiitteerrss aarree ppllaanneettss wwhhoossee ddaayy--ssiiddeess,, hhootttteerr tthhaann 22,,220000 KK,, ooffffeerr tthhee ooppppoorrttuunniittyy ttoo ssttuuddyy tthhee
pphhyyssiiccss aanndd cchheemmiissttrryy ooff ppllaanneettaarryy aattmmoosspphheerreess iinn aa rreeggiimmee tthhaatt iiss nnoott aacccceessssiibbllee iinn tthhee ssoollaarr ssyysstteemm oorr iinn
ootthheerr eexxooppllaanneettss.. AAtt ssuucchh tteemmppeerraattuurreess,, mmoolleeccuulleess bbeeggiinn ttoo ddiissssoocciiaattee aanndd aattoommss bbeeccoommee iioonniizzeedd,, wwhhiicchh ggiivveess
rriissee ttoo ooppaacciittyy ssoouurrcceess ssuucchh aass HH-- oorr mmeettaall lliinneess,, tthhaatt aarree mmoorree ccoommmmoonn iinn ssttaarrss tthhaann ppllaanneettss.. IInnddeeeedd,, rreecceenntt
oobbsseerrvvaattiioonnss aatt hhiigghh rreessoolluuttiioonn ((RR>>110000,,000000)) ffrroomm tthhee ggrroouunndd rreevveeaalleedd lliinneess ffrroomm mmeettaallss iinn tthhee aattmmoosspphheerree ooff
tthhee hhootttteesstt ppllaanneett ooff tthhiiss ccaatteeggoorryy:: KKEELLTT--99bb ((44,,000000 KK)).. TThhee mmoosstt pprroommiinneenntt lliinneess bbeelloonngg ttoo nneeuuttrraall aanndd
iioonniizzeedd iirroonn.. HHoowweevveerr,, tthhiiss kkiinndd ooff oobbsseerrvvaattiioonnss ssuuffffeerr ffrroomm tthhee ccoonnttaammiinnaattiioonn ooff EEaarrtthh aattmmoosspphheerree,, rreessuullttiinngg
iinn tthhee lloossss ooff tthhee ppllaanneettaarryy ccoonnttiinnuuuumm.. TThhiiss iiss wwhhaatt pprreevveenntteedd pprreevviioouuss aauutthhoorrss ffrroomm mmeeaassuurriinngg [[FFee//HH]] ffoorr
tthhiiss eexxooppllaanneett.. WWiitthh 66 HHSSTT oorrbbiittss,, wwee wwiillll oobbsseerrvvee tthhee sseeccoonnddaarryy eecclliippssee ooff KKEELLTT--99bb ttoo:: ((11)) pprroovviiddee tthhee fifirrsstt
ddiirreecctt ddeetteeccttiioonn ooff HH--,, rreessppoonnssiibbllee ffoorr ggeenneerraattiinngg tthhee ccoonnttiinnuuuumm iinn UUHHJJ ssppeeccttrraa,, aanndd ccoonnssttrraaiinn tthhee oovveerraallll
mmeettaall eennrriicchhmmeenntt ooff tthhee eexxooppllaanneett tthhrroouugghh tthhee ssttrreennggtthh ooff tthhiiss ffeeaattuurree;; ((22)) uussee tthhee mmeeaassuurreedd ccoonnttiinnuuuumm lleevveell
ttoo ccaalliibbrraattee ggrroouunndd--bbaasseedd hhiigghh--rreessoolluuttiioonn oobbsseerrvvaattiioonnss aanndd pprroovviiddee tthhee fifirrsstt mmeeaassuurreemmeenntt ooff [[FFee//HH]] iinn aann
eexxooppllaanneett..
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SSoollaarr  SSyysstteemm
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AA  SSeeaarrcchh  ffoorr  CCeennttaauurr  aanndd  SSccaatttteerreedd  DDiisskk  BBiinnaarriieess  wwiitthhiinn  3300  AAUU

SSiimmoonn PPoorrtteerr

SSoouutthhwweesstt  RReesseeaarrcchh  IInnssttiittuuttee
WWee pprrooppoossee ttoo oobbsseerrvvee CCeennttaauurrss,, SSccaatttteerreedd DDiisskk OObbjjeeccttss,, aanndd NNeeppttuunnee CCoo--OOrrbbiittaallss uussiinngg WWFFCC33//UUVVIISS wwiitthh aa
ssiinnggllee oorrbbiitt ffoorr eeaacchh ttaarrggeett iinn oorrddeerr ttoo ddeetteerrmmiinnee iiff aannyy aarree bbiinnaarryy ssyysstteemmss.. AAllll ooff tthheessee oobbjjeeccttss aarree pprreesseennttllyy
wwiitthhiinn 3300 AAUU ooff EEaarrtthh aatt ooppppoossiittiioonn,, aanndd tthhuuss hhaavvee bbeetttteerr tthhaann 990000 kkmm//ppiixxeell rreessoolluuttiioonn wwiitthh WWFFCC33//UUVVIISS.. OOnnllyy
ttwwoo bbiinnaarryy CCeennttaauurrss aarree pprreesseennttllyy kknnoowwnn ((CCeettoo aanndd TTyypphhoonn)),, aanndd tthheeyy hhaavvee vveerryy ddiiffffeerreenntt bbuullkk ddeennssiittiieess.. TThhee
ddiissccoovveerryy ooff aaddddiittiioonnaall bbiinnaarryy CCeennttaauurrss wwiillll eennaabbllee ffuuttuurree HHSSTT aanndd JJWWSSTT oobbsseerrvvaattiioonnss ttoo ccoommppuuttee oorrbbiitt
ssoolluuttiioonnss aanndd ttoo mmeeaassuurree tthhee ddeennssiittyy ooff tthheessee bbiinnaarriieess aanndd tthheerreeffoorree ttoo aasssseessss tthhee rraannggee ooff bbuullkk ddeennssiittiieess iinn
tthhee CCeennttaauurr ppooppuullaattiioonn.. BBeeccaauussee oouurr ttaarrggeettss aarree aallll wwiitthhiinn 3300 AAUU ooff EEaarrtthh,, wwee ccaann ddeetteecctt mmuucchh ttiigghhtteerr
bbiinnaarriieess tthhaann iiss ppoossssiibbllee ffoorr oobbjjeeccttss bbeeyyoonndd tthhee oorrbbiitt ooff NNeeppttuunnee.. AAnnyy CCeennttaauurrss tthhaatt ddoo nnoott hhaavvee vviissiibbllee
ssaatteelllliitteess mmaayy bbee ccaannddiiddaatteess ffoorr ooccccuullttaattiioonn rriinngg sseeaarrcchheess,, aanndd tthhee hhiigghh--pprreecciissiioonn aassttrroommeettrryy tthhaatt wwee wwiillll
oobbttaaiinn wwoouulldd hheellpp eennaabbllee tthhoossee ooccccuullttaattiioonn oobbsseerrvvaattiioonnss.. TThhee ttaarrggeettss iinn oouurr ssaammppllee,, bbyy vviirrttuuee ooff tthheeiirr rreellaattiivvee
pprrooxxiimmiittyy ttoo EEaarrtthh,, rreepprreesseenntt tthhee bbeesstt ooppppoorrttuunniittyy ttoo iiddeennttiiffyy nneeww ttrriippllee ssyysstteemmss,, wwhhiicchh wwoouulldd hhaavvee aa vveerryy
ttiigghhtt cceennttrraall bbiinnaarryy oorrbbiitteedd aatt llaarrggeerr ddiissttaanncceess bbyy aa tthhiirrdd bbooddyy.. TTrriipplleess aarree eessppeecciiaallllyy eexxcciittiinngg ffuuttuurree JJWWSSTT
ttaarrggeettss,,  aass  tthheeyy  aallllooww  pprreecciissee  mmeeaassuurreemmeennttss  ooff  mmaassss  aanndd  ddeennssiittyy  ffoorr  aallll  tthhrreeee  bbooddiieess..
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JJaassoonn PPrroocchhaasskkaa

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  CCrruuzz
FFaasstt RRaaddiioo BBuurrssttss ((FFRRBBss)) aarree aann eenniiggmmaattiicc ccllaassss ooff eexxttrraaggaallaaccttiicc oobbjjeecctt,, wwhhoossee ssttuuddyy ssoo ffaarr hhaass bbeeeenn aallmmoosstt
eexxcclluussiivveellyy tthhee ddoommaaiinn ooff rraaddiioo tteelleessccooppeess dduuee ttoo tthhee iinnaabbiilliittyy ttoo llooccaalliizzee tthheemm ttoo bbeetttteerr tthhaann aa ffeeww
aarrccmmiinnuutteess.. WWee pprrooppoossee ttoo uussee HHSSTT ttoo ssppaattiiaallllyy rreessoollvvee tthhee mmoorrpphhoollooggyy aanndd ddiissttrriibbuuttiioonn ooff ssttaarr ffoorrmmaattiioonn aanndd
sstteellllaarr mmaassss ffoorr tthhee hhoosstt ggaallaaxxiieess ooff tthhee fifirrsstt tthhrreeee nnoonn--rreeppeeaattiinngg FFRRBBss eevveerr llooccaalliizzeedd ttoo <<11"" aaccccuurraaccyy bbyy tthhee
AAuussttrraalliiaann SSKKAA PPaatthhfifinnddeerr tteelleessccooppee.. AAnnaallooggoouuss ttoo pprreevviioouuss aaddvvaanncceess wwiitthh ggaammmmaa--rraayy bbuurrssttss,, ssuuppeerrnnoovvaaee,, aanndd
ggrraavviittaattiioonnaall--wwaavvee ccoouunntteerrppaarrttss,, wwee wwiillll eexxpplloorree tthhee oorriiggiinn ooff tthheessee FFRRBBss tthhrroouugghh ddeettaaiilleedd eexxaammiinnaattiioonn ooff tthheeiirr
hhoosstt ggaallaaxxiieess.. BByy ccoonnttrraasstt wwiitthh tthhee ddwwaarrff ggaallaaxxyy hhoosstt ooff tthhee uunnuussuuaall rreeppeeaattiinngg FFRRBB 112211110022,, oouurr
ccoommpplleemmeennttaarryy ggrroouunndd--bbaasseedd oobbsseerrvvaattiioonnss hhaavvee sshhoowwnn tthheessee nnoonn--rreeppeeaattiinngg FFRRBBss ttoo lliiee iinn tthhee oouuttsskkiirrttss ooff
eeaarrllyy--ttyyppee ggaallaaxxiieess hhaavviinngg llooww ssttaarr ffoorrmmaattiioonn rraatteess.. HHoowweevveerr oonnllyy HHSSTT ooffffeerrss tthhee ssppaattiiaall rreessoolluuttiioonn nneecceessssaarryy
ttoo mmaattcchh tthhee pprreecciissiioonn ooff tthhee rraaddiioo llooccaalliizzaattiioonnss iinn tthhee uullttrraavviioolleett tthhrroouugghh nneeaarr--iinnffrraarreedd tthhaatt iiss rreeqquuiirreedd ttoo
pprrooppeerrllyy  cchhaarraacctteerriizzee  tthheeiirr  eennvviirroonnmmeenntt,,  aanndd  tthheerreebbyy  sshheedd  lliigghhtt  oonn  tthhee  nnaattuurree  ooff  tthheeiirr  pprrooggeenniittoorr  oobbjjeeccttss..
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SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2277  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: AARR
GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  IIGGMM

IIDD:: 1155880066
TThhee  RRoottaattiioonn,,  AAccccrreettiioonn,,  aanndd  MMaassss  ooff  tthhee  MMiillkkyy  WWaayy  WWaarrmm  GGaass  DDiisskk  aanndd  CCGGMM

ZZhhiijjiiee QQuu

UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMiicchhiiggaann
AAbboovvee tthhee tthhiinn ddiisskk ooff ccoolldd ggaass aanndd ssttaarrss lliieess aa wwaarrmm iioonniizzeedd ddiisskk wwiitthh ssccaallee hheeiigghhtt ooff aa ffeeww kkppcc,, aalloonngg wwiitthh aa
cciirrccuummggaallaaccttiicc mmeeddiiuumm tthhaatt mmaayy eexxtteenndd ttoo tthhee vviirriiaall rraaddiiuuss ((~~225500 kkppcc)).. TThheessee ccoommppoonneennttss pprroodduuccee
aabbssoorrppttiioonn lliinneess ttoowwaarrdd hhoott ssttaarrss aanndd bbaacckkggrroouunndd AAGGNNss.. FFrroomm tthhee eexxiissttiinngg ddaattaa ooff mmaannyy ssiigghhttlliinneess,, wwee sshhooww
iitt iiss ppoossssiibbllee ttoo ddeetteerrmmiinnee tthhee wwaarrmm ggaass ddeennssiittyy ddiissttrriibbuuttiioonnss iinn tthhee MMiillkkyy WWaayy ddiisskk aanndd CCGGMM ((aanndd tthhee ggaass
mmaassss)),, aass wweellll aass tthheeiirr kkiinneemmaattiiccss:: tthhee rroottaattiioonn ooff tthhee CCGGMM ((aanndd sseeppaarraatteellyy ooff tthhee ddiisskk ccoommppoonneenntt));; aanndd tthhee
aaccccrreettiioonn rraattee ((oorr oouuttflflooww)) ooff tthhee ggaass.. IInn ppaarrttiiccuullaarr,, tthhee ddaattaa pprroovviiddee tthhee ppoowweerr ttoo ddeetteerrmmiinnee tthhee sstteeeeppnneessss
ooff tthhee CCGGMM rraaddiiaall ddiissttrriibbuuttiioonn,, lleeaaddiinngg ttoo aa mmaajjoorr iimmpprroovveemmeenntt iinn tthhee MMWW CCGGMM mmaassss,, wwhhiicchh iiss ccuurrrreennttllyy
uunncceerrttaaiinn bbyy aann oorrddeerr ooff mmaaggnniittuuddee.. WWee wwiillll mmeeaassuurree tthhee rroottaattiioonn ooff tthhee CCGGMM ttoo aann aaccccuurraaccyy ooff aabboouutt 1100
kkmm//ss,, wwhhiicchh iiss ssiiggnniifificcaannttllyy bbeetttteerr tthhaann tthhee XX--rraayy ddeetteerrmmiinnaattiioonn ooff tthhee rroottaattiinngg hhoott hhaalloo,, aanndd iiss aann iimmppoorrttaanntt
aanngguullaarr mmoommeennttuumm ccoonnssttrraaiinntt oonn tthhee ffoorrmmaattiioonn ooff tthhee CCGGMM.. TThhee iinnffaallll rraattee ccaann aallssoo bbee eexxttrraacctteedd,, wwhhiicchh wwee
aallrreeaaddyy ddeetteecctt ((55 ssiiggmmaa)) wwiitthh jjuusstt 88%% ooff tthhee ssaammppllee.. TThheessee ggooaallss wwiillll bbee aacchhiieevveedd bbyy uussiinngg tthhee SSii IIVV aanndd CC
IIVV aabbssoorrppttiioonn ssyysstteemmss wwiitthh SS//NN >> 1100,, ffoorr wwhhiicchh tthheerree aarree 224400 sseeppaarraattee ssiigghhttllnneess iinn tthhee CCOOSS aarrcchhiivvee:: 117700
eexxtteerrnnaall ssiigghhttlliinneess ((mmoossttllyy AAGGNN));; aanndd 7700 ssiigghhttlliinneess ttoowwaarrdd GGaallaaccttiicc ssttaarrss.. TThhiiss pprroojjeecctt wwiillll pprroovviiddee aann aaccccuurraattee
vveelloocciittyy fifieelldd aanndd tthhee bbeesstt llaarrggee--ssccaallee ddiissttrriibbuuttiioonn ooff tthhee wwaarrmm ggaass iinn tthhee MMWW,, wwhhiicchh iiss ccrruucciiaall ffoorr
uunnddeerrssttaannddiinngg  GGaallaaccttiicc  ffeeeeddbbaacckk  aanndd  aaccccrreettiioonn..
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SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::



CCyyccllee  2277  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1155991188
AAccccuurraattee    pphhyyssiiccaall  ppaarraammeetteerrss  ooff  aann  oorrpphhaann  rruunnaawwaayy  wwhhiittee  ddwwaarrff

RRoobbeerrttoo RRaaddddii

UUnniivveerrssiittaatt  EErrllaannggeenn--NNuurrnnbbeerrgg
RReecceenntt ddiissccoovveerriieess hhaavvee bbeeeenn rreevvoolluuttiioonniissiinngg tthhee fifieelldd ooff tthheerrmmoonnuucclleeaarr ssuuppeerrnnoovvaaee wwiitthh tthhee iiddeennttiifificcaattiioonn ooff aa
nneeww ffaammiillyy ooff rreemmaarrkkaabbllee ssttaarrss tthhaatt,, lliikkee tthheeiirr pprroottoottyyppee LLPP 4400--336655,, aarree ssuuggggeesstteedd ttoo bbee tthhee ffoorrmmeerr aaccccrreettiinngg
wwhhiittee ddwwaarrffss tthhaatt lliikkeellyy ssuurrvviivveedd ttoo ppeeccuulliiaarr ((ppoossssiibbllyy TTyyppee IIaaxx)) ssuuppeerrnnoovvaa eexxpplloossiioonnss.. TThheeiirr eelleemmeenntt
aabbuunnddaannccee ppaatttteerrnn sshhoowwss OONNeeMMgg--ddoommiinnaatteedd aattmmoosspphheerreess,, pprreesseennttiinngg llaarrggee ttrraacceess ooff ppaarrttiiaall SSii--bbuurrnniinngg,, iirroonn--
ppeeaakk eelleemmeennttss,, wwhhiicchh aarree hheeaavviillyy pprroodduucceedd iinn nneeaarr CChhaannddrraasseekkhhaarr--mmaassss tthheerrmmoonnuucclleeaarr eexxpplloossiioonnss.. TThhaannkkss ttoo
tthhee aaccccuurraattee ppaarraallllaaxxeess ooff tthhee SSeeccoonndd DDaattaa RReelleeaassee ooff GGaaiiaa,, tthheessee ssttaarrss aarree ccoonnfifirrmmeedd aass iinnflflaatteedd llooww--mmaassss
wwhhiittee ddwwaarrffss tthhaatt hhaavvee bbeeeenn eejjeecctteedd wwiitthh vveelloocciittiieess iinn tthhee rraannggee ooff 660000 kkmm//ss.. TThhee oobbsseerrvvaattiioonnaall eevviiddeennccee
ccoolllleecctteedd ssoo ffaarr ssttrroonnggllyy ssuuggggeessttss tthheessee ssttaarrss wweerree tthhee ffoorrmmeerr wwhhiittee ddwwaarrff aaccccrreettoorrss iinn ssiinnggllee--ddeeggeenneerraattee
bbiinnaarriieess,, wwhhiicchh wweerree ppaarrttllyy bbuurrnneedd bbyy tthhee eexxpplloossiioonnss tthhaatt uunnbboouunndd tthhee bbiinnaarriieess tthheeyy bbeelloonnggeedd ttoo.. NNeeaarr-- aanndd
ffaarr--uullttrraavviioolleett ssppeeccttrroossccooppyy iiss ccrruucciiaall ttoo pprreecciisseellyy mmeeaassuurree kkeeyy pprrooppeerrttiieess ooff tthheessee ssttaarrss,, aass tthhiiss wwaavveelleennggtthh
rraannggee eennaabblleess ttoo aaccccuurraatteellyy mmeeaassuurree tthheeiirr eeffffeeccttiivvee tteemmppeerraattuurree lleeaaddiinngg ttoo iimmpprroovveedd ddeetteerrmmiinnaattiioonnss ooff tthheeiirr
aattmmoosspphheerriicc bbuullkk ccoommppoossiittiioonn aanndd,, iinn ccoommbbiinnaattiioonn wwiitthh GGaaiiaa ppaarraallllaaxxeess,, tthheeiirr rraaddiiii aanndd mmaasssseess.. TThhee pprrooppoosseedd
ttaarrggeett iiss tthhee hhootttteesstt aanndd tthhee bbrriigghhtteesstt ssttaarr ooff tthhiiss ffaammiillyy,, eennaabblliinngg aa ffaavvoorraabbllee ppeerrssppeeccttiivvee oonn tthhee lliikkeellyy
eeaarrlliieesstt pphhaasseess ooff tthheeiirr ffoorrmmaattiioonn.. HHeennccee,, tthhee HHSSTT oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll aallllooww uuss ttoo ggaaiinn ddeeeeppeerr iinnssiigghhtt iinn tthhee
eevvoolluuttiioonnaarryy  ssttaattuuss  aanndd  ffoorrmmaattiioonn  mmeecchhaanniissmmss  ooff  tthheessee  ssttaarrss  vviiaa  ccoommppaarriissoonn  wwiitthh  tthheeoorreettiiccaall  mmooddeellss..
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SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::
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CCyyccllee  2277  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  IIGGMM

IIDD:: 1155994400
CCoommpplleettiinngg  tthhee  HHSSTT  ffrroonnttiieerr  fifieellddss  lleeggaaccyy  wwiitthh  aa  mmaaggnniififieedd  ccoossmmiicc  nnoooonn

BBrruunnoo RRiibbeeiirroo

SStteerrrreewwaacchhtt  LLeeiiddeenn
SSiinnccee tthhee aaddvveenntt ooff tthhee HHuubbbbllee FFrroonnttiieerr FFiieellddss ((HHFFFF)) ccaammppaaiiggnn mmoorree tthhaann 55..55 yyeeaarrss aaggoo,, iitt hhaass bbeeeenn aa ggrreeaatt
ssuucccceessss,, ccoommbbiinniinngg tthhee ppoowweerr ooff lleennssiinngg mmaaggnniifificcaattiioonn wwiitthh ddeeeepp ssppaaccee--bbaasseedd iimmaaggiinngg ttoo pprroovviiddee uuss wwiitthh oouurr
mmoosstt sseennssiittiivvee vviieewwss ooff tthhee uunniivveerrssee.. TThhiiss hhaass bbeeeenn dduuee ttoo bbootthh tthhee ssiiggnniifificcaanntt eeffffoorrtt ppuutt iinnttoo oobbttaaiinniinngg hhiigghh
aaccccuurraaccyy mmaassss mmooddeellss ooff tthhee cclluusstteerrss aanndd eeffffoorrtt iinn oobbsseerrvviinngg tthhee fifieellddss wwiitthh mmaannyy ddiiffffeerreenntt tteelleessccooppeess.. WWhhiillee
aallll tthhiiss iinnvveessttmmeenntt hhaass bbeeeenn ggoooodd,, tthheerree hhaass bbeeeenn ccoommppaarraabbllyy lliittttllee ffooccuuss iinn uussiinngg tthhee HHFFFF cclluusstteerrss ttoo ssttuuddyy
ssoouurrcceess aatt zz<<22,, aatt ccoossmmiicc nnoooonn,, wwhhiicchh nnoott oonnllyy aarree bbrriigghhtteerr,, bbuutt wwiitthh ssppeeccttrraall ffeeaattuurreess aanndd lliinneess wwhhiicchh aarree
rreeaaddiillyy aacccceessssiibbllee ttoo ccuurrrreenntt tteelleessccooppeess.. TToo ffaacciilliittaattee ffuurrtthheerr zz<<22 ssttuuddiieess,, wwee pprrooppoossee ttoo aadddd ddeeeepp 00..22 mmiiccrroonn
iimmaaggiinngg oobbsseerrvvaattiioonnss wwiitthh tthhee WWFFCC33//UUVVIISS FF222255WW cchhaannnneell ttoo aallll ssiixx HHFFFF cclluusstteerrss,, eexxtteennddiinngg tthhee wwaavveelleennggtthh
ccoovveerraaggee aavvaaiillaabbllee wwiitthh HHSSTT ffrroomm 11..77 mmiiccrroonnss ddoowwnn ttoo 00..22 mmiiccrroonnss aanndd eennaabblliinngg ttiigghhtt ccoonnssttrraaiinnttss oonn tthhee
rreeddsshhiiffttss ooff ssttaarr--ffoorrmmiinngg ggaallaaxxiieess ddoowwnn ttoo zz~~11.. TThhiiss ooppeennss uupp aann iimmmmeennssee rraannggee ooff sscciieennccee oonn lloowweerr--
lluummiinnoossiittyy ggaallaaxxiieess aatt zz<<22,, mmaakkiinngg iitt ppoossssiibbllee ttoo pprroobbee tthhee ffaaiinntt--eenndd aanndd ppoossssiibbllee ttuurrnn--oovveerr ooff tthhee UUVV
lluummiinnoossiittyy ffuunnccttiioonn ttoo zz~~11,, pprroobbiinngg eessccaappiinngg iioonniizziinngg rraaddiiaattiioonn ffrroomm ggaallaaxxiieess aatt zz~~22,, eexxppaannddiinngg tthhee sseeaarrcchh ooff
ttiinnyy ssttaarr--ffoorrmmiinngg ((pprroottoo--gglloobbuullaarr--lliikkee)) ssoouurrcceess ddoowwnn ttoo zz~~11,, aanndd ssttuuddyyiinngg ssttaarr ffoorrmmaattiioonn aanndd dduusstt pprrooppeerrttiieess
ooff ggaallaaxxiieess bbeelloonnggiinngg ttoo tthhee ttaarrggeetteedd cclluusstteerrss ((00..33<<zz<<00..66)).. OOuurr pprrooppoosseedd WWFFCC33//UUVVIISS FF222255WW oobbsseerrvvaattiioonnss
wwiillll fifillll oouutt tthhee mmuullttii--wwaavveelleennggtthh oobbsseerrvvaattiioonnss wwee hhaavvee ooff tthhee HHFFFF cclluusstteerrss wwiitthh HHuubbbbllee,, pprroovviiddiinngg uuss wwiitthh aann
iimmppoorrttaanntt  lleeggaaccyy  iinnttoo  tthhee  JJWWSSTT  eerraa..
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CCyyccllee  2277  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1155995555
TThhee  KK  DDwwaarrff  AAddvvaannttaaggee::  AAsssseessssiinngg  tthhee  HHaabbiittaabbiilliittyy  ooff  PPllaanneettss  OOrrbbiittiinngg  KK  SSttaarrss

TTyylleerr RRiicchheeyy--YYoowweellll

AArriizzoonnaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy
CCuurrrreenntt eeffffoorrttss ffoorr fifinnddiinngg aa ppootteennttiiaallllyy hhaabbiittaabbllee ppllaanneett lliiee wwiitthh MM ssttaarrss,, yyeett KK ssttaarrss mmaayy ooffffeerr mmoorree hhaabbiittaabbllee
ccoonnddiittiioonnss dduuee ttoo ddeeccrreeaasseedd sstteellllaarr aaccttiivviittyy aanndd mmoorree ddiissttaanntt aanndd wwiiddeerr hhaabbiittaabbllee zzoonneess.. KKnnoowwiinngg tthhee UUVV
eennvviirroonnmmeenntt ooff aa ssttaarr oovveerr aa ppllaanneett''ss ffoorrmmaattiioonn aanndd eevvoolluuttiioonn iiss ccrriittiiccaall iinn ddeetteerrmmiinniinngg iiff tthhaatt ppllaanneett iiss
ppootteennttiiaallllyy hhaabbiittaabbllee aanndd iiff aannyy bbiioossiiggnnaattuurreess wwiillll bbee ddeetteecctteedd,, aass UUVV rraaddiiaattiioonn ccaann sseevveerreellyy cchhaannggee oorr ddeessttrrooyy
aa ppllaanneett''ss aattmmoosspphheerree.. WWhhiillee MM ssttaarr sstteellllaarr aaccttiivviittyy eevvoolluuttiioonn hhaass bbeeeenn oobbsseerrvveedd pphhoottoommeettrriiccaallllyy aanndd
ssppeeccttrroossccooppiiccaallllyy,, tthheerree hhaass bbeeeenn nnoo ssppeeccttrroossccooppiicc ssttuuddyy ooff KK--ssttaarr UUVV eevvoolluuttiioonn.. WWee pprrooppoossee ttoo oobbsseerrvvee aa
ssttaattiissttiiccaall ssaammppllee ooff KK ssttaarrss iinn tthhee NNUUVV aanndd FFUUVV wwiitthh CCOOSS aatt tthhrreeee aaggeess rreepprreesseennttaattiivvee ooff UUVV eevvoolluuttiioonn.. BByy
aannaallyyzziinngg tthhee ffuullll UUVV ssppeeccttrraall rraannggee aass aa ffuunnccttiioonn ooff aaggee,, wwee wwiillll bbee aabbllee ttoo pprroovviiddee aann eemmppiirriiccaallllyy--ddrriivveenn ggrriidd
ooff mmooddeell sstteellllaarr ssppeeccttrraa ffrroomm XX--rraayy ttoo IIRR,, wwhhiicchh ddooeess nnoott yyeett eexxiisstt ffoorr KK ssttaarrss.. TThhiiss wwiillll iinncclluuddee tthhee eexxttrreemmee--
UUVV flfluuxx,, ccuurrrreennttllyy uunnoobbsseerrvvaabbllee,, wwhhiicchh mmoosstt aaffffeeccttss tthhee aalltteerraattiioonn aanndd eerroossiioonn ooff aa ppllaanneett''ss aattmmoosspphheerree.. BBootthh
tthhee pprrooppoosseedd oobbsseerrvvaattiioonnss aanndd tthhee ssuubbsseeqquueenntt uuppppeerr--aattmmoosspphheerree sstteellllaarr mmooddeellss wwiillll bbee vviittaall iinn ddeetteerrmmiinniinngg
tthhee  ppootteennttiiaall  hhaabbiittaabbiilliittyy  ooff  ppllaanneettss  oorrbbiittiinngg  KK  ssttaarrss..
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CCyyccllee  2277  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  IIGGMM

IIDD:: 1155991199
RRiissee  ooff  tthhee  TTiittaannss::  UUnnvveeiilliinngg  tthhee  NNaattuurree  ooff  aa  BBiinnaarryy  HHyyppeerr--LLuummiinnoouuss  SSttaarrbbuurrsstt
aatt  RReeddsshhiifftt  66

DDoommiinniikk RRiieecchheerrss

CCoorrnneellll  UUnniivveerrssiittyy
WWee pprrooppoossee HHSSTT//WWFFCC33--IIRR aanndd AACCSS oobbsseerrvvaattiioonnss iinn 33 bbaannddss ttoo cchhaarraacctteerriizzee tthhee nnaattuurree aanndd tthhee eennvviirroonnmmeenntt ooff
AADDFFSS--2277,, tthhee mmoosstt ddiissttaanntt bbiinnaarryy hhyyppeerr--lluummiinnoouuss ssttaarrbbuurrsstt kknnoowwnn,, aatt aa rreeddsshhiifftt ooff 55..665555.. TThhiiss rraarree,, ggaass--rriicchh
((MMggaass~~22..55xx1100^̂1111MMssuunn)),, dduussttyy ssttaarrbbuurrsstt ((SSFFRR~~22550000MMssuunn//yyrr)) ssyysstteemm wwaass rreecceennttllyy ddiissccoovveerreedd wwiitthh AALLMMAA aanndd
HHeerrsscchheell.. IItt ccoonnssiissttss ooff ttwwoo mmeerrggiinngg ggaallaaxxiieess ~~22kkppcc iinn ddiiaammeetteerr wwiitthh ddyynnaammiiccaall mmaasssseess ooff >>33xx1100^̂1111MMssuunn
eeaacchh,, sseeppaarraatteedd bbyy oonnllyy 99kkppcc,, rreessoollvveedd iinn dduusstt eemmiissssiioonn bbyy AALLMMAA aatt 00..1155"" ((11kkppcc)) rreessoolluuttiioonn.. WWee hheerree rreeqquueesstt
iimmaaggiinngg ooff tthhee rreesstt--ffrraammee uullttrraavviioolleett lliigghhtt aatt mmaattcchhiinngg rreessoolluuttiioonn ttoo mmeeaassuurree tthhee uunnoobbssccuurreedd ssttaarr ffoorrmmaattiioonn
rraattee,, sstteellllaarr mmaassss aanndd ssttaarr ffoorrmmaattiioonn hhiissttoorryy ooff tthhiiss ssyysstteemm tthhrroouugghh aa ccoommpplleettee SSEEDD aannaallyyssiiss,, aass wweellll aass tthhee
mmoorrpphhoollooggyy aanndd ssiizzeess ooff tthhee sstteellllaarr ddiisskkss aanndd tthhee UUVV eexxttiinnccttiioonn pprroofifillee.. WWee wwiillll aallssoo uussee tthhee mmuullttii--bbaanndd ddaattaa
ttoo sseeaarrcchh ffoorr ddrrooppoouutt ggaallaaxxiieess iinn iittss eennvviirroonnmmeenntt oonn MMppcc ssccaalleess uussiinngg tthhee LLyymmaann--bbrreeaakk tteecchhnniiqquuee,, wwhhiicchh wwiillll
ppuutt ccoonnssttrraaiinnttss oonn iittss ffoorrmmaattiioonn hhiissttoorryy aanndd tthhee ddaarrkk mmaatttteerr hhaalloo mmaassss ssccaallee.. TThhiiss iinnvveessttiiggaattiioonn ccoouulldd rreevveeaall
tthhee pprreesseennccee ooff aa mmaassssiivvee pprroottoo--cclluusstteerr ooff ggaallaaxxiieess wwiitthhiinn tthhee fifirrsstt bbiilllliioonn yyeeaarrss ooff tthhee BBiigg BBaanngg.. FFiinnaallllyy,, tthhee
HHSSTT iimmaaggiinngg wwiillll uunnaammbbiigguuoouussllyy aaddddrreessss tthhee ppoossssiibbiilliittyy ooff aa wweeaakk ggrraavviittaattiioonnaall mmaaggnniifificcaattiioonn ooff tthhiiss ssyysstteemm..
GGiivveenn iittss eexxttrreemmee ccoossmmiicc rraarriittyy,, tthhiiss iiss kkeeyy ttoo pprrooppeerrllyy ppllaaccee tthhee eexxiisstteennccee aanndd eevvoolluuttiioonn ooff AADDFFSS--2277 iinnttoo
ccoonntteexxtt wwiitthh ccoossmmoollooggiiccaall ssiimmuullaattiioonnss aanndd mmooddeellss ooff ssttaarrbbuurrsstt ggaallaaxxiieess aatt ddiiffffeerreenntt eeppoocchhss.. TThhiiss ssttuuddyy wwiillll bbee
aann iimmppoorrttaanntt ppaatthhfifinnddeerr ffoorr ddeettaaiilleedd iinnvveessttiiggaattiioonnss ooff tthhee mmoosstt eexxcceeppttiioonnaall ssttaarr--ffoorrmmiinngg eennvviirroonnmmeennttss iinn tthhee
eeaarrllyy  uunniivveerrssee  wwiitthh  JJWWSSTT..
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CCyyccllee  2277  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: SSNNAAPP
CCoossmmoollooggyy

IIDD:: 1155887799
AA  MMeeaassuurreemmeenntt  ooff  tthhee  GGaaiiaa  OOffffsseett  ttoo  BBuuiilldd  aa  SSuuppeerriioorr  DDiissttaannccee  LLaaddddeerr  aanndd
RReessoollvvee  tthhee  OOrriiggiinn  ooff  tthhee  HHuubbbbllee  TTeennssiioonn

AAddaamm RRiieessss

TThhee  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy
OObbsseerrvvaattiioonnss ooff CCeepphheeiiddss wwiitthh HHSSTT sshhooww tthhee UUnniivveerrssee iiss eexxppaannddiinngg ssiiggnniifificcaannttllyy ffaasstteerr tthhaann eexxppeecctteedd uunnddeerr
tthhee aassssuummppttiioonn ooff LLaammbbddaaCCDDMM ccaalliibbrraatteedd wwiitthh mmeeaassuurreemmeennttss ffrroomm tthhee eeaarrllyy UUnniivveerrssee.. TThhee ssiiggnniifificcaannccee ooff tthhiiss
rreemmaarrkkaabbllee rreessuulltt hhaass rreeaacchheedd 44..44 ssiiggmmaa aanndd ppaasssseedd nnuummeerroouuss tteessttss ooff rroobbuussttnneessss.. IImmpprroovviinngg tthhee
mmeeaassuurreemmeenntt ooff tthhee HHuubbbbllee ccoonnssttaanntt nnooww ccaann mmoovvee uuss bbeeyyoonndd mmeerreellyy ddeetteeccttiinngg tthhiiss ddiissccrreeppaannccyy ttoo
iiddeennttiiffyyiinngg iittss oorriiggiinn.. PPaarraallllaaxxeess ooff MMiillkkyy WWaayy CCeepphheeiiddss oobbttaaiinneedd wwiitthh tthhee GGaaiiaa mmiissssiioonn ooffffeerr tthhee mmeeaannss ttoo bbuuiilldd
aa ssuuppeerriioorr ddiissttaannccee llaaddddeerr aanndd rreeaacchh tthhiiss ggooaall,, bbuutt ttoo ffuullllyy eexxppllooiitt tthheemm wwee nneeeedd ttoo bbeetttteerr sseeppaarraattee tthhee GGaaiiaa
ppaarraallllaaxx ooffffsseett tteerrmm ((aa llaarrggee ssyysstteemmaattiicc eerrrroorr)) ffrroomm iittss mmeeaassuurreemmeennttss ooff CCeepphheeiidd ppaarraallllaaxxeess.. WWee pprrooppoossee aa
SSNNAAPP pprrooggrraamm ttoo oobbsseerrvvee tthhee 4400 nneeaarreesstt MMiillkkyy WWaayy CCeepphheeiiddss ((bbeellooww GGaaiiaa ssaattuurraattiioonn)) wwhhoossee llooww sseennssiittiivviittyy ttoo
tthhee ooffffsseett tteerrmm ccaann bbee uusseedd wwiitthh mmoorree ddiissttaanntt vvaarriiaabblleess ttoo sseeppaarraattee iitt ffrroomm tthhee ccaalliibbrraattiioonn ooff CCeepphheeiidd
lluummiinnoossiittiieess.. WWee pprrooppoossee ttoo oobbsseerrvvee tthheessee oobbjjeeccttss wwiitthh ssppaattiiaall ssccaannnniinngg aanndd tthhee ssaammee WWFFCC33 tthhrreeee--bbaanndd
pphhoottoommeettrriicc ssyysstteemm uusseedd ffoorr eexxttrraaggaallaaccttiicc CCeepphheeiiddss ttoo nnuulllliiffyy tthhee eeffffeeccttss ooff pphhoottoommeettrriicc zzeerrooppooiinntt eerrrroorrss
aalloonngg tthhee ddiissttaannccee llaaddddeerr.. TThhiiss pprrooggrraamm wwiillll ccuutt tthhee uunncceerrttaaiinnttyy iinn tthhee GGaaiiaa ooffffsseett iinn hhaallff,, ooff bbrrooaadd uussee ttoo tthhee
aassttrroonnoommiiccaall ccoommmmuunniittyy,, wwhhiillee ssiimmuullttaanneeoouussllyy iimmpprroovviinngg tthhee ccaalliibbrraattiioonn ooff CCeepphheeiidd lluummiinnoossiittiieess wwiitthh GGaaiiaa
ppaarraallllaaxxeess bbyy aa ffaaccttoorr ooff 44 ((ffrroomm 33..33%% ttoo 00..88%%)).. TThhiiss wwiillll eennaabbllee aa 11%% mmeeaassuurreemmeenntt ooff tthhee HHuubbbbllee ccoonnssttaanntt
aanndd iinnccrreeaassee iittss lleevveerraaggee ffoorr iiddeennttiiffyyiinngg tthhee ssoouurrccee ooff tthhee ddiissccrreeppaannccyy.. GGaaiiaa aanndd HHSSTT,, eeaacchh ddooiinngg wwhhaatt tthheeyy ddoo
bbeesstt,, ccaann ccoonnttiinnuuee ttoo sstteeaaddiillyy aaddvvaannccee oouurr kknnoowwlleeddggee ooff wwhhaatt aappppeeaarrss ttoo bbee aa nneeww ffeeaattuurree iinn tthhee
ccoossmmoollooggiiccaall  mmooddeell
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CCyyccllee  2277  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: AARR
GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  IIGGMM

IIDD:: 1155880077
IImmpprroovveedd  CCoonnssttrraaiinnttss  oonn  GGrraaiinn  GGrroowwtthh  ffrroomm  aa  SSuurrvveeyy  ooff  PPhhoosspphhoorruuss  aanndd
CChhlloorriinnee  DDeepplleettiioonnss  iinn  tthhee  DDiiffffuussee  IISSMM

AAddaamm RRiittcchheeyy

EEuurreekkaa  SScciieennttiifificc  IInncc..
NNuummeerroouuss tthheeoorreettiiccaall eeffffoorrttss aanndd ssiiggnniifificcaanntt oobbsseerrvvaattiioonnaall ccoonnssttrraaiinnttss iinnddiiccaattee tthhaatt dduusstt ffoorrmmaattiioonn iinn tthhee oouutteerr
aattmmoosspphheerreess ooff eevvoollvveedd ssttaarrss aanndd iinn tthhee ccoooolliinngg eejjeeccttaa ooff ssuuppeerrnnoovvaaee iiss iinnssuufffificciieenntt ttoo ffuullllyy aaccccoouunntt ffoorr dduusstt
pprroodduuccttiioonn iinn tthhee MMiillkkyy WWaayy.. AAddddiittiioonnaall ggrraaiinn ggrroowwtthh iinn tthhee ccoolldd iinntteerrsstteellllaarr mmeeddiiuumm iiss rreeqquuiirreedd.. DDiirreecctt
ccoonnssttrraaiinnttss oonn tthhee ggrroowwtthh ooff dduusstt ggrraaiinnss iinn iinntteerrsstteellllaarr cclloouuddss ccoommeess ffrroomm ddeettaaiilleedd kknnoowwlleeddggee ooff tthhee
ddeepplleettiioonnss ooff ddiiffffeerreenntt eelleemmeennttss ffrroomm tthhee ggaass--pphhaassee.. HHoowweevveerr,, tthhee oobbsseerrvveedd ddeepplleettiioonnss ooff pphhoosspphhoorruuss aanndd
cchhlloorriinnee hhaavvee cchhaalllleennggeedd aa ssttrraaiigghhttffoorrwwaarrdd iinntteerrpprreettaattiioonn ooff tthhee ddeepplleettiioonn ddaattaa.. OOnnee ppuuzzzzlliinngg aassppeecctt iiss tthhaatt tthhee
ggaass--pphhaassee aabbuunnddaanncceess ooff PP aanndd CCll aappppeeaarr ttoo bbee ssuuppeerrssoollaarr iinn llooww ddeepplleettiioonn ssiigghhtt lliinneess.. WWee pprrooppoossee aa
ccoommpprreehheennssiivvee ssuurrvveeyy ooff PP IIII aanndd CCll II aabbssoorrppttiioonn lliinneess ffrroomm SSTTIISS EE114400HH aanndd EE114400MM ssppeeccttrraa aalloonngg oovveerr 8800
ssiigghhtt lliinneess pprroobbiinngg ddiivveerrssee pphhyyssiiccaall ccoonnddiittiioonnss iinn tthhee llooccaall GGaallaaccttiicc IISSMM.. FFUUSSEE ddaattaa wwiillll bbee eexxaammiinneedd ttoo
ddeetteerrmmiinnee tthhee aammoouunntt ooff CCll IIII pprreesseenntt.. OOuurr ffooccuuss wwiillll bbee oonn wweeaakk,, uunnssaattuurraatteedd aabbssoorrppttiioonn ffeeaattuurreess aanndd oouurr uussee
ooff rreecceennttllyy--uuppddaatteedd oosscciillllaattoorr ssttrreennggtthhss wwiillll yyiieelldd tthhee mmoosstt pprreecciissee PP aanndd CCll aabbuunnddaanncceess ddeerriivveedd ttoo ddaattee.. TThhee
iimmpprroovveedd ccoonnssttrraaiinnttss oonn tthhee ddeepplleettiioonn bbeehhaavviioorrss ooff PP aanndd CCll sshhoouulldd ooffffeerr ccllaarriittyy ttoo tthhee iinntteerrpprreettaattiioonn ooff ggaass--
pphhaassee eelleemmeenntt ddeepplleettiioonnss.. FFuurrtthheerrmmoorree,, oouurr aannaallyyssiiss ooff nneeuuttrraall cchhlloorriinnee ffrraaccttiioonnss wwiillll aallllooww uuss ttoo ddiisseennttaannggllee
tthhee ccoommpplleexx mmuullttii--pphhaassee ggaass aalloonngg eeaacchh lliinnee ooff ssiigghhtt aanndd mmaayy rreevveeaall aann iimmpprroovveedd ccoorrrreellaattiioonn bbeettwweeeenn CCll
ddeepplleettiioonnss  aanndd  tthhee  mmoolleeccuullaarr  hhyyddrrooggeenn  ffrraaccttiioonnss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthhee  ccoolldd  ddeennssee  pphhaassee..
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CCyyccllee  2277  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
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SSAALLTT33::  TTaakkiinngg  tthhee  TTyyppee  IIaa  SSuuppeerrnnoovvaa  CCoossmmoollooggyy  WWoorrkkhhoorrssee  ttoo  LLoonnggeerr
WWaavveelleennggtthhss

JJuussttiinn RRoobbeerrttss--PPiieerreell

UUnniivveerrssiittyy  ooff  SSoouutthh  CCaarroolliinnaa  RReesseeaarrcchh  FFoouunnddaattiioonn

TTyyppee IIaa SSuuppeerrnnoovvaaee ((SSNNIIaa)) aarree oonnee ooff tthhee cceennttrraall ppiillllaarrss ooff tthhee LLaammbbddaaCCDDMM ""ccoonnccoorrddaannccee ccoossmmoollooggyy..'''' TThhee
aacccceelleerraattiinngg eexxppaannssiioonn ooff tthhee uunniivveerrssee wwaass ddiissccoovveerreedd wwiitthh aa ssaammppllee ooff aa ffeeww ddoozzeenn SSNNIIaa eexxtteennddiinngg ttoo zz~~00..88,,
aanndd oovveerr tthhee llaasstt 2200 yyeeaarrss tthhiiss ssaammppllee hhaass ggrroowwnn ttoo iinncclluuddee >>11000000 SSNNIIaa rreeaacchhiinngg ttoo zz~~22..33.. IInn tthhee nneexxtt
ddeeccaaddee,, ttrraannssiieenntt sseeaarrcchheess ffrroomm tthhee LLaarrggee SSyynnooppttiicc SSuurrvveeyy TTeelleessccooppee ((LLSSSSTT)) aanndd tthhee WWiiddee FFiieelldd IInnffrraarreedd
SSuurrvveeyy TTeelleessccooppee ((WWFFIIRRSSTT)) wwiillll aacccceelleerraattee tthhiiss ggrroowwtthh,, iinnccrreeaassiinngg tthhee SSNNIIaa ssaammppllee ttoo sseevveerraall hhuunnddrreedd
tthhoouussaanndd.. TThhiiss HHSSTT--AARR pprrooggrraamm wwiillll pprroovviiddee aann iimmppoorrttaanntt ttooooll ffoorr tthhee nneexxtt eerraa ooff SSNNIIaa ccoossmmoollooggyy bbyy
ddeevveellooppiinngg SSAALLTT33 ---- aa nneeww SSNN IIaa mmooddeell tthhaatt eexxtteennddss tthhee wwiiddeellyy--uusseedd SSAALLTT22 mmooddeell ttoo nneeaarr--iinnffrraarreedd
wwaavveelleennggtthhss.. WWee wwiillll aadddd tthhee rreellaattiivveellyy ssmmaallll bbuutt ppoowweerrffuull ddaattaasseett ooff AACCSS aanndd WWFFCC33--IIRR oobbsseerrvvaattiioonnss ttoo aa llaarrggee
nnuummbbeerr ooff ggrroouunndd--bbaasseedd lliigghhtt ccuurrvveess ffoorr mmooddeell ttrraaiinniinngg ppuurrppoosseess.. TThhee aaddddiittiioonn ooff HHSSTT ddaattaa iiss nneecceessssaarryy ttoo
ppuusshh tthhee nneeww mmooddeell bbeeyyoonndd ~~1111000000 AAnnggssttrroomm,, aanndd wwiillll bbee ppaarrttiiccuullaarrllyy vvaalluuaabbllee ffoorr iimmpprroovviinngg aanndd eexxtteennddiinngg
tthhee  SSAALLTT22  ccoolloorr  llaaww  tthhaatt  iiss  pprreesseennttllyy  ttrraaiinneedd  ttoo  oonnllyy  ~~66000000  AAnnggssttrroomm..
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CCyyccllee  2277  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  IIGGMM

IIDD:: 1155888800
MMEETTAALL--ZZ::  MMeettaall  EEvvoolluuttiioonn,,  TTrraannssppoorrtt,,  aanndd  AAbbuunnddaannccee  aatt  LLooww  MMeettaalllliicciittyy  ((ZZ))

JJuulliiaa RRoommaann--DDuuvvaall

SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee
AA kkeeyy ccoommppoonneenntt ooff tthhee bbaarryyoonn ccyyccllee iiss tthhee ddeepplleettiioonn ooff mmeettaallss bbeettwweeeenn tthhee ggaass aanndd dduusstt pphhaasseess iinn tthhee
nneeuuttrraall IISSMM.. OOuurr uunnddeerrssttaannddiinngg ooff tthhee dduusstt aanndd ggaass ccoonntteennttss ooff ggaallaaxxiieess vviiaa dduusstt eemmiissssiioonn--bbaasseedd ggaass mmaassss
eessttiimmaatteess aanndd ooff tthhee cchheemmiiccaall eennrriicchhmmeenntt ooff tthhee UUnniivveerrssee vviiaa ssppeeccttrroossccooppyy ooff ddaammppeedd llyymmaann--aallpphhaa ssyysstteemmss
((DDLLAAss)) ccrriittiiccaallllyy rreelliieess oonn tthhee cchhaarraacctteerriizzaattiioonn ooff tthhee vvaarriiaattiioonnss ooff tthhee dduusstt--ttoo--mmeettaall mmaassss rraattiioo ((DD//MM)) wwiitthh
eennvviirroonnmmeenntt ((mmeettaalllliicciittyy,, ddeennssiittyy,, mmoorrpphhoollooggyy)).. TThhiiss uunnddeerrssttaannddiinngg mmuusstt bbee bbuuiilltt iinn tthhee nneeaarrbbyy uunniivveerrssee,, wwhheerree
bbootthh ggaass--pphhaassee aabbuunnddaanncceess aanndd pphhoottoosspphheerriicc aabbuunnddaanncceess ooff yyoouunngg ssttaarrss rreecceennttllyy ffoorrmmeedd oouutt ooff tthhee IISSMM ccaann
bbee mmeeaassuurreedd.. WWee pprrooppoossee ttoo oobbttaaiinn CCOOSS GG113300MM ssppeeccttrraa ttoowwaarrdd 1144 mmaassssiivvee ssttaarrss iinn IICC 11661133 ((ZZ==00..1155 ZZ__ssuunn))
aanndd SSeexxttaannss--AA ((ZZ==00..0088 ZZ__ssuunn)),, lloowweerr tthhaann tthhee ccrriittiiccaall mmeettaalllliicciittyy aatt wwhhiicchh cchheemmiiccaall eevvoolluuttiioonn mmooddeellss pprreeddiicctt
DD//MM ddeeccrreeaasseess sstteeeeppllyy wwiitthh mmeettaalllliicciittyy.. TThhee CCOOSS ssppeeccttrraa wwiillll bbee uusseedd ttoo ddeerriivvee iinntteerrsstteellllaarr ddeepplleettiioonnss ooff iirroonn
aanndd ssuullffuurr,, ffrroomm wwhhiicchh DD//MM aanndd tthhee dduusstt--ttoo--ggaass mmaassss rraattiioo ((DD//GG)) wwiillll bbee iinnffeerrrreedd.. CCoommbbiinneedd wwiitthh ddeepplleettiioonn
mmeeaassuurreemmeennttss aavvaaiillaabbllee iinn tthhee MMiillkkyy WWaayy,, LLMMCC ((00..55 ZZ__ssuunn)),, aanndd SSMMCC ((00..22 ZZ__ssuunn)),, wwee wwiillll bbee aabbllee ffoorr tthhee fifirrsstt
ttiimmee ttoo mmeeaassuurree ddeepplleettiioonnss,, DD//GG,, aanndd DD//MM aass aa ffuunnccttiioonn ooff mmeettaalllliicciittyy ddoowwnn ttoo 00..0088 ZZ__ssuunn,, aanndd eennaabbllee aa
ccoommpprreehheennssiivvee cchhaarraacctteerriizzaattiioonn ooff tthhee lliiffeeccyyccllee ooff mmeettaallss iinn nneeuuttrraall ggaass aanndd dduusstt iinn ggaallaaxxiieess,, tthheerreebbyy
oobbsseerrvvaattiioonnaallllyy aaddddrreessssiinngg iimmppoorrttaanntt qquueessttiioonnss aabboouutt cchheemmiiccaall eennrriicchhmmeenntt aanndd ggaallaaxxyy eevvoolluuttiioonn.. IInn ppaarrttiiccuullaarr,,
tthhiiss pprrooggrraamm wwiillll pprroovviiddee tthhee ddeepplleettiioonn ccaalliibbrraattiioonnss rreeqquuiirreedd ttoo iinntteerrpprreett DDLLAA mmeettaalllliicciittyy mmeeaassuurreemmeennttss,, aanndd
ssuubbssttaannttiiaallllyy  iimmpprroovvee  tthhee  aaccccuurraaccyy  ooff  dduusstt--bbaasseedd  ggaass--mmaassss  eessttiimmaatteess  aatt  llooww  aanndd  hhiigghh  rreeddsshhiifftt..
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SSoollaarr  SSyysstteemm

IIDD:: 1155884488
CCoonnfifirrmmiinngg  tthhee  EEuurrooppaa  ttoorruuss

LLoorreennzz RRootthh

RRooyyaall  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy
TThhee pprrooppoosseedd oobbsseerrvvaattiioonnss sseeeekk ttoo ddiirreeccttllyy mmeeaassuurree ffoorr tthhee fifirrsstt ttiimmee tthhee ddeennssiittyy ooff nneeuuttrraallss aanndd ppllaassmmaa
ppaarrttiicclleess aatt tthhee oorrbbiitt ooff JJuuppiitteerr''ss iiccyy mmoooonn EEuurrooppaa.. TThhee eexxiisstteennccee ooff aa nneeuuttrraall ttoorruuss aatt EEuurrooppaa iiss oonnllyy iinnddiirreeccttllyy
iinnffeerrrreedd bbyy ttwwoo iinnddeeppeennddeenntt oobbsseerrvvaattiioonnss.. YYeett,, aa EEuurrooppaa ttoorruuss hhaass nneevveerr bbeeeenn ccoonnfifirrmmeedd oobbsseerrvvaattiioonnaallllyy aanndd
tthhee ccoommppoossiittiioonn aa ttoorruuss wwoouulldd hhaavvee iiss uunncceerrttaaiinn.. UUVV ssppeeccttrraa ooff tthhee EEuurrooppaa eennvviirroonnmmeenntt ttaakkeenn bbyy tthhee CCaassssiinnii
ssppaacceeccrraafftt aarree mmuucchh ddeebbaatteedd aanndd llaacckk tthhee sseennssiittiivviittyy ttoo bbee ccoonncclluussiivvee.. TThhee hhiigghh sseennssiittiivviittyy aanndd ssppeeccttrraall rraannggee
ooff CCOOSS uunniiqquueellyy eennaabbllee uuss ttoo mmeeaassuurree tthhee lliikkeellyy ddoommiinnaanntt nneeuuttrraall ssppeecciieess nneeaarr EEuurrooppaa''ss oorrbbiitt,, hhyyddrrooggeenn aanndd
ooxxyyggeenn,, aanndd ssiimmuullttaanneeoouussllyy tthhrreeee mmaaiinn JJoovviiaann iioonn ssppeecciieess.. IIff tthhee pprrooppoosseedd CCOOSS oobbsseerrvvaattiioonnss fifinnaallllyy pprroovvee tthhee
eexxiisstteennccee ooff aa EEuurrooppaa ttoorruuss aanndd ccoonnssttrraaiinn iittss ccoonnssttiittuueenntt aabbuunnddaanncceess,, tthheenn tthheeyy wwiillll aallssoo pprroovviiddee ccrruucciiaall
iinnssiigghhttss iinnttoo ttwwoo ppoooorrllyy uunnddeerrssttoooodd aassppeeccttss ooff tthhee ssyysstteemm:: ((11)) TThhee mmaassss lloossss ffrroomm EEuurrooppaa''ss aattmmoosspphheerree,,
ppoossssiibbllyy iinncclluuddiinngg tthhee rroollee ooff pplluummee aaccttiivviittyy,, aanndd ((22)),, tthhee bbaallaannccee bbeettwweeeenn ssuussttaaiinniinngg aa nneeuuttrraall ttoorruuss vvss..
ggeenneerraattiinngg aa ppllaassmmaa ttoorruuss iinn aa mmoooonn oorrbbiitt.. IIff nnoo eemmiissssiioonnss aarree ddeetteecctteedd aatt EEuurrooppaa''ss oorrbbiitt,, tthheenn tthhee pprreevviioouuss
oobbsseerrvvaattiioonnss  rreellaatteedd  ttoo  aa  EEuurrooppaa  ttoorruuss  nneeeedd  ttoo  bbee  rreevviisseedd  aanndd  rreeiinntteerrpprreetteedd..
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IIDD:: 1155889922
PPrroobbiinngg  tthhee  JJeett  aatt  tthhee  HHeeaarrtt  ooff  tthhee  CCoollddeesstt  OObbjjeecctt  iinn  tthhee  UUnniivveerrssee

RRaagghhvveennddrraa SSaahhaaii

JJeett  PPrrooppuullssiioonn  LLaabboorraattoorryy
TThhee  BBoooommeerraanngg  NNeebbuullaa,,  iiss  tthhee  ccoollddeesstt  ((nnaattuurraallllyy  ooccccuurrrriinngg))  oobbjjeecctt  iinn  tthhee  UUnniivveerrssee..  CCOO((11--00))  oobbsseerrvvaattiioonnss  ooff  
iitt  sshhooww  aa  mmaassssiivvee  uullttrraa--ccoolldd  oouuttflflooww  iinn  aabbssoorrppttiioonn  aaggaaiinnsstt  tthhee  mmiiccrroowwaavvee  bbaacckkggrroouunndd,,  iimmppllyyiinngg  tthhaatt  tthhee  
nneebbuullaa  hhaass  ccoooolleedd  bbeellooww  tthhee  tteemmppeerraattuurree  ooff  tthhee  ccoossmmiicc  bbaacckkggrroouunndd  rraaddiiaattiioonn..  IIttss  eexxttrreemmee  pprrooppeerrttiieess  mmaakkee  iitt  
tthhee  RRoosseettttaa  SSttoonnee  ffoorr  uunnddeerrssttaannddiinngg  tthhee  mmaassss--lloossss  pprroocceesssseess  tthhaatt  ggoovveerrnn  llaattee  sstteellllaarr  eevvoolluuttiioonn..  OOuurr  rreecceenntt  
AALLMMAA  ssttuuddyy  sshhoowwss  tthhaatt  tthhee  BBoooommeerraanngg  iiss  tthhee  pprroodduucctt  ooff  aa  ccoommmmoonn--eennvveellooppee  eevveenntt  ((CCEEEE))  iinn  aa  bbiinnaarryy  ssyysstteemm,,  
wwhhiillee  tthhee  pprriimmaarryy  wwaass  aann  RRGGBB//eeaarrllyy--AAGGBB  ssttaarr,,  wwhhiicchh  eejjeecctteedd  tthhee  pprriimmaarryy''ss  eennvveellooppee  tthhaatt  nnooww  ffoorrmmss  tthhee  
uullttrraa--ccoolldd  oouuttflflooww..  IItt  iiss  lliikkeellyy  tthhaatt  tthhee  ccoommppaanniioonn  mmeerrggeedd  iinnttoo  tthhee  pprriimmaarryy''ss  ccoorree,,  lleeaavviinngg  aa  ssiinnggllee  GG--ttyyppee  
ssttaarr  wwiitthh  aa  llaarrggee  dduussttyy  ddiisskk..  TThhiiss  ddiisskk  mmaayy  bbee  tthhee  llaauunncchh  ssiittee  ooff  aa  jjeett  tthhaatt  hhaass  ssccuullpptteedd  tthhee  iinnnneerr  rreeggiioonnss  
ooff  tthhee  uullttrraa--ccoolldd  oouuttflflooww,,  pprroodduucciinngg  tthhee  bbiippoollaarr  nneebbuullaa  aatt  tthhee  cceenntteerr..

HHSSTT  ppoollaarriisseedd--lliigghhtt  iimmaaggiinngg  sshhoowwss  tthhee  pprreesseennccee  ooff  ttwwoo  ppooiinntt--ssyymmmmeettrriicc  ssppuurrss  aarroouunndd  tthhee  cceennttrraall  ssttaarr,,  tthhaatt  
lliikkeellyy  rreessuulltt  ffrroomm  ssuucchh  aa  jjeett..  PPrreevviioouuss  ggrroouunndd--bbaasseedd  ssppeeccttrroossccooppyy  sshhoowwss  aabbssoorrppttiioonn  aanndd  eemmiissssiioonn  lliinneess  tthhaatt  
aarree  lliikkeellyy  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthhiiss  jjeett..  WWee  pprrooppoossee  ttoo  oobbttaaiinn  lloonngg--sslliitt  ssppeeccttrroossccooppyy  wwiitthh  SSTTIISS  iinn  oorrddeerr  ttoo  
ccoonnfifirrmm  tthhee  pprreesseennccee  ooff  tthhee  jjeett  aanndd  pprroobbee  iittss  ssppaattiioo--kkiinneemmaattiicc  ssttrruuccttuurree..  TThheessee  ddaattaa  wwiillll  pprroovviiddee  uuss  wwiitthh  
uunnpprreecceeddeenntteedd  ddeettaaiillss  ooff  tthhee  pprroodduucctt  ooff  aa  CCEEEE  eevveenntt,,  aanndd  tthhee  llaauunncchhiinngg  ooff  jjeettss  ffrroomm  tthhee  cceennttrraall  ssoouurrccee  --  aa  
ffuunnddaammeennttaall,,  yyeett  vveerryy  ppoooorrllyy  uunnddeerrssttoooodd  aassttrroopphhyyssiiccaall  pprroocceessss..  OOuurr  aannaallyyssiiss  wwiillll  uussee  tthhee  rreessuullttss  ooff  aa  rreecceenntt  
tthheeoorreettiiccaall  ssttuuddyy  tthhaatt  sshhoowwss  hhooww  oonnee  ccaann  ccoonnssttrraaiinn  bbaassiicc  pprrooppeerrttiieess  ooff  tthhee  jjeett  eennggiinnee  bbyy  ssttuuddyyiinngg  tthhee  jjeett  
pprrooppeerrttiieess..
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SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1155995566
MMaassss  ddeetteerrmmiinnaattiioonn  ooff  aann  eexxttrreemmee  hhaalloo  MM  ssuubbddwwaarrff  tthhrroouugghh  aassttrroommeettrriicc  aanndd
pphhoottoommeettrriicc  mmiiccrroolleennssiinngg

KKaaiillaasshh SSaahhuu

SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee
WWee pprrooppoossee ttoo mmeeaassuurree tthhee mmaassss ooff tthhee iissoollaatteedd MM ssuubbddwwaarrff 22MMAASSSS JJ1133005555117711--77221188008811 ((hheerreeaafftteerr
JJ11330055)),, uussiinngg bbootthh pphhoottoommeettrriicc aanndd aassttrroommeettrriicc mmiiccrroolleennssiinngg tteecchhnniiqquueess.. SSeeaarrcchheess ooff tthhee rreecceenntt GGaaiiaa DDRR22
hhaavvee lleedd ttoo pprreeddiiccttiioonnss ooff oovveerr 110000 cclloossee ppaassssaaggeess ooff nneeaarrbbyy ssttaarrss iinn ffrroonntt ooff bbaacckkggrroouunndd ssoouurrcceess tthhaatt wwiillll
ooccccuurr iinn tthhee nneexxtt 2200 yyeeaarrss.. AAmmoonngg tthheessee,, JJ11330055 iiss tthhee cclloosseesstt ooff aallll,, pprreeddiicctteedd ttoo hhaavvee aa rreemmaarrkkaabbllyy ssmmaallll
iimmppaacctt  ppaarraammeetteerr  ooff  ~~55..88  mmaass,,  ooccccuurriinngg  iinn  22001199  NNoovveemmbbeerr..

AAss JJ11330055 ppaasssseess iinn ffrroonntt,, iitt wwiillll ccaauussee aa rreellaattiivviissttiicc ddeeflfleeccttiioonn ooff tthhee bbaacckkggrroouunndd ssttaarr bbyy ~~00..99 mmiilllliiaarrccsseecc,, aanndd
aa pphhoottoommeettrriicc bbrriigghhtteenniinngg bbyy ~~55..55%%.. TThhee ddeeflfleeccttiioonnss aanndd tthhee aammpplliifificcaattiioonnss,, mmeeaassuurreedd wwiitthh HHSSTT''ss WWFFCC33,, wwiillll
pprroovviiddee tthhee fifirrsstt ooppppoorrttuunniittyy ttoo ddeerriivvee aa lleennss mmaassss tthhrroouugghh BBOOTTHH pphhoottoommeettrriicc aanndd aassttrroommeettrriicc mmiiccrroolleennssiinngg
mmeetthhooddss..  TThhee  eessttiimmaatteedd  aaccccuurraaccyy  ooff  oouurr  mmaassss  mmeeaassuurreemmeenntt  iiss  ~~44%%..

JJ11330055 iiss ooff ssppeecciiaall iinntteerreesstt aass aann eexxttrreemmee hhaalloo MM ssuubbddwwaarrff,, hhaavviinngg aa ttrraannssvveerrssee vveelloocciittyy ooff 223366 kkmm//ss,, aanndd
llyyiinngg 33 mmaaggnniittuuddeess bbeellooww tthhee PPooppuullaattiioonn II mmaaiinn sseeqquueennccee.. SSppeeccttrroossccooppiicc oobbsseerrvvaattiioonnss sshhooww iitt ttoo bbee aann MM33
ddwwaarrff wwiitthh aa vveerryy llooww mmeettaalllliicciittyy ooff [[FFee//HH]] == --11..88.. IIttss eessttiimmaatteedd mmaassss iiss ~~00..1111 MMssuunn,, bbuutt tthhiiss iiss eexxqquuiissiitteellyy
sseennssiittiivvee  ttoo  lluummiinnoossiittyy,,  eeffffeeccttiivvee  tteemmppeerraattuurree,,  aanndd  mmeettaalllliicciittyy..

TToo ddaattee,, tthheerree aarree oonnllyy aa ssmmaallll nnuummbbeerr ooff mmaassss mmeeaassuurreemmeennttss,, bbaasseedd oonn bbiinnaarryy ssttaarrss,, ffoorr mmeettaall--ddeefificciieenntt MM
ddwwaarrffss,, aanndd nnoonnee aatt aallll ffoorr mmaasssseess lleessss tthhaann 00..1177 MMssuunn oorr ffoorr [[FFee//HH]] << --00..99.. OOuurr pprrooggrraamm wwiillll pprroovviiddee tthhee
fifirrsstt ddiirreecctt,, mmooddeell--iinnddeeppeennddeenntt mmaassss ddeetteerrmmiinnaattiioonn ffoorr aann eexxttrreemmeellyy mmeettaall--ddeefificciieenntt MM ddwwaarrff,, aanndd aa ccrriittiiccaall
tteesstt  ooff  tthheeoorreettiiccaall  mmooddeellss  ffoorr  mmeettaall  ppoooorr,,  llooww--mmaassss  ssttaarrss..
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RREELLIICCSS::  UUnnvveeiilliinngg  tthhee  MMoosstt  DDiissttaanntt  LLeennsseedd  AArrcc  aatt  zz~~1100

BBrreetttt SSaallmmoonn

SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee
WWee pprrooppoossee 66 oorrbbiittss ooff ffoollllooww--uupp iinnffrraarreedd iimmaaggiinngg oonn oonnee ooff tthhee mmoosstt eexxcciittiinngg ddiissccoovveerriieess ttoo ccoommee ffrroomm tthhee
118888--oorrbbiitt HHSSTT TTrreeaassuurryy pprrooggrraamm RREELLIICCSS:: aa ccaannddiiddaattee zz~~1100 ggaallaaxxyy ssttrroonnggllyy lleennsseedd iinnttoo aa bbrriigghhtt aarrcc.. OOuutt ooff aallll
ooff tthhee eexxiissttiinngg HHSSTT aanndd SSppiittzzeerr iimmaaggiinngg pprrooggrraammss sseeaarrcchhiinngg ffoorr ddiissttaanntt ggaallaaxxiieess,, tthhiiss zz~~1100 ccaannddiiddaattee iiss uunniiqquuee
bbyy iittss llaarrggee lleennsseedd ssiizzee,, ooffffeerriinngg tthhee rraarree cchhaannccee ttoo rreessoollvvee ssppaattiiaall ssttrruuccttuurree iinn aa ggaallaaxxyy jjuusstt 550000 MMyyrr aafftteerr
tthhee bbiigg bbaanngg.. AA rreecceenntt AALLMMAA sseeaarrcchh ddiissccoovveerreedd aa tteennttaattiivvee 44--ssiiggmmaa ddeetteeccttiioonn ooff tthhee [[OOIIIIII]] 8888\\mmiiccrroonn\\ fifinnee
ssttrruuccttuurree lliinnee aatt zz~~1100..22 ((pprriivvaattee ccoommmmuunniiccaattiioonn)),, aalltthhoouugghh ddeeeeppeerr ddaattaa aarree nneeeeddeedd.. HHoowweevveerr,, tthhee ddiissttiinncctt
ssppaattiiaall ffeeaattuurreess aanndd tthhee ttwwoo pprreeddiicctteedd lleennsseedd ccoouunntteerr iimmaaggeess aarree nnoott ddiisscceerrnniibbllee iinn tthhee sshhaallllooww HHSSTT RREELLIICCSS
ddiissccoovveerryy  iimmaaggeess..  

HHeerree wwee pprrooppoossee aa ttoottaall ooff 66 oorrbbiittss ooff ddeeeeppeerr WWFFCC33//IIRR iimmaaggiinngg ((11 eeaacchh iinn FF110055WW aanndd FF112255WW,, 22 eeaacchh iinn
FF114400WW  aanndd  FF116600WW))  ttoo::

((11))  rreevveeaall  tthhee  eexxtteennddeedd  aarrcc  mmoorrpphhoollooggyy  iinn  mmoorree  ddeettaaiill

((22)) ddeetteecctt oonnee oorr bbootthh lleennsseedd ccoouunntteerr iimmaaggeess,, iimmpprroovviinngg tthhee lleennss mmooddeell aanndd pprroodduucciinngg ggeeoommeettrriicc vveerriifificcaattiioonn
ooff  tthhee  aarrcc  rreeddsshhiifftt

((33)) ddeeeeppeenn tthhee iimmaaggiinngg oonn tthhee llaarrggee nnuummbbeerr ooff lleennsseedd zz~~66--88 ccaannddiiddaatteess ((2266 ccaannddiiddaatteess,, 22nndd hhiigghheesstt aammoonngg
aallll  4411  RREELLIICCSS  cclluusstteerr  fifieellddss)),,  iimmpprroovviinngg  ccoonnssttrraaiinnttss  oonn  tthhee  ffaaiinntt--eenndd  ooff  tthhee  rreesstt--UUVV  lluummiinnoossiittyy  ffuunnccttiioonn
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IIDD:: 1155882222
AAnncchhoorriinngg  mmaassss--lloossss  aanndd  mmeettaalllliicciittyy  ffoorr  tthhee  WWRR  ppooppuullaattiioonn  iinn  MM3311  --  AA
pprroottoottyyppee  ssttuuddyy

AAnnddrreeaass SSaannddeerr

AArrmmaagghh  OObbsseerrvvaattoorryy
AA mmaajjoorr uunncceerrttaaiinnttyy iinn mmooddeerrnn ddaayy aassttrroopphhyyssiiccss iiss tthhee mmeettaalllliicciittyy--ddeeppeennddeennccee ooff mmaassssiivvee ssttaarr wwiinnddss.. TThhee hhuuggee
mmaassss--lloossss ooff mmaassssiivvee ssttaarrss,, eennrriicchhiinngg tthhee iinntteerrsstteellllaarr mmeeddiiuumm wwiitthh pprroocceesssseedd mmeettaallss,, aass wweellll aass tthheeiirr ssiiggnniifificcaanntt
iioonniizziinngg flfluuxx ddeefifinnee tthheemm aass kkeeyy ppllaayyeerrss ooff ggaallaaccttiicc eevvoolluuttiioonn tthhrroouugghhoouutt tthhee ccoossmmiicc aaggeess.. TThheeiirr eenneerrggeettiicc
iinnflfluueennccee iinntteeggrraatteedd oovveerr tthheeiirr lliiffeettiimmee iiss ccoommppaarraabbllee ttoo ssuuppeerrnnoovvaa eexxpplloossiioonnss,, tthhuuss pprroovviiddiinngg iimmppoorrttaanntt
ccoonnssttrraaiinnttss  ttoo  ootthheerr  aassttrroopphhyyssiiccaall  fifieellddss..  
AAmmoonngg tthhee mmaassssiivvee ssttaarrss,, WWoollff--RRaayyeett ((WWRR)) ssttaarrss aarree aa kkeeyyssttoonnee.. TThheeiirr ssttrroonngg wwiinnddss lleeaadd ttoo bbrrooaadd eemmiissssiioonn
lliinneess,, mmaakkiinngg tthheemm eeaassyy ttoo ddiissccoovveerr eevveenn iinn uunnrreessoollvveedd sstteellllaarr ppooppuullaattiioonnss aanndd ddiissttaanntt ggaallaaxxiieess.. TThheeiirr mmaassss--
lloossss rraatteess eexxcceeeedd tthhoossee ooff ootthheerr mmaassssiivvee ssttaarrss bbyy aatt lleeaasstt oonnee oorrddeerr ooff mmaaggnniittuuddee.. MMaassssiivvee bbllaacckk hhoolleess ffoorrmm
dduurriinngg tthhee ccoorree ccoollllaappssee ooff WWRR ssttaarrss,, ppoossssiibbllyy eevveenn wwiitthhoouutt aann aaccccoommppaannyyiinngg ssuuppeerrnnoovvaa eexxpplloossiioonn.. SSttuuddyyiinngg
tthhee  WWRR  ppooppuullaattiioonn  ooff  aa  ggaallaaxxyy  iiss  tthheerreeffoorree  vviittaall  ffoorr  oouurr  ccuurrrreenntt  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhee  UUnniivveerrssee..

TToo ccoonnssttrraaiinn tthhee mmeettaalllliicciittyy--ddeeppeennddeennccee ooff wwiinndd mmaassss--lloossss aanndd iittss ddrraassttiicc iimmppaacctt oonn sstteellllaarr eevvoolluuttiioonn,, ssttuuddiieess
hhaavvee bbeeeenn ccaarrrriieedd oouutt ffoorr tthhee WWRR ppooppuullaattiioonnss iinn tthhee MMiillkkyy WWaayy ((MMWW)) aanndd tthhee MMaaggeellllaanniicc CClloouuddss ((MMCCss)).. TThhee WWRR
ppooppuullaattiioonn ooff MM3311 wwoouulldd bbee tthhee nneexxtt mmiilleessttoonnee,, bbuutt rreecceenntt aannaallyysseess uussiinngg ooppttiiccaall ddaattaa rreevveeaalleedd ppuuzzzzlliinngg
ddiiffffeerreenncceess bbeettwweeeenn MM3311 aanndd tthhee MMWW,, ddeessppiittee aappppaarreennttllyy ssiimmiillaarr mmeettaalllliicciittiieess.. WWee pprrooppoossee CCOOSS UUVV
oobbsseerrvvaattiioonnss ooff ffoouurr pprroottoottyyppiiccaall WWRR ssttaarrss iinn MM3311 iinn oorrddeerr ttoo oobbttaaiinn tthhee ccrruucciiaall ddiiaaggnnoossttiiccss nneecceessssaarryy ttoo
pprrooppeerrllyy aanncchhoorr tthhee mmeettaalllliicciittyy aanndd tthhee mmaassss--lloossss rraatteess ooff tthheeiirr WWRR wwiinnddss,, sseettttiinngg aa ffuunnddaammeenntt ffoorr aa
tthheeoorreettiiccaall  ffrraammeewwoorrkk  ooff  mmeettaalllliicciittyy--ddeeppeennddeenntt  wwiinndd  ddrriivviinngg..
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IIDD:: 1155889933
OObbsseerrvviinngg  CChhaannggeess  iinn  tthhee  PPrriimmaarryy  SShhoocckk  FFrroonntt  ooff  tthhee  CCyyggnnuuss  LLoooopp::    AAnn  HHSSTT
2200++  YYeeaarr  PPeerrssppeeccttiivvee

RRaavvii SSaannkkrriitt

SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee
WWee pprrooppoossee ttoo rree--oobbsseerrvvee tthhee ffaaiinntt,, pprriimmaarryy bbllaasstt wwaavvee ooff tthhee CCyyggnnuuss LLoooopp ssuuppeerrnnoovvaa rreemmnnaanntt wwiitthh WWFFCC33,, aa
rreeggiioonn tthhaatt hhaass bbeeeenn oobbsseerrvveedd ttwwiiccee bbeeffoorree wwiitthh WWFFPPCC22,, iinn 11999977 aanndd 22000011.. TThhee rreeggiioonn ccoonnttaaiinnss aa ddeelliiccaattee
rriipppplleedd sshheeeett ooff ppllaassmmaa vviissiibbllee iinn HH--aallpphhaa,, tthhaatt rreepprreesseennttss aa sseeccttiioonn ooff tthhee pprriimmaarryy nnoonn--rraaddiiaattiivvee ssuuppeerrnnoovvaa
sshhoocckk,, aanndd aann aaddjjaacceenntt [[OO IIIIII]] 55000077--eemmiittttiinngg fifillaammeenntt tthhaatt iiss aa sshhoocckk iinn ttrraannssiittiioonn ttoo bbeeccoommiinngg rraaddiiaattiivvee.. TThhiiss
wwoouulldd bbee tthhee tthhiirrdd eeppoocchh iinn HH--aallpphhaa,, aanndd tthhee sseeccoonndd iinn [[OO IIIIII]] 55000077.. WWiitthh tthhee rreecceenntt aaccccuurraattee GGAAIIAA DDRR22--
ddeerriivveedd ddiissttaannccee ttoo tthhee CCyyggnnuuss LLoooopp ((773355 ++//-- 2255 ppcc)),, aanndd tthhee pprrooppeerr mmoottiioonn iinn HH--aallpphhaa ffrroomm eeppoocchhss 11 aanndd
22,, tthhee ddeerriivveedd sshhoocckk vveelloocciittyy iiss 224455 kkmm//ss.. TThhee eeppoocchh 33 HH--aallpphhaa ddaattaa aanndd lloonngg ttiimmee bbaasseelliinnee wwiillll ppeerrmmiitt aa
sseennssiittiivvee sseeaarrcchh ffoorr ssiiggnnss ooff ddeecceelleerraattiioonn ooff tthhee fifillaammeenntt,, eeiitthheerr gglloobbaallllyy oorr llooccaallllyy aalloonngg ppoorrttiioonnss ooff tthhee
fifillaammeenntt ssttrruuccttuurree.. TThhee ttwwoo eeppoocchhss ooff [[OO IIIIII]] wwiillll mmeeaassuurree oorr ccoonnssttrraaiinn aannyy cchhaannggeess iinn tthhee fifillaammeenntt ssttrruuccttuurree
oovveerr ~~2200 yyeeaarrss dduuee ttoo ccaattaassttrroopphhiicc ccoooolliinngg,, tthheerrmmaall iinnssttaabbiilliittiieess,, oorr ddeennssiittyy vvaarriiaattiioonnss tthhaatt aarree pprreeddiicctteedd ttoo
ooccccuurr aass SSNN rreemmnnaanntt sshhoocckkss ttuurrnn rraaddiiaattiivvee.. TThhee CCyyggnnuuss LLoooopp pprroovviiddeess aa uunniiqquuee ttaarrggeett ttoo tteesstt ffoorr tthheessee
cchhaannggeess ssiinnccee tthhee ddeennssiittiieess aanndd sshhoocckk vveelloocciittiieess iinnvvoollvveedd pprroovviiddee ffoorr tthhee ppoossssiibbiilliittyy ooff oobbsseerrvvaabbllee cchhaannggeess oonn
aa  rreeaassoonnaabbllee  ttiimmeessccaallee..
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SSeeaarrcchh  ffoorr  UUVV  aauurroorraa  ffrroomm  tthhee  BBrroowwnn  DDwwaarrff  22MMAASSSS  JJ11223377++66552266

JJooaacchhiimm SSaauurr

UUnniivveerrssiittaatt  zzuu  KKooeellnn
TThhee TT66..55 bbrroowwnn ddwwaarrff 22MMAASSSS JJ11223377++66552266,, iinn tthhee ffoolllloowwiinngg aabbbbrreevviiaatteedd aass 22MM--11223377,, ddiissppllaayyss eexxcceeppttiioonnaallllyy
bbrriigghhtt HH--aallpphhaa eemmiissssiioonn aammoonngg llaattee LL-- aanndd TT--ddwwaarrffss.. IItt aallssoo eexxhhiibbiittss cciirrccuullaarrllyy ppoollaarriisseedd rraaddiioo eemmiissssiioonn
iinnddiiccaattiinngg tthhaatt 22MM--11223377 ppoosssseesssseess aa vveerryy ssttrroonngg ssuurrffaaccee mmaaggnneettiicc fifieelldd ooff aatt lleeaasstt 22..99 kkGG.. HHeerree wwee pprrooppoossee
ttoo oobbsseerrvvee tthhee ssppeeccttrruumm ooff 22MM--11223377 tthhrroouugghh tthhee UUVV ttoo tteesstt wwhheetthheerr tthhee rraaddiioo aanndd HH--aallpphhaa eemmiissssiioonn iiss dduuee
ttoo aauurroorraall pprroocceesssseess ssiimmiillaarr ttoo tthhoossee kknnoowwnn ffrroomm tthhee mmaassssiivvee mmaaggnneettiizzeedd ppllaanneettss ooff tthhee ssoollaarr ssyysstteemm oorr iiff
tthhee ccooooll TT66..55 ddwwaarrff hhaass UUVV pprrooppeerrttiieess ssiimmiillaarr ttoo tthhoossee ooff llooww mmaassss ssttaarrss.. BBaasseedd oonn oobbsseerrvveedd UUVV ssppeeccttrraa ooff
JJuuppiitteerr aanndd aa vveerryy llaattee MM--ddwwaarrff,, bbootthh sscceennaarriiooss aarree ddeetteeccttaabbllee wwiitthh ssuufffificciieenntt ssiiggnnaall ttoo nnooiissee.. FFiirrsstt
oobbsseerrvvaattiioonnss ooff UUVV aauurroorraa oouuttssiiddee ooff tthhee ssoollaarr ssyysstteemm wwoouulldd bbee hhiigghhllyy eexxcciittiinngg.. DDeetteeccttiioonn ooff aauurroorraall eemmiissssiioonn
wwoouulldd pprroovviiddee aa nneeww mmeeaannss ttoo ddeetteecctt oorr pprroovviiddee ccoonnssttrraaiinnttss oonn aa cclloossee--iinn ppllaanneett oorr ggaass ttoorruuss aarroouunndd tthhee
ddwwaarrff 22MM--11223377.. TThhee pprrooppoosseedd oobbsseerrvvaattiioonnss aallssoo sseerrvvee aass aa bbeenncchhmmaarrkk ssttuuddyy wwhheetthheerr UUVV eemmiissssiioonn ffrroomm ootthheerr
bbrroowwnn  ddwwaarrffss  wwiitthh  lleessss  iinntteennssee  HH--aallpphhaa  aanndd  rraaddiioo  eemmiissssiioonn  ccaann  bbee  ddeetteecctteedd  iinn  tthhee  ffuuttuurree..
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UUVV  eemmiissssiioonn  lliinnee  ssppeeccttrraa  ooff  zz~~00..33--00..44  LLyymmaann  ccoonnttiinnuuuumm  eemmiitttteerrss  aa  kkeeyy
rreeffeerreennccee  ttoo  uunnccoovveerr  tthhee  ssoouurrcceess  ooff  ccoossmmiicc  rreeiioonniizzaattiioonn

DDaanniieell SScchhaaeerreerr

OObbsseerrvvaattooiirree  ddee  GGeenneevvee
FFeeww UUVV tteemmppllaatteess ooff llooww--zz ssttaarr--ffoorrmmiinngg ggaallaaxxiieess ccoovveerriinngg aallll mmaajjoorr UUVV eemmiissssiioonn lliinneess bbeettwweeeenn 11220000 aanndd 22000000
AAnngg ((ii..ee.. LLyymmaann--aallpphhaa,, HHeeIIII,, CCIIVV,, CCIIIIII]],, OOIIIIII]],, aanndd ootthheerrss)) eexxiisstt aanndd mmoosstt iimmppoorrttaannttllyy oonnllyy oonnee ffoorr ggaallaaxxiieess wwiitthh
kknnoowwnn LLyymmaann ccoonnttiinnuuuumm ((LLyyCC)) lleeaakkaaggee.. SSeelleeccttiinngg ffoorr hhiigghh [[OOIIIIII]]//[[OOIIII]] ooppttiiccaall lliinnee rraattiiooss aanndd ccoommppaaccttnneessss,, aa
bbrreeaakktthhrroouugghh iinn tthhee iiddeennttiifificcaattiioonn ooff LLyymmaann ccoonnttiinnuuuumm eemmiittttiinngg ggaallaaxxiieess hhaass rreecceennttllyy bbeeeenn aacchhiieevveedd wwiitthh
CCOOSS//HHSSTT.. IInnddeeeedd,, IIzzoottoovv eett aall.. ((22001166aabb,, 22001188aabb)) hhaavvee ffoouunndd eelleevveenn ssttrroonnggllyy ssttaarr--ffoorrmmiinngg ggaallaaxxiieess aatt zz~~00..33
--00..44 wwiitthh eessccaappee ffrraaccttiioonnss ffeesscc==22--7722 %%,, wwhhiicchh ccuurrrreennttllyy rreepprreesseenntt tthhee bbeesstt aannaallooggss ooff tthhee ssoouurrcceess ooff ccoossmmiicc
rreeiioonniizzaattiioonn.. IItt iiss pprrooppoosseedd ttoo oobbttaaiinn ffuullll UUVV ssppeeccttrraa ooff aallll tthhee kknnoowwnn zz~~00..33--00..44 LLyyCC eemmiitttteerrss wwiitthh SSTTIISS//HHSSTT..
TThhee eemmiissssiioonn lliinnee mmeeaassuurreemmeennttss wwiillll aallllooww ttoo aaddddrreessss aa vvaarriieettyy ooff iimmppoorrttaanntt qquueessttiioonnss rreeggaarrddiinngg tthhee
ccoonnssiisstteennccyy bbeettwweeeenn UUVV aanndd ooppttiiccaall ddiiaaggnnoossttiicc ddiiaaggrraammss,, tthhee bbeehhaavviioorr ooff CCIIIIII]] eemmiissssiioonn iinn llooww mmeettaalllliicciittyy
ggaallaaxxiieess,, tthhee hhaarrddnneessss ooff tthhee iioonniizziinngg ssppeeccttrruumm ooff tthhee LLyyCC eemmiitttteerrss,, tthheeiirr iioonniizziinngg pphhoottoonn pprroodduuccttiioonn,, tthhee uussee
ooff UUVV eemmiissssiioonn lliinneess aass aann iinnddiirreecctt iinnddiiccaattiioonn ffoorr LLyyCC eessccaappee,, aanndd ootthheerrss.. TThhee pprrooppoosseedd oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll
pprroovviiddee ffoorr tthhee fifirrsstt ttiimmee eemmppiirriiccaall UUVV eemmiissssiioonn lliinnee ssppeeccttrraa ooff aa ssaammppllee ooff ccoonnfifirrmmeedd LLyymmaann ccoonnttiinnuuuumm
eemmiitttteerrss,, wwhhiicchh aarree rraarree aatt llooww rreeddsshhiifftt bbuutt wwhhoossee pprrooppeerrttiieess aarree vveerryy ssiimmiillaarr ttoo tthhoossee ooff ccoommmmoonn hhiigghh--zz ssttaarr--
ffoorrmmiinngg ggaallaaxxiieess.. OObbttaaiinniinngg rreesstt--UUVV ssppeeccttrraa ooff kknnoowwnn LLyymmaann ccoonnttiinnuuuumm eemmiitttteerrss iiss bbootthh ccrruucciiaall aanndd uurrggeenntt iinn
tthhee qquueesstt ffoorr tthhee uunnddeerrssttaannddiinngg ooff ccoossmmiicc rreeiioonniizzaattiioonn aanndd iittss ssoouurrcceess,, aanndd ffoorr uuppccoommiinngg ssttuuddiieess wwiitthh tthhee
JJWWSSTT  aanndd  tthhee  llaarrggeesstt  ggrroouunndd--bbaasseedd  ffaacciilliittiieess..
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IIDD:: 1155888833
RRoobbuusstt  aanndd  eefffificciieenntt  HHSSTT  wweeaakk  lleennssiinngg  mmaassss  mmeeaassuurreemmeennttss  ffoorr  hhiigghh--zz  cclluusstteerrss::
AA  ppiilloott  ssttuuddyy  ttaarrggeettiinngg  tthhee  mmoosstt--mmaassssiivvee  SSZZ  cclluusstteerr  kknnoowwnn  aatt  zz>>11

TTiimm SScchhrraabbbbaacckk

UUnniivveerrssiittaatt  BBoonnnn,,  AArrggeellaannddeerr  IInnssttiittuuttee  ffoorr  AAssttrroonnoommyy
DDeeeepp SSuunnyyaaeevv--ZZeell''ddoovviicchh ((SSZZ)) ssuurrvveeyyss aarree ddiissccoovveerriinngg mmaassssiivvee ggaallaaxxyy cclluusstteerrss oouutt ttoo rreeddsshhiiffttss zz>>11.. TThheessee
ppoowweerrffuull ssaammpplleess pprroobbee tthhee ccoossmmoollooggiiccaall ggrroowwtthh ooff ssttrruuccttuurree aatt aann eeppoocchh wweellll bbeeffoorree ddaarrkk eenneerrggyy ssttaarrtteedd ttoo
ddoommiinnaattee tthhee ccoossmmiicc eexxppaannssiioonn.. IInn oorrddeerr ttoo ddeerriivvee ccoommppeettiittiivvee ccoossmmoollooggiiccaall ccoonnssttrraaiinnttss ffrroomm tthheessee cclluusstteerrss
wwee fifirrsstt nneeeedd ttoo ttiigghhttllyy ccoonnssttrraaiinn tthheeiirr aabbssoolluuttee mmaassss ssccaallee,, rreeqquuiirriinngg ddeeeepp wweeaakk lleennssiinngg ((WWLL)) ffoollllooww--uupp
oobbsseerrvvaattiioonnss ffoorr aa llaarrggee nnuummbbeerr ooff ttaarrggeettss.. TThhiiss iiss wwiitthhiinn tthhee rreeaacchh ooff aann HHSSTT LLaarrggee PPrrooggrraamm ((LLPP)) iiff tthhee
oobbsseerrvvaattiioonnss  aarree  ccaarreeffuullllyy  ddeessiiggnneedd..
WWee hhaavvee iiddeennttiififieedd aa ssuuiittaabbllee oobbsseerrvviinngg ssttrraatteeggyy tthhaatt iiss bbootthh eefffificciieenntt aanndd yyiieellddss wweellll--ccoonnttrroolllleedd ssyysstteemmaattiiccss..
TToo pprreeppaarree ffoorr aa ffuuttuurree LLPP pprrooppoossaall wwee pprrooppoossee aa ppiilloott iinnvveessttiiggaattiioonn tthhaatt aalllloowwss uuss ttoo ddeemmoonnssttrraattee tthhiiss nneeww
ssttrraatteeggyy aanndd ssttuuddyy oonnee ooff tthhee mmoosstt eexxttrreemmee oobbjjeeccttss iinn tthhee ddiissttaanntt UUnniivveerrssee:: AAccccoorrddiinngg ttoo iittss SSZZ ssiiggnnaattuurree
SSPPTT--CCLLJJ22110066--55884444  ((zz==11..113322))  ccoonnssttiittuutteess  tthhee  ssiinnggllee  mmoosstt  mmaassssiivvee  SSZZ--ddiissccoovveerreedd  cclluusstteerr  aatt  zz>>11  kknnoowwnn  ttoo  ddaattee..
AAnn eexxiissttiinngg 22xx22 AACCSS FF660066WW mmoossaaiicc pprroovviiddeess WWLL sshhaappee mmeeaassuurreemmeennttss oouutt ttoo tthhee vviirriiaall rraaddiiuuss,, bbuutt nneeeeddss ttoo
bbee ccoommpplleemmeenntteedd wwiitthh aa mmaattcchhiinngg WWFFCC33//IIRR mmoossaaiicc iinn FF110055WW aanndd FF116600WW ttoo rroobbuussttllyy sseelleecctt tthhee ddiissttaanntt
bbaacckkggrroouunndd ggaallaaxxiieess ccaarrrryyiinngg tthhee WWLL ssiiggnnaall.. CCoonnttiinnuuoouuss VViieewwiinngg ZZoonnee ((CCVVZZ)) ooppppoorrttuunniittiieess aanndd aa bbaacckkggrroouunndd--
mmiinniimmiizziinngg eexxppoossuurree sseeqquueennccee aallllooww uuss ttoo oobbttaaiinn tthhee rreeqquuiirreedd 88--ppooiinnttiinngg,, 22--fifilltteerr WWFFCC33//IIRR mmoossaaiicc ttoo tthhee
rreeqquuiirreedd  ddeepptthh  iinn  44  CCVVZZ  oorrbbiittss  oonnllyy..
TThhee nneeww oobbsseerrvvaattiioonnss aarree eexxppeecctteedd ttoo ttiigghhtteenn tthhee pprreevviioouuss WWLL mmaassss ccoonnssttrraaiinnttss ooff tthhee cclluusstteerr bbyy aa ffaaccttoorr
~~22..22.. TThhiiss aallssoo aalllloowwss uuss ttoo qquuaannttiiffyy hhooww wweellll tthhee cclluusstteerr mmaassss aaggrreeeess wwiitthh tthhee eexxppeecctteedd mmaassss rraannggee ffoorr tthhee
mmoosstt  mmaassssiivvee  hhiigghh--zz  cclluusstteerrss..
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UUnnccoovveerriinngg  EExxttrreemmeellyy  MMeettaall--PPoooorr  MMaassssiivvee  SSttaarrss  iinn  LLeeoo  AA

PPeetteerr SSeenncchhyynnaa

UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa
YYoouunngg,, eexxttrreemmeellyy mmeettaall--ppoooorr sstteellllaarr ppooppuullaattiioonnss aarree cceennttrraall ttoo oouurr qquueesstt ttoo cchhaarraacctteerriizzee tthhee ffaaiinntteesstt ssttaarr--
ffoorrmmiinngg ggaallaaxxiieess iinn tthhee UUnniivveerrssee aatt aallll rreeddsshhiiffttss.. OOnnggooiinngg eeffffoorrttss ttoo mmooddeell tthhee nneebbuullaarr aanndd sstteellllaarr wwiinndd lliinneess iinn
eexxttrreemmeellyy mmeettaall--ppoooorr ((<< 1100%% ZZssuunn)) ssttaarr--ffoorrmmiinngg ggaallaaxxiieess hhaavvee rreevveeaalleedd ssuubbssttaannttiiaall ddiissaaggrreeeemmeennttss wwiitthh
ccuurrrreenntt sstteellllaarr mmooddeellss.. AA pprriimmaarryy ssoouurrccee ooff tthhiiss tteennssiioonn iiss aa llaacckk ooff ccaalliibbrraattiioonn aatt llooww--mmeettaalllliicciitteess:: nnoo UUVV
ssppeeccttrruumm ooff aann iinnddiivviidduuaall OO ssttaarr aatt ZZ//ZZssuunn << 00..11 hhaass eevveerr bbeeeenn ttaakkeenn.. WWee pprrooppoossee ttoo ttaarrggeett tthhee bbrriigghhtteesstt
ttwwoo OO ssttaarrss iinn tthhee eexxttrreemmeellyy mmeettaall--ppoooorr ((ZZ//ZZssuunn<<00..11)) ddwwaarrff ggaallaaxxyy LLeeoo AA ((DD~~770000 kkppcc)) wwiitthh ddeeeepp HHSSTT//CCOOSS
FFUUVV ssppeeccttrroossccooppyy.. LLeeoo AA iiss tthhee nneeaarreesstt ggaallaaxxyy wwiitthh aa ppooppuullaattiioonn ooff mmaassssiivvee ssttaarrss aatt tthheessee mmeettaalllliicciittiieess,,
mmaakkiinngg tthheessee tthhee mmoosstt eefffificciieenntt oobbsseerrvvaattiioonnss ppoossssiibbllee.. WWiitthh tthheessee CCOOSS oobbsseerrvvaattiioonnss,, wwee wwiillll ((ii)) ddiirreeccttllyy
ccoonnssttrraaiinn tthhee sstteellllaarr mmeettaalllliicciittyy ((iinnddeeppeennddeenntt ooff tthhee ggaass pphhaassee)) bbyy aacccceessssiinngg ffaaiinntt pphhoottoosspphheerriicc lliinneess ooff iirroonn
aanndd ((iiii)) ffoorr tthhee fifirrsstt ttiimmee,, mmaakkee aa pprreecciissee mmeeaassuurreemmeenntt ooff tthhee wwiinndd ssttrreennggtthhss tthheessee mmaassssiivvee llooww--mmeettaalllliicciittyy
ssttaarrss ddrriivvee.. OOuurr rreessuullttss hhaavvee ssiiggnniifificcaanntt iimmpplliiccaattiioonnss ffoorr mmaassssiivvee sstteellllaarr mmooddeellss iinn tthhiiss mmeettaalllliicciittyy rreeggiimmee,, aanndd
ccoonnsseeqquueennttllyy ffoorr ppooppuullaattiioonn ssyynntthheessiiss tteecchhnniiqquueess aapppplliieedd ttoo ggaallaaxxiieess tthhrroouugghhoouutt tthhee uunniivveerrssee.. TThhiiss eexxppeerriimmeenntt
rreelliieess eennttiirreellyy oonn FFUUVV ssppeeccttrraa ttoo aacccceessss ccrruucciiaall mmaassssiivvee sstteellllaarr ffeeaattuurreess iinnaacccceessssiibbllee aatt ootthheerr wwaavveelleennggtthhss,, aanndd
ccaannnnoott bbee ccoonndduucctteedd iinn tthhee ooppttiiccaall.. TThhiiss wwiillll ccoonnssttiittuuttee tthhee fifirrsstt oobbsseerrvvaattiioonnaall tteesstt ooff sstteellllaarr mmooddeellss aatt tthhee
mmeettaalllliicciittiieess  wwee  eexxppeecctt  ttoo  eennccoouunntteerr  rreegguullaarrllyy  iinn  rreeiioonniizzaattiioonn--eerraa  ggaallaaxxiieess  wwiitthh  JJWWSSTT..
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SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1155887711
UUVV  pprrooppeerrttiieess  ooff  tthhee  fifirrsstt  kknnoowwnn  ssuurrvviivviinngg  ccoommppaanniioonnss  ooff  TTyyppee  IIaa  ssuuppeerrnnoovvaaee

KKeenn SShheenn

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  BBeerrkkeelleeyy
TThhee ssttuuddyy ooff TTyyppee IIaa ssuuppeerrnnoovvaaee ((SSNNee IIaa)) hhaass uunnddeerrggoonnee aa rreevvoolluuttiioonn wwiitthhiinn tthhee llaasstt yyeeaarr ffoolllloowwiinngg tthhee
ddiissccoovveerryy ooff tthhrreeee eexxttrreemmeellyy uunniiqquuee ssttaarrss iinn GGaaiiaa''ss DDaattaa RReelleeaassee 22.. TThheeiirr hhyyppeerrvveelloocciittiieess ((11000000--22550000 kkmm//ss)),,
aattmmoosspphheerriicc ccoommppoossiittiioonnss ((pprreeddoommiinnaannttllyy CC//OO wwiitthh ccoonnttrriibbuuttiioonnss ffrroomm MMgg,, SSii,, SS,, aanndd FFee--ggrroouupp eelleemmeennttss)),,
iinnflflaatteedd rraaddiiii,, aanndd tthhee kkiinneemmaattiicc aassssoocciiaattiioonn ooff oonnee ooff tthhee ssttaarrss wwiitthh aa kknnoowwnn SSNN rreemmnnaanntt aarree aallll ssttrroonngg
eevviiddeennccee tthhaatt tthheeyy aarree tthhee ffoorrmmeerr wwhhiittee ddwwaarrff ((WWDD)) sseeccoonnddaarriieess iinn mmeerrggiinngg ddoouubbllee WWDD ssyysstteemmss iinn wwhhiicchh tthhee
pprriimmaarryy WWDD eexxppllooddeedd aass aa SSNN IIaa.. WWhhiillee aannaallyyssiiss ooff tthheessee ppaarraaddiiggmm--sshhiiffttiinngg ssttaarrss iinn tthhee ooppttiiccaall iiss oonnggooiinngg,, aa
ccoommpplleettee uunnddeerrssttaannddiinngg iiss ccuurrrreennttllyy lliimmiitteedd bbyy ddeeggeenneerraacciieess iinn tthhee eeffffeeccttiivvee tteemmppeerraattuurreess,, ssuurrffaaccee ggrraavviittiieess,,
aanndd mmeettaall aabbuunnddaanncceess.. NNeeaarr--uullttrraavviioolleett ssppeeccttrroossccooppyy iiss ccrruucciiaall ttoo bbrreeaakk tthheessee ddeeggeenneerraacciieess.. OOuurr pprrooppoosseedd
uullttrraavviioolleett oobbsseerrvvaattiioonnss ooff tthhee bbrriigghhtteesstt ooff tthheessee ssttaarrss wwiillll aallllooww ffoorr tthhee ddeerriivvaattiioonn ooff iittss rraaddiiuuss,, mmaassss,, aanndd
bbuullkk aattmmoosspphheerriicc ccoommppoossiittiioonn,, eennaabblliinngg ccoonnssttrraaiinnttss oonn tthhee pprreecciissee nnuucclleeoossyynntthheettiicc yyiieellddss ooff tthhee nneeaarrbbyy
eexxpplloossiioonn tthhaatt ppoolllluutteedd tthhee ssuurrvviivviinngg ccoommppaanniioonn''ss ssuurrffaaccee aass wweellll aass cchhaarraacctteerriizzaattiioonn ooff iittss ccuurrrreenntt sstteellllaarr
ssttrruuccttuurree.. TThhiiss wwiillll eennaabbllee mmooddeelliinngg ooff tthhee ffuuttuurree eevvoolluuttiioonn ooff tthheessee ssttaarrss,, wwhhiicchh wwiillll ffaacciilliittaattee sseeaarrcchheess ffoorr
mmoorree  SSNN  IIaa  ssuurrvviivvoorrss  tthhaatt  wwiillll  aannsswweerr  tthhee  ddeeccaaddeess--oolldd  mmyysstteerryy  ooff  tthhee  nnaattuurree  ooff  SSNN  IIaa  pprrooggeenniittoorrss..
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MMaassssiivvee  BBllaacckk  HHoolleess  AAnndd  TThheeiirr  HHoosstt  GGaallaaxxiieess

IIDD:: 1155884499
HHoosstt  ggaallaaxxyy  pprrooppeerrttiieess  ooff  zz~~00..55  AAGGNN  wwiitthh  ddiirreecctt  rreevveerrbbeerraattiioonn  mmaappppiinngg  bbllaacckk
hhoollee  mmaasssseess

YYuuee SShheenn

UUnniivveerrssiittyy  ooff  IIlllliinnooiiss  aatt  UUrrbbaannaa  --  CChhaammppaaiiggnn
WWee pprrooppoossee WWFFCC33 IIRR aanndd UUVVIISS ((rreesstt--ffrraammee ooppttiiccaall)) iimmaaggiinngg ffoorr aa uunniiqquuee ssaammppllee ooff 2288 zz==00..22--00..88 ((aavveerraaggee
zz~~00..55)) bbrrooaadd--lliinnee AAGGNN wwiitthh ddiirreecctt bbllaacckk hhoollee ((BBHH)) mmaassss mmeeaassuurreemmeennttss ffrroomm rreevveerrbbeerraattiioonn mmaappppiinngg ((RRMM)) ooff
tthhee bbrrooaadd HHbbeettaa lliinnee.. CCoommbbiinneedd wwiitthh 99 AAGGNN ffrroomm aa pprreevviioouuss HHSSTT pprrooggrraamm,, tthhiiss ssaammppllee rreepprreesseennttss tthhee fifirrsstt
llaarrggee ssttaattiissttiiccaall ssaammppllee ooff AAGGNN wwiitthh rreelliiaabbllee RRMM BBHH mmaasssseess ffaarr bbeeyyoonndd tthhee llooccaall uunniivveerrssee.. IItt wwiillll sseerrvvee aass tthhee
bbeenncchhmmaarrkk ssaammppllee ttoo ccaalliibbrraattee tthhee bbrrooaadd--lliinnee rreeggiioonn ssiizzee--lluummiinnoossiittyy rreellaattiioonn aanndd tthhee ccoorrrreellaattiioonnss bbeettwweeeenn BBHH
mmaassss  aanndd  hhoosstt  pprrooppeerrttiieess  aatt  zz>>00..33..
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IIDD:: 1155994422
AArree  tthhee  mmoosstt  mmaassssiivvee  ssttaarrss  iinn  tthhee  LLooccaall  GGrroouupp  ttrruullyy  ssiinnggllee??

TToommeerr SShheennaarr

KKaatthhoolliieekkee  UUnniivveerrssiitteeiitt  LLeeuuvveenn
TThhee cchheemmiiccaall eevvoolluuttiioonn aanndd iinntteeggrraatteedd aappppeeaarraannccee ooff ggaallaaxxiieess aarree ggoovveerrnneedd bbyy tthhee mmoosstt mmaassssiivvee ssttaarrss tthheeyy
hhoosstt.. WWiitthh mmaasssseess iinn eexxcceessss ooff 5500 ssoollaarr mmaasssseess ((MMss)),, tthheessee ssttaarrss ddoommiinnaattee eennttiirree cclluusstteerrss iinn tteerrmmss ooff tthheeiirr
eenneerrggyy pprroodduuccttiioonn.. TThheeyy aarree iiddeeaall pprrooggeenniittoorrss ooff ssuuppeerrlluummiinnoouuss // ppaaiirr--iinnssttaabbiilliittyy ssuuppeerrnnoovvaaee,, ggaammmmaa--rraayy
bbuurrssttss,, aanndd tthhee mmaassssiivvee bbllaacckk hhoolleess iiddeennttiififieedd tthhrroouugghh rreecceenntt ggrraavviittaattiioonnaall--wwaavvee ddeetteeccttiioonnss.. WWhhiillee ffuunnddaammeennttaall
ttoo mmaannyy ooff oouurr mmooddeellss aanndd pprreeddiiccttiioonnss,, wwee ddoo nnoott kknnooww hhooww mmaassssiivvee aa ssttaarr ccaann bbeeccoommee.. MMaasssseess ddeerriivveedd ffrroomm
bbiinnaarryy oorrbbiittss ggeenneerraallllyy ddoo nnoott eexxcceeeedd 113300MMss.. IInn ccoonnttrraasstt,, aa ffeeww ssuuppppoosseeddllyy--ssiinnggllee ssttaarrss rreessiiddiinngg iinn RR113366 iinn tthhee
LLaarrggee MMaaggeellllaanniicc CClloouudd ((LLMMCC)) wweerree rreeppoorrtteedd ttoo hhaavvee mmaasssseess eexxcceeeeddiinngg 330000MMss,, ttwwiiccee tthhee ccaannoonniiccaall uuppppeerr--
mmaassss lliimmiitt.. TThheessee mmaassss eessttiimmaatteess,, hhoowweevveerr,, rreellyy oonn oonnee rriisskkyy aassssuummppttiioonn:: tthhaatt tthhee ssttaarrss aarree ssiinnggllee.. TThhee
iinncciiddeennccee ooff mmuullttiipplliicciittyy aammoonngg tthhee mmaassssiivvee ssttaarrss aanndd tthhee vveerryy hhiigghh ccrroowwddiinngg iinn RR113366 sshheedd ddoouubbttss oonn tthhee
ssiinnggllee--ssttaarr  aassssuummppttiioonn  aanndd  wwaarrrraanntt  aa  ccaarreeffuull  iinnvveessttiiggaattiioonn  ooff  tthheessee  ssttaarrss..

SSeevveerraall kknnoowwnn bbiinnaarriieess wwiitthh ccoommppoonneennttss mmoorree mmaassssiivvee tthhaann 110000MMss hhaavvee ppeerriiooddss ooff tthhee oorrddeerr ooff sseevveerraall
mmoonntthhss.. AAnndd yyeett,, tthhee mmoosstt mmaassssiivvee ssttaarrss iinn RR113366 hhaavvee oonnllyy bbeeeenn iinnvveessttiiggaatteedd oonn aa ttiimmee--bbaassee ooff aa ffeeww wweeeekkss
aanndd wwiitthh llooww--rreessoolluuttiioonn ssppeeccttrroossccooppyy.. HHeerree,, wwee pprrooppoossee ttoo ccoolllleecctt 33 eeppoocchhss ooff HHSSTT//SSTTIISS ssppeeccttrroossccooppyy ooff tthhee
ffoouurr mmoosstt mmaassssiivvee ccaannddiiddaattee ssttaarrss iinn tthhee LLooccaall GGrroouupp -- RR113366 aa11,, aa22,, aa33,, aanndd cc.. WWiitthh mmeerreellyy 66 oorrbbiittss,, aanndd
rreellyyiinngg oonn ddaattaa qquuaalliittyy tthhaatt iiss eexxcclluussiivvee ttoo tthhee HHSSTT//SSTTIISS aanndd vviittaall ffoorr tthhee ssttuuddyy,, oouurr aannaallyyssiiss wwiillll yyiieelldd
ssttaattiissttiiccaallllyy--fifirrmm ccoonnssttrraaiinnttss oonn tthhee mmuullttiipplliicciittyy ooff tthheessee oobbjjeeccttss wwiitthhiinn aa 9900%% ddeetteeccttiioonn lliimmiitt uupp ttoo aa ppeerriioodd ooff
aabboouutt  tthhrreeee  yyeeaarrss..
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1155882233
PPrrooppeerr  MMoottiioonnss  aanndd  UUVV  SSppeeccttrroossccooppyy  ooff  tthhee  MMggIIII  nneebbuullaa  aarroouunndd  EEttaa  CCaarriinnaaee

NNaatthhaann SSmmiitthh

UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa
IInn CCyyccllee 2255,, aa UUVV iimmaaggee ooff MMgg IIII 22880000 eemmiissssiioonn iinn tthhee nneebbuullaa aarroouunndd tthhee mmaassssiivvee ssttaarr EEttaa CCaarriinnaaee wwaass
oobbttaaiinneedd uussiinngg tthhee FF228800NN fifilltteerr wwiitthh WWFFCC33.. TThhiiss wwaass tthhee fifirrsstt WWFFCC33 iimmaaggiinngg ooff EEttaa CCaarr,, tthhee fifirrsstt iimmaaggee ooff MMgg
IIII aarroouunndd aa mmaassssiivvee ssttaarr,, aanndd tthhee fifirrsstt ddeeeepp UUVV iimmaaggee ooff iittss nneebbuulloossiittyy.. TThhaatt iimmaaggee rreevveeaalleedd ssttrroonngg MMgg IIII
eemmiissssiioonn,, bbuutt wwiitthh uunneexxppeecctteedd mmoorrpphhoollooggyy.. MMgg IIII iiss aannttiiccoorrrreellaatteedd wwiitthh aannyy ootthheerr lliinnee eemmiissssiioonn ffeeaattuurreess sseeeenn
pprreevviioouussllyy iinn ttyyppiiccaall ttrraacceerrss lliikkee HHaallpphhaa,, [[NN IIII]],, oorr [[FFee IIII]] eemmiissssiioonn.. MMgg IIII eemmiissssiioonn pprroovviiddeess aann eennttiirreellyy nneeww vviieeww
ooff EEttaa CCaarr,, rreevveeaalliinngg aa ssiiggnniifificcaanntt rreesseerrvvooiirr ooff aaddddiittiioonnaall eejjeeccttaa mmaassss aanndd kkiinneettiicc eenneerrggyy oouuttssiiddee tthhee mmaaiinn
bbiippoollaarr nneebbuullaa,, wwhhiicchh hhaass bbeeeenn iinnvviissiibbllee iinn aallll ootthheerr iimmaaggiinngg fifilltteerrss uusseedd ssoo ffaarr.. TThhee MMggIIII eemmiissssiioonn iiss pprroobbaabbllyy
rreessoonnaannccee ssccaatttteerriinngg ooff nneeaarr--UUVV ssttaarrlliigghhtt,, ttrraacciinngg ddeennssee wwaarrmm nneeuuttrraall ggaass tthhaatt iiss uunnsshhoocckkeedd.. SSiinnccee iitt iiss
oouuttssiiddee tthhee mmaaiinn bbiippoollaarr nneebbuullaa,, iitt mmaayy hhoolldd ccrriittiiccaall cclluueess aabboouutt tthhee aacccceelleerraattiioonn ooff tthhee eejjccttaa aanndd tthhee mmaassss
lloossss aanndd iinnssttaabbiilliittyy ooff tthhee ssttaarr iinn tthhee ddeeccaaddeess lleeaaddiinngg uupp ttoo tthhee eerruuppttiioonn tthhaatt ccaannnnoott bbee aasscceerrttaaiinneedd aannyy ootthheerr
wwaayy.. WWee tthheerreeffoorree pprrooppoossee ttoo oobbttaaiinn aa sseeccoonndd eeppoocchh ooff iimmaaggiinngg ffoorr pprrooppeerr mmoottiioonnss,, aanndd ddeeeepp SSTTIISS
ssppeeccttrroossccooppyy ooff tthhee eexxtteennddeedd MMggIIII eemmiissssiioonn iinn oorrddeerr ttoo mmeeaassuurree iittss eexxppaannssiioonn ssppeeeedd aanndd iittss 33DD ssttrruuccttuurree..
TThhee mmeeaassuurreedd rraattiioo ooff tthhee MMggIIII ddoouubblleett wwiillll ttrraaccee tthhee ooppttiiccaall ddeepptthh ooff tthhee lliinnee aanndd tteesstt oouurr hhyyppootthheessuuss tthhaatt iitt
iiss rreessoonnaannccee ssccaatttteerriinngg,, aalllloowwiinngg aa rroouugghh mmaassss eessttiimmaattee ooff tthhiiss mmaatteerriiaall.. CCoommbbiinneedd wwiitthh vveelloocciittiieess ffrroomm
pprrooppeerr mmoottiioonnss aanndd ssppeeccttrraa,, tthheessee oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll tthheerreeffoorree ccoonnssttrraaiinn tthhee kkiinneettiicc eenneerrggyy tthhaatt tthhiiss mmaatteerriiaall
aaddddss  ttoo  tthhee  ttoottaall  eenneerrggyy  bbuuddggeett  ooff  EEttaa  CCaarriinnaaee''ss  eerruuppttiioonn..
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UUVV  ssppeeccttrroossccooppyy  ooff  HHee  ssttaarrss::    tthhee  eelluussiivvee  ssttrriippppeedd--eennvveellooppee  ssuuppeerrnnoovvaa
pprrooggeenniittoorrss

NNaatthhaann SSmmiitthh

UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa
WWee pprrooppoossee ttoo oobbttaaiinn UUVV ssppeeccttrraa ooff 1100 ssttaarrss iinn tthhee LLMMCC tthhaatt rreepprreesseenntt aa nneeww ssuubbttyyppee ooff WWoollff--RRaayyeett ((WWRR))
ssttaarr.. TThheessee ssttaarrss,, ccllaassssiififieedd aass WWNN33//OO33 ssttaarrss,, wweerree iiddeennttiififieedd iinn aa rreecceenntt nnaarrrrooww--bbaanndd ssuurrvveeyy.. TThheeyy rreepprreesseenntt
aa mmaajjoorr ppuuzzzzllee bbeeccaauussee tthheeyy aarree lleessss lluummiinnoouuss aanndd hhootttteerr tthhaann ttrraaddiittiioonnaall WWRR ssttaarrss,, wwhhiicchh mmooddeellss uussuuaallllyy
eexxppllaaiinn bbyy eeiitthheerr wwiinndd mmaassss--lloossss oorr rraappiidd rroottaattiioonn,, yyeett tthheeiirr wwiinnddss aarree vveerryy wweeaakk.. TThheessee WWNN33//OO33 ssttaarrss mmaayy bbee
eexxaammpplleess ooff tthhee lloonngg--ssoouugghhtt HHee ssttaarrss aatt rreellaattiivveellyy llooww iinniittiiaall mmaassss ((1100--2200 MMssuunn)) tthhaatt hhaavvee hhaadd tthheeiirr HH
eennvveellooppeess ssttrriippppeedd iinn bbiinnaarryy ssyysstteemmss.. TThhiiss eexxppllaannaattiioonn mmaayy bbee ffaavvoorreedd bbeeccaauussee ((11)) tthheeiirr llooccaattiioonnss aarree ffaarr
ffrroomm OO--ttyyppee ssttaarrss,, rreeqquuiirriinngg lloonngg lliiffeettiimmeess aanndd llooww iinniittiiaall mmaasssseess ooff 1100--2200 MMssuunn,, aanndd ((22)) tthheeiirr ssppeeccttrraa aanndd
aapppprrooxxiimmaattee llooccuuss oonn tthhee HHRR ddiiaaggrraamm aarree mmaattcchheedd wweellll bbyy ssttrriippppeedd bbiinnaarryy mmooddeellss.. SSuucchh bbiinnaarryy HHee ssttaarrss aarree
eexxttrreemmeellyy iimmppoorrttaanntt:: tthheeyy hhaavvee bbeeccoommee lleeaaddiinngg ccaannddiiddaatteess ffoorr tthhee pprrooggeenniittoorrss ooff ssttrriippppeedd--eennvveellooppee
ssuuppeerrnnoovvaaee ((SSNNee wwiitthh nnoo HH)),, tthheeyy aarree ccaannddiiddaattee pprrooggeenniittoorrss ooff kkiilloonnoovvaaee//NNSS++NNSS mmeerrggeerrss,, aanndd tthheeyy mmaayy ppllaayy
aa ccrriittiiccaall rroollee iinn ccoossmmiicc rreeiioonniizzaattiioonn.. EEvveenn tthhoouugghh tthheeyy sshhoouulldd bbee qquuiittee ccoommmmoonn,, tthheeyy aarree eelluussiivvee bbeeccaauussee tthheeyy
aarree ttoooo hhoott aanndd ffaaiinntt ttoo ddeetteecctt iinn vviissuuaall pphhoottoommeettrryy nneeaarrbbyy ggaallaaxxiieess,, aanndd tthheeyy aarree hhaarrdd ttoo sseeee llooccaallllyy bbeeccaauussee
tthheeiirr mmaassss--ggaaiinneerr sseeccoonnddaarryy ssttaarr uussuuaallllyy oouuttsshhiinneess tthheemm.. IIff tthheeyy aarree bbiinnaarriieess,, tthheessee ppaarrttiiccuullaarr 1100 ssttaarrss aarree
rreeaaddiillyy oobbsseerrvvaabbllee bbeeccaauussee tthheeyy mmaayy hhaavvee llooww--mmaassss mmaaiinn--sseeqquueennccee ccoommppaanniioonnss tthhaatt ddiidd nnoott aaccccrreettee mmuucchh
mmaassss.. SSppaaccee--bbaasseedd UUVV ssppeeccttrroossccooppyy ccaann ttiigghhttllyy ccoonnssttrraaiinn tthheeiirr ffuunnddaammeennttaall ppaarraammeetteerrss.. -- eessppeecciiaallllyy tthheeiirr
mmaassss--lloossss  rraatteess,,  wwhhiicchh  rreegguullaattee  tthheeiirr  eessccaappiinngg  iioonniizziinngg  pphhoottoonnss,,  aanndd  hheellpp  ddeetteerrmmiinnee  tthheeiirr  eevveennttuuaall  ffaattee..
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1155882255
TThhee  eevvoollvviinngg  mmaaggnneettiicc  lliivveess  ooff  yyoouunngg  SSuunnss

DDaavviidd SSooddeerrbblloomm

SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee
TThhiiss iiss aa ccoooorrddiinnaatteedd HHSSTT++XXMMMM--NNeewwttoonn pprrooggrraamm ttoo aaddddrreessss tthhee ccoonnddiittiioonnss tthhaatt aaffffeecctt hhaabbiittaabbiilliittyy oonn EEaarrtthh--lliikkee
ppllaanneettss aarroouunndd SSuunn--lliikkee ssttaarrss.. BBootthh wwaavveelleennggtthh rreeggiimmeess ((ffaarr--UUVV wwiitthh HHSSTT,, XX--rraayyss wwiitthh XXMMMM)) aarree nneeeeddeedd ttoo
ccoonnssttrraaiinn mmooddeellss ssuufffificciieennttllyy ttoo rreepprreesseenntt rreeaalliissttiicc ccoonnddiittiioonnss.. AAnn aapppprroovveedd TTEESSSS pprrooggrraamm ffoorr oouurr ttaarrggeettss wwiillll
pprroovviiddee aaddddiittiioonnaall iinnffoorrmmaattiioonn oonn ssuurrffaaccee iinnhhoommooggeenneeiittiieess ((ssppoottss)) aanndd tthheeiirr ssiizzeess aanndd llooccaattiioonnss ssoo tthhaatt tthhaatt
ccaann bbee ttaakkeenn iinnttoo aaccccoouunntt aass wweellll.. TThhee FFUUVV aanndd XX--rraayy flfluuxxeess ffrroomm yyoouunngg ssttaarrss aarree eerroossiivvee ooff aa ppllaanneett''ss
aattmmoosspphheerree,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  ffoorr  hhyyddrrooggeenn,,  bbuutt  aallssoo  ffoorr  ooxxyyggeenn  aanndd  nniittrrooggeenn,,  bbootthh  cchheemmiiccaallllyy  iimmppoorrttaanntt  eelleemmeennttss..
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PPllaanneettss  aanndd  PPllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 1155883388
HHooww  hhoott  iiss  tthhee  iinnssiiddee  ooff  aa  yyoouunngg  ppllaanneett??

JJeessssiiccaa SSppaakkee

TThhee  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy
WWee pprrooppoossee ttoo tteesstt tthhee ffoolllloowwiinngg hhyyppootthheessiiss:: tthhee ggaass--ggiiaanntt eexxooppllaanneett WWAASSPP--110077bb iiss uunnuussuuaallllyy iinnflflaatteedd,, aanndd
mmeetthhaannee--ddeepplleetteedd,,  bbeeccaauussee  iitt  iiss  yyoouunngg,,  aanndd  tthheerreeffoorree  hhaass  aa  hhiigghh  iinntteerrnnaall  tteemmppeerraattuurree..      
IIff tthhiiss iiss ccoorrrreecctt,, tthhee tteemmppeerraattuurree tthhrroouugghhoouutt iittss aattmmoosspphheerree sshhoouulldd bbee hhiigghh eennoouugghh ffoorr ssooddiiuumm aanndd ppoottaassssiiuumm
ttoo bbee iinn tthhee ggaass pphhaassee,, aanndd sshhooww aabbssoorrppttiioonn ssiiggnnaattuurreess iinn WWAASSPP--110077bb''ss ttrraannssmmiissssiioonn ssppeeccttrruumm.. WWee tthheerreeffoorree
pprrooppoossee ttoo uussee mmeeaassuurreemmeennttss ooff ssooddiiuumm aanndd ppoottaassssiiuumm aass tthheerrmmoommeetteerrss ooff WWAASSPP--110077bb''ss iinntteerrnnaall
tteemmppeerraattuurree.. OOuurr pprrooppoosseedd oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll aallssoo tteellll uuss wwhheetthheerr oorr nnoott aa llooww CC//OO rraattiioo iiss rreeqquuiirreedd ttoo eexxppllaaiinn
tthhee mmeetthhaannee ddeepplleettiioonn pprreevviioouussllyy oobbsseerrvveedd ffoorr WWAASSPP--110077bb.. TThhiiss iiss uusseeffuull bbeeccaauussee CC//OO rraattiiooss ccaann tteellll uuss
wwhheerree ppllaanneettss ffoorrmm iinn tthheeiirr pprroottooppllaanneettaarryy ddiisskkss.. WWAASSPP--110077bb iiss aann oouuttssttaannddiinngg ttaarrggeett ffoorr aattmmoosspphheerriicc
cchhaarraacctteerriissaattiioonn,, wwhhiicchh,, ccoommbbiinneedd wwiitthh iittss aappppaarreenntt yyoouutthh,, mmaakkeess iitt aann iiddeeaall eexxooppllaanneett ffoorr lliinnkkiinngg ppllaanneett
ffoorrmmaattiioonn aanndd eevvoolluuttiioonn tthheeoorriieess ttoo oobbsseerrvvaattiioonnss ooff iittss pprreesseenntt--ddaayy aattmmoosspphheerree.. TThhiiss kkiinndd ooff aattmmoosspphheerriicc
aarrcchhaaeeoollooggyy hhaass ssoo ffaarr bbeeeenn ddiifffificcuulltt ffoorr iinnddiivviidduuaall ppllaanneettss.. HHSSTT iiss tthhee oonnllyy tteelleessccooppee tthhaatt ccaann aacchhiieevvee tthhee
rreeqquuiirreedd  pprreecciissiioonn  aanndd  wwaavveelleennggtthh  ccoovveerraaggee  ttoo  aacchhiieevvee  oouurr  sscciieennccee  ggooaallss..
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GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  IIGGMM

IIDD:: 1155888811
UUllttrraa--DDeeeepp  HHSSTT//CCOOSS  SSppeeccttrroossccooppyy  ooff  EExxttrreemmeellyy  MMeettaall--PPoooorr  GGaallaaxxiieess

DDaanniieell SSttaarrkk

UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa
TThhee fifirrsstt gglliimmppssee ooff tthhee ssppeeccttrraa ooff zz~~77--1100 ggaallaaxxiieess hhaass rreevveeaalleedd iinntteennssee nneebbuullaarr eemmiissssiioonn tthhaatt hhaass pprroovveenn
cchhaalllleennggiinngg ttoo iinntteerrpprreett oowwiinngg ttoo sshhoorrttccoommiinnggss iinn oouurr uunnddeerrssttaannddiinngg ooff llooww mmeettaalllliicciittyy sstteellllaarr ppooppuullaattiioonnss..
RReecceenntt wwoorrkk wwiitthh HHSSTT//CCOOSS iinn tthhee llooccaall uunniivveerrssee hhaass pprroovviiddeedd aa wwaayy ffoorrwwaarrdd,, cchhaarraacctteerriizziinngg tthhee UUVV ssppeeccttrraa
tthhaatt aarree ccoommmmoonn iinn mmeettaall ppoooorr ggaallaaxxiieess.. AAtttteennttiioonn ttoo ddaattee hhaass ffooccuusseedd oonn tthhee ssttrroonnggeesstt CCIIVV eemmiittttiinngg ggaallaaxxiieess
ffoouunndd llooccaallllyy,, aass tthheessee aappppeeaarr mmoosstt ssiimmiillaarr ttoo tthhee ffeeww ddeetteeccttiioonnss kknnoowwnn aatt zz>>66.. BBuutt iitt hhaass rreecceennttllyy bbeeccoommee
cclleeaarr tthhaatt tthhee mmaajjoorriittyy ooff mmeettaall ppoooorr ggaallaaxxiieess eexxhhiibbiitt mmuucchh wweeaakkeerr CCIIVV.. NNootthhiinngg iiss kknnoowwnn aabboouutt tthhee nnaattuurree ooff
tthhee mmaassssiivvee ssttaarrss iinn tthheessee ssyysstteemmss,, rreessuullttiinngg iinn aann eexxttrreemmeellyy bbiiaasseedd vviieeww ooff tthhee rraannggee ooff rraaddiiaattiioonn fifieellddss
ppoowweerreedd bbyy llooww mmeettaalllliicciittyy ssttaarrss iinn mmeettaall ppoooorr ggaallaaxxiieess.. HHeerree wwee pprrooppoossee ttoo ccoommbbaatt tthhiiss pprroobblleemm bbyy pprroovviiddiinngg
tthhee fifirrsstt ssttuuddyy ooff tthhee mmaassssiivvee ssttaarrss iinn tthhee ddoommiinnaanntt ppooppuullaattiioonn ooff mmeettaall ppoooorr ggaallaaxxiieess iinn tthhee llooccaall uunniivveerrssee..
VViiaa ddeeeepp ((55 oorrbbiitt)) CCOOSS//GG116600MM ssppeeccttrraa ooff ttwwoo ooff tthhee zz<<00..0022 mmeettaall ppoooorr ggaallaaxxiieess wwiitthh wweeaakk CCIIVV eemmiissssiioonn,, wwee
wwiillll ddeelliivveerr qquuaannttiittaattiivvee ccoonnssttrraaiinnttss oonn tthhee mmeettaalllliicciittyy ooff mmaassssiivvee ssttaarrss tthhrroouugghh mmeeaassuurreemmeenntt ooff pphhoottoosspphheerriicc
aabbssoorrppttiioonn lliinneess aanndd tteesstt sstteellllaarr wwiinndd pprreessccrriippttiioonnss iinn tthhee ppoooorrllyy ccaalliibbrraatteedd llooww mmeettaalllliicciittyy rreeggiimmee.. UUssiinngg nneeww
ssppeeccttrraall ttoooollss,, wwee wwiillll tteesstt wwhheetthheerr eexxiissttiinngg ppooppuullaattiioonn ssyynntthheessiiss mmooddeellss ccaann ssiimmuullttaanneeoouussllyy rreepprroodduuccee tthhee
mmeettaalllliicciittyy aanndd rraaddiiaattiioonn fifieelldd,, pprroovviiddiinngg aa ppoowweerrffuull ssttrreessss tteesstt ffoorr mmooddeellss.. IIff tthhiiss UUVV ddaattaabbaassee iiss nnoott
ccoommpplleetteedd ssoooonn,, tthhee iinntteerrpprreettaattiioonn ooff rreeiioonniizzaattiioonn eerraa ggaallaaxxyy ssppeeccttrraa wwiillll bbee jjeeooppaarrddiizzeedd tthhrroouugghhoouutt tthhee JJWWSSTT
eerraa..
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MMaassssiivvee  BBllaacckk  HHoolleess  AAnndd  TThheeiirr  HHoosstt  GGaallaaxxiieess

IIDD:: 1155887722
UUnnddeerrssttaannddiinngg  aann  EExxttrreemmee  QQSSOO::  TThhee  CCuurriioouuss  CCaassee  ooff  SSDDSSSS  00995566++55112288

CChhaarrlleess SStteeiinnhhaarrddtt

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCooppeennhhaaggeenn,,  NNiieellss  BBoohhrr  IInnssttiittuuttee
SSDDSSSS 00995566++55112288 iiss aann oobbjjeecctt uunnlliikkee aannyy ootthheerr qquuaassaarr iinn tthhee SSDDSSSS ccaattaalloogg,, aanndd cchhaalllleennggeess oouurr uunnddeerrssttaannddiinngg
ooff qquuaassaarr bbrrooaadd--lliinnee rreeggiioonnss.. TThheerree iiss aa wweeaalltthh ooff ggrroouunndd--bbaasseedd oobbsseerrvvaattiioonnss oonn ddiiffffeerreenntt iinnssttrruummeennttss aanndd aatt
ddiiffffeerreenntt wwaavveelleennggtthhss sshhoowwiinngg iittss nnaarrrrooww lliinneess,, BBaallmmeerr lliinneess,, aanndd MMggIIII ttoo aallll lliiee aatt ssuubbssttaannttiiaallllyy ddiiffffeerreenntt
vveelloocciittiieess.. TThhee mmoosstt pprroommiissiinngg ooff sseevveerraall ppoossssiibbllee eexxppllaannaattiioonnss mmiigghhtt bbee aann aannaalloogg ooff aa ttiiddaall ddiissrruuppttiioonn eevveenntt
dduurriinngg tthhee mmeerrggeerr ooff ttwwoo ssuuppeerrmmaassssiivvee bbllaacckk hhoolleess,, aa ssttaaggee ooff tthhee mmeerrggeerr pprroocceessss tthhaatt hhaass nneevveerr bbeeeenn sseeeenn
bbeeffoorree.. HHSSTT iiss uunniiqquueellyy aabbllee ttoo sshheedd ssuubbssttaannttiiaall lliigghhtt oonn tthhiiss ppuuzzzzllee iinn ttwwoo wwaayyss.. ((11)) IImmaaggiinngg wwiitthh AACCSS wwiillll
rreessoollvvee eemmiissssiioonn ffrroomm tthhee hhoosstt ggaallaaxxyy,, ddeetteerrmmiinniinngg wwhheetthheerr tthhee qquuaassaarr eemmiissssiioonn iiss ooffffsseett ffrroomm tthhee ggaallaaccttiicc
bbuullggee,, aass aappppeeaarrss lliikkeellyy ffrroomm ggrroouunndd--bbaasseedd SSuubbaarruu IIRRCCSS AAOO oobbsseerrvvaattiioonnss,, aanndd wwhheetthheerr tthhee ggaallaaxxyy hhaass
uunnddeerrggoonnee aa rreecceenntt mmeerrggeerr.. ((22)) SSTTIISS ssppeeccttrroossccooppyy wwiillll bbee uusseedd ttoo mmeeaassuurree tthhee vveelloocciittyy ooffffsseett aanndd pprroofifillee ooff
tthhee CCIIVV lliinnee,, wwhhiicchh ccaannnnoott bbee sseeeenn ffrroomm tthhee ggrroouunndd.. BBeeccaauussee CCIIVV iiss aa hhiigghheerr iioonniizzaattiioonn lliinnee tthhaann HHBB aanndd MMggIIII
aanndd iittss bbrrooaadd--lliinnee rreeggiioonn iiss aatt ~~11//1100 tthhee rraaddiiuuss,, iitt pprroovviiddeess aann iiddeeaall tteesstt ooff wwhheetthheerr SSDDSSSS 00995566++55112288 iiss
uunnddeerrggooiinngg  aa  ssuuppeerrmmaassssiivvee  bbllaacckk  hhoollee  mmeerrggeerr  aanndd  aa  ggoooodd  iinnddiiccaattoorr  ooff  tthhee  ddyynnaammiiccss  ooff  tthhee  iinnnneerr  bbrrooaadd--lliinnee  rreeggiioonn..
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
CCoossmmoollooggyy

IIDD:: 1155994433
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,, eevveenn ffoorr vveerryy ffaaiinntt hhoossttss tthhaatt aarree ootthheerrwwiissee uunnddeetteeccttaabbllee.. TThhuuss GGRRBBss,, ddeessppiittee tthheeiirr ssmmaallll nnuummbbeerrss,,
ooffffeerr aa uunniiqquuee aanndd ppoowweerrffuull ttrraacceerr ooff eeaarrllyy ssttaarr ffoorrmmaattiioonn aanndd tthhee ggaallaaxxyy ppooppuullaattiioonnss tthhrroouugghh tthhee eerraa ooff
rreeiioonniizzaattiioonn.. 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 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 ssttuuddyy wwiitthh nneexxtt ggeenneerraattiioonn ffaacciilliittiieess.. TThhee llooww rraattee ooff zz>>77 GGRRBBss lleeaaddss uuss ttoo
rreeqquueesstt  aa  lloonngg--tteerrmm  TTooOO  pprrooggrraamm,,  ssppaannnniinngg  ccyycclleess  2277  aanndd  2288..
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GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  IIGGMM

IIDD:: 1155882266
CCOOSS--SSAAGGAA::  TThhee  CCiirrccuummggaallaaccttiicc  MMeeddiiuumm  ooff  NNeeaarrbbyy  MMiillkkyy  WWaayy  AAnnaallooggss  aanndd  tthheeiirr
SSaatteelllliitteess

EErriikk TToolllleerruudd

SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee
WWee pprrooppoossee CCOOSS FFUUVV ssppeeccttrroossccooppyy ffoorr 77 QQSSOOss ((ccoommpplleemmeenntteedd bbyy 33 aarrcchhiivvaall oobbsseerrvvaattiioonnss)) aarroouunndd 77 nneeaarrbbyy
MMiillkkyy WWaayy--lliikkee ggaallaaxxiieess ttoo ssttuuddyy tthhee ggaasseeoouuss hhaallooss ooff tthheessee ssyysstteemmss.. TThhee ggaallaaxxiieess aarree sseelleecctteedd ffrroomm SSAAGGAA,, aann
oonnggooiinngg ssuurrvveeyy ttoo cchhaarraacctteerriizzee tthhee llooww--lluummiinnoossiittyy ddwwaarrff ggaallaaxxyy ssaatteelllliitteess aarroouunndd MMiillkkyy WWaayy aannaallooggss.. WWee hhaavvee
iiddeennttiififieedd aa sseett ooff QQSSOO ssiigghhttlliinneess ttoo ssttuuddyy tthhee ggaasseeoouuss hhaallooss ooff tthheessee MMiillkkyy WWaayy--lliikkee hhoossttss aanndd tthheeiirr ssaatteelllliitteess..
TThhee pprrooppoosseedd FFUUVV--bbrriigghhtt QQSSOOss aarree wwiitthhiinn tthhee vviirriiaall rraaddiiuuss ((~~330000 kkppcc)) ooff eeaacchh ssyysstteemm.. AArrmmeedd wwiitthh tthhee
ccoommbbiinnaattiioonn ooff aa ccoommpplleettee ssaatteelllliittee lluummiinnoossiittyy ffuunnccttiioonn ffoorr tthheessee hhoossttss ((MM__VV << --1122)) aanndd tthhee ccoorrrreessppoonnddiinngg
ssaatteelllliitteess'' vveelloocciittiieess,, wwee wwiillll bbee iinn tthhee uunniiqquuee ppoossiittiioonn ttoo ddiirreeccttllyy ccoommppaarree CCGGMM kkiinneemmaattiiccss ttoo tthhaatt ooff tthhee hhoosstt
hhaalloo.. TThhiiss iiss oonnllyy ppoossssiibbllee bbeeccaauussee tthhee ssaatteelllliittee ssyysstteemmss aarree ffuullllyy cchhaarraacctteerriizzeedd aanndd mmaattcchheedd ssiimmuullaattiioonnss aarree
aavvaaiillaabbllee aass aa ppaarrtt ooff tthhee SSAAGGAA pprroojjeecctt.. TThhiiss pprrooppoossaall''ss oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll bbee tthhee fifirrsstt ttoo ccoommppaarree hhaalloo ggaass
kkiinneemmaattiiccss wwiitthh tthhoossee ooff tthhee ddwwaarrff ssaatteelllliittee ppooppuullaattiioonnss,, wwhhiicchh wwiillll aallllooww aasssseessssmmeennttss ooff hhooww mmuucchh ooff tthhee
aabbssoorrppttiioonn sseeeenn iinn mmoorree ddiissttaanntt hhaallooss ccoouulldd aarriissee iinn ssaatteelllliitteess.. TThhee rreellaattiivvee kkiinneemmaattiiccss ooff ssttaarrss aanndd ggaass wwiillll
aallssoo ccoonnssttrraaiinn mmooddeellss ooff hhaalloo ffoorrmmaattiioonn ffrroomm nnuummeerriiccaall ssiimmuullaattiioonnss.. HHeennccee,, tthhiiss pprrooppoossaall wwiillll ooppeenn aa nneeww
wwiinnddooww oonn oouurr uunnddeerrssttaannddiinngg ooff tthhee CCGGMM bbyy ccoommbbiinniinngg aa llaarrggee ggrroouunndd--bbaasseedd eeffffoorrtt wwiitthh tthhee uunniiqquuee FFUUVV
ccaappaabbiilliittiieess  ooff  HHSSTT//CCOOSS..
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
PPllaanneettss  aanndd  PPllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 1155883399
MMaappppiinngg  tthhee  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  tthhee  ppllaanneettaarryy  ddeebbrriiss  aaccccrreetteedd  aaccrroossss  tthhee  ssuurrffaaccee  ooff
tthhee  wwhhiittee  ddwwaarrff  GG2299--3388

OOddeettttee  wwhhiittee TToolloozzaa  CCaassttiilllloo

TThhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  WWaarrwwiicckk
MMeeaassuurriinngg tthhee bbuullkk ccoommppoossiittiioonn ooff eexxoo--ppllaanneettss iiss ccrruucciiaall ffoorr tthhee ddeevveellooppmmeenntt ooff ppllaanneett ffoorrmmaattiioonn tthheeoorriieess,, aanndd
ccuurrrreennttllyy tthhee oonnllyy aavvaaiillaabbllee mmeetthhoodd iiss ssppeeccttrroossccooppyy ooff wwhhiittee ddwwaarrffss aaccccrreettiinngg ppllaanneettaarryy ddeebbrriiss.. TThhee
pphhoottoosspphheerriicc aabbuunnddaanncceess ooff tthheessee wwhhiittee ddwwaarrffss rreeflfleecctt tthhee bbuullkk ccoommppoossiittiioonnss ooff tthhee aaccccrreetteedd ppaarreenntt bbooddiieess,,
eennttiirreellyy aannaallooggoouuss ttoo mmeetteeoorriittee aabbuunnddaannccee ssttuuddiieess.. HHSSTT uullttrraavviioolleett ssppeeccttrroossccooppyy hhaass ppllaayyeedd aa ppiivvoottaall rroollee iinn
tthhiiss fifieelldd,, pprroovviiddiinngg aabbuunnddaannccee mmeeaassuurreemmeennttss ooff mmaannyy eelleemmeennttss iinnaacccceessssiibbllee ffrroomm tthhee ggrroouunndd.. TThhee bbuullkk
ccoommppoossiittiioonnss mmeeaassuurreedd ssoo ffaarr aarree bbrrooaaddllyy ssiimmiillaarr ttoo tthhoossee ffoouunndd iinn tthhee ssoollaarr ssyysstteemm,, ssuuggggeessttiinngg tthhaatt ppllaanneett
ffoorrmmaattiioonn mmaayy bbee aa ffaaiirrllyy uunniiffoorrmm pprroocceessss.. TThhee aaccccuurraaccyy ooff tthhee mmeeaassuurreedd bbuullkk ccoommppoossiittiioonnss rreelliieess oonn tthhee
pphhyyssiiccaallllyy ccoorrrreecctt aannaallyyssiiss ooff tthhee wwhhiittee ddwwaarrff ssppeeccttrroossccooppyy.. HHoowweevveerr,, aallll ssttuuddiieess hhaavvee ssoo ffaarr uusseedd aann
aassssuummppttiioonn tthhaatt rreemmaaiinnss uunntteesstteedd -- tthhaatt tthhee mmeettaallss aarree uunniiffoorrmmllyy ddiissttrriibbuutteedd oovveerr tthhee sstteellllaarr ssuurrffaaccee.. GGiivveenn
aaccccrreettiioonn pprroocceeeeddss vviiaa aa ggeeoommeettrriiccaallllyy tthhiinn ddiisskk,, tthhee vvaalliiddiittyy ooff tthhiiss aassssuummppttiioonn iiss ffaarr ffrroomm oobbvviioouuss.. WWee
pprrooppoossee ddeeeepp CCOOSS ttiimmee--sseerriieess uullttrraavviioolleett ssppeeccttrroossccooppyy ooff GG2299--3388,, tthhee pprroottoottyyppee wwhhiittee ddwwaarrff aaccccrreettiinngg ffrroomm aa
ddeebbrriiss ddiisskk.. GG2299--2288 uunnddeerrggooeess nnoonn--rraaddiiaall ppuullssaattiioonnss,, wwhhiicchh hheeaatt llooccaalliizzeedd rreeggiioonnss oonn iittss ssuurrffaaccee tthhaatt ccaann
bbrriieeflflyy ddoommiinnaattee tthhee flfluuxx ooff tthhee ssttaarr.. AA ssppeeccttrruumm oobbttaaiinneedd dduurriinngg ssuucchh aa hheeaattiinngg eevveenntt rreeflfleeccttss tthhee
aabbuunnddaanncceess ooff aa ssmmaallll ppaattcchh oonn tthhee wwhhiittee ddwwaarrff ssuurrffaaccee.. WWee wwiillll aannaallyyzzee aa ssuufffificciieennttllyy llaarrggee nnuummbbeerr ooff ppuullsseess
ttoo aaccccuurraatteellyy mmaapp tthhee ddiissttrriibbuuttiioonn ooff mmeettaallss aaccrroossss tthhee eennttiirree ssuurrffaaccee ooff GG2299--3388.. OOuurr rreessuullttss wwiillll bbee uusseedd ttoo
iimmpprroovvee  tthhee  mmooddeelllliinngg  ooff  ddeebbrriiss--aaccccrreettiinngg  wwhhiittee  ddwwaarrffss,,  aanndd  lleeaadd  ttoo  mmoorree  rreelliiaabbllee  bbuullkk  ccoommppoossiittiioonnss..
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CCyyccllee  2277  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: SSNNAAPP
SStteellllaarr  PPooppuullaattiioonnss

IIDD:: 1155992222

EEvveerryy  KKnnoowwnn  NNeeaarrbbyy  GGaallaaxxyy

RR.. TTuullllyy

UUnniivveerrssiittyy  ooff  HHaawwaaiiii

RRoouugghhllyy 7755%% ooff kknnoowwnn ggaallaaxxiieess ccoonnfifirrmmeedd oorr ssuussppeecctteedd ttoo lliiee wwiitthhiinn 1100 MMppcc hhaavvee bbeeeenn oobbsseerrvveedd bbyy HHSSTT
ssuufffificciieennttllyy ttoo rreessoollvvee tthhee bbrriigghhtteesstt ssttaarrss,, bbuuiilldd aa ccoolloorr--mmaaggnniittuuddee ddiiaaggrraamm,, aanndd ddeetteerrmmiinnee aa ddiissttaannccee ffrroomm tthhee
mmaaggnniittuuddee ooff tthhee ttiipp ooff tthhee rreedd ggiiaanntt bbrraanncchh.. IItt wwoouulldd ttaakkee oobbsseerrvvaattiioonnss ooff 115533 aaddddiittiioonnaall ttaarrggeettss ttoo hhaavvee aa
ccoommpplleettee ssaammppllee ooff AALLLL ssuussppeecctteedd ggaallaaxxiieess wwiitthhiinn 1100 MMppcc.. TThhee nneecceessssaarryy iinnffoorrmmaattiioonn ccaann bbee aaccqquuiirreedd aatt tthhee
rraattee ooff oonnee oorrbbiitt ppeerr ccaannddiiddaattee.. AA ccoommpplleettee ssaammppllee wwoouulldd pprroovviiddee aa vvaalluuaabbllee aarrcchhiivvaall rreeccoorrdd ooff tthhee vvaasstt
mmaajjoorriittyy ooff ssttaarrss wwiitthhiinn 1100 MMppcc wwiitthh MM__II << --33.. TThheerree wwoouulldd bbee iinnffoorrmmaattiioonn oonn tthhee sstteellllaarr ccoonntteenntt ooff aallll
mmaannnneerr ooff ggaallaaxxiieess,, iinn aallll mmaannnneerr ooff eennvviirroonnmmeennttss.. TThheerree wwoouulldd bbee rroobbuusstt ccoonnssttiittuuttiioonn ooff ggrroouuppss.. TThheerree
wwoouulldd bbee cclleeaarr ddeefifinniittiioonn ooff llooccaall ssttrruuccttuurree aanndd flfloowwss.. AA ssnnaapp pprrooggrraamm wwiillll nnoott iinn iittsseellff rreessuulltt iinn ccoommpplleettiioonn ooff
ssuucchh  aa  ssaammppllee  bbuutt  iitt  ggiivveess  aa  wwaayy  ffoorrwwaarrdd  ttoowwaarrdd  tthhee  uullttiimmaattee  ggooaall  wwiitthh  mmiinniimmaall  iimmppaacctt  oonn  HHSSTT  rreessoouurrcceess..
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CCyyccllee  2277  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
MMaassssiivvee  BBllaacckk  HHoolleess  AAnndd  TThheeiirr  HHoosstt  GGaallaaxxiieess

IIDD:: 1155995577
IImmaaggiinngg  tthhee  SSiizzee  ooff  aa  QQuuaassaarr  BBAALLRR  wwiitthh  SSyynntthheessiizzeedd  HHSSTT--AACCSS--SSBBCC  NNaarrrrooww
PPaassssbbaannddss

DDaavviidd TTuurrnnsshheekk

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPiittttssbbuurrgghh
MMooddeerrnn iinnddiirreecctt aatttteemmppttss ttoo ccoonnssttrraaiinn qquuaassaarr bbrrooaadd aabbssoorrppttiioonn lliinnee rreeggiioonn ((BBAALLRR)) ssiizzeess hhaavvee rreessuulltteedd iinn
ssiiggnniifificcaannttllyy ddiissccrreeppaanntt rreessuullttss.. TThhee vvaarriioouuss mmooddeellss ooff tthhee BBAALLRR aarree ccoonnssiisstteenntt wwiitthh aa llaarrggee rraannggee ooff ssiizzee
ssccaalleess.. SSoommee mmooddeellss,, ssuucchh aass tthhee aaccccrreettiioonn ddiisskk wwiinndd mmooddeell,, pprreeddiicctt ssiizzee ssccaalleess << 11 ppcc.. MMooddeellss ooff ttiimmee
vvaarriiaabbiilliittyy iinn ssoommee oobbsseerrvveedd BBAALL pprroofifilleess ppllaaccee ssiizzee ssccaalleess uupp ttoo 1100 ppcc.. HHoowweevveerr,, ootthheerr oobbsseerrvvaattiioonnss,, uussiinngg
eexxcciitteedd--ssttaattee fifinnee--ssttrruuccttuurree aabbssoorrppttiioonn lliinneess ttoo ddeetteerrmmiinnee BBAALLRR ddeennssiittiieess iinn pphhoottooiioonniizzaattiioonn mmooddeellss,, iinnddiiccaattee
tthhaatt ssoommee BBAALLRRss mmuusstt hhaavvee ssiizzee ssccaalleess >> 550000 ppcc aanndd ssoommeettiimmeess mmuucchh llaarrggeerr.. TThheerree aarree nnoo fifirrmm ccoonncclluussiioonnss
bbaasseedd oonn ddiirreecctt oobbsseerrvvaattiioonn.. IImmppoorrttaannttllyy,, tthhee UUVV rreessoonnaannccee lliinneess ggiivviinngg rriissee ttoo tthhee BBAALLss wwiillll ssccaatttteerr cceennttrraall
lliigghhtt aanndd ccaauussee aann eemmiissssiioonn ccoommppoonneenntt ttoo aappppeeaarr oonn tthhee lloonngg wwaavveelleennggtthh ssiiddee ooff aa BBAALL.. TThhee iinntteennssiittyy ooff tthhee
ssccaatttteerreedd lliigghhtt eemmiissssiioonn ddeeppeennddss oonn tthhee oouuttflflooww vveelloocciittyy eexxtteenntt,, ccoovveerriinngg ffaaccttoorr,, aanndd aammoouunntt ooff iinntteerriioorr lliigghhtt
aavvaaiillaabbllee  ttoo  ssccaatttteerr..

IIff tthhee BBAALLRR iiss aass llaarrggee aass ssoommee rreessuullttss ssuuggggeesstt,, tthheenn hhiigghh ssppaattiiaall rreessoolluuttiioonn UUVV iimmaaggiinngg ccaann rreessoollvvee tthhee BBAALLRR
aatt llooww rreeddsshhiifftt ((zz << 00..22)).. WWee pprrooppoossee iimmaaggiinngg oobbsseerrvvaattiioonnss ooff 00775599++665511 ((zz == 00..1144)) wwiitthh tthhrreeee HHSSTT--AACCSS--SSBBCC
lloonnggppaassss fifilltteerrss tthhaatt wwiillll aallllooww uuss ttoo ssyynntthheessiizzee nnaarrrrooww ppaassssbbaannddss aanndd sseeaarrcchh ffoorr rreessoollvveedd ssccaatttteerreedd bbrrooaadd
eemmiissssiioonn,, eessppeecciiaallllyy eemmaannaattiinngg iinn tthhee NNVV bbrrooaadd eemmiissssiioonn lliinnee dduuee ttoo ssccaatttteerriinngg ooff iinnnneerr LLyymmaann--aallpphhaa bbrrooaadd
eemmiissssiioonn.. WWee wwiillll bbee aabbllee ttoo ddeetteecctt ssccaatttteerreedd eemmiissssiioonn ffrroomm iittss BBAALL oouuttflflooww ddoowwnn ttoo aa ssccaallee ooff 116600 ppcc.. TThhiiss
hhaass nneevveerr bbeeeenn ttrriieedd.. AA ppoossiittiivvee rreessuulltt wwiillll bbee bbrreeaakktthhrroouugghh iinn uunnddeerrssttaannddiinngg tthhee BBAALLRR.. AAnnyy oouuttccoommee wwiillll
ccoonnssttrraaiinn  mmooddeellss  aanndd  ccoonnnneeccttiioonnss  bbeettwweeeenn  BBAALL  oouuttflfloowwss  aanndd  AAGGNN  ffeeeeddbbaacckk..
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CCyyccllee  2277  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  IIGGMM

IIDD:: 1155885500
AAnn  aaccccuurraattee  aaggee  ffoorr  tthhee  eenniiggmmaattiicc  ggaallaaxxyy  NNGGCC11005522--DDFF22

PPiieetteerr vvaann  DDookkkkuumm

YYaallee  UUnniivveerrssiittyy
TThhee ggaallaaxxyy NNGGCC11005522--DDFF22 hhaass bbeeeenn tthhee ssuubbjjeecctt ooff iinntteennssee ddeebbaattee iinn tthhee lliitteerraattuurree.. NNoott oonnllyy ddooeess iitt sseeeemm ttoo
hhaavvee aa vveerryy llooww ddaarrkk mmaatttteerr ccoonntteenntt,, iitt aallssoo hhaass aa ppeeccuulliiaarr ppooppuullaattiioonn ooff vveerryy bbrriigghhtt gglloobbuullaarr cclluusstteerrss tthhaatt
mmaakkee uupp 33%% ooff tthhee ttoottaall lliigghhtt.. AA cceennttrraall qquueessttiioonn iiss wwhheenn tthhee ggaallaaxxyy aanndd iittss uunnuussuuaall gglloobbuullaarr cclluusstteerrss wweerree
ffoorrmmeedd.. TThhee bbeesstt ccoonnssttrraaiinnttss hhaavvee ccoommee ffrroomm ooppttiiccaall ssppeeccttrroossccooppyy ooff tthhee bbrriigghhtt gglloobbuullaarr cclluusstteerrss.. TThhee
cclluusstteerrss hhaavvee aa mmeettaalllliicciittyy ooff [[FFee//HH]]==--11..44 aanndd aann aappppaarreenntt aaggee ooff 99 GGyyrr,, ccoonnssiisstteenntt wwiitthh ccoonnssttrraaiinnttss oonn tthhee
mmeettaalllliicciittyy aanndd aaggee ooff tthhee ddiiffffuussee lliigghhtt.. HHoowweevveerr,, tthheessee aaggee mmeeaassuurreemmeennttss aarree oonnllyy lloowweerr lliimmiittss,, dduuee ttoo tthhee
uunnkknnoowwnn ccoonnttrriibbuuttiioonn ooff bblluuee hhoorriizzoonnttaall bbrraanncchh ((BBHHBB)) ssttaarrss ttoo tthhee iinntteeggrraatteedd lliigghhtt.. IIff tthhee BBHHBB bbrraanncchh iiss aass
ssttrroonngg aass iinn MMiillkkyy WWaayy gglloobbuullaarr cclluusstteerrss ooff tthhee ssaammee mmeettaalllliicciittyy,, tthhee ttrruuee aaggee ooff tthhee gglloobbuullaarr cclluusstteerrss,, aanndd tthhee
ggaallaaxxyy,, ccoouulldd bbee 1133 GGyyrr -- pprreeddaattiinngg tthhee ffoorrmmaattiioonn ooff tthhee mmaassssiivvee eelllliippttiiccaall ggaallaaxxyy NNGGCC11005522.. TThhee oobbjjeeccttiivvee ooff
tthhiiss pprrooppoossaall iiss ttoo mmeeaassuurree tthhee ccoonnttrriibbuuttiioonn ooff hhoott ssttaarrss ttoo tthhee iinntteeggrraatteedd lliigghhtt bbyy oobbttaaiinniinngg FF222255WW UUVV
iimmaaggiinngg ooff NNGGCC11005522--DDFF22 aanndd iittss gglloobbuullaarr cclluusstteerrss wwiitthh UUVVIISS.. TThhee FF222255WW--FF881144WW ccoolloorr iiss sseennssiittiivvee ttoo hhoott
ssttaarrss aanndd bbrreeaakkss tthhee ddeeggeenneerraaccyy bbeettwweeeenn aaggee aanndd tthhee ssttrreennggtthh ooff tthhee BBHHBB.. TThhiiss mmeeaassuurreemmeenntt wwiillll ppiinn ddoowwnn
tthhee ffoorrmmaattiioonn eeppoocchh ooff tthhee ggaallaaxxyy,, ccuurrrreennttllyy oonnllyy ccoonnssttrraaiinneedd ttoo bbee aatt lleeaasstt ~~99 GGyyrr aaggoo;; ddeetteerrmmiinnee wwhheetthheerr
tthhee gglloobbuullaarr cclluusstteerrss aallll hhaavvee iiddeennttiiccaall UUVV pprrooppeerrttiieess oorr sshhooww vvaarriiaattiioonn iinn tthheeiirr FF222255WW--FF881144WW ccoolloorrss lliikkee
lluummiinnoouuss MMiillkkyy WWaayy cclluusstteerrss;; aanndd tteesstt tthhee hhyyppootthheessiiss tthhaatt aa ssiiggnniifificcaanntt ffrraaccttiioonn ooff tthhee ddiiffffuussee lliigghhtt ccoommeess ffrroomm
ddiissrruupptteedd  gglloobbuullaarr  cclluusstteerrss..
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  IIGGMM

IIDD:: 1155885511
DDeeeepp  iimmaaggiinngg  aanndd  aa  TTRRGGBB  ddiissttaannccee  ffoorr  tthhee  ddaarrkk  mmaatttteerr  ddeefificciieenntt  ggaallaaxxyy
NNGGCC11005522--DDFF22

PPiieetteerr vvaann  DDookkkkuumm

YYaallee  UUnniivveerrssiittyy
TThhee ggaallaaxxyy NNGGCC11005522--DDFF22 hhaass bbeeeenn tthhee ttooppiicc ooff iinntteennssee ddeebbaattee ssiinnccee iitt wwaass aannnnoouunncceedd iinn MMaarrcchh 22001188,, wwiitthh
3333 ppaappeerrss hhaavviinngg bbeeeenn wwrriitttteenn oonn iitt iinn tthhee ppaasstt ttwweellvvee mmoonntthhss.. IItt aappppeeaarrss ttoo hhaavvee aann uunnpprreecceeddeenntteedd
ppooppuullaattiioonn ooff lluummiinnoouuss gglloobbuullaarr cclluusstteerrss aanndd aann uunnpprreecceeddeenntteedd llooww ddaarrkk mmaatttteerr ffrraaccttiioonn.. TThhee iinntteerrpprreettaattiioonn iiss
ccrriittiiccaallllyy ddeeppeennddeenntt oonn iittss ddiissttaannccee.. IInniittiiaall ssttuuddiieess ffoouunndd aa ddiissttaannccee ooff 1199 MMppcc ffrroomm ssuurrffaaccee bbrriigghhttnneessss
flfluuccttuuaattiioonnss,, bbuutt iitt hhaass bbeeeenn ssuuggggeesstteedd tthhaatt tthhee ggaallaaxxyy ccoouulldd bbee ssiiggnniifificcaannttllyy cclloosseerr.. AAllmmoosstt aallll iittss pprrooppeerrttiieess
aarree ddiissttaannccee--ddeeppeennddeenntt,, aanndd ffoorr DD~~1133 MMppcc iitt iiss nnoott ppaarrttiiccuullaarrllyy uunnuussuuaall.. TThhiiss pprrooppoossaall rreeqquueessttss ddeeeepp HHSSTT
iimmaaggiinngg ttoo uunnaammbbiigguuoouussllyy mmeeaassuurree tthhee ddiissttaannccee ttoo NNGGCC11005522--DDFF22 ffrroomm tthhee ttiipp ooff tthhee rreedd ggiiaanntt bbrraanncchh
((TTRRGGBB)).. WWiitthh 2200++2200 oorrbbiittss ((1199++1199 rreeqquueesstteedd aanndd 11++11 eexxiissttiinngg)) ooff FF881144WW++FF660066WW iimmaaggiinngg tthhee TTRRGGBB ccaann bbee
rreelliiaabbllyy ddeetteecctteedd oouutt ttoo DD~~2200 MMppcc,, pprroovviiddiinngg aa ddiissttaannccee wwiitthh aann uunncceerrttaaiinnttyy ooff ~~55%%.. AAddddiittiioonnaall sscciieennccee ggooaallss
iinncclluuddee aa mmeeaassuurreemmeenntt ooff tthhee mmoorrpphhoollooggyy ooff tthhee ggaallaaxxyy aatt llaarrggee rraaddiiii ffrroomm ssttaarr ccoouunnttss,, aann iinnvveessttiiggaattiioonn ooff
ttiiddaall ssttrreeaammss tthhaatt mmaayy bbee aassssoocciiaatteedd wwiitthh tthhee bbrriigghhtt gglloobbuullaarr cclluusstteerrss,, aanndd aa sseeaarrcchh ffoorr ddiissttaanntt gglloobbuullaarr
cclluusstteerrss  iinn  ppaarraalllleell  UUVVIISS  fifieellddss..
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TTeessttiinngg  IIMMFF  vvaarriiaattiioonn  iinn  eelllliippttiiccaall  ggaallaaxxiieess  uussiinngg  cchhrroommoosspphheerriicc  aaccttiivviittyy  ooff  MM
ddwwaarrffss

PPiieetteerr vvaann  DDookkkkuumm

YYaallee  UUnniivveerrssiittyy
TThhee qquueessttiioonn wwhheetthheerr tthhee sstteellllaarr iinniittiiaall mmaassss ffuunnccttiioonn ((IIMMFF)) iiss uunniivveerrssaall iiss ssttiillll uunnrreessoollvveedd.. PPeerrhhaappss tthhee mmoosstt
ppeerrssiisstteenntt ccllaaiimmss ffoorr IIMMFF vvaarriiaattiioonn hhaavvee ccoommee ffrroomm ssttuuddiieess ooff tthhee cceenntteerrss ooff eelllliippttiiccaall ggaallaaxxiieess:: sseevveerraall lliinneess ooff
eevviiddeennccee ssuuggggeesstt tthhaatt tthhee IIMMFF iiss bboottttoomm--hheeaavvyy iinn tthhoossee rreeggiioonnss ccoommppaarreedd ttoo tthhee IIMMFF ooff tthhee MMiillkkyy WWaayy.. HHeerree
wwee pprrooppoossee ttoo tteesstt tthhiiss bbyy sseeaarrcchhiinngg ffoorr tthhee ffaarr UUVV eemmiissssiioonn lliinneess aassssoocciiaatteedd wwiitthh cchhrroommoosspphheerriicc aaccttiivviittyy oonn
tthhee ssuurrffaacceess ooff ssttaarrss.. BByy oobbsseerrvviinngg ttwwoo ggaallaaxxiieess wwiitthh vveerryy ssiimmiillaarr pprrooppeerrttiieess bbuutt ddiiffffeerreenntt ccllaaiimmeedd IIMMFFss wwee wwiillll
ddoo aa ddiiffffeerreennttiiaall eexxppeerriimmeenntt:: wwee eexxppeecctt ttoo sseeee UUVV lliinneess iinn NNGGCC11440077,, wwhhiicchh hhaass bbeeeenn ccllaaiimmeedd ttoo hhaavvee aann
eexxcceessss ooff MM ddwwaarrffss ooff aa ffaaccttoorr ooff 1100,, bbuutt nnoott iinn tthhee ccoonnttrrooll ggaallaaxxyy NNGGCC22669955.. AAnn aannaallyyssiiss ooff tthhee HH++KK lliinnee
rreeggiioonn ooff tthhee ttwwoo ggaallaaxxiieess iiss ccoonnssiisstteenntt wwiitthh tthhiiss hhyyppootthheessiiss bbuutt nnoott ccoonncclluussiivvee.. TThhiiss pprrooppoossaall hhaass rriisskk:: tthhee
ssttrreennggtthhss ooff UUVV ffeeaattuurreess iinn MM ddwwaarrffss iinn eelllliippttiiccaall ggaallaaxxiieess hhaavvee nneevveerr bbeeeenn mmeeaassuurreedd,, aanndd wwee mmaayy ddeetteecctt
nnootthhiinngg iinn bbootthh ggaallaaxxiieess.. HHoowweevveerr,, aa ddeetteeccttiioonn ooff tthhee UUVV lliinneess ccoouulldd pprroovviiddee vveerryy ssttrroonngg eevviiddeennccee ffoorr IIMMFF
vvaarriiaattiioonn ((iiff tthhee lliinneess aarree sseeeenn iinn NNGGCC11440077 bbuutt nnoott iinn NNGGCC22669955)) oorr aaggaaiinnsstt iitt ((iiff tthhee lliinneess aarree eeqquuaallllyy ssttrroonngg
iinn  bbootthh  ggaallaaxxiieess))..
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DDiidd  SSNN  22001177eeiinn  AArriissee  FFrroomm  AA  VVeerryy  MMaassssiivvee  SSttaarr??

SScchhuuyylleerr VVaann  DDyykk

CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy
SSNN 22001177eeiinn iinn NNGGCC 33993388 rreepprreesseennttss tthhee fifirrsstt--eevveerr ccaassee iinn wwhhiicchh aa ccrreeddiibbllee pprrooggeenniittoorr ccaannddiiddaattee hhaass bbeeeenn
iiddeennttiififieedd ffoorr aa TTyyppee IIcc ssuuppeerrnnoovvaa,, aafftteerr nneeaarrllyy ttwwoo ddeeccaaddeess ooff sseeaarrcchhiinngg ffoorr ssuucchh pprrooggeenniittoorrss.. TThhee ccaannddiiddaattee
wwaass iissoollaatteedd iinn pprree--eexxpplloossiioonn aarrcchhiivvaall HHSSTT WWFFPPCC22 iimmaaggiinngg ooff tthhee hhoosstt ggaallaaxxyy ffrroomm 22000077.. AAlltthhoouugghh tthhee hhoosstt
ggaallaaxxyy ddiissttaannccee aanndd lliinnee--ooff--ssiigghhtt eexxttiinnccttiioonn ttoo tthhee pprrooggeenniittoorr ccaannddiiddaattee aarree nnoott kknnoowwnn wweellll,, tthhee eevviiddeennccee
ppooiinnttss ttoo tthhee ccaannddiiddaattee bbeeiinngg vveerryy bblluuee,, aanndd tthheerreeffoorree hhoott,, aanndd aallssoo qquuiittee lluummiinnoouuss.. TThhee iinnffeerreennccee ffrroomm tthheessee
pprrooppeerrttiieess iiss tthhaatt tthhee pprrooggeenniittoorr wwoouulldd hhaavvee ttoo bbee vveerryy mmaassssiivvee,, aatt >>4455 ssoollaarr mmaasssseess,, wwhheetthheerr aa ssiinnggllee ssttaarr
oorr aa mmeemmbbeerr ooff aa bbiinnaarryy ssyysstteemm.. SSuucchh aa hhiigghh mmaassss iiss aa ccoonnuunnddrruumm,, ggiivveenn tthhaatt tthhee ssuuppeerrnnoovvaa eejjeeccttaa mmaassss
iinnffeerrrreedd ffrroomm oobbsseerrvvaattiioonnss ooff tthhee ootthheerrwwiissee--nnoorrmmaall SSNN 22001177eeiinn iiss aabboouutt 11 ssoollaarr mmaassss,, mmoorree ccoonnssiisstteenntt wwiitthh
eexxppeeccttaattiioonnss iiff tthhee pprrooggeenniittoorr wweerree ooff ssiiggnniifificcaannttllyy lloowweerr mmaassss.. AAlltteerrnnaattiivvee eexxppllaannaattiioonnss iinncclluuddee tthhaatt tthhee
ccaannddiiddaattee iiss aa bblluuee ccoommppaacctt sstteellllaarr cclluusstteerr,, ooff wwhhiicchh tthhee pprrooggeenniittoorr mmaayy hhaavvee bbeeeenn aa mmeemmbbeerr,, oorr tthhaatt tthhee
pprrooggeenniittoorr hhaadd nnoo pphhyyssiiccaall ccoonnnneeccttiioonn wwhhaattssooeevveerr ttoo tthhee ccaannddiiddaattee,, bbuutt wwaass jjuusstt ssiittuuaatteedd wwiitthhiinn iittss PPSSFF.. WWee
pprrooppoossee ttoo rreeiimmaaggee tthhee SSNN ssiittee wwiitthh WWFFCC33//UUVVIISS ttoo ddeetteerrmmiinnee wwhheetthheerr tthhee ccaannddiiddaattee hhaass vvaanniisshheedd ccoommpplleetteellyy,,
iinnddiiccaattiinngg tthhaatt iitt wwaass tthhee aaccttuuaall pprrooggeenniittoorr,, wwhhiicchh wwoouulldd bbee aassttoouunnddiinngg aanndd ppootteennttiiaallllyy ggaammee--cchhaannggiinngg;; oorr,,
wwhheetthheerr tthhee ccaannddiiddaattee ppeerrssiissttss,, eeiitthheerr uunncchhaannggeedd iinn bbrriigghhttnneessss oorr ddiimmmmeedd ssoommeewwhhaatt ffrroomm iittss pprree--SSNN ssttaattee
dduuee ttoo tthhee ddeemmiissee ooff tthhee rreeaall,, uunnsseeeenn pprrooggeenniittoorr.. SSNN 22001177eeiinn sshhoouulldd hhaavvee ffaaddeedd ssuufffificciieennttllyy bbyy CCyyccllee 2277.. TThhee
SSNN  22001177eeiinn  pprrooggeenniittoorr  ccaannddiiddaattee  iiss  ccuurrrreennttllyy  tthhee  mmoosstt  iinnttrriigguuiinngg  aanndd  ccoommppeelllliinngg  ssuucchh  oobbjjeecctt  ffoorr  ssttuuddyy..
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GGaallaaxxiieess  aanndd  tthhee  IIGGMM

IIDD:: 1155992233
GGrraavviittaattiioonnaall  lleennssiinngg  bbyy  fifieelldd  hhaallooss::  aa  cclleeaann  tteesstt  ooff  ddaarrkk  mmaatttteerr  mmooddeellss

SSiimmoonnaa VVeeggeettttii

MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroopphhyyssiikk
TThhee CCoolldd DDaarrkk MMaatttteerr ((CCDDMM)) mmooddeell ffoorr ggaallaaxxyy ffoorrmmaattiioonn iiss ccuurrrreennttllyy tthhee mmoosstt ssuucccceessssffuull aatt rreepprroodduucciinngg aa
llaarrggee vvaarriieettyy ooff oobbsseerrvvaattiioonnss,, bbuutt iitt rreemmaaiinnss llaarrggeellyy uunntteesstteedd iinn tthhee nnoonn--lliinneeaarr ssuubb--ggaallaaccttiicc rreeggiimmee.. AA cclleeaarr
pprreeddiiccttiioonn ooff tthhiiss mmooddeell iiss tthhaatt aa ssiiggnniifificcaanntt nnuummbbeerr ooff llooww--mmaassss hhaallooss sshhoouulldd ppooppuullaattee aannyy lliinnee--ooff--ssiigghhtt.. AAss
mmoosstt ooff tthheessee oobbjjeeccttss aarree eexxppeecctteedd ttoo bbee ccoommpplleetteellyy ddaarrkk,, ssttrroonngg ggrraavviittaattiioonnaall lleennssiinngg pprroovviiddeess aa uunniiqquuee
cchhaannnneell ttoo ddeetteecctt tthheemm aanndd ddeetteerrmmiinnee tthhee pprrooppeerrttiieess ooff ddaarrkk mmaatttteerr bbyy ccoonnssttrraaiinniinngg tthhee hhaalloo--mmaassss ffuunnccttiioonn aatt
tthhee llooww--mmaassss eenndd.. HHoowweevveerr,, tthhee aavvaaiillaabbllee ddaattaa ffoorr kknnoowwnn ggrraavviittaattiioonnaall lleennss ssyysstteemmss ccuurrrreennttllyy llaacckk tthhee
sseennssiittiivviittyy  ttoo  pprroobbee  tthhee  hhaalloo  mmaassss  ffuunnccttiioonn  aatt  tthhee  rreeggiimmee  wwhheerree  ddiiffffeerreenntt  ddaarrkk  mmooddeellss  ssiiggnniifificcaannttllyy  ddiiffffeerr..

TThhiiss pprrooppoossaall rreeqquueessttss 2277 oorrbbiittss ttoo rree--oobbsseerrvvee aa ccaarreeffuullllyy sseelleecctteedd ssaammppllee ooff 1111 hhiigghhllyy mmaaggnniififieedd ggrraavviittaattiioonnaall
aarrccss//rriinnggss.. TThhee hhiigghh rreeddsshhiifftt ((zz ~~ 22--33)) ooff tthhee uuvv--bbrriigghhtt bbaacckkggrroouunndd ggaallaaxxiieess wwiillll aallllooww tthhee ddaarrkk mmaatttteerr
ddiissttrriibbuuttiioonn iinn tthhee nnoonn--lliinneeaarr rreeggiimmee ttoo bbee pprroobbeedd oovveerr aa ssiizzeeaabbllee lliinnee--ooff--ssiigghhtt vvoolluummee.. AA ppuubblliisshheedd aannaallyyssiiss ooff
tthhee ssiinnggllee--oorrbbiitt iimmaaggiinngg ffoorr tthheessee lleennsseess ddooeess nnoott ddeetteecctt aannyy llooww mmaassss hhaallooss.. GGiivveenn tthhee eexxppeeccttaattiioonn vvaalluuee iiss 11
++//--11,, tthhiiss rreessuulltt iiss ((jjuusstt)) ccoonnssiisstteenntt wwiitthh CCDDMM.. HHoowweevveerr,, ggiivveenn tthhee llooww eexxppeeccttaattiioonn vvaalluuee,, ffuurrtthheerr oobbsseerrvvaattiioonnss
aarree rreeqquuiirreedd ttoo tteesstt tthhee rroobbuussttnneessss ooff tthhiiss rreessuulltt.. SSiimmuullaattiioonnss pprreeddiicctt tthhaatt 99++//--33 llooww--mmaassss hhaallooss wwiillll bbee
ddeetteecctteedd iinn tthhee hhiigghheerr ssiiggnnaall--ttoo--nnooiissee rraattiioo ddaattaasseett rreeqquueesstteedd hheerree,, ffoorr aa CCDDMM UUnniivveerrssee.. AA nnuullll--ddeetteeccttiioonn ffrroomm
tthheessee  nneeww  ddaattaa  wwiillll,,  tthheerreeffoorree,,  rruullee  oouutt  tthhee  CCDDMM  mmooddeell  ffoorr  ddaarrkk  mmaatttteerr  aatt  mmoorree  tthhaann  tthhee  33  ssiiggmmaa  lleevveell..
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FFiirrsstt--ttiimmee  ddiirreecctt  iimmaaggiinngg  ooff  nneewwbboorrnn  ssttaarrss  wwiitthhiinn  aa  ggaallaaccttiicc  oouuttflflooww

GGiiaaccoommoo VVeennttuurrii

PPoonnttiifificciiaa  UUnniivveerrssiiddaadd  CCaattoolliiccaa  ddee  CChhiillee
RReecceenntt mmooddeellss pprreeddiicctt tthhaatt ssttaarr ffoorrmmaattiioonn ccaann ooccccuurr ddiirreeccttllyy wwiitthhiinn ggaallaaccttiicc oouuttflfloowwss,, eeiitthheerr iinn aaccttiivvee oorr ssttaarr--
ffoorrmmiinngg ggaallaaxxiieess.. TTeennttaattiivvee oobbsseerrvvaattiioonnaall eevviiddeennccee ooff ssuucchh pphheennoommeennoonn hhaass bbeeeenn rreecceennttllyy ffoouunndd iinn aann AAGGNN
aanndd iinn aa ffeeww MMaaNNGGAA ggaallaaxxiieess bbaasseedd oonn tthhee oobbsseerrvveedd eexxcciittaattiioonn ooff tthhee iioonniizzeedd ggaass iinn tthhee oouuttflflooww.. HHoowweevveerr,, wwee
aarree ssttiillll mmiissssiinngg aa ddiirreecctt ddeetteeccttiioonn ooff tthhee ccoonnttiinnuuuumm eemmiissssiioonn ffrroomm tthhee nneewwbboorrnn ssttaarrss.. TThhaannkkss ttoo tthhee
uunnpprreecceeddeenntteedd ccaappaabbiilliittiieess ooff MMUUSSEE aatt VVLLTT,, wwee hhaavvee ffoouunndd tteennttaattiivvee ssppeeccttrroossccooppiicc eevviiddeennccee ooff ssttaarr ffoorrmmaattiioonn
ooccccuurrrriinngg wwiitthhiinn tthhee oouuttflflooww iinn tthhee nneeaarrbbyy ssttaarr--ffoorrmmiinngg ggaallaaxxyy NNGGCC 66881100.. WWee pprrooppoossee ttoo iimmaaggee NNGGCC 66881100 iinn
tthhee FFUUVV bbaanndd wwiitthh HHSSTT AACCSS//SSBBCC ttoo ddeetteecctt,, ffoorr tthhee fifirrsstt ttiimmee,, tthhee ddiirreecctt eemmiissssiioonn ffrroomm yyoouunngg OOBB ssttaarrss iinn tthhee
oouuttflflooww  pprroovviiddiinngg  ddiirreecctt  aanndd  ccoonncclluussiivvee  eevviiddeennccee  ooff  tthhiiss  nneeww  ssttaarr  ffoorrmmaattiioonn  mmooddee..
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AA  gglloobbaall  vviieeww  ooff  tthhee  UUVV  rreesstt--ffrraammee  pprrooppeerrttiieess  ooff  aa  ssttaarr--ffoorrmmiinngg  ggaallaaxxyy  aatt  zz~~66::
tthhee  aabbssoorrppttiioonn  lliinneess,,  tthhee  llyymmaann--aallpphhaa  eemmiissssiioonn  aanndd  tthhee  ccoonnttiinnuuuumm..

SSuussaannnnaa VVeerrggaannii

OObbsseerrvvaattooiirree  ddee  PPaarriiss  --  SSeeccttiioonn  ddee  MMeeuuddoonn
TThhee cchhaarraacctteerriizzaattiioonn ooff ssttaarr--ffoorrmmiinngg ggaallaaxxiieess iimmppaaccttiinngg ccoossmmiicc rreeiioonniizzaattiioonn iiss oonnee ooff tthhee pprriimmaarryy sscciieennttiifificc
ddrriivveerrss ooff ffuuttuurree ssppaaccee aanndd ggrroouunndd mmiissssiioonnss.. WWiitthh tthhee hheellpp ooff ddeeeepp fifieellddss,, ccuurrrreennttllyy wwee ccaann ssttuuddyy rroouuttiinneellyy
tthheeiirr uullttrraavviioolleett ((UUVV)) ccoonnttiinnuuuumm aanndd LLyymmaann--aallpphhaa eemmiissssiioonn.. HHoowweevveerr,, ttoo aacccceessss tthhee pprrooppeerrttiieess ooff tthheeiirr
iinntteerrsstteellllaarr  mmeeddiiuumm  ((IISSMM))  aabbssoorrbbiinngg  ggaass  iiss  eexxttrreemmeellyy  ddiifffificcuulltt..
TThhee hhoosstt ggaallaaxxyy ooff tthhee lloonngg ggaammmmaa--rraayy bbuurrsstt GGRRBB113300660066AA aatt zz~~66 iiss tthhee oonnllyy vveerryy hhiigghh--rreeddsshhiifftt ggaallaaxxyy ffoorr
wwhhiicchh tthhee LLyymmaann--aallpphhaa eemmiissssiioonn,, tthhee ccoonnttiinnuuuumm aanndd tthhee IISSMM ggaass aabbssoorrppttiioonn aarree ddeetteecctteedd.. TThhaannkkss ttoo tthhee
aabbssoorrppttiioonn lliinneess pprreesseenntt iinn tthhee GGRRBB aafftteerrggllooww ssppeeccttrruumm,, iitt wwaass ppoossssiibbllee ttoo ddeetteerrmmiinnee tthhee nneeuuttrraall hhyyddrrooggeenn
ccoonntteenntt,,  tthhee  mmeettaalllliicciittyy  aanndd  dduusstt  ddeepplleettiioonn  ooff  tthhee  hhoosstt  ggaallaaxxyy  IISSMM  aalloonngg  tthhee  GGRRBB  lliinnee  ooff  ssiigghhtt..  
AAtt hhiigghh rreeddsshhiifftt,, lloonngg GGRRBBss aarree tthhoouugghhtt ttoo bbee aassssoocciiaatteedd wwiitthh tthhee bbuullkk ooff ssttaarr--ffoorrmmiinngg ggaallaaxxiieess.. TThheerreeffoorree
GGRRBB113300660066AA pprroovviiddeess aa uunniiqquuee gglloobbaall vviieeww oonn tthhee UUVV pprrooppeerrttiieess ooff aa ttyyppiiccaall ffaaiinntt hhiigghh--rreeddsshhiifftt ssttaarr ffoorrmmiinngg
ggaallaaxxyy.. IInnddeeeedd iittss LLyymmaann--aallpphhaa lluummiinnoossiittyy iiss rreepprreesseennttaattiivvee ooff LLyymmaann--aallpphhaa eemmiitttteerrss aatt tthheessee rreeddsshhiiffttss..
NNoonneetthheelleessss wwee ddoo nnoott hhaavvee eennoouugghh iinnffoorrmmaattiioonn oonn iittss ccoonnttiinnuuuumm pprrooppeerrttiieess ttoo aasssseessss GGRRBB113300660066AA hhoosstt
ppllaaccee  aammoonngg  tthhee  hhiigghh--rreeddsshhiifftt  ggaallaaxxyy  ppooppuullaattiioonn..
WWee aasskk hheerree ffoorr 44 oorrbbiittss ooff HHSSTT ttiimmee ttoo oobbttaaiinn WWFFCC33//FF110055WW aanndd FF116600WW oobbsseerrvvaattiioonnss,, ssoo aass ttoo bbee aabbllee ttoo
ddeetteerrmmiinnee tthhee UUVV ssppeeccttrraall ssllooppee ooff tthhee ggaallaaxxyy aanndd ccoommppaarree iitt ttoo tthhaatt ooff llyymmaann--bbrreeaakk ggaallaaxxiieess aatt tthhee ssaammee
rreeddsshhiifftt  aanndd  hhaavviinngg  ssiimmiillaarr  aabbssoolluuttee  mmaaggnniittuuddeess..
IInn aaddddiittiioonn ttoo tthhee cchhaarraacctteerriizzaattiioonn ooff tthhee ggaallaaxxyy iittsseellff,, tthheessee ddaattaa wwiillll aallssoo bbee uusseedd ttoo ssttuuddyy ffoorr tthhee fifirrsstt ttiimmee
ooff  tthhee  ccoouunntteerrppaarrttss  ooff  ssttrroonngg  MMggIIII  aabbssoorrbbeerrss  aatt  zz>>33..
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AA  ccaassee  ssttuuddyy  ffoorr  JJWWSSTT::  DDiisseennttaanngglliinngg  aauurroorraall  aanndd  cclloouudd  vvaarriiaabbiilliittyy  iinn  eeaarrllyy  LL
ddwwaarrffss

JJoohhaannnnaa VVooss

AAmmeerriiccaann  MMuusseeuumm  ooff  NNaattuurraall  HHiissttoorryy
WWiitthh tthhee JJaammeess WWeebbbb SSppaaccee TTeelleessccooppee ((JJWWSSTT)),, ssppeeccttrroossccooppiicc ssttuuddiieess ooff aattmmoosspphheerreess oonn ddiirreeccttllyy--iimmaaggeedd
eexxooppllaanneettss wwiillll bbee ppoossssiibbllee ffoorr tthhee fifirrsstt ttiimmee.. SSuucchh ppllaanneettss iinncclluuddee tthhee LL33 ssppeeccttrraall ttyyppee ssuuppeerr JJuuppiitteerr BBeettaa PPiicc
bb ((~~11880000--22330000)).. TToo aaccccuurraatteellyy cchhaarraacctteerriizzee tthhee ccoommpplleexx pphhyyssiiccaall pprroocceesssseess ooccccuurrrriinngg iinn eexxooppllaanneett
aattmmoosspphheerreess aanndd mmaaxxiimmiizzee tthhee iimmppaacctt ooff tthheessee uuppccoommiinngg JJWWSSTT ssttuuddiieess,, wwee wwiillll nneeeedd ttoo ddiissttiinngguuiisshh bbeettwweeeenn
ssppeeccttrraall ccoonnttrriibbuuttiioonnss ffrroomm cclloouuddss,, aauurroorraaee,, aanndd mmaaggnneettiicc ssppoottss iinn eeaarrllyy LL ssppeeccttrraall ttyyppee aattmmoosspphheerreess.. OOuurr
pprrooppoosseedd ppiilloott ccaassee ssttuuddyy wwiillll aallllooww uuss ttoo ddiisseennttaannggllee tthhee ssiiggnnaattuurreess ooff eeaacchh pprroocceessss iinn aaddvvaannccee ooff JJWWSSTT.. WWee
wwiillll ccoommbbiinnee ssppeeccttrraall mmooddeelliinngg wwiitthh ssiimmuullttaanneeoouuss HHSSTT//WWFFCC33 ggrriissmm ssppeeccttrroossccooppyy aanndd VVLLAA rraaddiioo
oobbsseerrvvaattiioonnss ooff tthhrreeee eeaarrllyy LL ddwwaarrffss ttoo:: ((11)) cchhaarraacctteerriizzee aanndd ddiissttiinngguuiisshh bbeettwweeeenn aauurroorraall,, cclloouuddyy,, aanndd
mmaaggnneettiicc ssppoott ssppeeccttrraall vvaarriiaabbiilliittyy,, aanndd ((22)) ccllaassssiiffyy aann aammbbiigguuoouuss ccaassee ooff ssppeeccttrraall vvaarriiaabbiilliittyy uussiinngg
oouurr    nneeww    kknnoowwlleeddggee    ooff    tthhee    ddiissttiinncctt    ssppeeccttrroossccooppiicc    ssiiggnnaattuurreess..
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CCyyccllee  2277  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))
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IIDD:: 1155990011
TThhee  MMeettaalllliicciittyy  DDiissttrriibbuuttiioonn  FFuunnccttiioonnss  ooff  UUllttrraa--FFaaiinntt  DDwwaarrff  GGaallaaxxiieess

DDaanniieell WWeeiisszz

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  BBeerrkkeelleeyy
UUllttrraa--ffaaiinntt ddwwaarrff ggaallaaxxiieess ((UUFFDDss)) aarree ffoossssiill ggaallaaxxiieess ffrroomm tthhee rreeiioonniizzaattiioonn eerraa tthhaatt hhaavvee vvaarriieedd iinntteerrnnaall
mmeettaalllliicciittyy sspprreeaaddss ((uupp ttoo 00..88 ddeexx)),, ssuuggggeessttiivvee ooff rreemmaarrkkaabbllyy ccoommpplleexx ssttaarr ffoorrmmaattiioonn aanndd eennrriicchhmmeenntt
pprroocceesssseess ((ee..gg..,, nneeuuttrroonn ssttaarr mmeerrggeerrss)) ffoorr ssuucchh ssmmaallll ggaallaaxxiieess.. HHoowweevveerr,, oonnllyy aa hhaannddffuull ooff ssttaarrss iinn eeaacchh
ssyysstteemm aarree bbrriigghhtt eennoouugghh ffoorr ssppeeccttrroossccooppiicc mmeettaalllliicciittyy mmeeaassuurreemmeenntt ffrroomm tthhee ggrroouunndd.. WWee pprrooppoossee ddeeeepp
WWFFCC33//UUVVIISS FF339955NN ((CCaa HH && KK)) iimmaaggiinngg ttoo mmeeaassuurree [[FFee//HH]] ffoorr iinnddiivviidduuaall ssttaarrss iinn 1188 UUFFDDss tthhaatt oorrbbiitt tthhee MMiillkkyy
WWaayy ((MMWW)).. OOuurr CCaa HH && KK pphhoottoommeettrryy wwiillll iinnccrreeaassee tthhee nnuummbbeerr ooff ssttaarrss iinn tthheessee 1188 ssyysstteemmss wwiitthh aaccccuurraattee
mmeettaalllliicciittiieess ((~~00..11--00..22 ddeexx)) bbyy aa ffaaccttoorr ooff 3300 ((ffrroomm ~~8800 ttoo ~~22000000)),, mmaakkiinngg tthhiiss tthhee llaarrggeesstt--eevveerr ssttuuddyy ooff
mmeettaalllliicciittiieess iinn UUFFDDss.. IInn tthhiiss pprrooggrraamm wwee wwiillll ((11)) ccoonnssttrruucctt aanndd cchhaarraacctteerriizzee tthhee fifirrsstt mmeettaalllliicciittyy ddiissttrriibbuuttiioonn
ffuunnccttiioonnss ((MMDDFFss)) ffoorr eeaacchh UUFFDD ffrroomm >> 110000 ssttaarrss;; ((22)) uunnddeerrttaakkee aa ssyysstteemmaattiicc sseeaarrcchh ffoorr eexxttrreemmeellyy mmeettaall--ppoooorr
ssttaarrss iinn UUFFDDss;; ((33)) uussee oouurr MMDDFFss,, GGaaiiaa--bbaasseedd oorrbbiittaall hhiissttoorriieess,, aanndd HHSSTT--bbaasseedd ssttaarr ffoorrmmaattiioonn hhiissttoorriieess ttoo ttrraacckk
tthhee eevvoolluuttiioonn ooff UUFFDDss ffrroomm tthheeiirr ffoorrmmaattiioonn iinn tthhee eeaarrllyy UUnniivveerrssee ttoo wwhheenn tthheeyy qquueenncchheedd;; ((44)) ppuubblliisshh
mmeemmbbeerrsshhiipp  iinnffoorrmmaattiioonn  ffoorr  ccoommmmuunniittyy  ssppeeccttrroossccooppiicc  ffoolllloowwuupp..

TThhiiss pprrooggrraamm wwiillll ffuunnddaammeennttaallllyy ttrraannssffoorrmm oouurr uunnddeerrssttaannddiinngg hhooww tthhee lloowweesstt--mmaassss ggaallaaxxiieess iinn tthhee UUnniivveerrssee
ffoorrmm aanndd eevvoollvvee.. IItt iiss oonnllyy ppoossssiibbllee dduuee ttoo tthhee eexxcceelllleenntt bblluuee--ooppttiiccaall sseennssiittiivviittyy ooff HHSSTT ---- nnoo ootthheerr ggrroouunndd-- oorr
ssppaaccee--bbaasseedd ffaacciilliittyy ccaann aaccqquuiirree tthhiiss ddaattaa.. TThhiiss nnoovveell,, nneeww uussee ooff HHSSTT wwiillll eessttaabblliisshh iitt aass aa lleeaaddeerr ffoorr
mmeeaassuurriinngg mmeettaalllliicciittiieess ooff rreessoollvveedd sstteellllaarr ppooppuullaattiioonnss oouuttssiiddee tthhee MMWW,, ffuurrtthheerr eexxppaannddiinngg iittss lleeggaaccyy ffoorr nneeaarrbbyy
ggaallaaxxyy  ssttuuddiieess..
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TTrraacciinngg  tthhee  66--DD  OOrrbbiittaall  aanndd  FFoorrmmaattiioonn  HHiissttoorryy  ooff  tthhee  CCoommpplleettee  MM3311  SSaatteelllliittee
SSyysstteemm

DDaanniieell WWeeiisszz

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  BBeerrkkeelleeyy
TThhee MMiillkkyy WWaayy ((MMWW)) hhaalloo hhaass lloonngg bbeeeenn tthhee llooccaall tteessttiinngg ggrroouunndd ffoorr tthhee nnaattuurree ooff ddaarrkk mmaatttteerr,, ccoossmmiicc
rreeiioonniizzaattiioonn,, aanndd ffoorr uunnddeerrssttaannddiinngg kkeeyy pphhyyssiiccss ooff ggaallaaxxyy ffoorrmmaattiioonn.. HHoowweevveerr,, tthheerree iiss iinnccrreeaassiinngg eevviiddeennccee tthhaatt
tthhee MMWW hhaalloo iiss nnoott bbrrooaaddllyy rreepprreesseennttaattiivvee.. HHeerree,, wwee pprrooppoossee ttoo iimmaaggee tthhee eennttiirree MM3311 ssaatteelllliittee ssyysstteemm iinn oorrddeerr
ttoo eessttaabblliisshh aa sseeccoonndd llooccaall aanncchhoorr ppooiinntt ffoorr uunnddeerrssttaannddiinngg aann eennttiirree ggaallaaccttiicc eeccoossyysstteemm.. TThhee eexxqquuiissiittee
aassttrroommeettrriicc aanndd pphhoottoommeettrriicc ccaappaabbiilliittiieess ooff HHSSTT aarree tthhee oonnllyy wwaayy ttoo ((11)) mmeeaassuurree ddeettaaiilleedd ssttaarr ffoorrmmaattiioonn
hhiissttoorriieess ((SSFFHHss));; ((22)) pprroovviiddee sseeccuurree ddiissttaanncceess uussiinngg RRRR LLyyrraaee;; aanndd ((33)) eessttaabblliisshh fifirrsstt--eeppoocchh iimmaaggiinngg ffoorr pprrooppeerr--
mmoottiioonn ((PPMM)) mmeeaassuurreemmeennttss aatt tthhee ddiissttaannccee ooff MM3311 ((~~00..88 MMppcc)) ---- aallll ttoo aa pprreecciissiioonn ccoommppaarraabbllee ttoo tthhee MMWW
ssaatteelllliitteess.. SSppeecciifificcaallllyy,, wwee wwiillll oobbttaaiinn AACCSS//WWFFCC33 iimmaaggiinngg iinn FF660066WW aanndd FF881144WW tthhaatt rreeaacchheess tthhee oollddeesstt mmaaiinn
sseeqquueennccee ttuurrnnooffff ooff tthhee 2233 MM3311 ssaatteelllliitteess tthhaatt llaacckk eexxiissttiinngg ddeeeepp ddaattaa.. CCoommbbiinneedd wwiitthh aarrcchhiivvaall iimmaaggiinngg,, tthhiiss
pprrooggrraamm wwiillll llaayy tthhee ffoouunnddaattiioonn ttoo ddyynnaammiiccaallllyy mmaapp tthhee eennttiirree MM3311 ssyysstteemm iinn ffuullll 66--DD oorrbbiittaall pphhaassee ssppaaccee aanndd
eessttaabblliisshh MM3311 aass tthhee nneexxtt ffrroonnttiieerr ffoorr tteessttiinngg ddaarrkk mmaatttteerr,, rreeiioonniizzaattiioonn,, aanndd tthhee ggrroowwtthh ooff ggaallaaccttiicc eeccoossyysstteemmss
aaccrroossss  ccoossmmiicc  ttiimmee..

IItt iiss iimmppeerraattiivvee ttoo ssttaarrtt tthhiiss ssuurrvveeyy nnooww.. MMeeaassuurriinngg PPMMss wwiitthh pprreecciissiioonnss ssiimmiillaarr ttoo MMWW ssaatteelllliitteess ((~~4400 kkmm//ss))
rreeqquuiirreess aann 88--1122 yyeeaarr bbaasseelliinnee.. FFuullll pphhaassee--ssppaaccee iinnffoorrmmaattiioonn wwiillll oonnllyy bbee aavvaaiillaabbllee iinn JJWWSSTT''ss lliiffeettiimmee iiff wwee
eessttaabblliisshh fifirrsstt--eeppoocchh iimmaaggiinngg wwiitthh HHSSTT nnooww.. SSiimmiillaarr sscciieennccee iinn tthhee nneexxtt cclloosseesstt ggrroouuppss ((DD~~33..55 MMppcc)) rreeqquuiirreess
tthhee ppoowweerr ooff LLUUVVOOIIRR.. TThhee MM3311 ssaatteelllliitteess aarree aammoonngg tthhee ffeeww rreemmaaiinniinngg aarreeaass iinn tthhee LLooccaall GGrroouupp ffoorr wwhhiicchh HHSSTT
ccaann  pprroodduuccee  ttrraannssffoorrmmaattiioonnaall  sscciieennccee..
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PPrroobbiinngg  tthhee  eeppoocchh  ooff  rreeiioonniizzaattiioonn  wwiitthh  tthhee  ffoossssiill  rreeccoorrdd  ooff  nneeaarrbbyy  ddwwaarrff
ggaallaaxxiieess

AAnnddrreeww WWeettzzeell

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  DDaavviiss

AA pprriimmaarryy ggooaall ooff HHSSTT aanndd eevveennttuuaallllyy JJWWSSTT iiss ttoo uunnddeerrssttaanndd tthhee ffoorrmmaattiioonn ooff tthhee fifirrsstt ggaallaaxxiieess aanndd tthheeiirr rroollee
iinn ddrriivviinngg tthhee eeppoocchh ooff rreeiioonniizzaattiioonn aatt zz ~~ 77.. HHoowweevveerr,, ccoonnsseennssuuss mmooddeellss ooff rreeiioonniizzaattiioonn ssuuggggeesstt tthhaatt tthhee bbuullkk
ooff ggaallaaxxiieess tthhaatt ddrroovvee rreeiioonniizzaattiioonn mmaayy bbee bbeellooww HHSSTT aanndd eevveenn JJWWSSTT''ss ddiirreecctt ddeetteeccttiioonn tthhrreesshhoollddss aatt zz ~~ 77..
AAnn aalltteerrnnaattiivvee ""nneeaarr--ffaarr"" aapppprrooaacchh hhaass eemmeerrggeedd:: ttoo uussee tthhee sstteellllaarr ffoossssiill rreeccoorrdd ooff ddwwaarrff ggaallaaxxiieess iinn tthhee LLooccaall
GGrroouupp  ttoo  pprroobbee  tthhee  ffaaiinntt  ggaallaaxxyy  ppooppuullaattiioonn  aanndd  UUVV  lluummiinnoossiittyy  ffuunnccttiioonn  aatt  zz  ~~  77..

IInn tthhiiss LLeeggaaccyy TThheeoorryy pprrooggrraamm,, wwee pprrooppoossee ttoo rriiggoorroouussllyy tteesstt aanndd cchhaarraacctteerriizzee hhooww aaccccuurraatteellyy HHSSTT nneeaarr--fifieelldd
oobbsseerrvvaattiioonnss ooff tthhee ssttaarr--ffoorrmmaattiioonn hhiissttoorriieess ((SSFFHHss)) ooff LLooccaall GGrroouupp ((LLGG)) ddwwaarrff ggaallaaxxiieess ccaann mmeeaassuurree tthhee ffaaiinntt
eenndd ooff tthhee ggaallaaxxyy UUVV lluummiinnoossiittyy ffuunnccttiioonn aatt zz ~~ 77.. WWee wwiillll uussee ssttaattee--ooff--tthhee--aarrtt ccoossmmoollooggiiccaall zzoooomm--iinn bbaarryyoonniicc
ssiimmuullaattiioonnss ooff LLGG--lliikkee ssyysstteemmss ttooggeetthheerr wwiitthh llaarrggee--vvoolluummeess ssiimmuullaattiioonnss ooff ggaallaaxxyy ppooppuullaattiioonnss aatt zz ~~ 77.. WWee wwiillll
qquuaannttiiffyy hhooww aaccccuurraatteellyy tthhee hhiissttoorriieess ooff ssuurrvviivviinngg LLGG ddwwaarrff ggaallaaxxiieess aatt zz == 00 rreeflfleecctt tthhee oovveerraallll ggaallaaxxyy
ppooppuullaattiioonnss aatt zz ~~ 77.. FFuurrtthheerrmmoorree,, wwee wwiillll ccrreeaattee nneeww ttoooollss ffoorr ggeenneerraattiinngg ssyynntthheettiicc HHSSTT aanndd JJWWSSTT
oobbsseerrvvaattiioonnss ooff tthheessee ssiimmuullaatteedd ddwwaarrff ggaallaaxxiieess,, ttoo qquuaannttiiffyy hhooww aaccccuurraatteellyy tthhee SSFFHHss ffrroomm mmeeaassuurreedd sstteellllaarr
ppooppuullaattiioonnss iinn nneeaarrbbyy ddwwaarrffss ccaann iinnffeerr tthheeiirr ssttaarr ffoorrmmaattiioonn rraatteess aanndd UUVV lluummiinnoossiittiieess aatt zz ~~ 77.. FFiinnaallllyy,, wwee wwiillll
ppuubblliiccllyy rreelleeaassee tthheessee ssyynntthheettiicc oobbsseerrvvaattiioonnss aanndd ssiimmuullaattiioonn ddaattaa,, ttoo hheellpp lleevveerraaggee eexxiissttiinngg HHSSTT ddaattaa aanndd gguuiiddee
uuppccoommiinngg JJWWSSTT oobbsseerrvvaattiioonnss.. TThheessee ppuubblliicc ddaattaa pprroodduuccttss wwiillll pprroovviiddee tteessttiinngg ggrroouunnddss aanndd ccaalliibbrraattiioonn ttoooollss ffoorr
aannyy  aannaallyyssiiss  ooff  rreessoollvveedd  sstteellllaarr  ppooppuullaattiioonnss  iinn  nneeaarrbbyy  ddwwaarrff  ggaallaaxxiieess..
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SSKKYY--SSUURRFF::  PPaanncchhrroommaattiicc  ccoonnssttrraaiinnttss  oonn  tthhee  EExxttrraaggaallaaccttiicc  BBaacckkggrroouunndd  LLiigghhtt
aanndd  ZZooddiiccaall  LLiigghhtt  ssoouurrcceess  tthhrroouugghh  aallll--sskkyy  ffoorreeggrroouunndd  mmeeaassuurreemmeennttss

RRooggiieerr WWiinnddhhoorrsstt

AArriizzoonnaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy
MMoorree tthhaann 9955%% ooff aallll pphhoottoonnss iinn tthhee HHSSTT AArrcchhiivvee ccoommee ffrroomm <<55 AAUU.. YYeett,, nnoo pprreecciissee ppaanncchhrroommaattiicc aallll--sskkyy HHSSTT
mmeeaassuurreemmeenntt ooff ffoorreeggrroouunnddss eexxiissttss.. PPrroojjeecctt SSKKYY--SSUURRFF wwiillll uussee HHSSTT''ss uunniiqquuee ccaappaabbiilliittyy aass aabbssoolluuttee pphhoottoommeetteerr
ttoo mmeeaassuurree tthhee aabbssoolluuttee ~~00..22--11..77 mmiiccrroonn aallll--sskkyy ssuurrffaaccee bbrriigghhttnneessss ((SSBB)) ffrroomm 5577,,330022 AACCSS aanndd WWFFCC33
ddaattaasseettss  iinn  ~~11110000  fifieellddss..  TThhiiss  LLeeggaaccyy  ddaattaasseett  wwiillll  ccoonnssttrraaiinn  tthhee  ddiiffffuussee  UUVV--nneeaarrIIRR  sskkyy  ccoommppoonneennttss::  
ZZooddiiaaccaall LLiigghhtt ((ZZLL;; iinnnneerr ssoollaarr ssyysstteemm)),, KKuuiippeerr BBeelltt OObbjjeeccttss ((KKBBOOss;; oouutteerr ssoollaarr ssyysstteemm)),, DDiiffffuussee GGaallaaccttiicc LLiigghhtt
((DDGGLL)),,  aanndd  EExxttrraaggaallaaccttiicc  BBaacckkggrroouunndd  LLiigghhtt  ((EEBBLL))..  SSKKYY--SSUURRFF  wwiillll::  

((11)) ccoonnssttrruucctt ooppttiimmiizzeedd ppaanncchhrroommaattiicc oobbjjeecctt ccaattaallooggss,, aanndd aann aallll--sskkyy mmooddeell ooff tthhee ((ttiimmee--ddeeppeennddeenntt)) ZZLL,, pplluuss
tthhee  DDGGLL  aatt  ~~1100  ddeegg  rreessoolluuttiioonn  iinn  tthhee  UUVV,,UU,,BB,,VV,,rr,,ii,,zz,,YY,,JJ,,HH  fifilltteerrss  ffrreeee  ooff  ddiissccrreettee  oobbjjeeccttss;;

((22)) ddeetteerrmmiinnee tthhee iinntteeggrraatteedd EEBBLL ttoo <<33%% bbyy mmeeaassuurriinngg ppaanncchhrroommaattiicc ggaallaaxxyy ccoouunnttss oovveerr 11110000 HHSSTT fifieellddss,,
aavveerraaggiinngg  oovveerr  ccoossmmiicc--vvaarriiaannccee  eeffffeeccttss  oonn  tthhee  EEBBLL,,  aass  mmoosstt  ooff  tthhee  EEBBLL  ccoommeess  ffrroomm  1188--2255  mmaagg  ggaallaaxxiieess..

WWee  wwiillll  uussee  SSKKYY--SSUURRFF''ss  ppaanncchhrroommaattiicc  ZZLL++DDGGLL  mmooddeell  ttoo::

((33))  hheellpp  rreeccaalliibbrraattee  tthhee  ddiirreecctt  EEBBLL  mmeeaassuurreemmeennttss  ttoo  <<44%%;;  

((44)) aasssseessss hhooww mmuucchh DDIIFFFFUUSSEE EEBBLL ccaann eexxiisstt bbeeyyoonndd tthhee ((eexxttrraappoollaatteedd)) ddiissccrreettee ggaallaaxxyy ccoouunnttss:: IInnttrraa--ggaallaaxxyy
HHaalloo  LLiigghhtt,,  IInnttrraa--GGrroouupp  LLiigghhtt,,  IInnttrraa--CClluusstteerr  LLiigghhtt,,  eettcc..;;
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CCyyccllee  2277  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
PPllaanneettss  aanndd  PPllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 1155990077
TTiimmee  DDoommaaiinn  CCoorroonnaaggrraapphhyy::  DDiiaaggnnoossiinngg  tthhee  SSttrriippppiinngg  ooff  AAUU  MMiicc''ss  DDeebbrriiss  DDiisskk

JJoohhnn WWiissnniieewwsskkii

UUnniivveerrssiittyy  ooff  OOkkllaahhoommaa  NNoorrmmaann  CCaammppuuss
BBooccccaalleettttii++ ((22001155)) ddiissccoovveerreedd ffeeaattuurreess mmoovviinngg wwiitthhiinn tthhee AAUU MMiicc ddeebbrriiss ddiisskk aatt ssuuppeerr--KKeepplleerriiaann ttaannggeennttiiaall
vveelloocciittiieess iinn ssppaattiiaallllyy rreessoollvveedd iimmaaggeerryy ooff tthhee AAUU MMiicc ddeebbrriiss ddiisskk.. TToo ddaattee,, tthheessee aarree tthhee oonnllyy mmoovviinngg
ssttrruuccttuurreess sseeeenn iinn ssppaattiiaallllyy rreessoollvveedd iimmaaggeerryy ooff ddeebbrriiss ddiisskkss.. TThhee ssuurrffaaccee bbrriigghhttnneessss,, nnuummbbeerr,, mmoorrpphhoollooggyy,, aanndd
vveelloocciittiieess ooff tthheessee mmoovviinngg ffeeaattuurreess ccoonnssttrraaiinnss tthheeiirr pphhyyssiiccaall llooccaattiioonn aanndd mmaassss,, aanndd tthhuuss aarree ccrriittiiccaall qquuaannttiittiieess
nneeeeddeedd ttoo ccoonnssttrraaiinn tthhee oorriiggiinn ooff tthhiiss pphheennoommeennoonn.. WWee pprrooppoossee 77 oorrbbiittss ooff HHSSTT//SSTTIISS ttiimmee ppeerr ccyyccllee,, ffoorr
ccyycclleess 2277,,2288,,2299,, ttoo ddeetteerrmmiinnee:: aa)) WWhhaatt iiss tthhee ssuurrffaaccee bbrriigghhttnneessss ooff aallll ffeeaattuurreess,, aanndd hhooww ddooeess tthhee ssuurrffaaccee
bbrriigghhttnneessss aanndd mmoorrpphhoollooggyy ooff ffeeaattuurreess cchhaannggee oovveerr ttiimmee??;; bb)) WWhhaatt iiss tthhee ddeettaaiilleedd vveerrttiiccaall mmoottiioonn ooff ffeeaattuurreess,,
aanndd ddooeess tthhee aammpplliittuuddee ooff tthhiiss mmoottiioonn ddeeppeenndd oonn sstteelllloocceennttrriicc sseeppaarraattiioonn??;; aanndd cc)) WWhhaatt iiss tthhee mmoottiioonn ooff tthhee
nneewwllyy ffoouunndd ffeeaattuurreess ((NNWW--ggaammmmaa aanndd NNWW--ddeellttaa)) oonn tthhee NNWW--ssiiddee ooff tthhee ddiisskk?? TThheessee ddaattaa wwiillll bbee uusseedd ttoo tteesstt
hhyyppootthheesseess tthhaatt pprreeddiicctt ffeeaattuurreess aarree ccaauusseedd bbyy tthhee sstteellllaarr wwiinndd eexxppeelllliinngg ggrraaiinnss oorriiggiinnaattiinngg ffrroomm aa ppaarreenntt bbooddyy
tthhaatt oorrbbiittss aatt 88++//--22 aauu ((SSeezzeessttrree++ 22001177)) oorr bbyy iinntteerraaccttiioonn bbeettwweeeenn tthhee ssttaarr''ss wwiinndd aanndd rreeppeeaatteedd dduusstt
aavvaallaanncchhee  eevveennttss  ((CChhiiaanngg  &&  FFuunngg  22001177))..
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CCyyccllee  2277  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPooppuullaattiioonnss

IIDD:: 1155882288
EEsssseennttiiaall  oobbsseerrvvaattiioonnss  ooff  tthhee  sstteellllaarr  aanndd  nneebbuullaarr  HHee  IIII  eemmiissssiioonn  iinn  ttwwoo  eexxttrreemmee
mmeettaall--ppoooorr  ssttaarrbbuurrssttss..

AAiiddaa WWooffffoorrdd

UUnniivveerrssiiddaadd  NNaacciioonnaall  AAuuttoonnoommaa  ddee  MMeexxiiccoo,,  OObbss..  AAssttrroonn..  NNaacc..
WWee pprrooppoossee CCOOSS GG116600MM oobbsseerrvvaattiioonnss ooff cclluusstteerr NNGGCC 33112255--AA11,, wwhhiicchh bbaasseedd oonn SSTTIISS GG114400LL ddaattaa hhaass tthhee
ssttrroonnggeesstt ((EEWW==77 AAnngg)) bbrrooaadd ((FFWWHHMM~~11220000 kkmm//ss)) sstteellllaarr HHee IIII 11664400 eemmiissssiioonn aammoonngg nneeaarrbbyy mmeettaall--ppoooorr
ssttaarrbbuurrsstt ggaallaaxxiieess.. TThhiiss wwiillll eennaabbllee ttoo:: ii)) sseeppaarraattee sstteellllaarr,, nneebbuullaarr,, aanndd//oorr nneeuuttrraall--IISSMM ccoonnttrriibbuuttiioonnss ttoo tthhee hhiigghh--
iioonniizzaattiioonn UUVV lliinneess CC IIVV 11554488,, 11555511 aanndd HHee IIII 11664400;; iiii)) bbeetttteerr ccoonnssttrraaiinn tthhee nnuummbbeerr ooff vveerryy mmaassssiivvee ssttaarrss vviiaa
mmooddeelliinngg ooff tthhee sstteellllaarr HHee IIII aanndd CC IIVV lliinneess;; aanndd iiiiii)) bbeetttteerr ssttuuddyy tthhee ffeeeeddbbaacckk ffrroomm tthhee eexxttrreemmee ssttaarrbbuurrsstt vviiaa
nneebbuullaarr--eemmiissssiioonn aanndd IISSMM--aabbssoorrppttiioonn lliinneess.. TThhee ggaallaaxxyy hhaass ccoommpplleemmeennttaarryy CCOOSS GG113300MM ssppeeccttrroossccooppyy aavvaaiillaabbllee..
IInn aaddddiittiioonn,, wwee rreeqquueesstt ccoo--ssppaattiiaall SSTTIISS 5522""xx00..22"" GG114400LL ++ GG223300LL ++ GG443300LL oobbsseerrvvaattiioonnss ooff ssuuppeerr ssttaarr cclluusstteerrss
44 aanndd 55 iinn SSBBSS 00333355--005522EE,, wwhhiicchh iiss oonnee ooff tthhee nneeaarreesstt,, mmoosstt--mmeettaall ppoooorr ssttaarrbbuurrsstt ggaallaaxxiieess kknnoowwnn.. TThhee
aavvaaiillaabbllee CCOOSS GG116600MM ssppeeccttrruumm ooff SSBBSS 00333355--005522EE iinntteeggrraatteess tthhee lliigghhtt ooff ffoouurr ssuuppeerr ssttaarr cclluusstteerrss ((33,, 44,, 55,, 66))
mmaakkiinngg tthhee iinntteerrpprreettaattiioonn ooff tthhee ppuurreellyy--nneebbuullaarr ((FFWWHHMM~~116600 kkmm//ss)) HHee IIII lliinnee iinn tthhee ggaallaaxxyy ddiifffificcuulltt aanndd
uunncceerrttaaiinn.. HHiigghh--iioonniizzaattiioonn UUVV eemmiissssiioonn lliinneess ooff CC IIVV,, HHee IIII,, OO IIIIII]] aanndd CC IIIIII]] aarree ddeetteecctteedd iinn tthhee CCOOSS ddaattaa ooff SSBBSS
00333355--005522EE aanndd wwiitthh SSTTIISS wwee wwiillll bbee aabbllee ttoo ssppaattiiaallllyy rreessoollvvee tthhee ccoonnttrriibbuuttiioonnss ffrroomm cclluusstteerrss 44 aanndd 55 ttoo tthheessee
lliinneess aanndd ddeetteerrmmiinnee tthhee ssiizzee ooff tthhee HHee IIII SSttrroommggrreenn sspphheerree.. WWee wwiillll uussee tthhee ccoo--ssppaattiiaall UUVV++ooppttiiccaall ddaattaa ttoo tteesstt
ffoorr tthhee **fifirrsstt ttiimmee** ssiimmppllee sstteellllaarr ppooppuullaattiioonn mmooddeellss nneeaarr tthhee llooww--mmeettaalllliicciittyy lliimmiitt ooff tthhee nneeaarrbbyy uunniivveerrssee,,
ssiimmuullttaanneeoouussllyy iinn tthhee UUVV aanndd ooppttiiccaall,, wwhhiicchh iiss nnoott ppoossssiibbllee uussiinngg ggrroouunndd--bbaasseedd ooppttiiccaall,, aanndd iiss nneecceessssaarryy iinn
pprreeppaarraattiioonn  ttoo  oobbsseerrvvaattiioonnss  ooff  ddiissttaanntt  ggaallaaxxiieess  wwiitthh  ffuuttuurree  llaarrggee  tteelleessccooppeess,,  lliikkee  JJWWSSTT..
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CCyyccllee  2277  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1155990033
IImmaaggiinngg  aa  NNeeaarrbbyy  RReedd  GGiiaanntt  AAssttrroosspphheerree

BBrriiaann WWoooodd

NNaavvaall  RReesseeaarrcchh  LLaabboorraattoorryy
WWee pprrooppoossee ttoo uussee WWFFCC33//UUVVIISS ttoo mmaakkee tthhee fifirrsstt iimmaaggee ooff tthhee aassttrroosspphheerree aarroouunndd aa nnoorrmmaall,, nnoonn--ppuullssaattiinngg rreedd
ggiiaanntt,, ssppeecciifificcaallllyy GGaammmmaa EErrii ((MM11 IIIIII)).. TThhiiss wwiillll aallllooww aa ddiirreecctt mmeeaassuurreemmeenntt ooff tthhee wwiinndd''ss tteerrmmiinnaattiioonn sshhoocckk
ddiissttaannccee ffrroomm tthhee ssttaarr,, aann eexxcceelllleenntt mmeeaassuurree ooff tthhee IISSMM pprreessssuurree aatt tthhee ssttaarr,, wwhhiicchh iiss wwiitthhiinn tthhee LLooccaall BBuubbbbllee
aatt aa ddiissttaannccee ooff dd==6622..33 ppcc.. TThhiiss wwoouulldd bbee tthhee cclloosseesstt aassttrroosspphheerree ttoo EEaarrtthh eevveerr iimmaaggeedd.. TThhee ddaattaa wwiillll bbee
uusseedd ttoo tteesstt hhyyddrrooddyynnaammiicc mmooddeellss ooff tthhee sstteellllaarr--wwiinndd//IISSMM iinntteerraaccttiioonn,, aanndd wwee wwiillll llooookk ffoorr ssiiggnnss ooff aassyymmmmeettrryy
iinn tthhee aassttrroosspphheerree tthhaatt ccoouulldd bbee iinnddiiccaattiivvee ooff aassyymmmmeettrriieess iinn tthhee sstteellllaarr wwiinndd oouuttflflooww oorr eeffffeeccttss ooff tthhee IISSMM
mmaaggnneettiicc fifieelldd.. TThhee oonnllyy mmeetthhoodd ffoorr ssttuuddyyiinngg rreedd ggiiaanntt aassttrroosspphheerreess iinn tthhee ppaasstt hhaass bbeeeenn ssppeeccttrroossccooppiiccaallllyy,, iinn
aabbssoorrppttiioonn,, aanndd oouurr cchhoosseenn ttaarrggeett iiss oonnee ooff oonnllyy tthhrreeee rreedd ggiiaannttss wwiitthh ddeetteecctteedd MMgg IIII 22880000 aassttrroosspphheerriicc
aabbssoorrppttiioonn.. OOuurr pprrooppoosseedd oobbsseerrvvaattiioonn ccoommpplleemmeennttss tthhiiss pprreevviioouuss HHSSTT//SSTTIISS oobbsseerrvvaattiioonn nniicceellyy,, aass tthhee
UUVVIISS//FF227755WW  eexxppoossuurree  wwiillll  bbee  aatttteemmppttiinngg  ttoo  iimmaaggee  tthhee  aassttrroosspphheerree  iinn  ssccaatttteerreedd  MMgg  IIII  eemmiissssiioonn..
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CCyyccllee  2277  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss

IIDD:: 1155990044
SSppaattiiaallllyy  RReessoollvviinngg  tthhee  WWiinnddss  ooff  RReedd  GGiiaanntt  SSttaarrss

BBrriiaann WWoooodd

NNaavvaall  RReesseeaarrcchh  LLaabboorraattoorryy
WWee pprrooppoossee ttoo uussee lloonngg--sslliitt SSTTIISS//GG114400MM ssppeeccttrroossccooppyy ttoo ssppaattiiaallllyy rreessoollvvee rreedd ggiiaanntt wwiinnddss ffoorr tthhee fifirrsstt ttiimmee..
SSppeecciifificcaallllyy,, wwee wwiillll ssttuuddyy tthhee HH II LLyymmaann--aallpphhaa wwiinndd ssccaatttteerriinngg aarroouunndd ttwwoo rreedd ggiiaanntt ssttaarrss,, AAllpphhaa TTaauu ((KK55 IIIIII))
aanndd GGaammmmaa CCrruu ((MM33..55 IIIIII)).. TThhiiss pprroojjeecctt iiss ssttiimmuullaatteedd bbyy tthhee vveerryy rreecceenntt rreeaalliizzaattiioonn tthhaatt iinn eexxiissttiinngg
SSTTIISS//EE114400MM ssppeeccttrraa ooff tthheessee ggiiaannttss aanndd ootthheerrss,, tthhee LLyymmaann--aallpphhaa eemmiissssiioonn iiss ttoo aa llaarrggee eexxtteenntt uunniiffoorrmmllyy fifilllliinngg
tthhee 00..22xx00..22 aarrccsseeccoonndd SSTTIISS aappeerrttuurree,, eessppeecciiaallllyy ffoorr tthhee MM ggiiaannttss.. TThhee oonnllyy oobbvviioouuss wwaayy ttoo eexxppllaaiinn tthhiiss
ssuurrpprriissiinngg rreessuulltt iiss ttoo pprrooppoossee tthhaatt HH iiss aaccttuuaallllyy iioonniizzeedd cclloossee ttoo tthhee ssttaarrss,, oonnllyy bbeeccoommiinngg nneeuuttrraall ffaarr ffrroomm tthhee
ssttaarr ((>>1100 RR__ssttaarr)).. SSuucchh aa ppiiccttuurree ccoouulldd ddrraammaattiiccaallllyy aalltteerr oouurr uunnddeerrssttaannddiinngg ooff rreedd ggiiaanntt wwiinnddss,, ppootteennttiiaallllyy
iinnccrreeaassiinngg mmaassss lloossss rraattee eessttiimmaatteess ffoorr ssuucchh ssttaarrss bbyy oovveerr aann oorrddeerr ooff mmaaggnniittuuddee.. OOuurr pprrooppoosseedd nneeww
oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll ddeetteerrmmiinnee eexxaaccttllyy hhooww ffaarr tthhee LLyymmaann--aallpphhaa ssccaatttteerriinngg rreeggiioonn ttrruullyy eexxtteennddss aarroouunndd KK aanndd MM
ggiiaannttss.. IInn ccoommbbiinnaattiioonn wwiitthh ccoonnssttrraaiinnttss oonn tthhee wwiinnddss ffrroomm eexxiissttiinngg SSTTIISS eecchheellllee ssppeeccttrraa,, wwee wwiillll bbee aabbllee ttoo
mmaakkee mmoorree aaccccuurraattee mmaassss lloossss rraattee mmeeaassuurreemmeennttss,, iinnvvoollvviinngg bbeetttteerr ccoonnssttrraaiinneedd aasssseessssmmeennttss ooff wwiinndd
tteemmppeerraattuurree aanndd iioonniizzaattiioonn ssttrruuccttuurree.. FFiinnaallllyy,, aass tthheessee wwiinnddss aarree kknnoowwnn ttoo bbee vvaarriiaabbllee,, wwee ccoouulldd ppootteennttiiaallllyy bbee
aabbllee  ttoo  ddeetteecctt  aanndd  ssttuuddyy  ssppaattiiaall  ssttrruuccttuurree  iinn  rreedd  ggiiaanntt  wwiinnddss  ffoorr  tthhee  fifirrsstt  ttiimmee..
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CCyyccllee  2277  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
PPllaanneettss  aanndd  PPllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 1155885544
AA  CCoommpprreehheennssiivvee  UUVV  SSttuuddyy  ooff  tthhee  WWhhiittee  DDwwaarrff  wwiitthh  AA  DDiissiinntteeggrraattiinngg  AAsstteerrooiidd

SSiiyyii XXuu

GGeemmiinnii  OObbsseerrvvaattoorryy,,  NNoorrtthheerrnn  OOppeerraattiioonnss
WWDD 11114455++001177 iiss aann eexxcciittiinngg ssyysstteemm tthhaatt hhaass aa hheeaavviillyy ppoolllluutteedd aattmmoosspphheerree,, aa dduusstt ddiisskk,, aa ggaass ddiisskk,, aanndd
ttrraannssiittss ffrroomm ffrraaggmmeennttss ooff aann aaccttiivveellyy ddiissiinntteeggrraattiinngg oobbjjeecctt.. IItt iiss eexxttrreemmeellyy aaccttiivvee aanndd ffuullll ooff ssuurrpprriisseess.. HHeerree,,
wwee pprrooppoossee ttoo oobbttaaiinn aa ffuullll UUVV ssppeeccttrruumm ooff tthhiiss ssyysstteemm ttoo ddeetteerrmmiinnee tthhee cchheemmiiccaall ccoommppoossiittiioonnss ooff tthhee
mmaatteerriiaall aaccccrreetteedd oonnttoo WWDD 11114455++001177 aass wweellll aass tthhee ccoommppoossiittiioonn aanndd ddyynnaammiiccaall ccoonnfifigguurraattiioonn ooff tthhee ggaass ddiisskk..
WWDD 11114455++001177 iiss tthhee llyynncchhppiinn ttoo iinnddeeppeennddeennttllyy uunnddeerrssttaanndd tthhee ttiiddaall ddiissrruuppttiioonn ooff aann aasstteerrooiidd---- ccrruucciiaall ttoo oouurr
uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  ootthheerr  ppoolllluutteedd  wwhhiittee  ddwwaarrffss  aass  wweellll  aass  tthhee  eenndd  ssttaaggee  ooff  ppllaanneettaarryy  ssyysstteemmss..
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CCyyccllee  2277  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg
((BBaasseedd  oonn  PPhhaassee  II  SSuubbmmiissssiioonnss))

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

IIDD:: 1155882299
PPrroobbiinngg  BBllaacckk  HHoollee//GGaallaaxxyy  CCoo--EEvvoolluuttiioonn  aatt  CCoossmmiicc  DDaawwnn  iinn  HHiigghh  DDeefifinniittiioonn  wwiitthh
aa  GGrraavviittaattiioonnaallllyy  LLeennsseedd  QQuuaassaarr

JJiinnyyii YYaanngg

UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa
GGrraavviittaattiioonnaall lleennssiinngg bbrriigghhtteennss tthhee iimmaaggeess ooff qquuaassaarrss bbyy aa ssiiggnniifificcaanntt aammoouunntt aanndd pprroovviiddeess aa ppoowweerrffuull pprroobbee ooff
tthhee pphhyyssiiccaall pprrooppeerrttiieess ooff qquuaassaarr ppooppuullaattiioonn aanndd tthheeiirr hhoosstt ggaallaaxxiieess.. AAtt zz==66..5511,, rreecceennttllyy ddiissccoovveerreedd qquuaassaarr
JJ00443399 iiss tthhee mmoosstt ddiissttaanntt ggrraavviittaattiioonnaallllyy lleennsseedd qquuaassaarr kknnoowwnn aanndd tthhee fifirrsstt ssuucchh oobbjjeecctt ddeetteecctteedd aatt tthhee
eeppoocchh ooff rreeiioonniizzaattiioonn.. SShhaallllooww HHSSTT//AACCSS oobbsseerrvvaattiioonnss rreevveeaall aa ccoommppaacctt lleennssiinngg ssyysstteemm,, wwiitthh EEiinnsstteeiinn rriinngg
rraaddiiuuss ooff 00..22"" aanndd aa hhiigghh mmaaggnniifificcaattiioonn ffaaccttoorr ooff 5511 ffoorr tthhee cceennttrraall ppooiinntt ssoouurrccee.. JJ00443399 iiss tthhee bbrriigghhtteesstt
qquuaassaarr oobbsseerrvveedd aatt bbootthh ooppttiiccaall aanndd ffaarr--iinnffrraarreedd wwaavveelleennggtthhss,, iinnddiiccaattiinngg ssttrroonngg bbllaacckk hhoollee ((BBHH)) aaccccrreettiioonn
aaccttiivviittiieess aaccccoommppaanniieedd bbyy aa ppoowweerrffuull ssttaarrbbuurrsstt wwiitthh aann iinnttrriinnssiicc ssttaarr ffoorrmmaattiioonn rraattee SSFFRR >>11000000 ssoollaarr mmaassss ppeerr
yyeeaarr.. AA sshhaallllooww,, llooww rreessoolluuttiioonn AALLMMAA iimmaaggee hhaass rreessoollvveedd tthhee lleennsseedd qquuaassaarr hhoosstt iinnttoo aa 11""--lloonngg aarrcc.. WWee
pprrooppoossee ttoo ccaarrrryy oouutt ddeeeepp HHSSTT//WWFFCC33 FF112255WW aanndd FF116600WW iimmaaggiinngg ttoo ssttuuddyy tthhee qquuaassaarr hhoosstt ggaallaaxxyy.. IItt wwiillll
ddeetteecctt aanndd ssppaattiiaallllyy rreessoollvveedd tthhee rreesstt--ffrraammee UUVV rraaddiiaattiioonn ffrroomm tthhee hhoosstt ggaallaaxxyy,, aalllloowwiinngg mmeeaassuurreemmeennttss ooff iittss
uunnoobbssccuurreedd ssttaarr ffoorrmmaattiioonn rraattee aanndd ssiizzee.. TThhee ccoommbbiinnaattiioonn ooff tthhee nneeww HHSSTT oobbsseerrvvaattiioonnss wwiitthh aapppprroovveedd ddeeeepp
AALLMMAA oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll mmeeaassuurree tthhee hhoosstt ggaallaaxxyy SSEEDD,, aanndd,, ffuurrtthheerr aaiiddeedd bbyy tthhee eexxttrraa rreessoolluuttiioonn ggaaiinn ffrroomm
lleennssiinngg mmaaggnniifificcaattiioonn,, pprroobbee ssttaarr ffoorrmmaattiioonn aanndd dduusstt oobbssccuurraattiioonn iinn iittss nnuucclleeaarr rreeggiioonn.. WWiitthh aaddddiittiioonnaall mmuullttii--
wwaavveelleennggtthh oobbsseerrvvaattiioonnss ffrroomm XX--rraayy tthhrroouugghh rraaddiioo,, JJ00443399 wwiillll pprroovviiddee aa uunniiqquuee llaabboorraattoorryy ttoo ssttuuddyy BBHH//ggaallaaxxyy
ccoo--eevvoolluuttiioonn aatt ccoossmmiicc ddaawwnn iinn uunnpprreecceeddeenntteedd ddeettaaiill.. IInn ppaarrttiiccuullaarr,, ffuuttuurree JJWWSSTT oobbsseerrvvaattiioonnss wwoouulldd pprroobbee tthhee
IISSMM  kkiinneemmaattiiccss  iinn  tthhiiss  ssttaarrbbuurrsstt//qquuaassaarr  ssyysstteemm  wwiitthhiinn  tthhee  BBHH  sspphheerree  ooff  iinnflfluueennccee..
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IIDD:: 1155997788
RRiissiinngg  ffrroomm  AAsshheess  oorr  DDyyiinngg  FFllaasshh??  228899PP//BBllaannppaaiinn  AAfftteerr  IIttss  22001133  MMeeggaa
OOuuttbbuurrsstt

QQuuaann--ZZhhii YYee

CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy
CCoommeett 228899PP//BBllaannppaaiinn iiss oonnee ooff tthhee ffeeww wweellll--eessttaabblliisshheedd eexxaammpplleess ooff ccoommeettaarryy ffrraaggmmeennttaattiioonn.. IItt wwaass fifirrsstt
ddiissccoovveerreedd iinn 11881199 dduurriinngg aa llaarrggee oouuttbbuurrsstt,, aanndd wwaass bbrriieeflflyy oobbsseerrvveedd iinn 22000033 aanndd aaggaaiinn iinn 22001133 dduurriinngg
aannootthheerr llaarrggee oouuttbbuurrsstt.. TThhee mmeecchhaanniissmm tthhaatt ddrroovvee tthhee 11881199 aanndd 22001133 oouuttbbuurrssttss iiss uunnkknnoowwnn.. 228899PP wwiillll ppaassss
00..0099 AAUU ffrroomm tthhee EEaarrtthh iinn JJaannuuaarryy 22002200,, wwhhiicchh wwiillll bbee iittss cclloosseesstt aapppprrooaacchh ttoo tthhee EEaarrtthh uunnttiill aatt lleeaasstt 22119988..
HHeerree wwee rreeqquueesstt 88 HHSSTT oorrbbiittss ttoo ccoonndduucctt ddeeeepp iimmaaggiinngg sseessssiioonnss oonn 228899PP,, iinn oorrddeerr ttoo ddeetteerrmmiinnee tthhee ccuurrrreettnn
ssttaattee  ooff  tthhee  ccoommeett  aanndd  ttoo  sseeaarrcchh  ffoorr  ffrraaggmmeennttss  nneeaarr  tthhee  pprreeddiicctteedd  nnuucclleeuuss  ppoossiittiioonn..
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PPllaanneettss  aanndd  PPllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 1155883300
AA  PPllaanneett  iiss  BBoorrnn::  IInnvveessttiiggaattiinngg  tthhee  AAccccrreettiioonn  PPrroocceessss  ooff  PPDDSS7700bb  wwiitthh
WWFFCC33//UUVVIISS  DDiirreecctt  IImmaaggiinngg  OObbsseerrvvaattiioonnss

YYiiffaann ZZhhoouu

UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa
RReecceenntt ddiirreecctt iimmaaggiinngg ddeetteeccttiioonn ooff HH aallpphhaa eemmiissssiioonn ffrroomm PPDDSS7700bb,, aa ggiiaanntt yyoouunngg ppllaanneett,, rreevveeaalleedd iittss rraappiidd
oonnggooiinngg aaccccrreettiioonn.. TThhiiss ddiissccoovveerryy ooffffeerrss aann eexxcciittiinngg ooppppoorrttuunniittyy ffoorr ccoonnssttrraaiinniinngg PPDDSS7700bb''ss mmaassss aaccccrreettiioonn
rraattee,, aa ccrriittiiccaall ppaarraammeetteerr ffoorr ssttuuddyyiinngg iittss ffoorrmmaattiioonn pprroocceessss.. HHoowweevveerr,, tthhee ccoorrrreellaattiioonn bbeettwweeeenn tthhee hhyyddrrooggeenn
lliinnee lluummiinnoossiittyy aanndd tthhee ttoottaall aaccccrreettiioonn lluummiinnoossiittyy hhaass nnoott bbeeeenn eessttaabblliisshheedd ffoorr JJoovviiaann mmaassss oobbjjeeccttss.. TThheerreeffoorree,,
bbootthh hhyyddrrooggeenn lliinnee aanndd ccoonnttiinnuuuumm aaccccrreettiioonn lluummiinnoossiittyy ffoorr PPDDSS7700bb aarree rreeqquuiirreedd ttoo ddeerriivvee iittss mmaassss aaccccrreettiioonn
rraattee  aaccccuurraatteellyy..

WWee pprrooppoossee WWFFCC33//UUVVIISS ddiirreecctt iimmaaggiinngg oobbsseerrvvaattiioonnss ooff PPDDSS7700bb.. UUssiinngg HHSSTT''ss uunniiqquuee ccaappaabbiilliittyy ooff hhiigghh--ccoonnttrraasstt
oobbsseerrvvaattiioonnss iinn tthhee uullttrraavviioolleett ((UUVV)) aanndd ooppttiiccaall wwaavveelleennggtthhss,, wwee wwiillll mmeeaassuurree tthhee aaccccrreettiioonn--iinndduucceedd eexxcceessss
eemmiissssiioonnss ooff PPDDSS7700bb iinn tthhee FF333366WW ((BBaallmmeerr bbrreeaakk,, UUVV ccoonnttiinnuuuumm)) aanndd tthhee FF665566NN ((HH aallpphhaa)) bbaannddss,, aanndd ddeerriivvee
iittss mmaassss aaccccrreettiioonn rraattee.. WWee ooppttiimmiizzee tthhee oobbsseerrvvaattiioonnss ttoo eennaabbllee KKLLIIPP--bbaasseedd aanngguullaarr ddiiffffeerreennttiiaall iimmaaggiinngg ddaattaa
rreedduuccttiioonn aanndd mmaaxxiimmiizzee HHSSTT''ss hhiigghh--ccoonnttrraasstt iimmaaggiinngg ccaappaacciittyy.. TThhiiss pprrooppoossaall wwiillll hhaavvee tthhrreeee kkeeyy rreessuullttss.. 11)) WWee
wwiillll ddiirreeccttllyy mmeeaassuurree tthhee ttoottaall aaccccrreettiioonn lluummiinnoossiittyy ooff PPDDSS7700bb aanndd aaccccuurraatteellyy ddeerriivvee iittss mmaassss aaccccrreettiioonn rraattee..
22)) BByy eennaabblliinngg tthhee ccoommppaarriissoonn ooff aaccccrreettiioonn lluummiinnoossiittyy iinn tthhee UUVV aanndd tthhee HH aallpphhaa bbaannddss,, rreessuullttss ffrroomm tthhiiss
pprrooppoossaall wwiillll aaddvvaannccee oouurr uunnddeerrssttaannddiinngg ooff tthhee aaccccrreettiioonn pprroocceessss ooff PPDDSS7700bb.. 33)) BByy ccoommppaarriinngg tthhee mmeeaassuurreedd
mmaassss aaccccrreettiioonn rraattee ttoo tthhee eemmppiirriiccaall mmaassss vvss.. aaccccrreettiioonn rraattee rreellaattiioonnsshhiipp,, wwee wwiillll aasssseessss tthhee ffoorrmmaattiioonn ppaatthhwwaayy
ooff PPDDSS7700bb.. TThhee wwaavveelleennggtthhss uusseedd iinn tthhiiss pprrooppoossaall aallssoo mmaaxxiimmiizzee tthhee pprroobbaabbiilliittyy ooff ddeetteeccttiinngg yyeett uunnkknnoowwnn
aaccccrreettiinngg  ppllaanneettss  iinn  tthhiiss  ssyysstteemm..
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IIDD:: 1155995599
OObbsseerrvvaattiioonnss  ooff  tthhee  JJWWSSTT//GGTTOO  VVeerryy  RRiicchh  CClluusstteerr  LLeennss  RRMMJJ112211221188..55
++227733225555..11

AAddii ZZiittrriinn

BBeenn  GGuurriioonn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  tthhee  NNeeggeevv
RRMMJJ112211221188..55++227733225555..11 ((rreeddsshhiifftt zz==00..3355)) iiss aammoonnggsstt tthhee ttoopp 11%% rriicchheesstt cclluusstteerrss iinn tthhee rreeddMMaaPPPPeerr ccaattaalloogg..
IItt iiss ssiiggnniifificcaannttllyy ddeetteecctteedd iinn XX--rraayy aanndd tthhrroouugghh tthhee SSuunnyyaaeevv--ZZeellddoovviicchh eeffffeecctt iinn RROOSSAATT aanndd PPllaanncckk ddaattaa,,
rreessppeeccttiivveellyy,, aanndd iittss ooppttiiccaall lluummiinnoossiittyy pprreeddiiccttss aa bbiigg lleennss ((EEiinnsstteeiinn rraaddiiuuss ooff ~~4400"")) bbaasseedd oonn mmaassss--ttoo--lliigghhtt
ssccaalliinngg rreellaattiioonnss.. AAss ssuucchh,, iitt wwaass cchhoosseenn ffoorr tthhee WWeebbbb MMeeddiiuumm DDeeeepp FFiieellddss ((WWMMDDFF)) JJWWSSTT//GGTTOO pprrooggrraamm.. DDeeeepp
ggrroouunndd--bbaasseedd iimmaaggiinngg wwee rreecceennttllyy oobbttaaiinneedd rreevveeaallss sseevveerraall mmuullttiippllyy iimmaaggeedd ccaannddiiddaatteess ttoo llaarrggee rraaddiiii,,
ssuuggggeessttiinngg tthhaatt RRMMJJ11221122 iiss iinnddeeeedd aa llaarrggee lleennss.. HHoowweevveerr,, tthhee cclluusstteerr llaacckkss aannyy HHSSTT iimmaaggiinngg,, wwhhoossee rreessoolluuttiioonn
iiss  ccrruucciiaall  ffoorr  iiddeennttiiffyyiinngg  mmoorrpphhoollooggiiccaall  ddeettaaiillss  aanndd  sseeccuurriinngg  tthhee  iiddeennttiifificcaattiioonn  ooff  lleennsseedd  ffeeaattuurreess..  
WWee rreeqquueesstt 55 oorrbbiittss sspplliitt oovveerr 77 HHSSTT fifilltteerrss iinn tthhee ooppttiiccaall aanndd nneeaarr--iinnffrraarreedd ttoo sseeccuurreellyy iiddeennttiiffyy mmuullttiippllee
iimmaaggeess aanndd mmeeaassuurree tthheeiirr pphhoottoommeettrriicc rreeddsshhiiffttss,, ssoo tthhaatt aa lleennss mmooddeell ffoorr tthhiiss cclluusstteerr ccoouulldd bbee ppuubblliisshheedd iinn
ttiimmee ffoorr JJWWSSTT.. TThhee rreeqquueesstteedd oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll aallssoo,, iimmppoorrttaannttllyy,, ccoonnssttiittuuttee aa bbaasseelliinnee ttoowwaarrddss fifinnddiinngg
ttrraannssiieenntt ssoouurrcceess iinn tthhee ppllaannnneedd JJWWSSTT oobbsseerrvvaattiioonnss,, aanndd,, wwiillll aallllooww uuss ttoo rreeaaddiillyy iiddeennttiiffyy bbrriigghhtt,, lleennsseedd hhiigghh--
rreeddsshhiifftt ccaannddiiddaatteess ffoorr ssppeeccttrroossccooppiicc ffoollllooww--uupp.. IInn aaddddiittiioonn,, wwee nnoottee tthhaatt ggiivveenn tthhee lliimmiitteedd bblluuee wwaavveelleennggtthh
ccoovveerraaggee bbyy JJWWSSTT//NNIIRRCCaamm,, tthhee rreeqquueesstteedd ooppttiiccaall oobbsseerrvvaattiioonnss aarree nneecceessssaarryy ffoorr iiddeennttiiffyyiinngg hhiigghh--zz oobbjjeeccttss
bbeehhiinndd  tthhiiss  cclluusstteerr  wwiitthh  tthhee  ppllaannnneedd  JJWWSSTT  oobbsseerrvvaattiioonnss..
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