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IIDD:: 0011442244
EExxttrreemmee  EEvveennttss  oonn  GGaass  GGiiaannttss::    IImmppaaccttss  aanndd  SSttoorrmm  EErruuppttiioonnss

LLeeiigghh FFlleettcchheerr

UUnniivveerrssiittyy  ooff  LLeeiicceesstteerr

WWee pprrooppoossee aa nnoonn--ddiissrruuppttiivvee ttaarrggeett ooff ooppppoorrttuunniittyy pprrooppoossaall ttoo oobbsseerrvvee tthhee aafftteerrmmaatthh ooff ggiiaanntt iimmppaacctt eevveennttss oorr ssttoorrmm pplluummeess oonn JJuuppiitteerr aanndd SSaattuurrnn.. AAlltthhoouugghh ssuucchh
eevveennttss aarree lliikkeellyy ttoo ooccccuurr wwiitthhiinn tthhee ffoorreesseeeenn lliiffeettiimmee ooff JJWWSSTT,, tthheeyy rreemmaaiinn iimmppoossssiibbllee ttoo pprreeddiicctt iinn aaddvvaannccee.. JJWWSSTT ccoouulldd pprroovviiddee ssppeeccttrroossccooppiicc mmaappss ooff rreeflfleecctteedd
ssuunnlliigghhtt ((NNIIRRSSPPEECC)) aanndd tthheerrmmaall eemmiissssiioonn ((MMIIRRII)),, aalllloowwiinngg uuss ttoo ddeerriivvee tthhee 33DD ssttrruuccttuurree ooff tteemmppeerraattuurreess,, wwiinnddss,, cchheemmiiccaall ccoommppoossiittiioonn aanndd aaeerroossoollss aassssoocciiaatteedd wwiitthh tthheessee
uunniiqquuee aanndd rraarree eevveennttss.. FFoorr ppllaanneettaarryy iimmppaaccttss,, tthhee ddiissttrriibbuuttiioonn ooff eenneerrggyy aanndd cchheemmiiccaallss ((lliikkee aammmmoonniiaa)) ffrroomm tthhee iimmppaacctt ccaann rreevveeaall tthhee iimmppaaccttoorr ddiirreeccttiioonn,, ppeenneettrraattiioonn,,
aanndd tteennssiillee ssttrreennggtthh;; tthhee rreedduucciinngg oorr ooxxiiddiissiinngg cchheemmiissttrryy ccaann rreevveeaall tthhee wwaatteerr ccoonntteenntt ooff tthhee iimmppaaccttoorr;; aanndd tthhee ssiilliiccaattee ddeebbrriiss ccaann rreevveeaall iittss oorriiggiinnss aanndd cchheemmiiccaall mmaakkee--
uupp.. FFoorr ggiiaanntt ppllaanneett ssttoorrmmss,, tthhee tthheerrmmaall ssttrruuccuurree ccaann rreevveeaall tthhee eenneerrggyy rreelleeaasseedd bbyy tthhee ssttoorrmm aanndd tthhee vviiggoouurr ooff tthhee rriissiinngg mmoottiioonnss;; wwhhiillee tthhee pprreesseennccee ooff uunnuussuuaall
cchheemmiiccaallss aanndd aaeerroossoollss ccaann rreevveeaall tthhee pprroocceesssseess sshhaappiinngg jjoovviiaann mmeetteeoorroollooggyy aanndd pprroovviiddee aa uunniiqquuee wwiinnddooww oonnttoo tthhee cchheemmiissttrryy ooff tthhee ddeeeeppeerr,, ssuubb--cclloouudd rreeggiioonnss.. TThhee TTooOO
wwiillll ssppeecciifificcaallllyy ttaarrggeett ssppeeccttrroossccooppyy tthhaatt ccaannnnoott bbee rreelliiaabbllyy oobbttaaiinneedd ffrroomm EEaarrtthh,, aanndd wwiillll bbee ssuuppppoorrtteedd bbyy ggrroouunndd--bbaasseedd oobbsseerrvvaattiioonnss ttrraacckkiinngg tthhee eevvoollvviinngg iimmppaacctt//ssttoorrmm
mmoorrpphhoollooggyy..    OOnnllyy  llaarrggee  iimmppaaccttss  wwiitthh  eeaarrllyy  ssiiggnnss  ooff  ddeebbrriiss,,  oorr  ssiiggnniifificcaanntt  aanndd  rraarree  ssttoorrmmss  ((ppaarrttiiccuullaarrllyy  oonn  SSaattuurrnn)),,  wwiillll  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  ffoorr  tthhiiss  JJWWSSTT  ttrriiggggeerr..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

IImmkkee  ddee  PPaatteerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  BBeerrkkeelleeyy,,  MMiicchhaaeell  WWoonngg  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  BBeerrkkeelleeyy,,  GGlleennnn  OOrrttoonn  JJeett  PPrrooppuullssiioonn  LLaabboorraattoorryy,,  HHeennrriikk  MMeelliinn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  LLeeiicceesstteerr,,  AArrrraattee
AAnnttuunnaannoo  UUnniivveerrssiittyy  ooff  LLeeiicceesstteerr,,  TThhiieerrrryy  FFoouucchheett  OObbsseerrvvaattooiirree  ddee  PPaarriiss,,  PPaattrriicckk  FFrryy  UUnniivveerrssiittyy  ooff  WWiissccoonnssiinn  --  MMaaddiissoonn,,  RRiiccaarrddoo  HHuueessoo  UUnniivveerrssiiddaadd  ddeell  PPaaiiss  VVaassccoo,,  AAgguussttiinn  SSaanncchheezz--LLaavveeggaa
UUnniivveerrssiiddaadd  ddeell  PPaaiiss  VVaassccoo,,  TThhiibbaauulltt  CCaavvaalliiee  UUnniivveerrssiittee  ddee  BBoorrddeeaauuxx

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess

IIDD:: 0011443333
PPhhyyssiiccaall  PPrrooppeerrttiieess  ooff  tthhee  TTrriippllyy--LLeennsseedd  zz  ==  1111  GGaallaaxxyy

DDaann CCooee

SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee  --  EESSAA

TThhee zz == 1111..11 ggaallaaxxyy MMAACCSS00664477--JJDD iiss oonnee ooff tthhee ttwwoo mmoosstt ddiissttaanntt oobbjjeeccttss kknnoowwnn.. IItt iiss ssttrroonnggllyy lleennsseedd bbyy aa ffoorreeggrroouunndd cclluusstteerr ttoo ffoorrmm tthhrreeee iimmaaggeess,, wwiitthh AABB mmaagg ==
2255..99,, 2266..11,, aanndd 2277..33,, wwhhiicchh eennaabblleess aa ddeettaaiilleedd ssttuuddyy wwiitthh JJWWSSTT.. TThhiiss pprroovviiddeess uuss wwiitthh aa uunniiqquuee ooppppoorrttuunniittyy ttoo bbeeggiinn ttoo ssttuuddyy tthhee eeaarrllyy pphhaasseess ooff ggaallaaxxyy ffoorrmmaattiioonn aatt
tthhee ccoossmmiicc aaggee ooff oonnllyy 440000 MMyyrr,, aaiiddeedd bbyy nnaattuurree’’ss oowwnn ccoossmmiicc lleennss.. DDeessppiittee tthhee mmaaggnniifificcaattiioonn,, tthhee ssyysstteemm iiss ssppaattiiaallllyy uunnrreessoollvveedd wwiitthh HHSSTT,, wwhhiicchh mmeeaannss iittss rraaddiiuuss mmuusstt
bbee << 110000 ppcc,, tthhee ssiizzee ooff GGiiaanntt MMoolleeccuullaarr CClloouuddss.. PPaacckkeedd iinnttoo tthhaatt ssmmaallll rraaddiiuuss iiss aa ssiiggnniifificcaanntt sstteellllaarr mmaassss ((11ee77 –– 11ee99 MMssuunn)) tthhaatt iiss pprroodduucciinngg nneeww ssttaarrss aatt aa rraattee ooff aa
ffeeww MMssuunn // yyrr.. OOuurr pprrooppoosseedd NNIIRRCCaamm aanndd NNIIRRSSppeecc oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll aallllooww uuss ttoo oobbttaaiinn ssiiggnniifificcaanntt nneeww iinnssiigghhttss iinnttoo tthhee nnaattuurree ooff tthhiiss yyoouunngg ggaallaaxxyy tthhaatt aarree bbeeyyoonndd tthhee
rreeaacchh  ooff  ccuurrrreenntt  ffaacciilliittiieess,,  iinncclluuddiinngg::  

11))  AA  pprreecciissee  ssppeeccttrroossccooppiicc  rreeddsshhiifftt  ffrroomm  oonnee  oorr  mmoorree  lliinneess

22))  MMoorree  pprreecciissee  mmeeaassuurreemmeennttss  ooff  tthhee  SSFFRR,,  sstteellllaarr  mmaassss,,  aaggee,,  aanndd  dduusstt  eexxttiinnccttiioonn

33))  DDeelleennsseedd  ssppaattiiaall  rreessoolluuttiioonn  ddoowwnn  ttoo  3300  ppcc  ttoo  eessttiimmaattee  tthhee  ggaallaaxxyy’’ss  eeffffeeccttiivvee  rraaddiiuuss  aanndd  ccoonnssttrraaiinn  tthhee  pprrooppeerrttiieess  ooff  ssmmaalllleerr  ssttrruuccttuurreess  wwiitthhiinn

44))  FFiirrsstt  ccoonnssttrraaiinnttss  oonn  mmeettaalllliicciittyy  aanndd  iioonniizziinngg  ssttrreennggtthh  ooff  aa  ggaallaaxxyy  aatt  zz==1111

IInn aaddddiittiioonn ttoo tthhee zz==1111 ggaallaaxxyy,, wwee wwiillll ssttuuddyy tthhee llaarrggee nnuummbbeerr ooff ((~~3300)) kknnoowwnn zz ~~ 66 –– 88 ccaannddiiddaatteess iinn tthhiiss fifieelldd pplluuss nneeww ddiissccoovveerriieess ooff ffaaiinntteerr ccaannddiiddaatteess aatt zz ~~ 66 –– 1111
aanndd ppeerrhhaappss bbeeyyoonndd iinn tthhiiss eexxcceeppttiioonnaall ssttrroonngg lleennssiinngg fifieelldd.. WWee wwaaiivvee eexxcclluussiivvee aacccceessss ttoo aallll ddaattaa oobbttaaiinneedd ffrroomm tthhiiss pprrooggrraamm,, aanndd wwiillll rreelleeaassee rreedduucceedd ddaattaa pprroodduuccttss,,
lleennss  mmooddeellss,,  aanndd  aannaallyyssiiss  nnootteebbooookkss  ttoo  aaiidd  tthhee  ccoommmmuunniittyy..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

LLaarrrryy  BBrraaddlleeyy  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  BBeetthhaann  JJaammeess  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee  --  EESSAA,,  EErriikk  ZZaacckkrriissssoonn  UUppppssaallaa  AAssttrroonnoommiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy,,  RRoobbeerrttoo  AAvviillaa  SSppaaccee  TTeelleessccooppee
SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  SStteepphhaann  MMccCCaannddlliissss  TThhee  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy,,  BBrriiaann  WWeellcchh  TThhee  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy,,  MMaarrcc  PPoossttmmaann  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  MMeeggaann  DDoonnaahhuuee  MMiicchhiiggaann
SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy,,  CChhrriissttiiaann  BBiinnggggeellii  UUppppssaallaa  AAssttrroonnoommiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy,,  GGuuiillllaauummee  MMaahhlleerr  DDuurrhhaamm  UUnniivv..,,  KKeerreenn  SShhaarroonn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMiicchhiiggaann,,  SSuussaann  KKaassssiinn  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,
AAnnaa  AAcceebbrroonn  BBeenn  GGuurriioonn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  tthhee  NNeeggeevv,,  AAddii  ZZiittrriinn  BBeenn  GGuurriioonn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  tthhee  NNeeggeevv,,  BBrreennddaa  FFrryyee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,  MMiicchheellee  TTrreennttii  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMeellbboouurrnnee,,  SStteevveenn  FFiinnkkeellsstteeiinn
UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  aatt  AAuussttiinn,,  NNoorrbbeerrtt  PPiirrzzkkaall  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  RRuusssseellll  RRyyaann  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  DDaanniieell  SSttaarrkk  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,  GGaabbrriieell  BBrraammmmeerr
UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCooppeennhhaaggeenn,,  NNiieellss  BBoohhrr  IInnssttiittuuttee,,  VViiccttoorriiaa  SSttrraaiitt  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  DDaavviiss,,  MMaarruussaa  BBrraaddaacc  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  DDaavviiss,,  DDaavviidd  LLaaww  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,
RRaammeesshh  MMaaiinnaallii  NNAASSAA  GGooddddaarrdd  SSppaaccee  FFlliigghhtt  CCeenntteerr,,  JJaannee  RRiiggbbyy  NNAASSAA  GGooddddaarrdd  SSppaaccee  FFlliigghhtt  CCeenntteerr,,  TToodd  LLaauueerr  NNaattiioonnaall  OOppttiiccaall  AAssttrroonnoommyy  OObbsseerrvvaattoorryy,,  AAUURRAA,,  MMeennggttaaoo  TTaanngg  UUnniivveerrssiittyy
CCoolllleeggee  LLoonnddoonn  ((UUCCLL)),,  PPeetteerr  SSeenncchhyynnaa  CCaarrnneeggiiee  IInnssttiittuuttiioonn  ooff  WWaasshhiinnggttoonn,,  PPaattrriicciiaa  BBoollaann  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  DDaavviiss,,  CChhrriissttoopphheerr  CCoonnsseelliiccee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  NNoottttiinngghhaamm,,  MMaatttthheeww  BBaayylliissss
UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCiinncciinnnnaattii  MMaaiinn  CCaammppuuss,,  AAddaamm  CCaarrnnaallll  RRooyyaall  OObbsseerrvvaattoorryy  EEddiinnbbuurrgghh,,  AAllaaiinnaa  HHeennrryy  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  LLiissaa  KKeewwlleeyy  AAuussttrraalliiaann  NNaattiioonnaall  UUnniivveerrssiittyy,,  AAnnttoonn  VViikkaaeeuuss
UUppppssaallaa  AAssttrroonnoommiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy,,  EErrooss  VVaannzzeellllaa  IINNAAFF,,  OOsssseerrvvaattoorriioo  ddii  AAssttrroofifissiiccaa  ee  SScciieennzzaa  ddeelllloo  SSppaazziioo,,  DDaavviidd  NNiicchhoollllss  AAuussttrraalliiaann  NNaattiioonnaall  UUnniivveerrssiittyy,,  IIkkkkoo  SShhiimmiizzuu  SShhiikkookkuu  GGaakkuuiinn
UUnniivveerrssiittyy,,  AAlleexx  BBeenniitteezz  hhiigghh  sscchhooooll
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EExxooppllaanneettss  aanndd  EExxooppllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 0011554499
TThhee  ddeeeeppeesstt  sseeaarrcchh  ffoorr  rraarree  mmoolleeccuulleess  aanndd  iissoottooppoolloogguueess  iinn  ppllaanneett--ffoorrmmiinngg  ddiisskkss

KKllaauuss PPoonnttooppppiiddaann

SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee

WWee pprrooppoossee ttoo oobbttaaiinn ddeeeepp 44..99--2288..44 mmiiccrroonn MMIIRRII ssppeeccttrroossccooppyy ooff tthhrreeee mmoolleeccuullee--rriicchh pprroottooppllaanneettaarryy ddiisskkss,, kknnoowwnn ttoo sshhooww vveerryy bbrriigghhtt wwaatteerr lliinnee eemmiissssiioonn iinn tthheeiirr SSppiittzzeerr
ssppeeccttrraa.. IInnffrraarreedd mmoolleeccuullaarr eemmiissssiioonn ffrroomm pprroottooppllaanneettaarryy ddiisskkss ttrraacceess mmaatteerriiaall nneeaarr 11 AAUU -- tthhee tteerrrreessttrriiaall ppllaanneett ffoorrmmiinngg rreeggiioonn.. TThhee ddeeeepp ssppeeccttrraa wwiillll bbee uusseedd ttoo sseeaarrcchh
ffoorr tthhee rraarreesstt mmoolleeccuullaarr ssppeecciieess tthhaatt JJWWSSTT ccaann ddeetteecctt,, iinncclluuddiinngg hheeaavvyy iissoottooppoolloogguueess ooff wwaatteerr,, aass wweellll aass iimmppoorrttaanntt ccaarrrriieerrss ooff nniittrrooggeenn aanndd ccaarrbboonn.. WWee wwiillll iinn ppaarrttiiccuullaarr
sseeaarrcchh ffoorr HH22__1188OO ttoo mmeeaassuurree tthhee HH22__1166OO//HH22__1188OO rraattiioo iinn ddiisskkss aanndd ddeetteerrmmiinnee wwhheetthheerr tthhee ooxxyyggeenn iiss eennrriicchheedd iinn tthhee hheeaavviieerr iissoottooppoolloogguuee aass iiss sseeeenn iinn pprriimmiittiivvee
ssoollaarr ssyysstteemm mmaatteerriiaall.. WWee wwiillll aallssoo sseeaarrcchh ffoorr wwaarrmm NNHH33 aanndd CCHH44 aass ssiiggnnppoossttss ooff aa vviiggoorroouuss pprriimmoorrddiiaall cchheemmiissttrryy iinn tthhee tteerrrreessttrriiaall ppllaanneett--ffoorrmmiinngg rreeggiioonn.. AAss tthhee vvoollaattiilliittyy
ooff tthhee mmoolleeccuullaarr ccaarrrriieerrss ooff ccaarrbboonn,, nniittrrooggeenn aanndd ooxxyyggeenn ddeetteerrmmiinnee tthhee aammoouunntt ooff eeaacchh aarree aavvaaiillaabbllee ffoorr aaccccrreettiioonn oonnttoo ppllaanneettss,, tthheessee oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll pprroovviiddee aa ccrriittiiccaall
ccoommppaarriissoonn  ttoo  eexxooppllaanneett  aattmmoosspphheerriicc  cchheemmiissttrryy..

AAss aa ccrriittiiccaall aanndd nneecceessssaarryy ppaarrtt ooff tthhiiss pprrooppoossaall,, wwee wwiillll oobbttaaiinn ddeeeepp ssppeeccttrraa ooff ttwwoo bbrriigghhtt aasstteerrooiiddss ffoorr tthhee ccoonnssttrruuccttiioonn ooff vveerryy hhiigghh ssiiggnnaall--ttoo--nnooiissee rraattiioo ssppeeccttrraall
rreessppoonnssee ccuurrvveess ((SSRRFFss)).. SSuucchh eemmppiirriiccaall SSRRFFss aarree nneeeeddeedd ttoo rroobbuussttllyy rreemmoovvee tthhee ssttrroonngg,, hhiigghh--ffrreeqquueennccyy ffrriinnggeess pprreesseenntt iinn MMIIRRII--MMRRSS aatt tthhee ~~2200%% lleevveell,, aanndd wweerree ssiimmiillaarrllyy
ccrriittiiccaall ffoorr ccaalliibbrraattiinngg tthhee SSppiittzzeerr--IIRRSS mmiidd--iinnffrraarreedd ssppeeccttrraa ooff pprroottooppllaanneettaarryy ddiisskkss.. RReeccooggnniizziinngg tthhee iimmppoorrttaannccee ooff ccoonnsseerrvvaattiivvee ffrriinnggee rreemmoovvaall ffoorr ootthheerr MMIIRRII--MMRRSS
pprrooggrraammss,,  wwee  wwaaiivvee  tthhee  eexxcclluussiivvee  aacccceessss  ppeerriioodd  ssoo  tthhaatt  ootthheerr  MMRRSS  ssppeeccttrraa  ooff  bbrriigghhtt  ppooiinntt  ssoouurrcceess  ccaann  rreeaalliizzee  tthheeiirr  ffuullll  sscciieennttiifificc  ppootteennttiiaall..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

CCoolleettttee  SSaallyykk  VVaassssaarr  CCoolllleeggee,,  AAnnddrreeaa  BBaannzzaattttii  TTeexxaass  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy,,  EEddwwiinn  BBeerrggiinn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMiicchhiiggaann,,  GGeeooffffrreeyy  BBllaakkee  CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  KKaarrll  GGoorrddoonn  SSppaaccee  TTeelleessccooppee
SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  JJooeell  GGrreeeenn  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  DDeeaann  HHiinneess  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  TTyylleerr  PPaauullyy  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  GGrreegg  SSllooaann  SSppaaccee  TTeelleessccooppee
SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  JJoohhnn  SSttaannssbbeerrrryy  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  KKee  ZZhhaanngg  UUnniivveerrssiittyy  ooff  WWiissccoonnssiinn  --  MMaaddiissoonn

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SSuuppeerrmmaassssiivvee  BBllaacckk  HHoolleess  aanndd  AAGGNN

IIDD:: 0011555544
NNeebbuullaarr  lliinnee  ddiiaaggnnoossttiiccss  iinn  aa  mmeerrggeerr  aatt  ccoossmmiicc  ddaawwnn

RRoobbeerrttoo DDeeccaarrllii

IINNAAFF,,  OOsssseerrvvaattoorriioo  ddii  AAssttrroofifissiiccaa  ee  SScciieennzzaa  ddeelllloo  SSppaazziioo

AAtt zz>>66 ((wwhheenn tthhee UUnniivveerrssee iiss <<11 GGyyrr oolldd)),, lluummiinnoouuss qquuaassaarrss aarree eexxcceeppttiioonnaallllyy aaccttiivvee:: tthheeiirr cceennttrraall eennggiinnee iiss aa rraappiiddllyy aaccccrreettiinngg ssuuppeerrmmaassssiivvee ((~~11ee99 MMssuunn)) bbllaacckk hhoollee
wwhhiicchh rreessiiddeess iinn aann iinntteennsseellyy ssttaarr--ffoorrmmiinngg ggaallaaxxyy tthhaatt iiss aabb oorrddeerr ooff mmaaggnniittuuddee mmoorree mmaassssiivvee tthhaann ttyyppiiccaall ggaallaaxxiieess aatt tthheessee rreeddsshhiiffttss.. HHooww ccaann wwee aaccccoouunntt ffoorr ssuucchh aa
rraappiidd ggrroowwtthh ooff tthheessee eexxttrreemmee ssoouurrcceess?? TThhee eexxcceeppttiioonnaall qquuaassaarr PPJJ330088--2211 mmaayy ooffffeerr aann aannsswweerr.. HHiigghh--rreessoolluuttiioonn HHSSTT aanndd AALLMMAA iimmaaggiinngg ddeemmoonnssttrraatteess tthhaatt tthhee qquuaassaarr
hhoosstt iiss uunnddeerrggooiinngg aa mmeerrggeerr wwiitthh oonnee oorr mmoorree ssaatteelllliittee ggaallaaxxiieess.. FFoorr tthhee fifirrsstt ttiimmee aatt tthheessee rreeddsshhiiffttss,, hhoosstt ggaallaaxxyy ssttaarrlliigghhtt iiss ddeetteecctteedd aarroouunndd aa lluummiinnoouuss qquuaassaarr.. AA
pprroommiinneenntt LLyy--aallpphhaa hhaalloo,, ddeetteecctteedd wwiitthh MMUUSSEE oonn tthhee EESSOO//VVLLTT,, ppaarrttiiaallllyy oovveerrllaappss tthhee ccoommppaanniioonn ggaallaaxxyy.. TThhee ddaattaa iinn hhaanndd aallrreeaaddyy sshhooww aallll tthhee aaggeennttss ooff rraappiidd ggaallaaxxyy
ggrroowwtthh aatt ppllaayy:: ggaass,, dduusstt,, ssttaarr ffoorrmmaattiioonn,, aanndd nnuucclleeaarr aaccttiivviittyy.. HHeerree wwee pprrooppoossee ttoo ccaappiittaalliizzee oonn tthhee uunnpprreecceeddeenntteedd ccaappaabbiilliittiieess ooff JJWWSSTT ttoo sseeccuurree NNIIRRSSppeecc IIFFUU
oobbsseerrvvaattiioonnss,, ccrreeaattiinngg HHaallpphhaa,, HHbbeettaa,, [[OOIIIIII]] aanndd [[NNIIII]] mmaappss wwhhiicchh wwiillll eennaabbllee:: 11)) aa cchhaarraacctteerriizzaattiioonn ooff tthhee iioonniizzeedd ggaass pphhyyssiiccaall pprrooppeerrttiieess ((mmeettaalllliicciittyy,, iioonniizzaattiioonn ppaarraammeetteerr,,
ppoowweerriinngg mmeecchhaanniissmm)) aanndd aa tteesstt ffoorr tthhee pprreesseennccee ooff oouuttflfloowwss;; 22)) aann eessttiimmaattee ooff tthhee sstteellllaarr mmaassss ooff tthhee ssaatteelllliittee ggaallaaxxyy;; 33)) aa pprreecciissee ttiimmiinngg ooff tthhee ssttaarr ffoorrmmaattiioonn eevveenntt,,
wwhhiicchh wwee wwiillll uussee ttoo uunnddeerrssttaanndd tthhee rroollee ooff tthhee ggrraavviittaattiioonnaall iinntteerraaccttiioonn iinn ttrriiggggeerriinngg tthhee ssttaarrbbuurrsstt;; 44)) aa tteesstt ooff tthhee oorriiggiinn ooff tthhee LLyy--aallpphhaa hhaalloo.. TThheessee oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll
lleeaadd  ttoo  aa  ffuunnddaammeennttaall  nneeww  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhee  bbuuiilldd--uupp  ooff  mmaassssiivvee  ggaallaaxxiieess  aanndd  bbllaacckk  hhoolleess  iinn  tthhee  eeaarrllyy  uunniivveerrssee..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

FFaabbiiaann  WWaalltteerr  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroonnoommiiee,,  HHeeiiddeellbbeerrgg,,  CChhrriiss  CCaarriillllii  AAssssoocciiaatteedd  UUnniivveerrssiittiieess,,  IInncc..,,  MMaassssiimmoo  DDoottttii  UUnniivveerrssiittee  ddeeggllii  SSttuuddii  ddii  MMiillaannoo--BBiiccooccccaa,,  MMiicchhaaeell  SSttrraauussss  PPrriinncceettoonn
UUnniivveerrssiittyy,,  MMaaxxiimmee  TTrreebbiittsscchh  MMaaxx  PPllaanncckk  IInnssttiittuuttee  ffoorr  AAssttrroonnoommyy,,  MMaarrttaa  VVoolloonntteerrii  CCNNRRSS,,  IInnssttiittuutt  dd''AAssttrroopphhyyssiiqquuee  ddee  PPaarriiss,,  CChhiiaarraa  MMaazzzzuucccchheellllii  EEuurrooppeeaann  SSoouutthheerrnn  OObbsseerrvvaattoorryy  --  CChhiillee,,  SSaarraahh
BBoossmmaann  MMaaxx  PPllaanncckk  IInnssttiittuuttee  ffoorr  AAssttrroonnoommyy,,  AAnnnnaa--CChhrriissttiinnaa  EEiilleerrss  MMaassssaacchhuusseettttss  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  EEdduuaarrddoo  BBaannaaddooss  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroonnoommiiee,,  HHeeiiddeellbbeerrgg,,  FFeeiiggee  WWaanngg
UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,  TThhoommaass  CCoonnnnoorr  JJeett  PPrrooppuullssiioonn  LLaabboorraattoorryy,,  BBrraamm  VVeenneemmaannss  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroonnoommiiee,,  HHeeiiddeellbbeerrgg,,  LLaauurraa  BBlleecchhaa  UUnniivveerrssiittyy  ooff  FFlloorriiddaa,,  YYuujjiinn  YYaanngg  KKoorreeaa
AAssttrroonnoommyy  aanndd  SSppaaccee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee  ((KKAASSII)),,  MMaaddeelliinnee  MMaarrsshhaallll  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMeellbboouurrnnee,,  RRooddeerriikk  OOvveerrzziieerr  OObbsseerrvvaattoorriioo  NNaacciioonnaall,,  JJaann--TToorrggee  SScchhiinnddlleerr  MMaaxx  PPllaanncckk  IInnssttiittuuttee  ffoorr  AAssttrroonnoommyy,,
MMaarrcceell  NNeeeelleemmaann  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroonnoommiiee,,  HHeeiiddeellbbeerrgg,,  AAnnttoonniioo  PPeennssaabbeennee  IINNAAFF,,  OOsssseerrvvaattoorriioo  ddii  AAssttrroofifissiiccaa  ee  SScciieennzzaa  ddeelllloo  SSppaazziioo,,  BBeennnnyy  TTrraakkhhtteennbbrroott  TTeell  AAvviivv  UUnniivveerrssiittyy,,
XXiiaaoohhuuii  FFaann  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,  DDoommiinniikk  RRiieecchheerrss  CCoorrnneellll  UUnniivveerrssiittyy,,  AAnnddrreeaa  CCoommaassttrrii  IINNAAFF,,  OOsssseerrvvaattoorriioo  ddii  AAssttrroofifissiiccaa  ee  SScciieennzzaa  ddeelllloo  SSppaazziioo,,  RRoobbeerrttoo  GGiillllii  IINNAAFF,,  OOsssseerrvvaattoorriioo
AAssttrroonnoommiiccoo  ddii  BBoollooggnnaa,,  HHaannss--WWaalltteerr  RRiixx  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroonnoommiiee,,  HHeeiiddeellbbeerrgg

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
EExxooppllaanneettss  aanndd  EExxooppllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 0011555566
AA  TTiimmee  SSeerriieess  CCaalliibbrraattiioonn  ooff  MMeeddiiuumm  RReessoolluuttiioonn  SSppeeccttrroossccooppyy  wwiitthh  MMIIRRII

DDrraakkee DDeemmiinngg

UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaarryyllaanndd

WWee pprrooppoossee ttoo tteesstt tthhee ssttaabbiilliittyy ooff MMIIRRII MMeeddiiuumm RReessoolluuttiioonn SSppeeccttrroossccooppyy ffoorr ttiimmee sseerriieess oobbsseerrvvaattiioonnss,, ssuucchh aass ffoorr ttrraannssiittiinngg eexxooppllaanneettss.. BBeeiinngg aa ccaalliibbrraattiioonn pprrooppoossaall,, wwee
oobbsseerrvvee aa ccoonnttrrooll--ttyyppee ssoouurrccee tthhaatt eexxhhiibbiittss aa ssmmaallll vvaarriiaattiioonn wwhhoossee cchhaarraatteerriissttiiccss aarree kknnoowwnn.. WWee wwiillll oobbsseerrvvee tthhee bbrriigghhtt AAllggooll--ttyyppee eecclliippssiinngg bbiinnaarryy RR CCaanniiss MMaajjoorriiss oovveerr
aann 99..55--hhoouurr ppeerriioodd ssppaannnniinngg sseeccoonnddaarryy eecclliippssee,, uussiinngg oonnee ggrraattiinngg ppoossiittiioonn.. TThhee pprriimmaarryy tteecchhnniiccaall ggooaallss ooff oouurr oobbsseerrvvaattiioonnss aarree:: 11)) ttoo ddeefifinnee tthhee lliimmiittiinngg iinnssttrruummeennttaall
nnooiissee ((““nnooiissee flfloooorr””)) iinn ttiimmee--sseerriieess oobbsseerrvvaattiioonnss oovveerr ssmmaallll wwaavveelleeggtthh ssccaalleess ((ppiixxeell--ttoo--ppiixxeell)) tthhaatt aarree tthhee mmoosstt rreelleevvaanntt ffoorr ssppeeccttrroossccooppyy,, 22)) ttoo ddeetteerrmmiinnee hhooww ttoo
ddeeccoorrrreellaattee aanndd rreemmoovvee tthhee iinnssttrruummeennttaall nnooiissee,, 33)) ttoo ddeefifinnee tthhee tteemmppoorraall ssttaabbiilliittyy ooff tthhee iinnssttrruummeennttaall ffrriinnggiinngg,, aanndd 44)) ttoo eexxpplloorree tthhee iimmpplliiccaattiioonnss ooff oouurr rreessuullttss ffoorr
eexxooppllaanneett ssppeeccttrroossccooppyy.. TThhee sseeccoonnddaarryy ssttaarr iinn RR CCMMaa iiss aa KK--ddwwaarrff,, tthhaatt wwiillll eexxhhiibbiitt wweeaakk ((00..44--ppeerrcceenntt)) rroottaattiioonnaall lliinneess ooff OOHH iinn iittss eemmeerrggeenntt ssppeeccttrruumm.. IInn aaddddiittiioonn ttoo
oouurr pprriimmaarryy tteecchhnniiccaall ggooaallss,, aa sseeccoonnddaarryy ggooaall iiss aa tteecchhnniiccaall ddeemmoonnssttrraattiioonn:: wwee wwiillll uussee tthhee sseeccoonnddaarryy eecclliippssee tteecchhnniiqquuee ttoo mmeeaassuurree tthhee OOHH lliinnee ssppeeccttrruumm ooff tthhee KK--ddwwaarrff
iinn tthhiiss bbiinnaarryy ssyysstteemm,, jjuusstt aass eexxooppllaanneett oobbsseerrvveerrss wwiillll sseeeekk ttoo mmeeaassuurree tthhee eemmeerrggeenntt ssppeeccttrraa ooff eexxooppllaanneettss iinn tthhee tthheerrmmaall iinnffrraarreedd.. BByy ddeemmoonnssttrraattiinngg tthhaatt wwee ccaann ddeerriivvee
aann aassttrroopphhyyssiiccaallllyy ccrreeddiibbllee ssppeeccttrruumm ooff tthhee KK--ddwwaarrff ttoo hhiigghh ssiiggnnaall--ttoo--nnooiissee rraattiioo,, wwee wwiillll ffuurrtthheerr vvaalliiddaattee tthhee pprroocceessss ooff oobbsseerrvviinngg eexxooppllaanneettaarryy ssppeeccttrraa wwiitthh MMRRSS.. WWee wwiillll
pprroodduuccee  ssppeecciifificc  ddeelliivveerraabblleess,,  iinncclluuddiinngg  aa  ppyytthhoonn  ccooddee  ttoo  eexxttrraacctt  ssppeeccttrraa  ffrroomm  tthhee  ffooccaall  ppllaannee  iimmaaggeess,,  wwiitthh  iinnssttrruummeennttaall  nnooiissee  rreemmoovveedd..
..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

JJeerrooeenn  BBoouuwwmmaann  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroonnoommiiee,,  HHeeiiddeellbbeerrgg,,  DDaanniieell  DDiicckkeenn  IInnssttiittuutt  dd''AAssttrroopphhyyssiiqquuee  SSppaattiiaallee,,  AAlliissttaaiirr  GGllaassssee  UUnniitteedd  KKiinnggddoomm  AAssttrroonnoommyy  TTeecchhnnoollooggyy  CCeennttrree,,  TThhoommaass
GGrreeeennee  NNAASSAA  AAmmeess  RReesseeaarrcchh  CCeenntteerr,,  SSaarraahh  KKeennddrreeww  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  EEvveerreetttt  SScchhllaawwiinn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,  MMaaccaarreennaa  GGaarrcciiaa  MMaarriinn  EEuurrooppeeaann  SSppaaccee  AAggeennccyy,,  DDaavviidd  LLaaww
SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: AARR
SStteellllaarr  PPooppuullaattiioonnss  aanndd  tthhee  IInntteerrsstteellllaarr  MMeeddiiuumm

IIDD:: 0011555577
PPhhoottooddiissssoocciiaattiioonn  RReeggiioonn  MMooddeellss  ffoorr  JJWWSSTT  OObbsseerrvvaattiioonnss

MMaarrkk WWoollfifirree

UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaarryyllaanndd

MMaassssiivvee OO aanndd BB ssttaarrss pprroodduuccee ssttrroonngg iioonniizziinngg aanndd ffaarr--uullttrraavviioolleett rraaddiiaattiioonn aass wweellll aass ppoowweerrffuull wwiinnddss tthhaatt iioonniizzee,, hheeaatt,, aanndd iimmppaacctt tthheeiirr ssuurrrroouunndd mmoolleeccuullaarr cclloouuddss..
TThhiiss rraaddiiaattiivvee aanndd mmeecchhaanniiccaall ffeeeeddbbaacckk ccaann ddrraammaattiiccaallllyy aalltteerr tthhee ssuubbsseeqquueenntt ssttaarr ffoorrmmaattiioonn bbyy iinnjjeeccttiinngg eenneerrggyy ddiirreeccttllyy iinnttoo tthhee ggaass,, bbyy pphhoottooddiissssoocciiaattiinngg mmoolleeccuulleess
aanndd iioonniizziinngg aattoommss wwhhiicchh aalltteerrss tthhee ggaass ccoooolliinngg,, aanndd bbyy ddeessttrrooyyiinngg tthhee cclloouudd bbyy mmeecchhaanniiccaall mmeeaannss oorr bbyy pphhoottooeevvaappoorraattiioonn.. TThhuuss,,uunnddeerrssttaannddiinngg tthhee ffeeeeddbbaacckk pprroocceessss iiss
eesssseennttiiaall ttoo aann uunnddeerrssttaannddiinngg ooff ssttaarr ffoorrmmaattiioonn aanndd tthhee eevvoolluuttiioonn ooff ggaallaaxxiieess.. TThhee rreeggiioonnss wwhheerree tthhiiss rraaddiiaattiivvee eenneerrggyy iiss ddeeppoossiitteedd aarree ccaalllleedd PPhhoottooddiissssoocciiaattiioonn
RReeggiioonnss oorr PPDDRRss aanndd aarree kkeeyy ttaarrggeettss ffoorr JJWWSSTT oobbsseerrvvaattiioonnss.. AAllll ooff tthhee nneeaarr--iinnffrraarreedd ccoonnttiinnuuuumm aanndd lliinnee eemmiissssiioonn ffrroomm ssttaarr ffoorrmmiinngg rreeggiioonnss iinn nneeaarrbbyy aanndd llooww rreeddsshhiifftt
ggaallaaxxiieess    ttoo    bbee    oobbsseerrvveedd    bbyy    JJWWSSTT    aarriissee    iinn    PPDDRRss..    

TThhiiss iiss aa RReegguullaarr AArrcchhiivvee,, TThheeoorryy pprrooppoossaall,, ttoo ddeevveelloopp PPDDRR mmooddeellss aanndd ddiiaaggnnoossttiicc mmooddeelliinngg ttoooollss ttoo aannaallyyzzee tthhee lliinnee eemmiissssiioonn ffrroomm PPDDRRss.. WWee ccoonncceennttrraattee
oonn tthhee HH22 rroottaattiioonnaall eemmiissssiioonn,, tthhee CCII rreeccoommbbiinnaattiioonn lliinneess,, tthhee OOII flfluuoorreesscceenntt lliinneess,, aanndd tthhee FFeeIIII fifinnee--ssttrruuccttuurree lliinneess wwhhiicchh rreevveeaall tthhee ggaass hheeaattiinngg rraattee aanndd tthheerrmmaall eenneerrggyy
ccoonntteenntt ((HH22,, CCII,, FFeeIIII)),, tthhee FFUUVV rraaddiiaattiioonn fifieelldd ssttrreennggtthh aanndd ppeenneettrraattiioonn ((HH22,, OOII)),, tthhee HH22 ffoorrmmaattiioonn rraattee ((HH22)),, tthhee tthheerrmmaall pprreessssuurree ((FFeeIIII)),, aanndd tthhee cclloouudd ddiissrruuppttiioonn bbyy
pphhoottooeevvaappoorraattiioonn  ((OOII))..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

MMaarrcc  PPoouunndd  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaarryyllaanndd
CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPooppuullaattiioonnss  aanndd  tthhee  IInntteerrsstteellllaarr  MMeeddiiuumm

IIDD:: 0011555588
TThhee  RRiinngg  NNeebbuullaa  aass  aa  llaabboorraattoorryy  ffoorr  tthhee  iinntteerraaccttiioonn  ooff  mmoolleeccuulleess,,  PPAAHHss  aanndd  dduusstt  iinn  ssttrroonngg  UUVV  rraaddiiaattiioonn  fifieellddss

MMiicchhaaeell BBaarrllooww

UUnniivveerrssiittyy  CCoolllleeggee  LLoonnddoonn

WWee pprrooppoossee ttoo oobbsseerrvvee tthhee RRiinngg NNeebbuullaa,, NNGGCC 66772200,, aatt uunnpprreecceeddeenntteedd ssppaattiiaall rreessoolluuttiioonn aanndd ssppeeccttrraall sseennssiittiivviittyy uussiinngg MMIIRRII,, NNIIRRSSppeecc aanndd NNIIRRCCaamm,, wwiitthh tthhee aaiimm ooff
mmeeaassuurriinngg aanndd aannaallyyzziinngg tthhee eemmiissssiioonn ffrroomm aa rraannggee ooff aattoommiicc,, mmoolleeccuullaarr aanndd ppaarrttiiccuullaattee ccoommppoonneennttss ccoommmmoonnllyy ffoouunndd iinn aassttrroopphhyyssiiccaall eennvviirroonnmmeennttss.. WWee wwiillll uussee tthhiiss
ppllaanneettaarryy nneebbuullaa ((PPNN)) aass aann aassttrroopphhyyssiiccaall llaabboorraattoorryy,, wwiitthh aa wweellll--ddeefifinneedd ggeeoommeettrryy aanndd aa ssiinnggllee eexxcciittiinngg cceennttrraall ssttaarr.. WWiitthh SSppiittzzeerr,, PPAAHH eemmiissssiioonn aanndd ssttrroonngg mmiidd--IIRR
mmoolleeccuullaarr HH22 eemmiissssiioonn hhaavvee aallrreeaaddyy bbeeeenn ddeetteecctteedd ffrroomm tthhee OO--rriicchh PPNN NNGGCC 66772200.. WWee wwiillll iimmaaggee tthhee eennttiirree nneebbuullaa iinn mmuullttiippllee NNIIRRCCAAMM aanndd MMIIRRII fifilltteerrss ttoo eennaabbllee uuss ttoo
ssppaattiiaallllyy rreessoollvvee tthhee ddiiffffeerreenntt ggaass aanndd PPAAHH ccoommppoonneennttss,, ccoommbbiinniinngg tthheessee wwiitthh hhiigghh ssppaattiiaall aanndd ssppeeccttrraall rreessoolluuttiioonn NNIIRRSSppeecc aanndd MMIIRRII IIFFUU ssppeeccttrroossccooppyy aatt ttwwoo ppoossiittiioonnss,,
oonnee oonn aann iissoollaatteedd cclluummpp aatt tthhee iinnnneerr eeddggee ooff tthhee bbrriigghhtt rriinngg aanndd tthhee ootthheerr oonn tthhee mmaaiinn rriinngg iittsseellff.. WWee wwiillll uussee tthhee ddaattaa ttoo aannaallyyzzee aanndd mmooddeell tthhee pphhyyssiiccaall ccoonnddiittiioonnss iinn
tthhee iioonniizzeedd aanndd mmoolleeccuullaarr ggaass iinn oorrddeerr ttoo pprroobbee hhooww tthheessee,, ttooggeetthheerr wwiitthh tthhee rraaddiiaattiioonn fifieelldd,, iinnflfluueennccee ssppaattiiaall vvaarriiaattiioonnss ooff tthhee PPAAHH cchhaarrggee bbaallaannccee,, ssiizzee aanndd ssttrruuccttuurreess
ddeedduucceedd  ffrroomm  tthhee  oobbsseerrvveedd  PPAAHH  bbaanndd  rraattiiooss..  TThhiiss  wwiillll  aallllooww  uuss  ttoo  iinnvveessttiiggaattee  hhooww  PPAAHHss  aanndd  ootthheerr  mmoolleeccuulleess  ffoorrmm,,  eevvoollvvee  aanndd  ssuurrvviivvee  iinn  cclluummppyy,,  iirrrraaddiiaatteedd  eennvviirroonnmmeennttss..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

RRaagghhvveennddrraa  SSaahhaaii  JJeett  PPrrooppuullssiioonn  LLaabboorraattoorryy,,  HHaarrrriieett  DDiinneerrsstteeiinn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  aatt  AAuussttiinn,,  NNiicckk  CCooxx  AACCRRII--SSTT,,  JJaann  CCaammii  TThhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  WWeesstteerrnn  OOnnttaarriioo,,  EEllss  PPeeeetteerrss  TThhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff
WWeesstteerrnn  OOnnttaarriioo,,  MMiikkaakkoo  MMaattssuuuurraa  CCaarrddiiffff  UUnniivveerrssiittyy,,  RRooggeerr  WWeessssoonn  UUnniivveerrssiittyy  CCoolllleeggee  LLoonnddoonn  ((UUCCLL)),,  AArrttuurroo  MMaanncchhaaddoo  IInnssttiittuuttoo  ddee  AAssttrroofifissiiccaa  ddee  CCaannaarriiaass,,  GGrriieett  VVaann  ddee  SStteeeennee  RRooyyaall
OObbsseerrvvaattoorryy  ooff  BBeellggiiuumm,,  IIssaabbeell  AAlleemmaann  UUnniivveerrssiiddaaddee  ddee  IIttaajjuubbaa,,  AAllbbeerrtt  ZZiijjllssttrraa  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaanncchheesstteerr,,  KKaayy  JJuussttttaannoonntt  CChhaallmmeerrss  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  PPeetteerr  vvaann  HHooooff  RRooyyaall
OObbsseerrvvaattoorryy  ooff  BBeellggiiuumm,,  JJeerroonniimmoo  BBeerrnnaarrdd--SSaallaass  AACCRRII--SSTT,,  KKeevviinn  VVoollkk  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee  --  CCSSAA

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
EExxooppllaanneettss  aanndd  EExxooppllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 0011556633
IIccyy  KKuuiippeerr  BBeellttss  iinn  EExxooppllaanneettaarryy  SSyysstteemmss

CChhrriissttiinnee CChheenn

TThhee  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy

WWee pprrooppoossee aa ppiilloott ssttuuddyy ooff nneeaarr--iinnffrraarreedd rreeflfleeccttaannccee ssppeeccttrraa ffrroomm dduusstt iinn tthhee KKuuiippeerr BBeelltt rreeggiioonnss ooff 44 nneeaarrbbyy ddeebbrriiss ddiisskkss,, 4499 CCeett,, HHDD 3322229977,, bbeettaa PPiicc,, aanndd HHDD
118811332277,, uussiinngg tthhee NNIIRRSSppeecc IIFFUU.. TThheessee ddiisskkss aarree ssppaattiiaallllyy eexxtteennddeedd,, eeaacchh ssuubbtteennddiinngg sseevveerraall aarrccsseecc iinn ssccaatttteerreedd lliigghhtt,, wwiitthh aallrreeaaddyy mmeeaassuurreedd nneeaarr--iinnffrraarreedd ssuurrffaaccee
bbrriigghhttnneesssseess ffrroomm HHSSTT//NNIICCMMOOSS.. TThheeyy aarree tthheerreeffoorree tthhee eeaassiieesstt ssyysstteemmss ttoo ssttuuddyy uussiinngg hhiigghh ccoonnttrraasstt ssppeeccttrroossccooppyy.. OOuurr ttaarrggeettss hhaavvee AALLMMAA CCOO eemmiissssiioonn iinnddiiccaattiivvee ooff tthhee
pprreesseennccee ooff vvoollaattiillee--rriicchh ppllaanneetteessiimmaallss,, ssiimmiillaarr ttoo ccoommeettss aanndd KKBBOOss iinn oouurr SSoollaarr SSyysstteemm.. WWee pprrooppoossee ttoo uussee hhiigghh SSNNRR ((>>220000)),, nneeaarr iinnffrraarreedd ssppeeccttrraa aatt 00..66 -- 55..33 mmiiccrroonn
ttoo ((11)) sseeaarrcchh ffoorr ssoolliidd--ssttaattee rreeflfleeccttaannccee ffeeaattuurreess aatt 11..55,, 22..00,, aanndd 33..22 mmiiccrroonn ffrroomm vvoollaattiillee ffrroossttss ssuucchh aass HH22OO,, ((22)) ccoonnssttrraaiinn tthhee dduusstt ggrraaiinn pprrooppeerrttiieess ((ee..gg.. ccoommppoossiittiioonn,,
ssiizzee)) ffrroomm tthhee ssoolliidd--ssttaattee ffeeaattuurreess aanndd tthhee ccoolloorr ooff tthhee ssccaatttteerreedd lliigghhtt,, aanndd ((33)) mmaapp tthhee ppaarrttiiccllee ccoommppoossiittiioonn aanndd ssiizzee aass aa ffuunnccttiioonn ooff ppoossiittiioonn iinn tthhee ddiisskk.. IInn ddooiinngg ssoo,,
wwee hhooppee ttoo uunnddeerrssttaanndd wwhheetthheerr eexxooKKuuiippeerr BBeellttss iinn eexxooppllaanneettaarryy ssyysstteemmss ccoonnttaaiinn rreesseerrvvooiirrss ooff vvoollaattiilleess,, tthhaatt hhaavvee bbeeeenn ccrriittiiccaall ttoo tthhee ddeevveellooppmmeenntt ooff lliiffee oonn EEaarrtthh,, aanndd
aarree ccoonnttiinnuuiinngg ttoo bbuuiilldd eexxooppllaanneettss vviiaa ggiiaanntt ccoolllliissiioonnss.. AAtt tthhee pprreesseenntt ttiimmee,, tthheerree aarree nnoo ppllaannss bbyy aannyy ooff tthhee GGuuaarraanntteeeedd TTiimmee OObbsseerrvveerrss ((GGTTOOss)) oorr EEaarrllyy RReelleeaassee SScciieennccee
((EERRSS)) pprrooggrraammss ttoo oobbttaaiinn rreeflfleeccttaannccee ssppeeccttrraa ffoorr aa ddeebbrriiss ddiisskk.. TThheerreeffoorree,, tthheessee ddaattaa wwoouulldd bbee uunniiqquuee.. FFiinnaallllyy,, tthheessee oobbsseerrvvaattiioonnss wwoouulldd pprroovviiddee aa ppaatthhyywwaayy ttoo ddeevveelloopp
RReeffeerreennccee  DDiiffffeerreennttiiaall  IImmaaggiinngg  ((RRDDII))  aanndd  SSppeeccttrraall  DDiiffffeerreennttiiaall  IImmaaggiinngg  ((SSDDII))  PPSSFF  ssuubbttrraaccttiioonn  tteecchhnniiqquueess  ffoorr  tthhee  NNIIRRSSppeecc  IIFFUU..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

EEllooddiiee  CChhooqquueett  LLaabboorraattooiirree  dd''AAssttrroopphhyyssiiqquuee  ddee  MMaarrsseeiillllee,,  TTrraaccyy  BBeecckk  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  CChhaarrlleess  BBeeiicchhmmaann  JJeett  PPrrooppuullssiioonn  LLaabboorraattoorryy,,  AAnnddrraass  GGaassppaarr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,
JJaarrrroonn  LLeeiisseennrriinngg  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,  CCaarreeyy  LLiissssee  TThhee  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy  AApppplliieedd  PPhhyyssiiccss  LLaabboorraattoorryy,,  AAmmaayyaa  MMoorroo--MMaarrttiinn  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  JJoohhaann  MMaazzooyyeerr
OObbsseerrvvaattooiirree  ddee  PPaarriiss,,  MMaarrsshhaallll  PPeerrrriinn  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  KKllaauuss  PPoonnttooppppiiddaann  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  LLaauurreenntt  PPuueeyyoo  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  JJoohhnn
SSttaannssbbeerrrryy  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  CChhrriiss  SSttaarrkk  NNAASSAA  GGooddddaarrdd  SSppaaccee  FFlliigghhtt  CCeenntteerr,,  SScchhuuyylleerr  WWoollffff  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,  MMaarriiee  YYggoouuff  JJeett  PPrrooppuullssiioonn  LLaabboorraattoorryy

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SSoollaarr  SSyysstteemm  AAssttrroonnoommyy

IIDD:: 0011556666
TThhee  CCoommaa  DDuusstt  aanndd  VVoollaattiilleess  ooff  CC//22001177  KK22  ((PPaann--SSTTAARRRRSS))

CChhiicckk WWooooddwwaarrdd

UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMiinnnneessoottaa  --  TTwwiinn  CCiittiieess

CCoommeettss  aarree  oouurr  mmoosstt  ddiirreecctt  lliinnkk  ttoo  tthhee  eeaarrlliieesstt  ssttaaggeess  ooff  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  aanndd  eevvoolluuttiioonn  ooff  tthhee  ssoollaarr  
ssyysstteemm..  TThhee  aabbuunnddaanncceess  aanndd  ssppaattiiaall  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  mmaajjoorr  ggaass  ssppeecciieess  ((HH22OO,,  CCOO22,,  CCOO))  aanndd  mmaajjoorr  dduusstt  
ssppeecciieess  ((ssiilliiccaattee  aanndd  ccaarrbboonnaacceeoouuss))  iinn  ccoommeett  ccoommaaee  pprroovviiddee  ddiirreecctt  iinnssiigghhtt  iinnttoo  tthhee  cchheemmiissttrryy  aanndd
iinntteerrnnaall  ccoommppoossiittiioonn  ooff  pprriimmiittiivvee  bbooddiieess..  CCoommeettss  aanndd  aasstteerrooiiddss  ddeelliivveerreedd  tthheessee  mmaatteerriiaallss  aanndd  
pprree--bbiioottiicc  pprreeccuurrssoorrss  ttoo  tthhee  tteerrrreessttrriiaall  ppllaanneett  zzoonnee  ppootteennttiiaallllyy  ccaattaallyyzziinngg  lliiffee..  JJWWSSTT  wwiillll  aaddvvaannccee  
aa  kkeeyy  ggooaall  ooff  ppllaanneettaarryy  sscciieennccee::  aasscceerrttaaiinn  tthhee  ccoonntteenntt,,  oorriiggiinn,,  aanndd  eevvoolluuttiioonn  ooff  tthhee  ssoollaarr  ssyysstteemm  
aanndd  tthhee  ddeelliivveerryy  ooff  pprree--bbiioottiicc  vvoollaattiilleess  bbyy  eevvaalluuaattiinngg  tthhee  cchhaarraacctteerriissttiiccss  ooff  rreeffrraaccttoorryy  mmaatteerriiaallss,,  
iicceess,,  oorrggaanniicc  ssppeecciieess  aanndd  vvoollaattiilleess  ooff  ccoommeettss..  TThhiiss  JJWWSSTT  pprrooggrraamm  iiss  ddeessiiggnneedd  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  
pphhyyssiiccoo--cchheemmiiccaall  pprrooppeerrttiieess  ooff  mmaatteerriiaall  iinn  tthhee  iinnnneerr  33000000  kkmm  ccoommaa  ooff  ccoommeett  CC//22001177  KK22  ((PPaann--SSTTAARRRRSS))  
nneeaarr  ppeerriihheelliioonn..  JJWWSSTT  iiss  iinnddiissppeennssaabbllee  ffoorr  tthhiiss  sscciieennccee  bbeeccaauussee  iittss  sseennssiittiivviittyy  ttoo  ffaaiinntt  ssuurrffaaccee  
bbrriigghhttnneessss  eexxtteennddeedd  eemmiissssiioonn  ccoommbbiinneedd  wwiitthh  tthhee  ssppeeccttrraall  rreessoollvviinngg  ppoowweerr  ((22440000++))  aanndd  ccoonnttiinnuuoouuss  
ssppeeccttrraa  ggrraasspp  ((22..8877--2288..88  mmiiccrroonn))  eennaabblleess  ssppaattiiaall--ssppeeccttrraall  mmaappppiinngg  ttoo  ttrraaccee  tthhee  ccoommaa  ddiissttrriibbuuttiioonn  
ooff  dduusstt  aanndd  ggaass  ssiimmuullttaanneeoouussllyy..  EEvvaalluuaattiinngg  tthhee  cchhaarraacctteerriissttiiccss  ooff  rreeffrraaccttoorryy  mmaatteerriiaallss,,  iicceess,,  
oorrggaanniicc  ssppeecciieess,,  aanndd  vvoollaattiilleess  ooff  ccoommeettss  eennhhaanncceess  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhee  oorriiggiinn  aanndd  eevvoolluuttiioonn  ooff  oouurr  
ssoollaarr  ssyysstteemm  aanndd  tthhee  ppootteennttiiaall  ffoorr  lliiffee  eellsseewwhheerree..  PPrroocceesssseess  tthhaatt  ooccccuurrrreedd  iinn  oouurr  pprroottooppllaanneettaarryy  
ddiisskk  mmuusstt  bbee  ttaakkiinngg  ppllaaccee  aatt  ssoommee  lleevveell  iinn  tthhee  yyoouunnggeesstt  ooff  tthheessee  eexxooppllaanneettaarryy  ssyysstteemmss,,  aalltthhoouugghh  
tthhee  ddeettaaiillss  wwiillll  ddiiffffeerr..  TThhee  nnaarrrraattiivvee  ttaallee  gglleeaanneedd  tthhrroouugghh  tthhee  JJWWSSTT  ssttuuddyy  ooff  ccoommeettss  iiss  aann  aaccccoouunntt  
ooff  hhuummaann  oorriiggiinnss..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

DDiiaannee  WWooooddeenn  NNAASSAA  AAmmeess  RReesseeaarrcchh  CCeenntteerr,,  DDaavviidd  HHaarrkkeerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaann  DDiieeggoo,,  MMiicchhaaeell  KKeelllleeyy  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaarryyllaanndd,,  DDoommiinniiqquuee  BBoocckkeelleeee--MMoorrvvaann  OObbsseerrvvaattooiirree  ddee  PPaarriiss,,
SStteeffaanniiee  MMiillaamm  NNAASSAA  GGooddddaarrdd  SSppaaccee  FFlliigghhtt  CCeenntteerr,,  NNaatthhaann  RRootthh  NNAASSAA  GGooddddaarrdd  SSppaaccee  FFlliigghhtt  CCeenntteerr

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess

IIDD:: 0011556677
EEaarrllyy  GGaallaaxxyy  AAsssseemmbbllyy  UUnnccoovveerreedd  wwiitthh  AALLMMAA  aanndd  JJWWSSTT::  AA  RReemmaarrkkaabbllyy  UUVV  aanndd  [[CCIIII]]  BBrriigghhtt,,  SSttrroonnggllyy  LLeennsseedd  SSuubb--LL**  GGaallaaxxyy  aatt
zz==66..007722
SSeeiijjii FFuujjiimmoottoo

CCoossmmiicc  DDaawwnn  CCeenntteerr,,  NNiieellss  BBoohhrr  IInnssttiittuuttee

WWee pprrooppoossee NNIIRRCCaamm iimmaaggiinngg aanndd NNIIRRSSppeecc IIFFUU ssppeeccttrroossccooppyy ffoorr ttwwoo mmuullttiippllee iimmaaggeess ooff aa ssttrroonnggllyy lleennsseedd LLyymmaann bbrreeaakk ggaallaaxxyy aatt zz[[CCIIII]]==66..007722 ddiissccoovveerreedd bbyy aa 110000--hhrr
AALLMMAA LLeennssiinngg CClluusstteerr SSuurrvveeyy.. AAmmoonngg nnoorrmmaall ssttaarr--ffoorrmmiinngg ggaallaaxxiieess aatt zz>>55,, bbootthh ooff tthhee mmuullttiippllee iimmaaggeess aarree tthhee bbrriigghhtteesstt lleennsseedd ssoouurrcceess kknnoowwnn,, wwiitthh tthhee HH--bbaanndd
ccoonnttiinnuuuumm ooff HH~~2233..77 mmaagg aanndd tthhee [[CCIIII]]115588uumm lliinnee flfluuxx ooff ~~2200 mmJJyy dduuee ttoo tthhee hhiigghh mmaaggnniifificcaattiioonn ffaaccttoorrss.. OOnnee ooff tthhee lleennsseedd iimmaaggeess iiss ssttrreettcchheedd oovveerr aa 66''''--ssccaallee aarrcc
ccrroossssiinngg tthhee ccrriittiiccaall lliinnee,, mmaakkiinngg aa zz==66 ssuubb--LL** ggaallaaxxyy ((MMssttaarr~~1100^̂99 MMssuunn)) wwiitthh eexxttrreemmeellyy ffaaiinntt dduusstt eemmiissssiioonn ((LL__FFIIRR~~1100^̂99 LLssuunn)) hhiigghhllyy vviissiibbllee.. EExxppllooiittiinngg tthheessee uunniiqquuee
AALLMMAA lleennsseedd ssoouurrcceess wwiitthh wweellll cchhaarraacctteerriisseedd ccoolldd iinntteerr--sstteellllaarr mmeeddiiuumm ((IISSMM)) pprrooppeerrttiieess,, tthhiiss JJWWSSTT pprrooggrraamm uunnvveeiillss tthhee rreemmaaiinniinngg kkeeyy eelleemmeennttss ooff tthheeiirr hhoott IISSMM aanndd
sstteellllaarr pprrooppeerrttiieess bbyy 11)) mmaappppiinngg oouutt ssttaarr--ffoorrmmiinngg rreeggiioonnss aanndd sstteellllaarr mmaassss ddiissttrriibbuuttiioonnss ddoowwnn ttoo ~~2200--8800 ppcc ssccaalleess aanndd ~~3322--3355 mmaagg aafftteerr tthhee lleennss ccoorrrreeccttiioonn,, 22))
oobbttaaiinniinngg rreesstt--ffrraammee ooppttiiccaall lliinneess ooff HHaallpphhaa,, HHbbeettaa,, [[OOIIIIII]]55000077,, [[NNIIII]]66558833,, [[SSIIII]]66771166,,66773311 ttoo ddeetteerrmmiinnee iioonniizziinngg ssoouurrcceess oonn tthhee BBPPTT ddiiaaggrraamm aanndd ttoo eessttiimmaattee eelleeccttrroonn
ddeennssiittyy,, mmeettaall ggrraaddiieennttss,, aanndd dduusstt aatttteennuuaattiioonn,, aanndd 33)) pprroobbiinngg kkiinneemmaattiiccss ooff ssttaarr--ffoorrmmiinngg cclluummppss aanndd tthhee rroottaattiioonn ccuurrvvee ooff tthhee hhoosstt ggaallaaxxyy ddiisskk uupp ttoo ~~22..55xxeeffffeeccttiivvee
rraaddiiuuss ttoo tteesstt tthhee eexxiisstteennccee ooff iinnflflooww//oouuttflfloowwiinngg ggaass cclluummppss aanndd aa ppootteennttiiaall ddeecclliinnaattiioonn ooff tthhee rroottaattiioonn ccuurrvvee aass rreeppoorrtteedd iinn bbaarryyoonn--ddoommiinnaatteedd mmaassssiivvee ggaallaaxxiieess aatt zz~~11--22..
TThhiiss jjooiinntt AALLMMAA aanndd JJWWSSTT ssttuuddyy iiss aann eesssseennttiiaall sstteepp iinn pprroovviiddiinngg aa rreepprreesseennttaattiivvee vviieeww ooff tthhee eeaarrllyy ggaallaaxxyy aasssseemmbbllyy aatt zz==66 wwiitthh bbuuiillddiinngg bblloocckkss ooff bbootthh ddaarrkk mmaatttteerr aanndd
bbaarryyoonn  ddoowwnn  ttoo  gglloobbuullaarr  cclluusstteerr  ssccaalleess..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

GGaabbrriieell  BBrraammmmeerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCooppeennhhaaggeenn,,  NNiieellss  BBoohhrr  IInnssttiittuuttee,,  KKoottaarroo  KKoohhnnoo  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTookkyyoo,,  IInnssttiittuuttee  ooff  AAssttrroonnoommyy,,  MMiirroossllaavvaa  DDeessssaauuggeess--ZZaavvaaddsskkyy  OObbsseerrvvaattooiirree  ddee  GGeenneevvee,,  MMaassaammii
OOuucchhii  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTookkyyoo,,  IInnssttiittuuttee  ooff  CCoossmmiicc  RRaayy  RReesseeaarrcchh,,  KKaazzuuhhiirroo  SShhiimmaassaakkuu  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTookkyyoo,,  GGrraadduuaattee  SScchhooooll  ooff  SScciieennccee,,  MMaassaammuunnee  OOgguurrii  IInnssttiittuuttee  ffoorr  PPhhyyssiiccss  aanndd  MMaatthheemmaattiiccss
ooff  tthhee  UUnniivveerrssee,,  HHiiddeekkii  UUmmeehhaattaa  RRIIKKEENN  WWaakkoo  IInnssttiittuuttee,,  NNiiccoollaass  LLaappoorrttee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaammbbrriiddggee,,  TTiimmootthhyy  RRaawwllee  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee  --  EESSAA,,  FFrraannzz  BBaauueerr  SSppaaccee  SScciieennccee
IInnssttiittuuttee,,  MMiinnjjuu  LLeeee  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  eexxttrraatteerrrreessttrriisscchhee  PPhhyyssiikk,,  JJoohhaann  RRiicchhaarrdd  CCeennttrree  ddee  RReecchheerrcchhee  AAssttrroopphhyyssiiqquuee  ddee  LLyyoonn,,  AAddii  ZZiittrriinn  BBeenn  GGuurriioonn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  tthhee  NNeeggeevv,,  EEiiiicchhii  EEggaammii
UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,  YYiippiinngg  AAoo  PPuurrppllee  MMoouunnttaaiinn  OObbsseerrvvaattoorryy,,  AAnnttoonn  KKooeekkeemmooeerr  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  YYoosshhiinnoobbuu  FFuuddaammoottoo  WWaasseeddaa  UUnniivveerrssiittyy,,  WWeeii--HHaaoo  WWaanngg  AAccaaddeemmiiaa
SSiinniiccaa,,  IInnssttiittuuttee  ooff  AAssttrroonnoommyy  aanndd  AAssttrroopphhyyssiiccss,,  KKiirrsstteenn  KKrraaiibbeerrgg  KKnnuuddsseenn  CChhaallmmeerrss  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  GGaabbrriieell  BBaarrttoosscchh  CCaammiinnhhaa  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroopphhyyssiikk,,  GGeeoorrggiiooss
MMaaggddiiss  TTeecchhnniiccaall  UUnniivveerrssiittyy  ooff  DDeennmmaarrkk--DDTTUU  SSppaaccee,,  DDaavviidd  HHuugghheess  IInnssttiittuuttoo  NNaacciioonnaall  ddee  AAssttrroofifissiiccaa,,  OOppttiiccaa  yy  EElleeccrroonniiccaa,,  FFeennggwwuu  SSuunn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,  FFrraanncceessccoo  VVaalleennttiinnoo  UUnniivveerrssiittyy
ooff  CCooppeennhhaaggeenn,,  NNiieellss  BBoohhrr  IInnssttiittuuttee,,  BBuunnyyoo  HHaattssuukkaaddee  NNaattiioonnaall  AAssttrroonnoommiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy  ooff  JJaappaann  ((NNAAOOJJ)),,  TTaaoo  WWaanngg  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTookkyyoo,,  IInnssttiittuuttee  ooff  AAssttrroonnoommyy,,  WWiipphhuu  RRuujjooppaakkaarrnn
CChhuullaalloonnggkkoorrnn  UUnniivveerrssiittyy

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SSoollaarr  SSyysstteemm  AAssttrroonnoommyy

IIDD:: 0011556688
AAnn  UUllttrraa--SSeennssiittiivvee  PPeenncciill  BBeeaamm  SSeeaarrcchh  ffoorr  1100  kkmm  TTrraannss--NNeeppttuunniiaann  OObbjjeeccttss

JJoohhnn SSttaannssbbeerrrryy

SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee

WWee  pprrooppoossee  ttoo  uussee  JJWWSSTT  aanndd  NNIIRRCCaamm  ttoo  ccaarrrryy  oouutt  aa  sseeaarrcchh  ffoorr  tthhee  
ffaaiinntteesstt  ttrraannss--NNeeppttuunniiaann  oobbjjeeccttss  ((TTNNOOss))  eevveerr  ddeetteecctteedd..  WWee  wwiillll
ddeetteecctt  3300  oobbjjeeccttss  aass  ssmmaallll  aass  77  kkmm  aatt  ddiissttaanncceess  uupp  ttoo  4455  AAUU,,  ppllaacciinngg
ssttrroonngg  ccoonnssttrraaiinnttss  oonn  tthhee  ssmmaallll  ssiizzee  ddiissttrriibbuuttiioonn,,  aanndd  tthheerreebbyy
tteessttiinngg  ccoommppeettiinngg  mmooddeellss  ffoorr  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  aanndd  ccoolllliissiioonnaall  eevvoolluuttiioonn
ooff  ttrraannss--NNeeppttuunniiaann  oobbjjeeccttss..    WWee  wwiillll  aallssoo  pprroobbee  ddeeeepp  iinnttoo  tthhee  ssiizzee
rreeggiimmee  ooff  CCeennttaauurrss  aanndd  JJuuppiitteerr  FFaammiillyy  CCoommeettss,,  eemmppiirriiccaallllyy  mmeeaassuurriinngg
tthhee  ssiizzee  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  ssiimmiillaarrllyy--ssiizzeedd  TTNNOOss  wwhheerree  CCeennttaauurrss  aanndd
JJFFCCss  aarree  ssoouurrcceedd..    TThhee  rreessuulltt  ooff  tthhiiss  pprrooggrraamm  wwiillll  bbee  aa  hhuuggee  aaddvvaannccee
iinn  oouurr  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhee  ddyynnaammiiccaall  aanndd  cchheemmiiccaall  eevvoolluuttiioonn  ccuurrrreennttllyy
ooccccuurrrriinngg  iinn  tthhee  ddiissttaanntt  SSoollaarr  SSyysstteemm..  TThhiiss  eexxppeerriimmeenntt  ccaann  oonnllyy  bbee
ccaarrrriieedd  oouutt  wwiitthh  JJWWSSTT..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

DDaavviidd  TTrriilllliinngg  NNoorrtthheerrnn  AArriizzoonnaa  UUnniivveerrssiittyy,,  WWeesslleeyy  FFrraasseerr  DDoommiinniioonn  AAssttrroopphhyyssiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy,,  GGaarryy  BBeerrnnsstteeiinn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPeennnnssyyllvvaanniiaa,,  WWiillll  GGrruunnddyy  LLoowweellll  OObbsseerrvvaattoorryy,,  MMaatttthheeww  HHoollmmaann
SSmmiitthhssoonniiaann  IInnssttiittuuttiioonn  AAssttrroopphhyyssiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess

IIDD:: 0011557711
PPAASSSSAAGGEE----PPaarraalllleell  AApppplliiccaattiioonn  ooff  SSlliittlleessss  SSppeeccttrroossccooppyy  ttoo  AAnnaallyyzzee  GGaallaaxxyy  EEvvoolluuttiioonn

MMaatttthheeww MMaallkkaann

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  LLooss  AAnnggeelleess

WWee pprrooppoossee aa wwiiddee fifieelldd ppuurree--ppaarraalllleell ssuurrvveeyy ooff eemmiissssiioonn--lliinnee ggaallaaxxiieess ssppaannnniinngg aa wwiiddee rraannggee ooff ccoossmmiicc ttiimmee 11<<zz<<88,, wwiitthh tthhee NNIIRRIISSSS ggrriissmm,, uunnbbiiaasseedd wwiitthh rreessppeecctt ttoo
ccoossmmiicc  vvaarriiaannccee  oorr  pphhoottoommeettrriicc  pprree--sseelleeccttiioonn..  
WWiitthh tthhee ssuuiittee ooff rreesstt--ffrraammee ooppttiiccaall eemmiissssiioonn lliinneess ddeetteecctteedd,, wwee wwiillll mmeeaassuurree ssppaattiiaallllyy rreessoollvveedd eexxttiinnccttiioonn--ccoorrrreecctteedd ssttaarr ffoorrmmaattiioonn rraatteess,, ggaass iioonniizzaattiioonn pprrooppeerrttiieess,, aanndd
mmeettaalllliicciittiieess aaccrroossss ““CCoossmmiicc NNoooonn”” ((zz==11--33..55)),, rreeaacchhiinngg ddoowwnn ttoo sstteellllaarr mmaasssseess ooff 11ee77 MMssuunn,, eennaabblliinngg kkeeyy tteessttss ooff tthheeoorreettiiccaall mmooddeellss aatt 00..55 kkppcc rreessoolluuttiioonn.. AAtt zz>>77 wwee
wwiillll ssppeeccttrroossccooppiiccaallllyy ddiissccoovveerr mmaannyy ddoozzeennss ooff tthhee bbrriigghhtteesstt LLyy--aallpphhaa lliinnee eemmiitttteerrss iinn tthhee rreeiioonniizzaattiioonn eeppoocchh,, aanndd aallssoo ddeetteecctt LLyy--bbrreeaakk ggaallaaxxiieess iinnddeeppeennddeenntt ooff tthheeiirr LLyy--
aallpphhaa lliinneess.. TThhiiss wwiillll pprroovviiddee tthhee fifirrsstt uunnbbiiaasseedd ddeetteerrmmiinnaattiioonn ooff tthhee EEWW((LLyy--aa)) ddiissttrriibbuuttiioonn,, aanndd ppootteennttiiaallllyy eevviiddeennccee ffoorr iioonniizzeedd bbuubbbblleess.. WWee wwiillll aallssoo oobbttaaiinn sstteellllaarr
aabbuunnddaanncceess  iinn  bbrriigghhtt  ggaallaaxxiieess,,    aanndd  aa  cceennssuuss  ooff  bbrroowwnn  ddwwaarrffss  ddeeeepp  iinnttoo  tthhee  GGaallaaccttiicc  hhaalloo..

WWee eexxppeecctt ttoo oobbsseerrvvee 8800 sshhaallllooww fifieellddss,, 3333 mmeeddiiuumm aanndd 1111 ddeeeepp iinnddeeppeennddeenntt fifieellddss aatt hhiigghh ggaallaaccttiicc llaattiittuuddeess,, ddeetteeccttiinngg sseevveerraall tthhoouussaanndd ggaallaaxxiieess ((wwiitthh lliinnee SSNNRR >> 55))
rreeaacchhiinngg ssttaarr ffoorrmmaattiioonn rraatteess ((SSFFRRss)) ddoowwnn ttoo <<11 MMssuunn//yyrr.. WWiiddee aanndd ccoonnttiinnuuoouuss ssppeeccttrraall ccoovveerraaggee ((11..00--22..22uumm)) wwiillll sseeccuurree rreesstt--ffrraammee ooppttiiccaall eemmiissssiioonn lliinnee rraattiiooss iinn tthhee
mmeeddiiuumm//ddeeeepp  fifieellddss..  TThhee  aallll--sskkyy  ccoovveerraaggee  wwiillll  rreemmoovvee  ccoossmmiicc  vvaarriiaannccee,,  aanndd  uunnccoovveerr  rraarree  bbrriigghhtt  ggaallaaxxiieess  ffoorr  ffoollllooww  uupp  ooppppoorrttuunniittiieess..

TToo mmaaxxiimmiizzee bbeenneefifitt ttoo tthhee ccoommmmuunniittyy aanndd JJWWSSTT ffoollllooww--uupp ooppppoorrttuunniittiieess,, wwee wwiillll rraappiiddllyy rreelleeaassee ffuullllyy--rreedduucceedd ssppeeccttrraa aanndd iimmaaggeess iinn uusseerr--ffrriieennddllyy ffoorrmmaattss,, aass wweellll aass
ccaattaallooggss  ooff  rreeddsshhiiffttss,,  SSFFRRss,,  rreeddddeenniinnggss,,  mmeettaalllliicciittiieess,,  aanndd  22--DD  mmaappss  ooff  rreessoollvveedd  lliinnee  eemmiissssiioonn..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

VViihhaanngg  MMeehhttaa  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMiinnnneessoottaa  --  TTwwiinn  CCiittiieess,,  TToommmmaassoo  TTrreeuu  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  LLooss  AAnnggeelleess,,  CCllaauuddiiaa  SSccaarrllaattaa  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMiinnnneessoottaa  --  TTwwiinn  CCiittiieess,,  IIvvaannoo  BBaarroonncchheellllii  CCaalliiffoorrnniiaa
IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  AAllaaiinnaa  HHeennrryy  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  BBeenneeddeettttaa  VVuullccaannii  OOsssseerrvvaattoorriioo  AAssttrroonnoommiiccoo  ddii  PPaaddoovvaa,,  MMaarrcc  RRaaffeellsskkii  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  HHaakkiimm
AAtteekk  CCNNRRSS,,  IInnssttiittuutt  dd''AAssttrroopphhyyssiiqquuee  ddee  PPaarriiss,,  MMiicchheellee  TTrreennttii  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMeellbboouurrnnee,,  TTaakkaahhiirroo  MMoorriisshhiittaa  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  MMaarruussaa  BBrraaddaacc  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  DDaavviiss,,
SSeeaann  BBrruuttoonn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMiinnnneessoottaa  --  TTwwiinn  CCiittiieess,,  AAnnddrreeww  BBuunnkkeerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  OOxxffoorrdd,,  TTuucckkeerr  JJoonneess  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  DDaavviiss,,  GGuuiiddoo  RRoobbeerrttss--BBoorrssaannii  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  LLooss
AAnnggeelleess,,  KKaassppeerr  SScchhmmiiddtt  LLeeiibbnniizz--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroopphhyyssiikk  PPoottssddaamm  ((AAIIPP)),,  CChhaarrlloottttee  MMaassoonn  SSmmiitthhssoonniiaann  IInnssttiittuuttiioonn  AAssttrroopphhyyssiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy,,  JJaammeess  CCoollbbeerrtt  JJeett  PPrrooppuullssiioonn  LLaabboorraattoorryy,,
MMaatttthheeww  HHaayyeess  SSttoocckkhhoollmm  UUnniivveerrssiittyy,,  HHaarrrryy  TTeepplliittzz  CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  XXiinn  WWaanngg  CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  AAnnaahhiittaa  AAllaavvii  CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  AAnnddrreeww
BBaattttiissttii  AAuussttrraalliiaann  NNaattiioonnaall  UUnniivveerrssiittyy,,  NNiicchhaa  LLeeeetthhoocchhaawwaalliitt  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMeellbboouurrnnee,,  MMiicchhaaeell  RRuuttkkoowwsskkii  MMiinnnneessoottaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy,,  MMaannkkaattoo,,  SSoopphhiiaa  DDaaii  NNaattiioonnaall  AAssttrroonnoommiiccaall
OObbsseerrvvaattoorriieess  OOff  CChhiinnaa  ((NNAAOOCC)),,  AAddaamm  BBuurrggaasssseerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaann  DDiieeggoo

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess

IIDD:: 0011557722
MMaappppiinngg,,  rreessoollvviinngg  aanndd  ppeenneettrraattiinngg  iinnttoo  tthhee  dduussttyy  SSppiiddeerrwweebb  pprroottoocclluusstteerr  wwiitthh  uunnqqiiuuee  PPaa--bbeettaa  iimmaaggiinngg

HHeellmmuutt DDaannnneerrbbaauueerr

IInnssttiittuuttoo  ddee  AAssttrroofifissiiccaa  ddee  CCaannaarriiaass

WWee pprrooppoossee ttoo ccoonndduucctt aa uunniiqquuee aanndd vveerryy eefffificciieenntt PPaa--bbeettaa iimmaaggiinngg ((11..44hhrrss sscciieennccee ttiimmee!!)) ooff tthhee bbeesstt--ssttuuddiieedd ggaallaaxxyy cclluusstteerr iinn ffoorrmmaattiioonn,, ccaalllleedd ""SSppiiddeerrwweebb""
pprroottoocclluusstteerr,, aatt zz==22..1166,, wwiitthh tthhee NNIIRRCCaamm FF440055NN fifilltteerr.. OOuurr pprriimmaarryy ggooaall iiss ttoo mmaapp tthhee eennttiirree ssttaarr ffoorrmmaattiioonn aaccttiivviittiieess aaccrroossss tthhiiss ssttaarrbbuurrssttiinngg pprroottoocclluusstteerr,, aanndd wwiitthhiinn
iinnddiivviidduuaall ggaallaaxxiieess tthheerreeiinn,, bbyy ssppaattiiaallllyy rreessoollvviinngg tthhee dduusstt--eennsshhrroouuddeedd ssttaarr ffoorrmmiinngg rreeggiioonnss.. WWee wwiillll uunnvveeiill aallll tthhee ssttaarr ffoorrmmiinngg aaccttiivviittiieess ddoowwnn ttoo aa SSFFRR ooff 33..55 ssoollaarr mmaasssseess
ppeerr yyeeaarr,, ffrreeee ffrroomm dduusstt eexxttiinnccttiioonn,, mmaakkiinngg aa ccoommpplleettee cceennssuuss ooff tthhee pprroottoocclluusstteerr ((ccoorree)).. BByy mmaappppiinngg tthhee SSFFRR((PPaa--bbeettaa))//SSFFRR((UUVV)) rraattiioo wwiitthhiinn tthhee ggaallaaxxiieess iinn ccoommbbiinnaattiioonn
wwiitthh tthhee eexxiissttiinngg HHSSTT//AACCSS ddaattaa,, wwee wwiillll ppiinnppooiinntt tthhee llooccaattiioonnss ooff dduussttyy ssttaarr--ffoorrmmiinngg rreeggiioonnss wwiitthhiinn tthhee yyoouunngg cclluusstteerr ggaallaaxxiieess,, -- ffoorr aa ssuubbsseett ooff mmeemmbbeerrss eevveenn mmaattcchhiinngg
aatt aa ssiimmiillaarr ssppaattiiaall rreessoolluuttiioonn ooff 11kkppcc AALLMMAA dduusstt ccoonnttiinnuuuumm iimmaaggiinngg.. TTaakkiinngg aaddvvaannttaaggee ooff tthhee mmuullttii--wwaavveelleennggtthh,, aanncciillllaarryy ddaattaa aavvaaiillaabbllee ffoorr tthhee ttaarrggeett fifieelldd,, wwee wwiillll
ccaalliibbrraattee tthhee ddiiffffeerreenntt ssttaarr--ffoorrmmaattiioonn iinnddiiccaattoorrss ssuucchh aass HH--aallpphhaa,, PPaa--bbeettaa,, dduusstt ccoonnttiinnuuuumm aanndd rreesstt--UUVV ttoo NNIIRR SSEEDDss aanndd wwee wwiillll ddeetteerrmmiinnee tthhee ssttaarr--ffoorrmmaattiioonn mmooddee ooff
eeaacchh mmeemmbbeerr ggaallaaxxyy.. SSiimmuullttaanneeoouussllyy ffoorr ffrreeee,, wwee wwiillll oobbsseerrvvee wwiitthh FF111155WW ((rreesstt--UU)) aanndd FF118822MM ((rreesstt--VV)) aatt tthhee SSWW cchhaannnneell ooff NNIIRRCCaamm,, ttoo mmaapp tthhee ddiissttrriibbuuttiioonn ooff
qquuiieesscceenntt aanndd ssttaarr--ffoorrmmiinngg rreeggiioonnss ((aanndd sstteellllaarr mmaassss ssuurrffaaccee ddeennssiittyy)) ffoorr >>110000 kknnoowwnn cclluusstteerr mmeemmbbeerrss ((oouutt ooff wwhhiicchh 6611 aarree zz--ssppeecc ccoonnfifirrmmeedd)).. TThhee pprrooppoosseedd PPaa--bbeettaa
iimmaaggiinngg -- aass tthhiiss lliinnee ffaallllss lluucckkiillyy iinn FF440055NN -- iiss tthhee mmoosstt ppoowweerrffuull,, uunnbbiiaasseedd aapppprrooaacchh ttoo rreevveeaall tthhee ccoommpplleettee ppiiccttuurree ooff tthhee sstteellllaarr mmaassss aasssseemmbbllyy pprroocceessss iinn tthhiiss yyoouunngg
pprroottoocclluusstteerr  eennvviirroonnmmeenntt  aatt  ccoossmmiicc  nnoooonn..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

YYuusseeii  KKooyyaammaa  NNaattiioonnaall  AAssttrroonnoommiiccaall  OObbss  ooff  JJaappaann  ((NNAAOOJJ)),,  SSuubbaarruu  TTeelleessccooppee,,  TTaaddaayyuukkii  KKooddaammaa  TToohhookkuu  UUnniivveerrssiittyy,,  AAssttrroonnoommiiccaall  IInnssttiittuuttee,,  SShhuuoowweenn  JJiinn  IInnssttiittuuttoo  ddee  AAssttrroofifissiiccaa  ddee  CCaannaarriiaass,,
RRhhyytthhmm  SShhiimmaakkaawwaa  NNaattiioonnaall  AAssttrroonnoommiiccaall  OObbss  ooff  JJaappaann  ((NNAAOOJJ)),,  SSuubbaarruu  TTeelleessccooppee,,  JJoossee  MMaannuueell  PPeerreezz  MMaarrttiinneezz  TToohhookkuu  UUnniivveerrssiittyy,,  AAssttrroonnoommiiccaall  IInnssttiittuuttee

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
EExxooppllaanneettss  aanndd  EExxooppllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 0011558844
AA  DDSSHHAARRPP--MMIIRRII  TTrreeaassuurryy  ssuurrvveeyy  ooff  CChheemmiissttrryy  iinn  PPllaanneett--ffoorrmmiinngg  RReeggiioonnss

CCoolleettttee SSaallyykk

VVaassssaarr  CCoolllleeggee

WWee pprrooppoossee aa JJWWSSTT ttrreeaassuurryy pprrooggrraamm ttoo oobbttaaiinn MMIIRRII--MMRRSS ssppeeccttrraa ooff tthhee ccoommpplleettee ssaammppllee ooff pprroottooppllaanneettaarryy ddiisskkss ffrroomm tthhee AALLMMAA--DDSSHHAARRPP ssuurrvveeyy,, wwhhiicchh oobbttaaiinneedd hhiigghh
rreessoolluuttiioonn mmmm--wwaavvee iimmaaggeess ooff ddiisskk ssuubbssttrruuccttuurreess.. WWiitthh MMIIRRII--MMRRSS ddaattaa,, wwee ccaann pprroodduuccee ggaass--pphhaassee iinnvveennttoorriieess aanndd rraaddiiaall aabbuunnddaannccee pprroofifilleess ooff mmoolleeccuulleess iinn tthhee tteerrrreessttrriiaall
ppllaanneett--ffoorrmmiinngg rreeggiioonnss ooff tthhee DDSSHHAARRPP ddiisskkss.. WWiitthh tthheessee ccoommbbiinneedd ddaattaasseettss,, wwee ccrreeaattee tthhee uunniiqquuee ppootteennttiiaall ttoo ssttuuddyy hhooww gglloobbaall ddiisskk eevvoolluuttiioonn aanndd ppllaanneett  ffoorrmmaattiioonn aarree
iinntteerrccoonnnneecctteedd wwiitthh ddiisskk cchheemmiissttrryy.. UUllttiimmaatteellyy,, tthhee cchheemmiiccaall mmaakkeeuupp ooff tthhee ddiisskk ddeetteerrmmiinneess tthhee cchheemmiiccaall rreesseerrvvooiirr oouutt ooff wwhhiicchh ppllaanneettss ffoorrmm,, aanndd tthheerreeffoorree,, tthhee
ccoommppoossiittiioonn ooff ppllaanneettss.. IInn aaddddiittiioonn ttoo rreelleeaassiinngg rreedduucceedd ssppeeccttrraa,, oouurr tteeaamm wwiillll pprroodduuccee aanndd rreelleeaassee sseevveerraall hhiigghheerr--lleevveell ddaattaa pprroodduuccttss ttoo tthhee ccoommmmuunniittyy,, iinncclluuddiinngg lliinnee
flfluuxxeess,, bbuullkk mmoolleeccuullaarr ppaarraammeetteerrss ((rroottaattiioonnaall tteemmppeerraattuurree,, ccoolluummnn ddeennssiittyy,, aanndd eemmiittttiinngg aarreeaa)),, aanndd mmoolleeccuullaarr aabbuunnddaannccee rraattiiooss.. TThhiiss ccoommbbiinneedd ddaattaasseett wwiillll hhaavvee tthhee
ppoowweerr  ttoo  ssuuppppoorrtt  aa  bbrrooaadd  rraannggee  ooff  iinnvveessttiiggaattiioonnss,,  aanndd  wwiillll  hhaavvee  llaassttiinngg  lleeggaaccyy  vvaalluuee  ffoorr  bbootthh  tthhee  ppllaanneett  ffoorrmmaattiioonn  aanndd  eexxooppllaanneett  ccoommmmuunniittiieess..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

KKllaauuss  PPoonnttooppppiiddaann  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  SSeeaann  AAnnddrreewwss  SSmmiitthhssoonniiaann  IInnssttiittuuttiioonn  AAssttrroopphhyyssiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy,,  AAnnddrreeaa  BBaannzzaattttii  TTeexxaass  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy,,  KKee  ZZhhaanngg  UUnniivveerrssiittyy  ooff
WWiissccoonnssiinn  --  MMaaddiissoonn,,  TTyylleerr  PPaauullyy  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  JJooaann  NNaajjiittaa  NNaattiioonnaall  OOppttiiccaall  AAssttrroonnoommyy  OObbsseerrvvaattoorryy,,  AAUURRAA,,  JJoohhnn  CCaarrrr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaarryyllaanndd,,  AArrtthhuurr  BBoossmmaann  UUnniivveerrssiittyy
ooff  MMiicchhiiggaann,,  GGeeooffffrreeyy  BBllaakkee  CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  EEddwwiinn  BBeerrggiinn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMiicchhiiggaann,,  SSeebbaassttiiaaaann  KKrriijjtt  UUnniivveerrssiittyy  ooff  EExxeetteerr,,  PPaaoollaa  PPiinniillllaa  MMaaxx  PPllaanncckk  IInnssttiittuuttee  ffoorr  AAssttrroonnoommyy,,
IIllaarriiaa  PPaassccuuccccii  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: AARR
SSoollaarr  SSyysstteemm  AAssttrroonnoommyy

IIDD:: 0011558855
AAnnaallyyssiiss  ooff  GGTTOO  OObbsseerrvvaattiioonnss  ooff  UUrraannuuss  bbyy  tthhee  MMIIRRII  IInnssttrruummeenntt

GGlleennnn OOrrttoonn

JJeett  PPrrooppuullssiioonn  LLaabboorraattoorryy

OObbsseerrvvaattiioonnss ooff UUrraannuuss bbyy tthhee MMIIRRII iinnssttrruummeenntt mmaaddee iinn tthhee GGTTOO pprrooggrraamm 11224488 wwiillll bbee aannaallyyzzeedd ffoorr ssppaattiiaall vvaarriiaabbiilliittyy ooff tteemmppeerraattuurreess,, ccoommppoossiittiioonn aanndd ppoossssiibbllee
ssttrraattoosspphheerriicc hhaazzeess.. WWee ccoonncceennttrraattee tthhiiss eeffffoorrtt oonn tthhrreeee ppaarrttiiccuullaarr ttooppiiccss.. ((11)) DDeetteerrmmiinnee tthhee ddeeeepp ttrrooppoosspphheerriicc ssttrruuccttuurree.. IIttss gglloobbaall mmeeaann iiss aa kkeeyy ttoo uunnddeerrssttaannddiinngg tthhee
aaccccuurraaccyy ooff aa mmooddeell wwhhoossee ssppeeccttrruumm iiss nnooww uusseedd aass aa ccaalliibbrraattiioonn ssttaannddaarrdd ffoorr ssuubbmmiilllliimmeetteerr aanndd lloonnggeerr wwaavveelleennggtthhss.. TThhiiss iiss vveerryy iimmppoorrttaanntt iinn lliigghhtt ooff oouurr oonnggooiinngg
aannaallyyssiiss oonn HHeerrsscchheell aanndd IISSOO oobbsseerrvvaattiioonnss tthhaatt iimmppllyy aa pprroottoossoollaarr mmiixxttuurree ooff hheelliiuumm aanndd hhyyddrrooggeenn,, mmaakkiinngg UUrraannuuss uunnlliikkee tthhee hheelliiuumm--ddeepplleetteedd aattmmoosspphheerreess ooff ggiiaanntt
ppllaanneettss JJuuppiitteerr aanndd SSaattuurrnn.. TTeessttiinngg tthhiiss mmooddeell ccrriittiiccaallllyy iinnvvoollvveess eexxaammiinniinngg tthhee cceenntteerr--ttoo--lliimmbb ssttrruuccttuurree ooff 99--1111 mmiiccrroonn rraaddiiaanncceess ttoo ddiiaaggnnoossee tthhee pprreesseennccee ooff aa wwaarrmm,,
eemmiittttiinngg ppaarrttiiccuullaattee llaayyeerr iinn tthhee ssttrraattoosspphheerree.. ((22)) DDeetteerrmmiinnee uuppppeerr--ttrrooppoosspphheerriicc//lloowweerr-- ssttrraattoosspphheerriicc tteemmppeerraattuurreess aanndd ssppiinn ssttaatteess ooff HH22,, pprroovviiddiinngg aann iinnddiirreecctt ccoonnssttrraaiinntt
oonn vveerrttiiccaall mmoottiioonnss.. ((33)) DDeetteerrmmiinnee tthhee tteemmppeerraattuurree ssttrruuccttuurree aanndd HH22 ssppiinn ssttaattee ooff tthhee ssttrraattoosspphheerree uussiinngg cceenntteerr--ttoo--lliimmbb bbeehhaavviioorr ooff HH22 qquuaaddrruuppoollee aanndd ddiimmeerr lliinneess tthhaatt
wwiillll ddiissttiinngguuiisshh bbeettwweeeenn aalltteerrnnaattiivvee mmooddeellss ddeerriivveedd ffrroomm aannaallyyssiiss ooff SSppiittzzeerr IIRRSS oobbsseerrvvaattiioonnss.. TThheessee rreessuullttss wwiillll bbee ccoommppaarreedd wwiitthh VVooyyaaggeerr--22 IIRRIISS,, SSppiittzzeerr IIRRSS ((ddiisskk--
aavveerraaggeedd)),, aanndd ssppaattiiaallllyy rreessoollvveedd ggrroouunndd--bbaasseedd tthheerrmmaall iimmaaggeess aanndd ssppeeccttrraa.. TThhiiss ccoommppaarriissoonn wwiillll ccllaarriiffyy aammbbiigguuiittiieess iinn tthheeiirr aannaallyyssiiss aanndd mmeeaassuurree lloonngg--tteerrmm eevvoolluuttiioonn ooff
aattmmoosspphheerriicc  pprrooppeerrttiieess  oonnee  sseeaassoonn  aafftteerr  tthhee  11998866  ssppaattiiaallllyy  rreessoollvveedd  VVooyyaaggeerr--22  mmeeaassuurreemmeennttss  ooff  tthheerrmmaall  eemmiissssiioonn..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

LLeeiigghh  FFlleettcchheerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  LLeeiicceesstteerr,,  JJaammeess  SSiinnccllaaiirr  JJeett  PPrrooppuullssiioonn  LLaabboorraattoorryy
CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss  aanndd  SStteellllaarr  TTyyppeess

IIDD:: 0011558866
BBllaacckk  HHoollee  JJeett  LLaauunncchhiinngg  PPhhyyssiiccss  wwiitthh  MMIIRRII

PPoosshhaakk GGaannddhhii

UUnniivveerrssiittyy  ooff  SSoouutthhaammppttoonn

DDeessppiittee ~~5500 yyeeaarrss ooff ccoommppaacctt oobbjjeecctt ssttuuddiieess iinn tthhee GGaallaaxxyy,, tthhee pphhyyssiiccss ooff rreellaattiivviissttiicc jjeett llaauunncchhiinngg rreemmaaiinnss aann aaccttiivvee aanndd ooppeenn fifieelldd ooff rreesseeaarrcchh.. TThheerree hhaass bbeeeenn
iimmppoorrttaanntt rreecceenntt pprrooggrreessss iinn ddeevveellooppmmeenntt ooff ssttaattee--ooff--tthhee--aarrtt MMHHDD ssiimmuullaattiioonnss,, bbuutt hhooww tthheessee ddeetteerrmmiinnee tthhee eemmiissssiioonn pprrooppeerrttiieess iiss nnooww aa mmaajjoorr ffooccuuss.. AA ddeeeeppeerr
uunnddeerrssttaannddiinngg rreeqquuiirreess uuss ttoo pprroobbee rraappiiddllyy cchhaannggiinngg ccoonnddiittiioonnss iinn tthhee oouuttflfloowwiinngg ppllaassmmaa cclloossee ttoo tthhee jjeett bbaassee,, ffoorr wwhhiicchh oonnllyy ppiieecceemmeeaall ssttuuddiieess hhaavvee bbeeeenn ppoossssiibbllee ttoo--
ddaattee.. AA kkeeyy oobbsseerrvvaattiioonnaall ffeeaattuurree,, tthhee ssppeeccttrraall bbrreeaakk aabboovvee wwhhiicchh tthhee jjeett bbeeccoommeess ooppttiiccaallllyy tthhiinn,, pprroovviiddeess aa ccrruucciiaall lliinnkk bbeettwweeeenn lliigghhtt aanndd ppllaassmmaa pprrooppeerrttiieess.. IItt iiss aa
vvaarriiaabbllee  ffeeaattuurree  tthhaatt  nneeeeddss  ttoo  bbee  ttrraacckkeedd  aanndd  lliinnkkeedd  ttoo  ootthheerr  jjeett  pprrooppeerrttiieess,,  aanndd  iiss  kknnoowwnn  ttoo  ppaassss  tthhrroouugghh  tthhee  mmiidd--iinnffrraarreedd  bbaanndd..

WWee pprrooppoossee ttoo ddeetteecctt tthhiiss jjeett ssppeeccttrraall bbrreeaakk,, aanndd mmoonniittoorr rraappiidd flfluuxx aanndd ssppeeccttrraall sshhaappee vvaarriiaattiioonnss iinn oouuttbbuurrssttiinngg GGaallaaccttiicc bbllaacckk hhoollee bbiinnaarriieess uussiinngg tthhee MMIIRRII LLRRSS mmooddee,, ttoo
pprroovviiddee eessttiimmaatteess ooff tthhee vvaarriiaabbllee mmaaggnneettiicc ((BB)) fifieelldd ssttrreennggtthh aanndd pphhyyssiiccaall ddiimmeennssiioonnss ooff tthhee jjeett bbaassee.. TThheerree iiss eevviiddeennccee tthhaatt tthheessee pprrooppeerrttiieess aarree ssuubbjjeecctt ttoo vviioolleenntt
vvaarriiaattiioonnss oonn ttiimmeessccaalleess <<~~11 sseeccoonnddss,, wwhhiicchh ccaann hhaavvee iimmppoorrttaanntt ccoonnsseeqquueenncceess ffoorr oouurr uunnddeerrssttaannddiinngg ooff tthhee iinnnneerr jjeett BB fifieelldd ddyynnaammiiccss aanndd ppaarrttiiccllee aacccceelleerraattiioonn
mmeecchhaanniissmmss.. WWee wwiillll mmeeaassuurree tthhee BB fifieelldd ssttrreennggtthh aanndd rraaddiiaattiivvee eenneerrggyy ooff tthhee jjeett,, wwhhiillee aannyy vvaarriiaabbiilliittyy iinn flfluuxx aanndd ffrreeqquueennccyy wwiillll pprroovviiddee uunnpprreecceeddeenntteedd ccoonnssttrraaiinnttss oonn tthhee
ssppeeeedd aanndd mmaaggnniittuuddee ooff BB fifieelldd cchhaannggeess.. TThhee bbrreeaakk iiss pprreeddiicctteedd ttoo lliiee iinn tthhee iinnffrraarreedd rreeggiimmee dduurriinngg ttyyppiiccaall jjeetttteedd oouuttbbuurrssttss ooff ttrraannssiieenntt bbllaacckk hhoollee XX--rraayy bbiinnaarriieess,, ssoo tthhiiss
sscciieennccee  iiss  iiddeeaallllyy  ssuuiitteedd  ffoorr  MMIIRRII  LLRRSS  oobbsseerrvvaattiioonnss..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

TThhoommaass  MMaaccccaarroonnee  TTeexxaass  TTeecchh  UUnniivveerrssiittyy,,  AAaarrrraann  SShhaaww  UUnniivveerrssiittyy  ooff  NNeevvaaddaa--RReennoo,,  FFeeddeerriiccoo  VViinncceenntteellllii  UUNNIIVVEERRSSIITTAA  DDEEGGLLII  SSTTUUDDII  DDEELLLL''IINNSSUUBBRRIIAA,,  PPiieerrggiioorrggiioo  CCaasseellllaa  IINNAAFF,,  OOsssseerrvvaattoorriioo
AAssttrroonnoommiiccoo  ddii  RRoommaa,,  RRoobbeerrtt  HHyynneess  LLoouuiissiiaannaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy  aanndd  AA  &&  MM  CCoolllleeggee,,  SSeerraa  MMaarrkkooffff  UUnniivveerrssiitteeiitt  vvaann  AAmmsstteerrddaamm,,  JJuulliieenn  MMaallzzaacc  IIRRAAPP,,  OObbsseerrvvaattooiirree  ddee  MMiiddii--PPyyrreenneeeess,,  TToommaassoo
BBeelllloonnii  IINNAAFF,,  OOsssseerrvvaattoorriioo  AAssttrroonnoommiiccoo  ddii  BBrreerraa,,  MMeerraattee,,  CChhrriissttiiaann  KKnniiggggee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  SSoouutthhaammppttoonn,,  AAlleexxaannddrraa  TTeettaarreennkkoo  EEaasstt  AAssiiaann  OObbsseerrvvaattoorryy,,  CChhrriissttoopphheerr  BBrriitttt  SSppaaccee  TTeelleessccooppee
SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  CCrraaiigg  HHeeiinnkkee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AAllbbeerrttaa,,  DDaavviidd  RRuusssseellll  NNeeww  YYoorrkk  UUnniivveerrssiittyy,,  DDaavviidd  BBuucckklleeyy  SSoouutthh  AAffrriiccaann  AAssttrroonnoommiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy,,  GGrreeggoorryy  SSiivvaakkooffff  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AAllbbeerrttaa,,
JJaammeess  MMiilllleerr--JJoonneess  CCuurrttiinn  UUnniivveerrssiittyy,,  JJeessuuss  CCoorrrraall--SSaannttaannaa  EEuurrooppeeaann  SSoouutthheerrnn  OObbsseerrvvaattoorryy  --  CChhiillee,,  JJoohhnn  PPaaiiccee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  SSoouutthhaammppttoonn,,  JJoohhnn  TToommssiicckk  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  BBeerrkkeelleeyy,,
KKiieerraann  OO''BBrriieenn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  OOxxffoorrdd,,  TTaarriiqq  SShhaahhbbaazz  IInnssttiittuuttoo  ddee  AAssttrroofifissiiccaa  ddee  CCaannaarriiaass,,  JJooee  BBrriigghhtt  UUnniivveerrssiittyy  ooff  OOxxffoorrdd,,  RRoobb  FFeennddeerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  OOxxffoorrdd,,  PPhhiilliipp  CChhaarrlleess  UUnniivveerrssiittyy  ooff
SSoouutthhaammppttoonn,,  RRiicchhaarrdd  PPlloottkkiinn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  NNeevvaaddaa--RReennoo,,  AAbbiiggaaiill  SStteevveennss  MMiicchhiiggaann  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPooppuullaattiioonnss  aanndd  tthhee  IInntteerrsstteellllaarr  MMeeddiiuumm

IIDD:: 0011559911
NNIIRRSSppeecc  IIFFUU::  DDeeuutteerraatteedd  PPAAHHss,,  PPAAHH--nniittrriilleess,,  aanndd  PPAAHH  OOvveerrttoonnee  aanndd  CCoommbbiinnaattiioonn  BBaannddss

LLoouuiiss AAllllaammaannddoollaa

NNAASSAA  AAmmeess  RReesseeaarrcchh  CCeenntteerr

TThhiiss iiss aa NNIIRRSSppeecc IIFFUU pprrooppoossaall ttoo mmeeaassuurree tthhee 11--55 µµmm ssppeeccttrruumm ooff aa ffeeww sseelleecctt oobbjjeeccttss kknnoowwnn ttoo hhaavvee wweellll--ssttuuddiieedd PPAAHH ffeeaattuurreess lloonnggwwaarrdd ooff 55 µµmm.. AAppaarrtt ffrroomm tthhee 33..33
µµmm PPAAHH bbaanndd aanndd ~~33..22--33..66 µµmm ppllaatteeaauu,, PPAAHH ssppeeccttrroossccooppyy aaccrroossss tthhiiss rreeggiioonn hhaass bbeeeenn wwiiddeellyy oovveerrllooookkeedd.. TThhee PPAAHH mmooddeell pprreeddiiccttss mmaannyy iimmppoorrttaanntt,, bbuutt wweeaakkeerr,, ffeeaattuurreess
bbeettwweeeenn 11--55 µµmm.. JJWWSSTT''ss uunnpprreecceeddeenntteedd sseennssiittiivviittyy,, ssppeeccttrraall rreessoolluuttiioonn,, aanndd ccoonnttiinnuuoouuss 11--55 µµmm wwaavveelleennggtthh ccoovveerraaggee mmaakkee iitt ppoossssiibbllee,, ffoorr tthhee fifirrsstt ttiimmee,, ttoo mmeeaassuurree aanndd
ffuullllyy cchhaarraacctteerriizzee tthheessee ffeeaattuurreess.. AAlltthhoouugghh,, ffaarr wweeaakkeerr tthhaann tthhee wweellll--kknnoowwnn bbaannddss,, tthheeiirr ffrreeqquueenncciieess aanndd rreellaattiivvee iinntteennssiittiieess ccoonnttaaiinn ffuunnddaammeennttaall iinnffoorrmmaattiioonn aabboouutt tthhee
iinntteerrsstteellllaarr  PPAAHH  ppooppuullaattiioonn  tthhaatt  iiss  nnoott  aacccceessssiibbllee  tthhrroouugghh  tthhee  55--1155  µµmm  PPAAHH  bbaannddss,,  ssuucchh  aass  tthhee  aammoouunntt  ooff  ccoossmmiicc  nniittrrooggeenn  aanndd  ddeeuutteerriiuumm  sseeqquueesstteerreedd  iinn  PPAAHHss..
TThhee ggooaall iiss ttoo mmaakkee iinntteerrsstteellllaarr PPAAHH ssppeeccttrroossccooppyy aa mmoorree pprreecciissee aanndd ccoommpplleettee pprroobbee ooff tthheeiirr eennvviirroonnmmeennttss bbyy eexxppaannddiinngg tthhee ssppeeccttrraall bbaannddwwiiddtthh ttoo iinncclluuddee tthhee ffuullll 11--55
µµmm rraannggee.. SSiinnccee PPAAHHss ppllaayy iimmppoorrttaanntt rroolleess iinn tthhee aassttrroopphhyyssiiccss ooff mmaannyy ddiiffffeerreenntt aassttrroonnoommiiccaall eennvviirroonnmmeennttss,, ffrroomm HH22 ffoorrmmaattiioonn ttoo cclloouudd ccoollllaappssee ttiimmeess aanndd ccoommpplleexx
pprreebbiioottiicc  mmoolleeccuullee  ffoorrmmaattiioonn  iinn  ppllaanneett  ffoorrmmiinngg  rreeggiioonnss,,  tthheessee  oobbsseerrvvaattiioonnss  wwiillll  ffuunnddaammeennttaallllyy  iimmppaacctt  oouurr  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  mmaannyy  aassttrroopphhyyssiiccaall  pprroocceesssseess..
PPAAHH ffeeaattuurreess aarree ggooiinngg ttoo bbee aann iimmppoorrttaanntt ppaarrtt ooff mmaannyy,, iiff nnoott mmoosstt,, ooff tthhee JJWWSSTT NNIIRRSSppeecc aanndd MMIIRRII mmeeaassuurreedd ssppeeccttrraa aanndd tthhiiss wwiillll lliikkeellyy bbee tthhee llaasstt ooppppoorrttuunniittyy ttoo
mmeeaassuurree tthhee wweeaakk PPAAHH aanndd PPAAHH rreellaatteedd eemmiissssiioonn ffeeaattuurreess iinn tthhee 11--55 µµmm rreeggiioonn ffoorr aa vveerryy lloonngg ttiimmee.. IItt iiss eexxttrreemmeellyy iimmppoorrttaanntt ttoo ggeett tthhee mmoosstt oouutt ooff NNIIRRSSppeecc
ccoonncceerrnniinngg  PPAAHHss  aass  iiss  ppoossssiibbllee  aatt  tthhiiss  ttiimmee..  TThhee  pprrooppoosseedd  oobbsseerrvvaattiioonnss  wwiillll  ddoo  jjuusstt  tthhaatt..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

CChhrriissttiiaaaann  BBooeerrssmmaa  NNAASSAA  AAmmeess  RReesseeaarrcchh  CCeenntteerr,,  JJeessssee  BBrreeggmmaann  NNAASSAA  AAmmeess  RReesseeaarrcchh  CCeenntteerr,,  PPaassqquuaallee  TTeemmii  NNAASSAA  AAmmeess  RReesseeaarrcchh  CCeenntteerr,,  TTiimmootthhyy  LLeeee  NNAASSAA  AAmmeess  RReesseeaarrcchh  CCeenntteerr,,
AAlleexxaannddrrooss  MMaarraaggkkoouuddaakkiiss  NNAASSAA  AAmmeess  RReesseeaarrcchh  CCeenntteerr

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: AARR
SSoollaarr  SSyysstteemm  AAssttrroonnoommyy

IIDD:: 0011559988
AAnnaallyyssiiss  ooff  GGTTOO  OObbsseerrvvaattiioonnss  ooff  NNeeppttuunnee  bbyy  tthhee  MMIIRRII  IInnssttrruummeenntt

GGlleennnn OOrrttoonn

JJeett  PPrrooppuullssiioonn  LLaabboorraattoorryy

OObbsseerrvvaattiioonnss ooff NNeeppttuunnee bbyy tthhee MMIIRRII iinnssttrruummeenntt mmaaddee iinn tthhee GGTTOO pprrooggrraamm wwiillll bbee aannaallyyzzeedd ffoorr ssppaattiiaall vvaarriiaabbiilliittyy ooff tteemmppeerraattuurreess aanndd ccoommppoossiittiioonn.. TThhee sscciieennttiifificc
qquueessttiioonnss tthhee pprrooggrraamm aaddddrreesssseess eemmeerrggee ffrroomm pprreevviioouuss aanndd oonnggooiinngg wwoorrkk uussiinngg ssppaacceeccrraafftt aanndd ggrroouunndd--bbaasseedd oobbsseerrvvaattiioonnss ooff NNeeppttuunnee''ss aattmmoosspphheerree.. TThhiiss wwoorrkk wwiillll ((11))
pprroodduuccee ssppaattiiaallllyy rreessoollvveedd uunnaammbbiigguuoouuss mmaappss ooff NNeeppttuunnee’’ss ssttrraattoosspphheerriicc tteemmppeerraattuurreess aanndd ccoommppoossiittiioonn,, ccoonnssttrraaiinniinngg tthhee 33--ddiimmeennssiioonnaall ssttrruuccttuurree aanndd cciirrccuullaattiioonn ooff
NNeeppttuunnee''ss mmiiddddllee aattmmoosspphheerree;; ((22)) eessttaabblliisshh rreellaattiioonnsshhiippss bbeettwweeeenn NNeeppttuunnee''ss vviissiibbllee ssttrruuccttuurree aanndd iittss 33--ddiimmeennssiioonnaall tteemmppeerraattuurree aanndd wwiinndd fifieelldd,, aanndd ((33)) eexxaammiinnee tthhee
rreellaattiioonnsshhiipp bbeettwweeeenn ssttoorrmmss aanndd wwaavveess iinn tthhee aattmmoosspphheerree.. TThhiiss wwoorrkk wwiillll hheellpp uunnddeerrssttaanndd ddiiffffeerreenncceess bbeettwweeeenn ddyynnaammiiccss ooff NNeeppttuunnee’’ss aanndd SSaattuurrnn''ss aattmmoosspphheerree,, bbootthh
wwiitthh aa ssiimmiillaarr sseeaassoonnaall ffoorrcciinngg aarriissiinngg ffrroomm nneeaarrllyy tthhee ssaammee aaxxiiaall ttiilltt.. TThhee ddeetteerrmmiinnaattiioonn ooff NNeeppttuunnee''ss tteemmppeerraattuurree ssttrruuccttuurree wwiillll eennaabbllee aa rreefifinneemmeenntt ooff ffaarr--iinnffrraarreedd
tthhrroouugghh ssuubbmmiilllliimmeetteerr ssppeeccttrraall mmooddeellss ooff NNeeppttuunnee,, wwhhiicchh sseerrvveess aass oonnee ooff sseevveerraall pprriimmaarryy ccaalliibbrraattoorrss ffoorr mmiilllliimmeeeerr aanndd ssuubbmmiilllliimmeetteerr aassttrroonnoommyy,, ee..gg.. ffoorr AALLMMAA.. TThhee
rreessuullttss  aarree  aallssoo  iimmppoorrttaanntt  bbeeccaauussee  NNeeppttuunnee  iiss  vviieewweedd  aass  aann  aarrcchheettyyppee  ffoorr  ssiimmiillaarr--mmaassss  eexxooppllaanneettss  kknnoowwnn  ttoo  eexxiisstt  iinn  oouurr  ggaallaaxxyy  ffrroomm  KKeepplleerr  oobbsseerrvvaattiioonnss..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

LLeeiigghh  FFlleettcchheerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  LLeeiicceesstteerr,,  JJaammeess  SSiinnccllaaiirr  JJeett  PPrrooppuullssiioonn  LLaabboorraattoorryy
CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SSoollaarr  SSyysstteemm  AAssttrroonnoommyy

IIDD:: 0011660044
DDyynnaammiiccss  aanndd  TTeemmppoorraall  VVaarriiaabbiilliittyy  iinn  tthhee  AAttmmoosspphheerree  ooff  NNeeppttuunnee

GGlleennnn OOrrttoonn

JJeett  PPrrooppuullssiioonn  LLaabboorraattoorryy

WWee pprrooppoossee sshhoorrtt sseeqquueenncceess ooff ssppaattiiaallllyy rreessoollvveedd ssppeeccttrroossccooppiicc tthheerrmmaall oobbsseerrvvaattiioonnss ooff NNeeppttuunnee uussiinngg MMIIRRII wwiitthhiinn CCyyccllee 11 ttoo ffoollllooww uupp GGTTOO oobbsseerrvvaattiioonnss iinn oorrddeerr ttoo
ddeetteerrmmiinnee tthhee vvaarriiaabbiilliittyy ooff tteemmppeerraattuurreess,, ccoommppoossiittiioonn aanndd ddyyaannaammiiccss oonn iinntteerrmmeeddiiaattee-- ttoo sshhoorrtt--tteerrmm ttiimmee ssccaalleess.. SSppeecciifificc sscciieennccee ggooaallss iinncclluuddee aa ddeeeeppeerr uunnddeerrssttaannddiinngg
ooff tthhee iinnflfluueennccee ooff rraaddiiaattiioonn aanndd ddyynnaammiiccss oonn ppoollaarr aanndd qquuaassii--ppoollaarr pphheennoommeennaa,, ssttoorrmmss aanndd ppllaanneettaarryy--ssccaallee cchhaannggeess,, lloonnggiittuuddiinnaall tthheerrmmaall wwaavveess aanndd ttiimmee--vvaarriiaabbllee
oosscciillllaattiioonnss,, aass wweellll aass rreessuullttss ooff ""ccoommeettaarryy"" aattmmoosspphheerriicc iimmppaaccttss.. DDeessppiittee tthhee wweellll--ddooccuummeenntteedd iinntteerrmmeeddiiaattee-- aanndd sshhoorrtt--tteerrmm vvaarriiaabbiiiittyy ooff NNeeppttuunnee''ss cclloouudd ssttrruuccttuurree,, nnoo
oobbsseerrvvaattiioonnss  hhaavvee  bbeeeenn  mmaaddee  oonn  ssiimmiillaarr  ttiimmee  ssccaalleess  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  ccoorrrreellaatteedd  vvaarriiaabbiilliittyy  ooff  tteemmppeerraattuurreess,,  cclloouuddss  aanndd  33--ddiimmeennssiioonnaall  ddyynnaammiiccss..

MMIIRRII iiss tthhee iiddeeaall iinnssttrruummeenntt ffoorr mmaakkiinngg tthhee fifirrsstt ooff ssuucchh oobbsseerrvvaattiioonnss.. TThhee iimmpplliiccaattiioonnss ooff tthheessee rreessuullttss hhaavvee aa bbrrooaadd aapppplliiccaattiioonn,, aass NNeeppttuunnee rreepprreesseennttss aa ccoolldd eenndd--
mmeemmbbeerr ooff aa llaarrggee sseeggmmeenntt ooff aa ppooppuulloouuss ccllaassss ooff ssiimmiillaarr--ssiizzeedd eexxooppllaanneettss.. DDeetteerrmmiinnaattiioonn ooff NNeeppttuunnee''ss ddyynnaammiiccss wwiillll pprroovviiddee iinnssiigghhtt iinnttoo tthheessee bbooddiieess,, ee..gg.. pprroovviiddiinngg
cclluueess  aass  ttoo  tthhee  oorriiggiinn  ooff  rroottaattiioonnaall  vvaarriiaabbiilliittyy  oorriiggiinnaatteess  ffrroomm  iinnhhoommggeenneeoouuss  ddiissttrriibbuuttiioonnss  ooff  tteemmppeerraattuurreess  oorr  ccoommppoossiittiioonn  vveerrssuuss  cclloouudd  ccoovveerr..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

LLeeiigghh  FFlleettcchheerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  LLeeiicceesstteerr,,  JJuulliiaannnnee  MMoosseess  SSppaaccee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  HHeeiiddii  HHaammmmeell  SSppaaccee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  JJaammeess  SSiinnccllaaiirr  JJeett  PPrrooppuullssiioonn  LLaabboorraattoorryy,,  HHeennrriikk  MMeelliinn  UUnniivveerrssiittyy  ooff
LLeeiicceesstteerr,,  MMiicchhaaeell  RRoommaann  UUnniivveerrssiittyy  ooff  LLeeiicceesstteerr,,  TThhoommaass  GGrreeaatthhoouussee  SSoouutthhwweesstt  RReesseeaarrcchh  IInnssttiittuuttee,,  NNaaoommii  RRoowwee--GGuurrnneeyy  UUnniivveerrssiittyy  ooff  LLeeiicceesstteerr

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPooppuullaattiioonnss  aanndd  tthhee  IInntteerrsstteellllaarr  MMeeddiiuumm

IIDD:: 0011661111
AA  cchheemmiiccaall  cceennssuuss  ooff  vvoollaattiillee  iicceess  iinn  pprroottoosstteellllaarr  eennvveellooppeess

KKllaauuss PPoonnttooppppiiddaann

SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee

WWee pprrooppoossee ttoo oobbttaaiinn aann iinnvveennttoorryy ooff bbuullkk vvoollaattiilleess iinn tthhee yyoouunnggeesstt pprroottoosstteellllaarr eennvveellooppeess,, jjuusstt pprriioorr ttoo tthhee fifinnaall aasssseemmbbllyy ooff pprroottooppllaanneettaarryy ddiisskkss.. TThhiiss wwiillll ttrraaccee llaattee--
ssttaaggee cchheemmiiccaall eevvoolluuttiioonn ooff yyoouunngg sstteellllaarr eennvveellooppeess,, aanndd eessttaabblliisshh tthhee iinniittiiaall ccoonnddiittiioonnss ooff wwaatteerr aanndd oorrggaanniiccss ffoorr ccoommppaarriissoonn ttoo oobbsseerrvvaattiioonnss ooff pprroottooppllaanneettaarryy ddiisskk
cchheemmiissttrryy.. TToo aaccccoommpplliisshh tthhiiss ggooaall,, wwee wwiillll ttaakkee aaddvvaannttaaggee ooff tthhee ddeennssee cclluusstteerr ooff ccllaassss 00 pprroottoosstteellllaarr eennvveellooppeess iinn tthhee SSeerrppeennss MMaaiinn cclloouudd.. TThhiiss cclluusstteerr iiss ssuufffificciieennttllyy
ddeennssee,, aanndd iiss llooccaatteedd aatt aa nneeaarr--ooppttiimmuumm ddiissttaannccee aanndd llooww ggaallaaccttiicc llaattiittuuddee,, ttoo aallllooww uuss ttoo uussee tthhee mmuullttii--oobbjjeecctt ssppeeccttrroossccooppyy mmooddee ooff NNIIRRSSppeecc ttoo oobbttaaiinn 22--55 mmiiccrroonn iiccee
aabbssoorrppttiioonn ssppeeccttrraa ttoowwaarrdd ~~115500 hhiigghhllyy eexxttiinncctteedd fifieelldd ssttaarrss,, iinncclluuddiinngg aatt lleeaasstt ~~3300 ssiigghhttlliinneess ddiirreeccttllyy tthhrroouugghh tthhee pprroottoosstteellllaarr eennvveellooppeess.. UUssiinngg tthhee iinnccrreeddiibbllee sseennssiittiivviittyy
ooff NNIIRRSSppeecc,, wwee wwiillll bbee aabbllee ttoo pprroobbee eexxttiinnccttiioonnss aass hhiigghh aass AAvv~~7755 mmaagg nneeeeddeedd ttoo rreevveeaall rraarree iiccee ssppeecciieess.. WWee eessttiimmaattee tthhaatt wwee wwiillll oobbttaaiinn ~~55 lliinneess ooff ssiigghhtt tthhrroouugghh eeaacchh
ooff 66--88 pprroottoosstteellllaarr eennvveellooppeess,, pprroovviiddiinngg rraaddiiaall mmaappss ooff rreellaattiivvee iiccee aabbuunnddaanncceess oonn ssccaalleess ooff aa ffeeww tthhoouussaanndd aauu.. TThhee ccoolluummnn ddeennssiittiieess ooff bbuullkk iicceess aarree rreeaaddiillyy oobbsseerrvveedd iinn
tthhee 22--55 mmiiccrroonn rreeggiioonn,, iinncclluuddiinngg mmuucchh ooff tthhee ooxxyyggeenn--bbeeaarriinngg iinnvveennttoorryy,, aass wweellll aass ssiimmppllee oorrggaanniiccss ((ee..gg,, HH22OO,, CCOO22,, CCOO,, CCHH33OOHH)).. PPaarrttiiccuullaarrllyy mmeetthhaannooll iiccee iiss aa ccrriittiiccaall,, yyeett
ppoooorrllyy uunnddeerrssttoooodd,, ccoorrnneerrssttoonnee ooff pprree--ppllaanneettaarryy oorrggaanniicc cchheemmiissttrryy.. TThhee hhiigghh ccoolluummnn ddeennssiittiieess aallssoo aalllloowwss ffoorr sseennssiittiivvee sseeaarrcchheess ffoorr tthhee rraarree iissoottooppoolloogguueess 1133CCOO,, 1133CCOO22,,
aanndd  HHDDOO..  TThhee  ttwwoo  ffoorrmmeerr  eennaabblleess  ssttuuddiieess  ooff  dduusstt  ggrraaiinn  sshhaappeess,,  wwhhiillee  tthhee  llaatttteerr  mmaayy  yyiieelldd  tthhee  fifirrsstt  rroobbuusstt  mmeeaassuurreemmeennttss  ooff  tthhee  ddeeuutteerraattiioonn  ffrraaccttiioonn  ooff  pprree--ppllaanneettaarryy  mmaatteerriiaall..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

TTyylleerr  PPaauullyy  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  SStteevveenn  CChhaarrnnlleeyy  NNAASSAA  GGooddddaarrdd  SSppaaccee  FFlliigghhtt  CCeenntteerr,,  EEmmmmaannuueell  DDaarrttooiiss  IInnssttiittuutt  dd''AAssttrroopphhyyssiiqquuee  SSppaattiiaallee,,  EEwwiinnee  VVaann  DDiisshhooeecckk  UUnniivveerrssiitteeiitt
LLeeiiddeenn,,  HHeelleenn  FFrraasseerr  OOppeenn  UUnniivveerrssiittyy,,  RRoobbiinn  GGaarrrroodd  TThhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  VViirrggiinniiaa,,  MMii  wwhhaa  JJiinn  TThhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  VViirrggiinniiaa,,  DDaarriiuusszz  LLiiss  JJeett  PPrrooppuullssiioonn  LLaabboorraattoorryy,,  BBrreetttt  MMccGGuuiirree  MMaassssaacchhuusseettttss
IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  GGaarryy  MMeellnniicckk  SSmmiitthhssoonniiaann  IInnssttiittuuttiioonn  AAssttrroopphhyyssiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy,,  MMaarriiaa  EElliissaabbeettttaa  PPaalluummbboo  IINNAAFF,,  OOsssseerrvvaattoorriioo  AAssttrroofifissiiccoo  ddii  CCaattaanniiaa,,  YYvvoonnnnee  PPeennddlleettoonn  NNAASSAA  AAmmeess
RReesseeaarrcchh  CCeenntteerr,,  GGiiuulliiaa  PPeerroottttii  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCooppeennhhaaggeenn,,  NNiieellss  BBoohhrr  IInnssttiittuuttee,,  CCoolleettttee  SSaallyykk  VVaassssaarr  CCoolllleeggee,,  DDaannnnaa  QQaassiimm  NNAASSAA  GGooddddaarrdd  SSppaaccee  FFlliigghhtt  CCeenntteerr

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPooppuullaattiioonnss  aanndd  tthhee  IInntteerrsstteellllaarr  MMeeddiiuumm

IIDD:: 0011661177
TThhee  BBoouunnddaarryy  ooff  GGaallaaxxyy  FFoorrmmaattiioonn::  CCoonnssttrraaiinnttss  ffrroomm  tthhee  AAnncciieenntt  SSttaarr  FFoorrmmaattiioonn  ooff  tthhee  IIssoollaatteedd,,  EExxttrreemmeellyy  LLooww--MMaassss  GGaallaaxxyy
LLeeoo  PP
KKrriisstteenn MMccQQuuiinnnn

RRuuttggeerrss  tthhee  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  NNeeww  JJeerrsseeyy

IInn tthhee eeaarrllyy uunniivveerrssee,, aatt tthhee lloowweesstt mmaasssseess wwhheerree ggrraavviittyy iiss iinn aa ttuugg--ooff--wwaarr wwiitthh tthhee eenneerrggyy iinnjjeecctteedd bbyy iinntteerrnnaall eevveennttss ((sstteellllaarr ffeeeeddbbaacckk)) aanndd oouuttssiiddee eevveennttss
((rreeiioonniizzaattiioonn,, eennvviirroonnmmeennttaall eeffffeeccttss)),, tthhee ddoommiinnaanntt ffaaccttoorrss tthhaatt ggoovveerrnn tthhee ggrroowwtthh ooff tthhee ssmmaalllleesstt ssttrruuccttuurreess aarree ssttiillll ssppeeccuullaattiivvee.. AArrcchheeoollooggiiccaall ssttuuddiieess ooff llooww--mmaassss
ggaallaaxxiieess iinn tthhee LLooccaall GGrroouupp ((LLGG)) hhaavvee ssttrriivveenn ttoo aannsswweerr tthhiiss qquueessttiioonn tthhrroouugghh ddeettaaiilleedd aannaallyysseess ooff tthhee oollddeesstt ssttaarrss.. YYeett,, tthhee LLGG iiss,, bbyy ddeefifinniittiioonn,, aa ccoommpplliiccaatteedd ssyysstteemm
aanndd tthhee hhiissttoorryy ooff iittss ssaatteelllliittee ggaallaaxxiieess aarree iinntteerrttwwiinneedd wwiitthh tthheeiirr eevvoolluuttiioonn iinn tthhee sshhaaddooww ooff tthheeiirr mmaassssiivvee hhoosstt.. TThhee oonnllyy llaabboorraattoorryy ttoo ttrruullyy mmeeaassuurree hhooww ggaallaaxxiieess aatt tthhee
lliimmiitt  ooff  ssttrruuccttuurree  ffoorrmmaattiioonn  ggrrooww  iiss  aa  vveerryy  llooww--mmaassss  ssyysstteemm  tthhaatt  iiss  iissoollaatteedd..

LLeeoo PP iiss aann iissoollaatteedd,, eexxttrreemmeellyy llooww--mmaassss ((MM**~~1100^̂55 MMssuunn)),, mmeettaall ppoooorr ((<<33%% SSoollaarr)),, ggaass--rriicchh ggaallaaxxyy jjuusstt oouuttssiiddee tthhee LLGG aatt 11..66 MMppcc.. IItt iiss tthhee qquuiinntteesssseennttiiaall ssyysstteemm ttoo
tteesstt tthheeoorriieess ooff hhooww tthhee ssmmaalllleesstt ssttrruuccttuurreess iinn oouurr uunniivveerrssee ssuurrvviivvee aanndd ggrrooww.. WWee wwiillll iimmaaggee tthhee rreessoollvveedd ssttaarrss iinn LLeeoo PP ttoo bbeellooww tthhee oolldd mmaaiinn sseeqquueennccee ttuurrnn--ooffff,, aa
ddeepptthh uunnrreeaacchhaabbllee wwiitthh HHSSTT bbuutt aacchhiieevvaabbllee wwiitthh JJWWSSTT,, ttoo ddeerriivvee tthhee aanncciieenntt ssttaarr ffoorrmmaattiioonn hhiissttoorryy ooff tthhee ggaallaaxxyy.. TThhee ssttaarr ffoorrmmaattiioonn hhiissttoorryy wwiillll tteesstt iiff ((ii)) eeaarrllyy ssttaarr
ffoorrmmaattiioonn iinn LLeeoo PP wwaass `̀`̀qquueelllleedd'''',, aass pprreeddiicctteedd nneeaarrllyy uunniiffoorrmmllyy bbyy rreeiioonniizzaattiioonn mmooddeellss,, aanndd tthheenn rree--iiggnniitteedd,, ((iiii)) LLeeoo PP hhaass aa ddeellaayyeedd oonnsseett iinn ssttaarr ffoorrmmaattiioonn ssuuggggeessttiinngg
tthhee aaccccrreettiioonn hhiissttoorryy ooff bbaarryyoonnss mmaayy bbee ddeeppeennddeenntt oonn eennvviirroonnmmeenntt aatt llooww mmaasssseess,, oorr ((iiiiii)) LLeeoo PP hhaass ccoonnssttaanntt ssttaarr ffoorrmmaattiioonn aaccrroossss aallll eeppoocchhss wwhhiicchh iiss nnoott pprreeddiicctteedd bbyy
ccoossmmoollooggiiccaall  mmooddeellss  iinn  tthhiiss  mmaassss  rraannggee  aanndd  wwhhiicchh  wwoouulldd  aallssoo  bbee  iinn  tteennssiioonn  wwiitthh  rreeiioonniizzaattiioonn  mmooddeellss..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

EEvvaann  SSkkiillllmmaann  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMiinnnneessoottaa  --  TTwwiinn  CCiittiieess,,  AAnnddrreeww  DDoollpphhiinn  RRaayytthheeoonn  CCoommppaannyy,,  JJoohhnn  CCaannnnoonn  MMaaccaalleesstteerr  CCoolllleeggee,,  JJoohhnn  SSaallzzeerr  IInnddiiaannaa  UUnniivveerrssiittyy  SSyysstteemm,,  KKaatthheerriinnee  RRhhooddee  IInnddiiaannaa
UUnniivveerrssiittyy  SSyysstteemm,,  MMaarrtthhaa  HHaayynneess  CCoorrnneellll  UUnniivveerrssiittyy,,  EElliizzaabbeetthh  AAddaammss  SSttiicchhttiinngg  AAssttrroonnoommiisscchh  OOnnddeerrzzooeekk  iinn  NNeeddeerrllaanndd  ((AASSTTRROONN)),,  AAllyyssoonn  BBrrooookkss  RRuuttggeerrss  tthhee  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  NNeeww
JJeerrsseeyy,,  MMaarrtthhaa  BBooyyeerr  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  DDaavviidd  SSaanndd  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,  AAnntthhoonnyy  PPaahhll  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  LLooss  AAnnggeelleess,,  SStteevveenn  GGoollddmmaann  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee
IInnssttiittuuttee,,  DDaanniieellllee  BBeerrgg  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  aatt  AAuussttiinn,,  GGrraaccee  TTeellffoorrdd  RRuuttggeerrss  tthhee  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  NNeeww  JJeerrsseeyy

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
EExxooppllaanneettss  aanndd  EExxooppllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 0011661188
SSeeaarrcchhiinngg  OOuurr    CClloosseesstt  SStteellllaarr    NNeeiigghhbboorr  ffoorr  PPllaanneettss  aanndd  ZZooddiiaaccaall  EEmmiissssiioonn

CChhaarrlleess BBeeiicchhmmaann

JJeett  PPrrooppuullssiioonn  LLaabboorraattoorryy

AAllpphhaa CCeennttaauurrii AA iiss tthhee cclloosseesstt ssoollaarr--ttyyppee ssttaarr ttoo tthhee SSuunn aanndd ooffffeerrss aann uunniiqquuee ooppppoorrttuunniittyy ttoo ddeetteecctt bbootthh aa mmaattuurree ggaass ggiiaanntt ppllaanneett ((ccoonnssiisstteenntt wwiitthh eexxiissttiinngg rraaddiiaall
vveelloocciittyy ccoonnssttrraaiinnttss)) aanndd aa zzooddiiaaccaall dduusstt cclloouudd.. AA ccaarreeffuullllyy ppllaannnneedd oobbsseerrvvaattiioonnaall sseeqquueennccee uussiinngg tthhee MMIIRRII CCoorroonnaaggrraapphh ((FF11555500CC)) aanndd iinnnnoovvaattiivvee ppoosstt--pprroocceessssiinngg wwoouulldd
bbee sseennssiittiivvee ddoowwnn ttoo aa rraaddiiuuss lliimmiitt ooff 00..55~~00..77 RR--JJuuppiitteerr ffoorr ppllaanneettss wwiitthhiinn ~~33 AAUU ((~~22..55””)) aarroouunndd aallpphhaa CCeenn AA wwhheerree mmooddeellss pprreeddiicctt aa rreeggiioonn ooff ssttaabblliittyy aaggaaiinnsstt
ddiissrruuppttiioonn bbyy aallpphhaa CCeenn BB.. TThheessee ssaammee oobbsseerrvvaattiioonnss wwoouulldd bbee sseennssiittiivvee ttoo aa lleevveell ooff zzooddiiaaccaall eemmiissssiioonn oonnllyy aa ffeeww ttiimmeess bbrriigghhtteerr tthhaann tthhaatt ooff tthhee SSuunn’’ss,, aann
uunnpprreecceeddeenntteedd lleevveell nnoott eevveenn aacchhiieevveedd bbyy ggrroouunndd bbaasseedd iinntteerrffeerroommeetteerrss.. TThhee pprrooppoosseedd oobbsseerrvvaattiioonnss wwoouulldd pprroobbee tthhee lliimmiitt ooff JJWWSSTT hhiigghh ccoonnttrraasstt iimmaaggiinngg oonn aa ssttaarr tthhaatt
ooffffeerrss tthhee bbeesstt cchhaannccee ffoorr tthhee uullttiimmaattee ddeetteeccttiioonn ooff EEaarrtthh aannaallooggss bbyy ffuuttuurree ggrroouunndd aanndd//oorr ssppaaccee bbaasseedd ffaacciilliittiieess.. TThhee eexxppeerriimmeenntt iiss aaddmmiitttteeddllyy hhiigghh rriisskk,, bbuutt tthhee
pprroossppeecctt  ooff  ddiirreeccttllyy  iimmaaggiinngg  aa  ppllaanneett    aarroouunndd  oouurr  cclloosseesstt  sstteellllaarr  nneeiigghhbboorr  iiss  aann  eexxcciittiinngg  oonnee..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

DDiimmiittrrii  MMaawweett  CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  MMaarriiee  YYggoouuff  JJeett  PPrrooppuullssiioonn  LLaabboorraattoorryy,,  JJaarrrroonn  LLeeiisseennrriinngg  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,  TThhoommaass  HHeennnniinngg  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroonnoommiiee,,
HHeeiiddeellbbeerrgg,,  MMiicchhaaeell  RReesssslleerr  JJeett  PPrrooppuullssiioonn  LLaabboorraattoorryy,,  GGeennee  SSeerraabbyynn  JJeett  PPrrooppuullssiioonn  LLaabboorraattoorryy,,  AAnntthhoonnyy  BBooccccaalleettttii  OObbsseerrvvaattooiirree  ddee  PPaarriiss  --  SSeeccttiioonn  ddee  MMeeuuddoonn,,  EEllooddiiee  CChhooqquueett  LLaabboorraattooiirree
dd''AAssttrroopphhyyssiiqquuee  ddee  MMaarrsseeiillllee,,  RReennyyuu  HHuu  JJeett  PPrrooppuullssiioonn  LLaabboorraattoorryy,,  PPiieerrrree  KKeerrvveellllaa  OObbsseerrvvaattooiirree  ddee  PPaarriiss,,  JJoorrggee  LLlloopp--SSaayyssoonn  CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  LLaauurreenntt  PPuueeyyoo  SSppaaccee
TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  BBiillllyy  QQuuaarrlleess  GGeeoorrggiiaa  TTeecchh  RReesseeaarrcchh  CCoorrpp..,,  KKeevviinn  WWaaggnneerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,  MMaarrkk  WWyyaatttt  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaammbbrriiddggee,,  RRuussllaann  BBeelliikkoovv  NNAASSAA  AAmmeess  RReesseeaarrcchh
CCeenntteerr,,  PPiieerrrree--OOlliivviieerr  LLaaggaaggee  CCoommmmiissssaarriiaatt  aa  ll''EEnneerrggiiee  AAttoommiiqquuee  ((CCEEAA))

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPooppuullaattiioonnss  aanndd  tthhee  IInntteerrsstteellllaarr  MMeeddiiuumm

IIDD:: 0011661199
DDuusstt  FFoorrmmaattiioonn  iinn  aa  PPrriimmiittiivvee  EEnnvviirroonnmmeenntt

MMaarrtthhaa BBooyyeerr

SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee

OObbsseerrvvaattiioonnss ssuuggggeesstt tthhaatt AAssyymmppttoottiicc GGiiaanntt BBrraanncchh ((AAGGBB)) ssttaarrss ccoonnttrriibbuuttee ssiiggnniifificcaannttllyy ttoo tthhee dduusstt bbuuddggeettss ooff ggaallaaxxiieess,, ffrroomm oouurr oowwnn PPrreessoollaarr NNeebbuullaa ttoo tthhee MMaaggeellllaanniicc
CClloouuddss.. HHoowweevveerr,, mmooddeellss ssuuggggeesstt tthheeiirr ccoonnttrriibbuuttiioonn sshhoouulldd ddeeccrreeaassee wwiitthh mmeettaalllliicciittyy,, ppoossssiibbllyy bbeeccoommiinngg oovveerrsshhaaddoowweedd bbyy ssuuppeerrnnoovvaa aanndd iinntteerrsstteellllaarr ggrraaiinn ggrroowwtthh iinn
pprriimmiittiivvee eennvviirroonnmmeennttss.. RReecceenntt oobbsseerrvvaattiioonnss ooff nneeaarrbbyy ddwwaarrff ggaallaaxxiieess ccoonnttrraaddiicctt tthhiiss pprreeddiiccttiioonn,, sshhoowwiinngg tthhaatt AAGGBB dduusstt ffoorrmmss eeaassiillyy aatt llooww mmeettaalllliicciittyy,, wwhhiicchh aalllloowwss AAGGBB
ssttaarrss ttoo ccoonnttrriibbuuttee dduusstt aass eeaarrllyy aass 3300 MMyyrr aafftteerr tthheeyy ffoorrmm iinn tthhee eeaarrllyy UUnniivveerrssee.. BBeeccaauussee ooff lliimmiittaattiioonnss iinn sseennssiittiivviittyy,, aabbssoolluutteellyy nnootthhiinngg iiss kknnoowwnn aabboouutt tthhee mmiinneerraallooggyy,,
tthhee ggrraaiinn pprrooppeerrttiieess,, oorr tthhee eevveenn tthhee qquuaannttiittyy ooff tthhiiss eexxttrreemmeellyy mmeettaall--ppoooorr dduusstt.. WWee pprrooppoossee oobbsseerrvvaattiioonnss ooff tthhee nneeaarrbbyy ddwwaarrff ggaallaaxxyy SSeexxttaannss AA,, wwhhiicchh iiss tthhee GGoollddiilloocckkss
ggaallaaxxyy ffoorr aa ccoommpprreehheennssiivvee aasssseessssmmeenntt ooff tthhee eeffffeecctt ooff pprriimmiittiivvee aabbuunnddaanncceess oonn dduusstt ffoorrmmaattiioonn bbeeccaauussee iitt 11)) iiss nneeaarrbbyy eennoouugghh ttoo eessccaappee ccrroowwddiinngg aanndd sseennssiittiivviittyy lliimmiittss
aatt tthhee lloonnggeesstt wwaavveelleennggtthhss,, 22)) iiss eexxttrreemmeellyy mmeettaall--ppoooorr ((jjuusstt ~~77%% ssoollaarr oorr 22..55xx lloowweerr tthhaann tthhee SSMMCC)),, 33)) iiss kknnoowwnn ttoo hhaarrbboorr aa llaarrggee AAGGBB ppooppuullaattiioonn tthhaatt ssppaannss tthhee ffuullll
AAGGBB mmaassss rraannggee,, 44)) mmaannyy ooff tthheessee AAGGBB ssttaarrss aarree kknnoowwnn ttoo bbee dduussttyy,, aanndd 55)) dduusstt hhaass bbeeeenn ddeetteecctteedd iinn iittss iinntteerrsstteellllaarr mmeeddiiuumm.. NNoo ootthheerr ggaallaaxxyy ccoommeess cclloossee ttoo
pprroovviiddiinngg tthhee ooppppoorrttuunniittiieess aaffffoorrddeedd bbyy SSeexxttaannss AA.. WWee wwiillll iimmaaggee tthhee ssttaarr--ffoorrmmiinngg ddiisskk wwiitthh NNIIRRCCaamm aanndd MMIIRRII ffrroomm 00..99--2255..55 mmiiccrroonnss,, wwiitthh ccaarreeffuull fifilltteerr sseelleeccttiioonn ttoo ffuullllyy
ssaammppllee kkeeyy mmoolleeccuullaarr aanndd dduusstt ffeeaattuurreess.. WWee wwiillll aallssoo oobbttaaiinn LLRRSS ssppeeccttrraa ooff 66 kknnoowwnn dduussttyy ssttaarrss ttoo gguuiiddee oouurr iinntteerrpprreettaattiioonn ooff tthhee pphhoottoommeettrryy aarroouunndd tthhee mmoosstt
pprroommiinneenntt  iinnffrraarreedd  ffeeaattuurreess  ffrroomm  55--1122  mmiiccrroonnss..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

KKrriisstteenn  MMccQQuuiinnnn  RRuuttggeerrss  tthhee  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  NNeeww  JJeerrsseeyy,,  EEvvaann  SSkkiillllmmaann  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMiinnnneessoottaa  --  TTwwiinn  CCiittiieess,,  PPhhiilliipp  RRoosseennfifieelldd  EEuurreekkaa  SScciieennttiifificc  IInncc..,,  PPaattrriicciiaa  WWhhiitteelloocckk  SSoouutthh  AAffrriiccaann
AAssttrroonnoommiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy,,  GGrreeggoorryy  SSllooaann  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  JJaaccccoo  vvaann  LLoooonn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  KKeeeellee,,  AAllbbeerrtt  ZZiijjllssttrraa  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaanncchheesstteerr,,  OOlliivviiaa  JJoonneess  UUnniitteedd  KKiinnggddoomm
AAssttrroonnoommyy  TTeecchhnnoollooggyy  CCeennttrree,,  SStteevveenn  GGoollddmmaann  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  KKaarriinn  SSaannddssttrroomm  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaann  DDiieeggoo,,  DDaanniieell  WWeeiisszz  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  BBeerrkkeelleeyy,,  IIaaiinn
MMccDDoonnaalldd  MMaanncchheesstteerr  UUnniivveerrssiittyy,,  MMaassssiimmoo  MMaarreennggoo  IIoowwaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy,,  RRoobbeerrtt  GGeehhrrzz  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMiinnnneessoottaa  --  TTwwiinn  CCiittiieess,,  AAtteeffeehh  JJaavvaaddii  SShhaarriiff  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  MMaarrttiinn
GGrrooeenneewweeggeenn  RRooyyaall  OObbsseerrvvaattoorryy  ooff  BBeellggiiuumm,,  FFrraanncciissccaa  KKeemmppeerr  EEuurrooppeeaann  SSoouutthheerrnn  OObbsseerrvvaattoorryy  --  GGeerrmmaannyy,,  SSuunnddaarr  SSrriinniivvaassaann  UUnniivveerrssiiddaadd  NNaacciioonnaall  AAuuttoonnoommaa  ddee  MMeexxiiccoo  ((UUNNAAMM)),,  FFllaavviiaa
DDeellll''AAggllii  IINNAAFF,,  OOsssseerrvvaattoorriioo  AAssttrroonnoommiiccoo  ddii  RRoommaa,,  MMaarrcceellllaa  DDii  CCrriisscciieennzzoo  IINNAAFF,,  OOsssseerrvvaattoorriioo  AAssttrroonnoommiiccoo  ddii  RRoommaa,,  AAnniibbaall  GGaarrcciiaa--HHeerrnnaannddeezz  IInnssttiittuuttoo  ddee  AAssttrroofifissiiccaa  ddee  CCaannaarriiaass,,  PPaaoolloo
VVeennttuurraa  IINNAAFF,,  OOsssseerrvvaattoorriioo  AAssttrroonnoommiiccoo  ddii  RRoommaa,,  AAmmbbrraa  NNaannnnii  NNCCBBJJ,,  JJoorriiss  BBlloommmmaaeerrtt  VVrriijjee  UUnniivveerrssiitteeiitt  BBrruusssseell,,  RRaagghhvveennddrraa  SSaahhaaii  JJeett  PPrrooppuullssiioonn  LLaabboorraattoorryy,,  JJooaannaa  OOlliivveeiirraa  UUnniivveerrssiittyy  ooff
KKeeeellee,,  GGiiaaddaa  PPaassttoorreellllii  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  JJuulliiaa  RRoommaann--DDuuvvaall  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  KKaarrll  GGoorrddoonn  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss  aanndd  SStteellllaarr  TTyyppeess

IIDD:: 0011662211
TTeessttiinngg  tthhee  eemmeerrggiinngg  ppaarraaddiiggmm  ooff  wwiinndd--ddrriivveenn  aaccccrreettiioonn  wwiitthh  NNIIRRSSppeecc  ssppeeccttrroo--iimmaaggiinngg

IIllaarriiaa PPaassccuuccccii

UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa

WWee mmaayy bbee aatt tthhee bbrriinnkk ooff aa ppaarraaddiiggmm sshhiifftt iinn oouurr uunnddeerrssttaannddiinngg ooff hhooww pprroottooppllaanneettaarryy ddiisskkss eevvoollvvee,, aa sshhiifftt tthhaatt wwoouulldd hhaavvee mmaajjoorr iimmpplliiccaattiioonnss ffoorr ppllaanneett ffoorrmmaattiioonn..
DDeeppaarrttiinngg ffrroomm MMRRII--ddrriivveenn ttuurrbbuulleennccee,, tthhee eemmeerrggiinngg tthheeoorreettiiccaall sscceennaarriioo rreelliieess oonn MMHHDD ddiisskk wwiinnddss ttoo vveerrttiiccaallllyy eexxttrraacctt aanngguullaarr mmoommeennttuumm aanndd tthhuuss eennaabbllee aaccccrreettiioonn ooff
ddiisskk ggaass oonnttoo tthhee ssttaarr.. HHoowweevveerr,, wwiinndd--ddrriivveenn aaccccrreettiioonn rreeqquuiirreess tthhaatt:: ii)) MMHHDD wwiinnddss aarree rraaddiiaallllyy eexxtteennddeedd oouutt ttoo tteennss ooff aauu;; aanndd iiii)) wwiinndd mmaassss lloossss rraatteess aarree aann oorrddeerr ooff
mmaaggnniittuuddee hhiigghheerr tthhaann iinn jjeettss,, ii..ee.. ccoommppaarraabbllee ttoo mmaassss aaccccrreettiioonn rraatteess.. HHeerree,, wwee pprrooppoossee ttoo ccaarrrryy oouutt ddeeeepp NNIIRRPPSSppeecc//IIFFUU ssppeeccttrroo--iimmaaggiinngg ffrroomm ~~11 ttoo 55 mmiiccrroonn ttoo
ssiimmuullttaanneeoouussllyy ccoovveerr mmuullttiippllee jjeett,, wwiinndd,, aanndd aaccccrreettiioonn ddiiaaggnnoossttiiccss aanndd ssppeecciifificcaallllyy tteesstt tthheessee kkeeyy tthheeoorreettiiccaall pprreeddiiccttiioonnss.. WWiitthh aann IIFFUU ssppaaxxeell ooff 00..11"",, oouurr ssaammppllee ooff fifivvee
wweellll--cchhaarraacctteerriizzeedd eeddggee--oonn ddiisskkss iinn TTaauurruuss,, wwiitthh nnoo oorr mmiinniimmaall eennvveellooppee,, iiss iiddeeaallllyy ssuuiitteedd ttoo mmaapp tthhee rraaddiiaall aanndd vveerrttiiccaall eexxtteenntt ooff MMHHDD ddiisskk wwiinnddss.. BByy sseettttiinngg tthhee
sseennssiittiivviittyy ttoo ddeetteecctt oovveerr tteenn HH22 rroovviibbrraattiioonnaall lliinneess aanndd tthhrreeee ccrriittiiccaall [[FFeeIIII]] lliinneess,, wwee wwiillll mmeeaassuurree ddeennssiittiieess aanndd tteemmppeerraattuurreess iinn tthhee wwiinndd aanndd jjeett,, rreessppeeccttiivveellyy.. IInn
ccoommbbiinnaattiioonn wwiitthh tthhee fifirrsstt ddiirreecctt mmeeaassuurreemmeennttss ooff tthhee wwiinndd vveerrttiiccaall eexxtteenntt,, wwee wwiillll eessttiimmaattee mmaassss lloossss rraatteess.. TThhrroouugghh tthhee fifirrsstt sseennssiittiivvee hhiigghh--rreessoolluuttiioonn tthheerrmmaall iimmaaggeess iinn
tthhee CCOO ffuunnddaammeennttaall wwee wwiillll aallssoo pprroobbee tthhee wwiinndd cclloosseerr ttoo iittss llaauunncchh hheeiigghhtt aanndd rreevveeaall ttoo wwhhaatt eexxtteenntt vvoollaattiilleess aarree ddeepplleetteedd ffrroomm tthhee ddiisskk.. FFiinnaallllyy,, bbyy ccoovveerriinngg tthhee sstteellllaarr
mmaasssseess oovveerr wwhhiicchh jjeettss aanndd wwiinnddss hhaavvee bbeeeenn iinnffeerrrreedd ffrroomm ggrroouunndd--bbaasseedd ddaattaa,, oouurr ssppaattiiaallllyy rreessoollvveedd iimmaaggeess wwiillll gguuiiddee mmaassss lloossss rraattee eessttiimmaatteess ffoorr aallll ssoouurrcceess tthhaatt hhaavvee
ssllooww  wwiinndd  ssiiggnnaattuurreess..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

CCoolleettttee  SSaallyykk  VVaassssaarr  CCoolllleeggee,,  KKaammbbeerr  SScchhwwaarrzz  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,  LLeeoonnaarrddoo  TTeessttii  EEuurrooppeeaann  SSoouutthheerrnn  OObbsseerrvvaattoorryy  --  GGeerrmmaannyy,,  MMaaxxiimmee  RRuuaauudd  NNAASSAA  AAmmeess  RReesseeaarrcchh  CCeenntteerr,,  JJaammeess
MMuuzzeerroollllee  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  JJooaann  NNaajjiittaa  NNaattiioonnaall  OOppttiiccaall  AAssttrroonnoommyy  OObbsseerrvvaattoorryy,,  AAUURRAA,,  SSeebbaassttiiaaaann  KKrriijjtt  UUnniivveerrssiittyy  ooff  EExxeetteerr,,  SSeeaann  BBrriittttaaiinn  CClleemmssoonn  UUnniivveerrssiittyy,,  SSuuzzaann
EEddwwaarrddss  SSmmiitthh  CCoolllleeggee,,  DDmmiittrryy  SSeemmeennoovv  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroonnoommiiee,,  HHeeiiddeellbbeerrgg,,  SSyyllvviiee  CCaabbrriitt  OObbsseerrvvaattooiirree  ddee  PPaarriiss,,  TTrraaccyy  BBeecckk  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  UUmmaa  GGoorrttii  SSEETTII
IInnssttiittuuttee

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess

IIDD:: 0011662266
AAcchhiieevviinngg  aa  RReevvoolluuttiioonnaarryy  PPaanncchhrroommaattiicc  VViieeww  ooff  EEaarrllyy  GGaallaaxxyy  GGrroowwtthh  tthhrroouugghh  NNIIRRSSppeecc//IIFFUU  OObbsseerrvvaattiioonnss  ooff  1122  MMaassssiivvee  zz>>66..55
GGaallaaxxiieess  wwiitthh  AALLMMAA--ddeerriivveedd  [[CCIIII]]  rreeddsshhiiffttss
MMaauurroo SStteeffaannoonn

UUnniivveerrssiitteeiitt  LLeeiiddeenn

OOnnee ooff tthhee mmoosstt ssiiggnniifificcaanntt lloonnggssttaannddiinngg qquueessttiioonnss iiss hhooww rraappiiddllyy tthhee mmoosstt mmaassssiivvee ggaallaaxxiieess bbuuiilldd uupp iinn tthhee eeaarrllyy uunniivveerrssee.. AAddddrreessssiinngg tthhiiss qquueessttiioonn ddiirreeccttllyy hhaass nnoott bbeeeenn
ppoossssiibbllee dduuee ttoo aa llaacckk ooff aa ssiizzeeaabbllee ssaammppllee ooff ssppeeccttrroossccooppiiccaallllyy--ccoonnfifirrmmeedd,, eessppeecciiaallllyy hhiigghh--mmaassss ggaallaaxxiieess iinn tthhee eeaarrllyy UUnniivveerrssee oonn wwhhiicchh ttoo eexxeeccuuttee pphhyyssiiccaall ssttuuddiieess..
EExxcciittiinnggllyy eennoouugghh,, wwee aarree nnooww oonn tthhee bbrriinnkk ooff mmaakkiinngg ssiiggnniifificcaanntt pprrooggrreessss tthhaannkkss ttoo iiddeennttiifificcaattiioonn ooff aa llaarrggee ssaammppllee ooff mmaassssiivvee ggaallaaxxiieess iinn tthhee zz>>66..55 uunniivveerrssee ffrroomm
oonnggooiinngg AALLMMAA llaarrggee pprrooggrraamm oobbsseerrvvaattiioonnss.. GGaallaaxxiieess hhaavvee ssppeeccttrroossccooppiicc rreeddsshhiiffttss ffrroomm [[CCIIII]] aanndd sshhooww pprroommiinneenntt eemmiissssiioonn iinn tthhee ffaarr--IIRR.. WWee pprrooppoossee ttoo oobbttaaiinn NNIIRRSSppeecc IIFFUU
RR110000 oobbsseerrvvaattiioonnss ffoorr 1122 ooff tthhee bbrriigghhtteesstt [[CCIIII]]--ddeetteecctteedd ssoouurrcceess ffrroomm tthhiiss ssaammppllee.. OOuurr IIFFUU oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll pprroovviiddee uuss wwiitthh aa uunniiqquuee hhiigghh ssppaattiiaall rreessoolluuttiioonn vviieeww ooff bbootthh
tthhee sstteellllaarr mmaassss aanndd uunnoobbssccuurreedd ssttaarr ffoorrmmaattiioonn rraatteess iinn tthheessee hhiigghh--mmaassss ssoouurrcceess,, aass wweellll aass tthhee mmeettaalllliicciittyy aanndd rraaddiiaattiioonn fifieellddss.. TThhaannkkss ttoo tthhee ssiizzee ooff oouurr ssaammppllee,, wwee wwiillll
bbee aabbllee ttoo eevvaalluuaattee tthhee eefffificciieennccyy ooff ssttaarr ffoorrmmaattiioonn iinn ggaallaaxxiieess aatt eeaarrllyy ttiimmeess,, ddeetteerrmmiinnee tthhee iimmppaacctt ooff mmeerrggeerr--ddrriivveenn ssttaarr ffoorrmmaattiioonn oonn sstteellllaarr mmaassss ggrroowwtthh iinn zz>>66
ggaallaaxxiieess,, aanndd eexxpplloorree ccoorrrreellaattiioonnss bbeettwweeeenn aa wwiiddee vvaarriieettyy ooff ddiiffffeerreenntt pphhyyssiiccaall pprrooppeerrttiieess ddeerriivveeaabbllee ffrroomm tthhee jjooiinntt JJWWSSTT++AALLMMAA ddaattaa sseett.. TThhee ssiiggnniifificcaannttllyy hhiigghheerr
mmaassss//SSFFRRss ooff ssoouurrcceess iinn oouurr ssaammppllee aass ccoommppaarreedd ttoo JJAADDEESS aanndd CCEEEERRSS pprrooggrraamm wwiillll aallllooww uuss ttoo uunniiqquueellyy eexxpplloorree tthhee pprrooppeerrttiieess ooff ggaallaaxxiieess ttoo vveerryy hhiigghh mmaasssseess.. TThhee
rreessuullttiinngg  JJWWSSTT++AALLMMAA  ddaattaasseett  wwiillll  eessttaabblliisshh  aa  rreeffeerreennccee  ssaammppllee  ooff  rreeiioonniizzaattiioonn  eeppoocchh  ggaallaaxxiieess  wwiitthh  uunniiqquuee  ppaanncchhrroommaattiicc  iinnffoorrmmaattiioonn  ffoorr  tthhee  JJWWSSTT  eerraa  aanndd  bbeeyyoonndd..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

RRyycchhaarrdd  BBoouuwweennss  UUnniivveerrssiitteeiitt  LLeeiiddeenn,,  PPaassccaall  OOeesscchh  OObbsseerrvvaattooiirree  ddee  GGeenneevvee,,  DDaanniieell  SSttaarrkk  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,  RReennsskkee  SSmmiitt  LLiivveerrppooooll  JJoohhnn  MMoooorreess  UUnniivveerrssiittyy,,  RReebbeeccccaa  BBoowwlleerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff
OOxxffoorrdd,,  VVaalleennttiinnoo  GGoonnzzaalleezz  UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  CChhiillee,,  RRyyaann  EEnnddsslleeyy  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,  SSaannddeerr  SScchhoouuwwss  SStteerrrreewwaacchhtt  LLeeiiddeenn,,  MMaannuueell  AArraavveennaa  DDiieeggoo  PPoorrttaalleess  UUnniivveerrssiittyy,,  PPrraattiikkaa  DDaayyaall  KKaapptteeyynn
AAssttrroonnoommiiccaall  IInnssttiittuuttee,,  IIllssee  DDee  LLoooozzee  UUnniivveerrssiitteeiitt  GGeenntt,,  YYoosshhiinnoobbuu  FFuuddaammoottoo  WWaasseeddaa  UUnniivveerrssiittyy,,  LLuuccaa  GGrraazziiaannii  UUnniivveerrssiittaa  ddii  RRoommaa  LLaa  SSaappiieennzzaa,,  JJaaccqquueelliinnee  HHooddggee  UUnniivveerrssiitteeiitt  LLeeiiddeenn,,  HHaannaaee
IInnaammii  HHiirroosshhiimmaa  UUnniivveerrssiittyy,,  IIvvoo  LLaabbbbee  SSwwiinnbbuurrnnee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  YYuueexxiinngg  LLii  TThhee  PPeennnnssyyllvvaanniiaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy,,  TThheemmiiyyaa  NNaannaayyaakkkkaarraa  SSwwiinnbbuurrnnee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,
RRaaffffaaeellllaa  SScchhnneeiiddeerr  UUnniivveerrssiittaa  ddii  RRoommaa  LLaa  SSaappiieennzzaa,,  PPaauull  vvaann  ddeerr  WWeerrff  UUnniivveerrssiitteeiitt  LLeeiiddeenn,,  CCaammeerroonn  WWhhiittee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
EExxooppllaanneettss  aanndd  EExxooppllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 0011663333
AA  DDeeeepp  MMoolleeccuullaarr  SSuurrvveeyy  ooff  HHDD  118899773333bb

DDrraakkee DDeemmiinngg

UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaarryyllaanndd

HHDD 118899773333bb iiss tthhee aarrcchheettyyppee ooff hhoott JJuuppiitteerrss.. WWee pprrooppoossee ttoo mmeeaassuurree tthhee mmoolleeccuullaarr iinnvveennttoorryy aanndd cclloouudd ccoommppoossiittiioonn iinn iittss aattmmoosspphheerree ttoo hhiigghh sseennssiittiivviittyy.. WWee wwiillll
oobbsseerrvvee iittss ttrraannssiitt ssppeeccttrruumm oovveerr aa llaarrggee rraannggee ooff wwaavveelleennggtthh,, uussiinngg 55 ttrraannssiittss:: ttwwoo oobbsseerrvveedd wwiitthh NNIIRRCCaamm ggrriissmmss,, aanndd tthhrreeee wwiitthh MMIIRRII MMRRSS.. TThhee rreessuullttiinngg ccoommppoossiittee
ttrraannssiitt ssppeeccttrruumm ssppaannss ffrroomm 22..44 ttoo bbeeyyoonndd 2200 mmiiccrroonnss,, aanndd iinncclluuddeess ssttrroonngg bbaannddss ooff tthhee mmaajjoorr aattmmoosspphheerriicc mmoolleeccuulleess ((wwaatteerr,, mmeetthhaannee,, ccaarrbboonn mmoonnooxxiiddee,, aanndd ccaarrbboonn
ddiiooxxooddee)),, aass wweellll aass ssttrroonngg bbaannddss ooff iimmppoorrttaanntt mmiinnoorr ssppeecciieess ((HHCCNN,, aammmmoonniiaa,, aanndd hhyyddrrooggeenn ssuullfifiddee)).. TThheerree iiss eevviiddeennccee tthhaatt eexxooppllaanneettss sshhooww aa mmaassss--mmeettaalllliicciittyy ttrreenndd
tthhaatt ddiiffffeerrss ffrroomm ppllaanneettss iinn oouurr SSoollaarr SSyysstteemm wwhheenn wwaatteerr vvaappoorr ((ooxxyyggeenn)) iiss uusseedd aass tthhee pprrooxxyy ffoorr mmeettaalllliicciittyy.. WWee wwiillll mmeeaassuurree tthhee aattmmoosspphheerriicc mmeettaalllliicciittyy ooff HHDD
118899773333bb ttoo aa pprreecciissiioonn ooff 00..002255--ddeexx uussiinngg CCNNOO eelleemmeennttss,, aanndd ddeetteerrmmiinnee uunneeqquuiivvooccaallllyy wwhheetthheerr iitt iiss ccoonnssiisstteenntt wwiitthh tthhee SSoollaarr SSyysstteemm’’ss rreellaattiioonn,, oorr nnoott.. WWee wwiillll aallssoo
pprroobbee aattmmoosspphheerriicc cchheemmiiccaall ddiisseeqquuiilliibbrriiuumm bbyy ddeetteeccttiinngg mmiinnoorr ssppeecciieess tthhaatt aarree ddeepplleetteedd ((mmeetthhaannee)) oorr eennhhaanncceedd bbyy vveerrttiiccaall ttrraannssppoorrtt ((HHCCNN)),, oorr pprroodduucceedd bbyy
pphhoottoocchheemmiissttrryy ((hhyyddrrooggeenn ssuullfifiddee,, ffrroomm ssuullffuurr pphhoottoocchheemmiissttrryy)).. OOuurr aannaallyyssiiss wwiillll ssuucccceessssffuullllyy ddeeaall wwiitthh ppoossssiibbllee iinntteerrffeerreennccee dduuee ttoo sstteellllaarr aaccttiivviittyy,, aanndd wwee wwiillll mmeeaassuurree
tthhee cclloouudd ccoommppoossiittiioonn uussiinngg vviibbrraattiioonnaall mmooddeess iinn tthhee tthheerrmmaall IIRR.. AAlltthhoouugghh tthhiiss ppllaanneett ttrraannssiittss aa vveerryy bbrriigghhtt ssttaarr ((KKmmaagg==55..5544)),, wwee aarree uussiinngg mmooddeerraatteellyy hhiigghh ssppeeccttrraall
rreessoolluuttiioonn aanndd tthhee oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll nnoott bbee hhiinnddeerreedd bbyy ssaattuurraattiioonn.. TThheessee aarree llooww--rriisskk oobbsseerrvvaattiioonnss ffoorr CCyyccllee--11 bbeeccaauussee tthhee ssiiggnnaallss ttoo bbee mmeeaassuurreedd aarree llaarrggee,, aanndd tthhee
sscciieennttiifificc  rreettuurrnn  iiss  ssuubbssttaannttiiaall..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

AArrjjuunn  SSaavveell  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaarryyllaanndd,,  CCoolllleeggee  PPaarrkk,,  GGuuaannggwweeii  FFuu  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaarryyllaanndd,,  TThhoommaass  GGrreeeennee  NNAASSAA  AAmmeess  RReesseeaarrcchh  CCeenntteerr,,  EElliizzaa  KKeemmppttoonn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaarryyllaanndd,,  DDaannaa  LLoouuiiee
UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaarryyllaanndd,,  MMiicchhaaeell  ZZhhaanngg  CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  HHeeaatthheerr  KKnnuuttssoonn  CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  JJuulliiaannnnee  MMoosseess  SSppaaccee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  JJeegguugg  IIhh  UUnniivveerrssiittyy  ooff
MMaarryyllaanndd,,  KKyyllee  SShheeppppaarrdd  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaarryyllaanndd,,  GGrreeggoorryy  HHeennrryy  TTeennnneesssseeee  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess

IIDD:: 0011663355
GGaallaaxxyy  PPrroottoocclluusstteerrss  aass  DDrriivveerrss  ooff  CCoossmmiicc  RReeiioonniizzaattiioonn

CCrryyssttaall MMaarrttiinn

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  BBaarrbbaarraa

TThhee eennvviirroonnmmeennttaall ddeeppeennddeennccee ooff ggaallaaxxyy pprrooppeerrttiieess ttooddaayy rreeqquuiirreess aann aacccceelleerraatteedd aasssseemmbbllyy hhiissttoorryy iinn hhiigghh ddeennssiittyy eennvviirroonnmmeennttss.. PPrroottoocclluusstteerrss,, tthhee oovveerrddeennssee rreeggiioonnss ooff
tthhee uunniivveerrssee tthhaatt uullttiimmaatteellyy ccoollllaappssee iinnttoo mmaassssiivvee ggaallaaxxyy cclluusstteerrss,, ccoonnttrriibbuuttee aa ssiiggnniifificcaanntt ffrraaccttiioonn ooff aallll ccoossmmiicc ssttaarr ffoorrmmaattiioonn dduurriinngg tthhee eerraa ooff rreeiioonniizzaattiioonn.. TThhee ggaallaaxxyy
oovveerrddeennssiittyy mmaayy eennhhaannccee tthhee eessccaappee ooff iioonniizziinngg pphhoottoonnss,, mmaakkiinngg pprroottoocclluusstteerrss ccrruucciiaall iinn ddrriivviinngg tthhee ttiimmiinngg aanndd ttooppoollooggyy ooff ccoossmmiicc rreeiioonniizzaattiioonn.. WWee pprrooppoossee ttoo mmeeaassuurree
tthhee bbrriigghhtteesstt rreesstt--ffrraammee--ooppttiiccaall eemmiissssiioonn lliinneess ffrroomm ssppeeccttrroossooppiiccaallllyy--ccoonnfifirrmmeedd ggaallaaxxiieess ccoommpprriissiinngg tthhee llaarrggeesstt oovveerrddeennssiittyy yyeett iiddeennttiififieedd nneeaarr tthhee mmiiddppooiinntt ooff ccoossmmiicc
rreeiioonniizzaattiioonn,, zz77OODD.. EEiigghhtt pprroottoocclluusstteerr mmeemmbbeerrss,, iiddeennttiififieedd bbyy tthheeiirr LLyymmaann--aallpphhaa eemmiissssiioonn,, aarree tthhee pprriimmaarryy ttaarrggeettss ffoorr tthheessee NNIIRRSSppeecc MMOOSS oobbsseerrvvaattiioonnss,, wwhhiicchh wwiillll
mmeeaassuurree rreesstt--ffrraammee ooppttiiccaall eemmiissssiioonn lliinneess bbeettwweeeenn tthhee [[OOIIII]] ddoouubblleett aanndd hhyyddrrooggeenn BBaallmmeerr aallpphhaa lliinneess.. WWee aaiimm ttoo mmeeaassuurree tthhee ttrraannssmmiissssiioonn ooff tthhee IIGGMM iinn aanndd aarroouunndd aann
iioonniizzeedd,, ccoossmmiicc bbuubbbbllee,, ddeetteerrmmiinnee tthhee pphhyyssiiccaall pprrooppeerrttiieess ooff tthhee ggaallaaxxiieess tthhaatt iioonniizzeedd tthhee bbuubbbbllee,, aanndd ccoommppaarree tthheemm ttoo fifieelldd ggaallaaxxiieess aatt zz >> 33..3377 ((oobbsseerrvveedd
ssiimmuullttaanneeoouussllyy)).. WWee wwiillll mmeeaassuurree tthhee LLyymmaann--aallpphhaa eessccaappee ffrraaccttiioonn aanndd tthhee LLyymmaann--aallpphhaa vveelloocciittyy ooffffsseett,, iinnffoorrmmaattiioonn rreeqquuiirreedd ttoo mmaapp ssppaattiiaall vvaarriiaattiioonn iinn IIGGMM ttrraannssmmiissssiioonn..
PPrroottoocclluusstteerrss aatt tthhiiss rreeddsshhiifftt aarree pprreeddiicctteedd ttoo ccoonnttaaiinn ssiiggnniifificcaanntt aammoouunntt ooff ccoolldd ggaass,, ppoossssiibbllyy ttrriiggggeerriinngg hhiigghh ssppeecciifificc ssttaarr ffoorrmmaattiioonn rraatteess aanndd aacccceelleerraattiinngg tthhee cchheemmiiccaall
eevvoolluuttiioonn  ooff  tthhee  ggaallaaxxiieess;;  iiddeeaass  wwee  wwiillll  tteesstt  bbyy  ddiirreeccttllyy  mmeeaassuurriinngg  ddiiaaggnnoossttiicc  eemmiissssiioonn--lliinnee  rraattiiooss..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

SSaannggeeeettaa  MMaallhhoottrraa  NNAASSAA  GGooddddaarrdd  SSppaaccee  FFlliigghhtt  CCeenntteerr,,  JJaammeess  RRhhooaaddss  NNAASSAA  GGooddddaarrdd  SSppaaccee  FFlliigghhtt  CCeenntteerr,,  WWeeiiddaa  HHuu  UUnniivveerrssiittyy  ooff  SScciieennccee  &&  TTeecchhnnoollooggyy  ooff  CChhiinnaa,,  YYuuiicchhii  HHaarriikkaannee  UUnniivveerrssiittyy
CCoolllleeggee  LLoonnddoonn,,  MMaassaammii  OOuucchhii  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTookkyyoo,,  IInnssttiittuuttee  ooff  CCoossmmiicc  RRaayy  RReesseeaarrcchh,,  AAnnddrreeaass  FFaaiisssstt  CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  JJuunnXXiiaann  WWaanngg  UUnniivveerrssiittyy  ooff  SScciieennccee  &&  TTeecchhnnoollooggyy  ooff
CChhiinnaa,,  LLeeooppoollddoo  IInnffaannttee  PPoonnttiifificciiaa  UUnniivveerrssiiddaadd  CCaattoolliiccaa  ddee  CChhiillee,,  ZZhheennyyaa  ZZhheenngg  CChhiinneessee  AAccaaddeemmyy  ooff  SScciieenncceess,,  LL  BBaarrrriieennttooss  PPoonnttiifificciiaa  UUnniivveerrssiiddaadd  CCaattoolliiccaa  ddee  CChhiillee,,  CChhuunnyyaann  JJiiaanngg  SShhaanngghhaaii
AAssttrroonnoommiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy,,  CCAASS,,  JJoorrggee  GGoonnzzaalleezz  LLooppeezz  CCaarrnneeggiiee  IInnssttiittuuttiioonn  ooff  WWaasshhiinnggttoonn,,  IIssaakk  WWoolldd  NNAASSAA  GGooddddaarrdd  SSppaaccee  FFlliigghhtt  CCeenntteerr,,  AAllii  AAhhmmaadd  KKhhoossttoovvaann  NNAASSAA  GGooddddaarrdd  SSppaaccee  FFlliigghhtt
CCeenntteerr,,  AAnnttoonn  KKooeekkeemmooeerr  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  JJoohhnn  WWeeaavveerr  CCoossmmiicc  DDaawwnn  CCeenntteerr,,  NNiieellss  BBoohhrr  IInnssttiittuuttee,,  OOlliivviieerr  KKaauuffffmmaannnn  CCNNRRSS,,  LLaabboorraattooiirree  dd''AAssttrroopphhyyssiiqquuee  ddee  MMaarrsseeiillllee,,
JJeeyyhhaann  KKaarrttaalltteeppee  RRoocchheesstteerr  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  HHeennrryy  MMccCCrraacckkeenn  CCNNRRSS,,  IInnssttiittuutt  dd''AAssttrroopphhyyssiiqquuee  ddee  PPaarriiss,,  SSuunnee  TToofftt  CCoossmmiicc  DDaawwnn  CCeenntteerr,,  NNiieellss  BBoohhrr  IInnssttiittuuttee

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
LLaarrggee  SSccaallee  SSttrruuccttuurree  ooff  tthhee  UUnniivveerrssee

IIDD:: 0011663388
SSeeccuurriinngg  tthhee  TTRRGGBB  DDiissttaannccee  IInnddiiccaattoorr::  AA  PPrree--RReeqquuiissiittee  ffoorr  aa  JJWWSSTT  MMeeaassuurreemmeenntt  ooff  HH__00

KKrriisstteenn MMccQQuuiinnnn

RRuuttggeerrss  tthhee  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  NNeeww  JJeerrsseeyy

TThhee ttiipp ooff tthhee rreedd ggiiaanntt bbrraanncchh ((TTRRGGBB)) iiss aarrgguuaabbllyy oonnee ooff tthhee mmoosstt pprreecciissee aanndd eefffificciieenntt ddiissttaannccee iinnddiiccaattoorrss ffoorr nneeaarrbbyy ggaallaaxxiieess.. TTRRGGBB ddiissttaanncceess aarree aa kkeeyy rruunngg iinn tthhee
ddiissttaannccee llaaddddeerr,, ccoonnttrriibbuuttiinngg ttoo aa pprreecciissiioonn mmeeaassuurreemmeenntt ooff tthhee HHuubbbbllee ccoonnssttaanntt ((HH__00)),, iinnddeeppeennddeenntt ooff CCeepphheeiidd vvaarriiaabbllee ssttaarrss.. TThheessee TTRRGGBB ddiissttaanncceess aarree mmeeaassuurreedd wwiitthh
HHSSTT  FF881144WW  ((ii..ee..,,  II--bbaanndd))  oobbsseerrvvaattiioonnss  wwhheerree  tthhee  lluummiinnoossiittyy  ooff  tthhee  TTRRGGBB  hhaass  oonnllyy  aa  mmooddeesstt  aanndd  wweellll--cchhaarraacctteerriizzeedd  ddeeppeennddeennccee  oonn  mmeettaalllliicciittyy..

IInn tthhee NNIIRR,, tthhee TTRRGGBB iiss uupp ttoo 22 mmaagg bbrriigghhtteerr ooffffeerriinngg pprrooffoouunndd oobbsseerrvvaattiioonnaall ggaaiinnss.. SSiimmppllyy ppuutt,, JJWWSSTT iiss ccaappaabbllee ooff mmeeaassuurriinngg TTRRGGBB ddiissttaanncceess oouutt ttoo ~~5500 MMppcc oovveerr aa
112255xx ggrreeaatteerr vvoolluummee tthhaann HHSSTT,, aanndd rreeaacchhiinngg ggaallaaxxiieess wwiitthh ddiivveerrssee pprrooppeerrttiieess aaccrroossss aallll mmoorrpphhoollooggiiccaall ttyyppeess.. TThhee TTRRGGBB wwiitthh JJWWSSTT wwiillll bbeeccoommee tthhee pprriimmaarryy ddiissttaannccee
iinnddiiccaattoorr  iinn  tthhee  nneeaarrbbyy  uunniivveerrssee..

HHoowweevveerr,, tthhee lluummiinnoossiittyy ooff tthhee TTRRGGBB iinn tthhee NNIIRR iiss eexxppeecctteedd ttoo hhaavvee aa ggrreeaatteerr ddeeppeennddeennccee oonn mmeettaalllliicciittyy aanndd ppoossssiibbllyy sstteellllaarr aaggee.. TThhuuss,, ffoorr JJWWSSTT ttoo bbee uusseedd ffoorr TTRRGGBB
ddiissttaannccee wwoorrkk,, iitt mmuusstt bbee eemmppiirriiccaallllyy ccaalliibbrraatteedd aanndd rroobbuussttllyy tteesstteedd.. WWee pprrooppoossee oobbsseerrvviinngg 44 nneeaarrbbyy ggaallaaxxiieess tthhaatt hhaavvee eexxiissttiinngg HHSSTT AACCSS aanndd WWFFCC33 IIRR oobbsseerrvvaattiioonnss ffrroomm
aa JJWWSSTT pprreeppaarraattoorryy pprrooggrraamm.. WWee wwiillll ccaalliibbrraattee tthhee TTRRGGBB iinn tthhee FF009900WW,, FF115500WW,, FF227777WW,, aanndd FF335566WW NNIIRRCCaamm fifilltteerrss aanndd tthhee FF009900WW aanndd FF115500WW NNIIRRIISSSS fifilltteerrss iinn ppaarraalllleell..
WWee wwiillll qquuaannttiiffyy tthhee pprreecciissiioonn ooff TTRRGGBB ddiissttaanncceess oobbttaaiinneedd wwiitthh ssiimmuullttaanneeoouussllyy iimmaaggeedd FF009900WW++FF227777WW fifilltteerrss,, wwhhiicchh ooffffeerrss aa ~~5500%% iinnccrreeaassee iinn eefffificciieennccyy ooff JJWWSSTT
oobbsseerrvvaattiioonnss ffoorr ddiissttaannccee wwoorrkk.. AA ccaalliibbrraattiioonn iinn tthhiiss fifirrsstt ccyyccllee ooff JJWWSSTT wwiillll eennaabbllee TTRRGGBB ddiissttaanncceess wwiitthh JJWWSSTT tthhrroouugghhoouutt tthhee mmiissssiioonn lliiffeettiimmee aanndd cchhaarrtteerr aa ppaatthh ttoo
rreedduucceedd  uunncceerrttaaiinnttiieess  iinn  tthhee  llooccaall  mmeeaassuurreemmeenntt  ooff  HH__00..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

EEvvaann  SSkkiillllmmaann  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMiinnnneessoottaa  --  TTwwiinn  CCiittiieess,,  MMaarrtthhaa  BBooyyeerr  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  AAnnddrreeww  DDoollpphhiinn  RRaayytthheeoonn  CCoommppaannyy,,  MMaaxx  NNeewwmmaann  RRuuttggeerrss  tthhee  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  NNeeww
JJeerrsseeyy

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
EExxooppllaanneettss  aanndd  EExxooppllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 0011664400
TThhee  iinnffrraarreedd  wwaatteerr  ssppeeccttrruumm  aass  aa  ttrraacceerr  ooff  ppeebbbbllee  ddeelliivveerryy  ttoo  rroocckkyy  ppllaanneettss

AAnnddrreeaa BBaannzzaattttii

TTeexxaass  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy

TThhee ddyynnaammiiccss aanndd aaccccrreettiioonn ooff ppeebbbblleess iinn pprroottooppllaanneettaarryy ddiisskkss aarree ccuurrrreennttllyy pprrooppoosseedd ttoo bbee ddeecciissiivvee iinn ffoorrmmiinngg ppllaanneettaarryy ssyysstteemmss aanndd ddeetteerrmmiinniinngg tthheeiirr aarrcchhiitteeccttuurree aanndd
ccoommppoossiittiioonn.. PPeebbbblleess aarree eexxppeecctteedd ttoo ddrriifftt eefffificciieennttllyy aass ssoooonn aass tthheeyy rreeaacchh mmmm--ccmm ssiizzeess aatt oorrbbiittaall rraaddiiii ooff ~~110000 aauu,, tthheerreeffoorree ffeeeeddiinngg tthhee iinnnneerr ddiisskk wwiitthh ppllaanneett--bbuuiillddiinngg
mmaatteerriiaall.. DDeeppeennddiinngg oonn aa lloowweerr oorr hhiigghheerr mmaassss--flfluuxx ooff ppeebbbblleess tthhaatt mmaakkeess iitt iinnttoo tthhee iinnnneerr 22--33 aauu,, mmooddeellss pprrooppoossee tthhaatt ssyysstteemmss ooff tteerrrreessttrriiaall ppllaanneettss rraatthheerr tthhaann ssuuppeerr--
EEaarrtthhss wwoouulldd ffoorrmm.. AALLMMAA iimmaaggeess ooff ddiisskkss aarroouunndd 11--33 MMyyrr--oolldd ssttaarrss hhaavvee rreevveeaalleedd tthhaatt aa rraannggee ooff ppeebbbbllee ddrriifftt eefffificciieenncciieess eexxiissttss,, wwiitthh ssoommee ddiisskkss rreettaaiinniinngg ppeebbbblleess aatt 5500
--220000 aauu iinn ssyysstteemmss ooff rriinnggss.. WWhhiillee AALLMMAA oobbsseerrvvaattiioonnss eeaassiillyy rreevveeaall ppeebbbblleess rreettaaiinneedd iinn tthhee oouutteerr ddiisskk,, tthheeyy ccaannnnoott iinnffoorrmm oonn tthhee ppeebbbbllee mmaassss flfluuxx iinnttoo tthhee iinnnneerr rroocckkyy--
ppllaanneett--ffoorrmmiinngg ddiisskk rreeggiioonn.. IInn tthhiiss pprrooggrraamm,, wwee wwiillll uussee tthhee iinnffrraarreedd wwaatteerr ssppeeccttrruumm aass aa ttrraacceerr ooff tthhee iinnwwaarrdd mmaassss--flfluuxx ooff ppeebbbblleess tthhaatt ddrriifftt iinnttoo tthhee iinnnneerr ~~33 aauu iinn
ddiisskkss,, bbyy mmeeaassuurriinngg wwaatteerr ccoolluummnnss aanndd tthheeiirr rreellaattiioonn ttoo tthhee rraaddiiaall ddiissttrriibbuuttiioonn ooff ddiisskk ppeebbbblleess.. WWhhiillee aa ccoonnnneeccttiioonn bbeettwweeeenn iinnnneerr ddiisskk wwaatteerr aanndd oouutteerr dduusstt ddiisskk rraaddiiuuss
hhaass bbeeeenn ffoouunndd uussiinngg bblleennddeedd SSppiittzzeerr ssppeeccttrraa,, tthhee iinnccrreeaasseedd rreessoolluuttiioonn ooff JJWWSSTT--MMIIRRII wwiillll ffoorr tthhee fifirrsstt ttiimmee sseeppaarraattee ooppttiiccaallllyy tthhiinn ffrroomm tthhiicckk eemmiissssiioonn lliinneess,, pprroovviiddiinngg aa
ddrraammaattiicc iimmpprroovveemmeenntt iinn wwaatteerr ccoolluummnn ddeennssiittyy mmeeaassuurreemmeennttss.. WWee wwiillll pprroovviiddee eessttiimmaatteess ooff ppeebbbbllee mmaassss--flfluuxxeess ddeelliivveerreedd ttoo iinnnneerr ddiisskkss iinn aa lluummiinnoossiittyy--ccoonnttrroolllleedd ssaammppllee
ooff  rreepprreesseennttaattiivvee  dduusstt  ddiisskk  eevvoolluuttiioonn  ttyyppeess,,  aanndd  ffoorrwwaarrdd  mmooddeell  tthhoossee  iinnttoo  iinnnneerr  ddiisskk  ppllaanneettaarryy  ssyysstteemmss  ffoorr  ccoommppaarriissoonn  ttoo  ~~11--1100  EEaarrtthh--mmaassss  eexxooppllaanneettss..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

IIllaarriiaa  PPaassccuuccccii  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,  KKllaauuss  PPoonnttooppppiiddaann  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  CCoolleettttee  SSaallyykk  VVaassssaarr  CCoolllleeggee,,  PPaaoollaa  PPiinniillllaa  MMaaxx  PPllaanncckk  IInnssttiittuuttee  ffoorr  AAssttrroonnoommyy,,  AArrtthhuurr  BBoossmmaann
UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMiicchhiiggaann,,  FFeenngg  LLoonngg  SSmmiitthhssoonniiaann  IInnssttiittuuttiioonn  AAssttrroopphhyyssiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy,,  SSeebbaassttiiaaaann  KKrriijjtt  UUnniivveerrssiittyy  ooff  EExxeetteerr,,  NNiicchhoollaass  BBaalllleerriinngg  TThhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  VViirrggiinniiaa,,  AAnnuusshhaa  KKaallyyaaaann
TTeexxaass  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy,,  MMiicchhiieell  LLaammbbrreecchhttss  LLuunndd  UUnniivveerrssiittyy,,  GGrreeggoorryy  HHeerrcczzeegg  PPeekkiinngg  UUnniivveerrssiittyy,,  MMiicchhaaeell  MMeeyyeerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMiicchhiiggaann,,  GGiioovvaannnnii  RRoossoottttii  UUnniivveerrssiitteeiitt  LLeeiiddeenn,,  IIvvaann  VVaazzqquueezz
TTeexxaass  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy,,  KKaarriinn  OObbeerrgg  HHaarrvvaarrdd  UUnniivveerrssiittyy,,  AAnnddrreeww  WWaattkkiinnss  TTeexxaass  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss  aanndd  SStteellllaarr  TTyyppeess

IIDD:: 0011664444
AA  ccoorrnneerrssttoonnee  ssttuuddyy  ooff  tthhee  jjeett//oouuttflflooww  ccoonnnneexxiioonn::  tthhee  rreemmaarrkkaabbllee  DDGG  TTaauu  BB  ssyysstteemm

CCaatthheerriinnee DDoouuggaaddooss

IInnssttiittuutt  ddee  PPllaanneettoollooggiiee  eett  dd''AAssttrroopphhyyssiiqquuee  ddee  GGrreennoobbllee

WWee pprrooppoossee aa ccoorrnneerrssttoonnee ssttuuddyy ooff tthhee jjeett//oouuttflflooww ccoonnnneexxiioonn wwiitthh JJWWSSTT iinn tthhee rreemmaarrkkaabbllee DDGG ttaauu BB ssyysstteemm.. AALLMMAA oobbsseerrvvaattiioonnss hhaavvee rreevveeaalleedd aa nnaarrrrooww ccoonniiccaall
rroottaattiinngg CCOO oouuttflflooww wwhhoossee pprrooppeerrttiieess aarree cchhaalllleennggiinngg tthhee ttrraaddiittiioonnaall iinntteerrpprreettaattiioonn ooff tthheessee mmoolleeccuullaarr oouuttflfloowwss aass sswweepptt uupp mmaatteerriiaall.. iinnsstteeaadd iittss pprrooppeerrttiieess aappppeeaarr
ccoommppaattiibbllee wwiitthh aa mmaaggnneettiicc ddiisskk wwiinndd oorriiggiinn.. TThheessee fifinnddiinnggss,, iiff ffuullllyy ccoonnfifirrmmeedd,, hhaavvee aa ccrruucciiaall iimmppaacctt oonn pprroottoo--ppllaanneettaarryy ddiisskkss.. HHoowweevveerr,, wwee aarree ccrriittiiccaallllyy mmiissssiinngg rreessoollvveedd
ssppaattiiaall iinnffoorrmmaattiioonn oonn aannyy wwaarrmm wwiinndd ccoommppoonneenntt fifilllliinngg tthhee ggaapp bbeettwweeeenn tthhee hhoott ((TT==1100^̂44 KK)) aannff ffaasstt ((VV==110000 kkmm//ss)) jjeett aanndd tthhee ccoolldd ((TT==1100 KK)) aanndd ssllooww ((VV==1100 kkmm//ss))
mmoolleeccuullaarr oouuttflflooww.. WWee pprrooppoossee ttoo mmaapp wwiitthh MMIIRRII--MMRRSS,, NNIIRRssppeecc--IIFFUU && NNIIRRCCAAMM tthhee iinnnneerr 55'''' ((==770000 aauu)) ooff tthhee pprroottoottyyppiiccaall DDGG TTaauu BB oouuttflflooww iinn rroo--vviibbrraattiioonnaall aanndd rroottaattiioonnaall
HH22,, [[FFee IIII]],, [[SS II]] && [[NNee IIII]] eemmiissssiioonn lliinneess.. TThhee pprrooppoosseedd oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll eessttaabblliisshh ffoorr tthhee fifirrsstt ttiimmee aa gglloobbaall vviieeww ooff tthhee mmaassss lloossss pprroocceessss iinn aa yyoouunngg ssoollaarr ttwwiinn aanndd
ddiissccrriimmiimmaattee bbeettwweeeenn tthhee ddiiffffeerreenntt mmooddeellss ffoorr tthhee oorriiggiinn ooff oouuttflfloowwiinngg CCOO ccaavviittiieess.. TThheessee rreessuullttss wwiillll pprroovviiddee ccrriittiiccaall iinnssiigghhttss iinnttoo tthhee iimmppoorrttaannccee ooff mmaassss lloossss aanndd
mmaaggnneettiicc  fifieelldd  iinn  pprroottoo--ppllaanneettaarryy  ddiisskk  eevvoolluuttiioonn

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

BBeennooiitt  TTaabboonnee  UUnniivveerrssiitteeiitt  LLeeiiddeenn,,  SSyyllvviiee  CCaabbrriitt  OObbsseerrvvaattooiirree  ddee  PPaarriiss,,  TThhoommaass  RRaayy  DDuubblliinn  IInnssttiittuuttee  FFoorr  AAddvvaanncceedd  SSttuuddiieess,,  LLiinnddaa  PPooddiioo  OOsssseerrvvaattoorriioo  AAssttrroofifissiiccoo  ddii  AArrcceettrrii,,  aallooiiss  ddee  vvaalloonn
IInnssttiittuutt  ddee  PPllaanneettoollooggiiee  eett  dd''AAssttrroopphhyyssiiqquuee  ddee  GGrreennoobbllee,,  LLuukkaasszz  TTyycchhoonniieecc  EEuurrooppeeaann  SSoouutthheerrnn  OObbsseerrvvaattoorryy,,  MMeelliissssaa  MMccCClluurree  SStteerrrreewwaacchhtt  LLeeiiddeenn

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
EExxooppllaanneettss  aanndd  EExxooppllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 0011664477
CCaauugghhtt  iinn  tthhee  aacctt::  aa  ddeebbrriiss  ddiisscc  iinn  oouuttbbuurrsstt

AAnnddrreeww SSwwaann

UUnniivveerrssiittyy  CCoolllleeggee  LLoonnddoonn

AA ppoolllluutteedd wwhhiittee ddwwaarrff hhoossttiinngg aa ppllaanneettaarryy ddeebbrriiss ddiisscc iiss eexxppeerriieenncciinngg aann iinnffrraarreedd oouuttbbuurrsstt oonn aa ssccaallee uunnpprreecceeddeenntteedd iinn ddeeccaaddeess ooff oobbsseerrvvaattiioonnss.. RReecceenntt ffoollllooww--uupp
pphhoottoommeettrryy  ccoonnfifirrmmss  tthhee  ssyysstteemm  rreemmaaiinnss  hhiigghhllyy  aaccttiivvee,,  aanndd  wwee  pprrooppoossee  mmuullttii--wwaavveelleennggtthh  mmoonniittoorriinngg  aaccrroossss  aa  rraannggee  ooff  ttiimmeessccaalleess  ttoo  ffoollllooww  tthhiiss  eevveenntt  aass  iitt  uunnffoollddss..

TThheerree iiss ccoommppeelllliinngg eevviiddeennccee tthhaatt ppllaanneettaarryy ssyysstteemmss ssuurrvviivvee tthhrroouugghh sstteellllaarr eevvoolluuttiioonn aanndd eemmeerrggee ddyynnaammiiccaallllyy aaccttiivvee aarroouunndd wwhhiittee ddwwaarrffss.. WWDD00114455++223344 iiss aa rraarree
eexxaammppllee wwhheerree eemmiissssiioonn ffrroomm cciirrccuummsstteellllaarr ggaass aanndd dduusstt aaccccoommppaanniieess tthhee pphhoottoosspphheerriicc mmeettaallss.. IItt rreecceennttllyy bbrriigghhtteenneedd bbyy oovveerr oonnee mmaaggnniittuuddee iinn tthhee iinnffrraarreedd,, lliikkeellyy dduuee ttoo
eemmiissssiioonn  ffrroomm  dduusstt  lliibbeerraatteedd  iinn  ppllaanneetteessiimmaall  ccoolllliissiioonnss..  CCaattcchhiinngg  iitt  iinn  ssuucchh  aann  aaccttiivvee  ssttaattee  ggiivveess  uuss  aa  rriinnggssiiddee  vviieeww  ooff  wwhhiittee  ddwwaarrff  ddeebbrriiss  ddiisscc  eevvoolluuttiioonn  iinn  rreeaall  ttiimmee..

AAss oonnee ooff tthhee bbrriigghhtteesstt rreepprreesseennttaattiivveess ooff iittss ccllaassss,, tthhee ssyysstteemm iiss rriippee ffoorr mmiinneerraallooggiiccaall cchhaarraacctteerriissaattiioonn,, aanndd tthhee ccoolllliissiioonnaall aaccttiivviittyy mmaakkeess aa ssttrroonngg ccaassee ffoorr aa sseeaarrcchh ffoorr
vvaarriiaattiioonn.. IIff ooppttiiccaall ssttuuddiieess sshhooww cchhaannggeess iinn tthhee pphhoottoosspphheerriicc mmeettaallss,, tthheeyy wwoouulldd bbee tthhee fifirrsstt ooff tthheeiirr kkiinndd,, ssoo ttaakkiinngg iinnffrraarreedd ssppeeccttrraa iinn ppaarraalllleell iiss tthhee bbeesstt wwaayy ttoo
mmaaxxiimmiissee  tthhee  sscciieennccee  rreettuurrnn..

TTiimmeellyy iinnffrraarreedd oobbsseerrvvaattiioonnss aarree ccrriittiiccaall ttoo uunnddeerrssttaannddiinngg tthhee nnaattuurree ooff tthhiiss ssppeeccttaaccuullaarr eevveenntt.. OOuurr pprrooggrraamm wwiillll iinnvveessttiiggaattee tthhee ccoommppoossiittiioonn,, ddyynnaammiiccss,, aanndd eevvoolluuttiioonn ooff
tthhiiss  eevvoollvveedd  ppllaanneettaarryy  ssyysstteemm,,  aanndd  tthhee  iinnssiigghhttss  ggaaiinneedd  wwiillll  bbee  aapppplliiccaabbllee  aaccrroossss  tthhee  ppooppuullaattiioonn..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

JJaayy  FFaarriihhii  UUnniivveerrssiittyy  CCoolllleeggee  LLoonnddoonn,,  KKaattee  SSuu  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa
CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess

IIDD:: 0011665577
AAnncchhoorriinngg  zz>>66  GGaallaaxxyy  MMeettaalllliicciittiieess  uussiinngg  TT__ee  aanndd  nn__ee  DDiiaaggnnoossttiiccss  EEnnaabblleedd  bbyy  JJWWSSTT  aanndd  AALLMMAA  SSppeeccttrroossccooppyy

YYuuiicchhii HHaarriikkaannee

UUnniivveerrssiittyy  CCoolllleeggee  LLoonnddoonn

WWee pprrooppoossee ddeeeepp NNIIRRSSppeecc aanndd MMIIRRII IIFFUU ssppeeccttrroossccooppyy ttaarrggeettiinngg 33 ggaallaaxxiieess aatt zz==66..00--77..22 ccoovveerreedd bbyy AALLMMAA [[OOIIIIII]]8888uumm oobbsseerrvvaattiioonnss iinn oorrddeerr ttoo ddeerriivvee ggaass--pphhaassee
mmeettaalllliicciittiieess aatt zz>>66 uussiinngg tthhee rreelliiaabbllee ddiirreecctt eelleeccttrroonn tteemmppeerraattuurree mmeetthhoodd.. AAccccuurraattee ggaass--pphhaassee mmeettaalllliicciittiieess aarree ccrruucciiaall ffoorr uunnddeerrssttaannddiinngg tthhee ffoorrmmaattiioonn aanndd ggrroowwtthh ooff
eeaarrllyy ggaallaaxxiieess,, bbuutt ddiiaaggnnoossttiicc ccaalliibbrraattiioonnss ttoo iinnffeerr mmeettaalllliicciittyy ffrroomm ssttrroonngg--lliinnee rraattiiooss hhaavvee nnoott yyeett bbeeeenn eessttaabblliisshheedd aatt hhiigghh rreeddsshhiiffttss.. OObbttaaiinniinngg tteemmppeerraattuurree--bbaasseedd
mmeettaalllliicciittiieess ooff zz>>66 ssoouurrcceess rreepprreesseennttss tthhee mmoosstt ddiirreecctt aanndd rroobbuusstt ssoolluuttiioonn ttoo tthhiiss pprroobblleemm.. AAlltthhoouugghh tthhee ddiirreecctt mmeetthhoodd uussuuaallllyy rreelliieess oonn tteemmppeerraattuurree--sseennssiittiivvee aauurroorraall
lliinneess tthhaatt aarree ttoooo ffaaiinntt ttoo ddeetteecctt aatt zz>>66,, wwee wwiillll aaccccoommpplliisshh tthhiiss ggooaall bbyy ccoommbbiinniinngg mmeeaassuurreess ooff tthhee tteemmppeerraattuurree--sseennssiittiivvee ffaarr--iinnffrraarreedd fifinnee ssttrruuccttuurree lliinnee [[OOIIIIII]]8888uumm
((ffrroomm AALLMMAA)) wwiitthh rreesstt--ffrraammee ooppttiiccaall lliinneess ((HHaa,, HHbb,, [[OOIIIIII]]44995599,,55000077,, aanndd ddeennssiittyy--sseennssiittiivvee [[OOIIII]]33772266,,33772299 ffrroomm JJWWSSTT)).. OOuurr pprrooggrraamm wwiillll ddeelliivveerr rroobbuusstt mmeeaassuurreess ooff tthhee
mmaassss--mmeettaalllliicciittyy rreellaattiioonn ttoo zz~~66--77 aalloonngg wwiitthh aaccccoommppaannyyiinngg ccoonnssttrraaiinnttss oonn ddyynnaammiiccaall aanndd ggaass mmaasssseess,, iioonniizzaattiioonn ppaarraammeetteerr,, aanndd iioonniizziinngg ssppeeccttrraall sshhaappee.. TThheessee
ccoonnssttrraaiinnttss wwiillll aallllooww uuss ttoo uunnddeerrssttaanndd tthhee ffoorrmmaattiioonn ooff lluummiinnoouuss zz~~66 ssoouurrcceess,, tthhee rroollee ooff ffeeeeddbbaacckk iinn ggoovveerrnniinngg tthheeiirr ggrroowwtthh,, aanndd tthheeiirr iimmppaacctt oonn ccoossmmiicc rreeiioonniizzaattiioonn..
MMoosstt ssiiggnniifificcaannttllyy,, ddiirreecctt--mmeetthhoodd mmeettaalllliicciittiieess ddeerriivveedd ffrroomm tthhiiss pprrooggrraamm wwiillll sseerrvvee aass tthhee fifirrsstt ccaalliibbrraattiinngg `̀aanncchhoorr'' ffoorr ssttaattiissttiiccaall ssttuuddiieess ooff mmeettaalllliicciittiieess aanndd iioonniizzaattiioonn
ppaarraammeetteerrss ffoorr ggaallaaxxiieess iinn GGTTOO//EERRSS aanndd ootthheerr ssaammpplleess,, ddeerriivveedd uussiinngg tthhee ssttrroonngg--lliinnee mmeetthhoodd.. TThhee ccoommbbiinnaattiioonn wwiillll pprroovviiddee rroobbuusstt ddaattaa ffoorr uunnddeerrssttaannddiinngg eeaarrllyy ggaallaaxxyy
ffoorrmmaattiioonn  aanndd  tthhee  ssoouurrcceess  ooff  ccoossmmiicc  rreeiioonniizzaattiioonn..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

RRyyaann  SSaannddeerrss  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  DDaavviiss,,  TTuucckkeerr  JJoonneess  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  DDaavviiss,,  RRiicchhaarrdd  EElllliiss  UUnniivveerrssiittyy  CCoolllleeggee  LLoonnddoonn,,  NNiiccoollaass  LLaappoorrttee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaammbbrriiddggee,,  KKiimmiihhiikkoo
NNaakkaajjiimmaa  NNaattiioonnaall  AAssttrroonnoommiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy  ooff  JJaappaann  ((NNAAOOJJ)),,  YYoosshhiiaakkii  OOnnoo  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTookkyyoo,,  IInnssttiittuuttee  ooff  CCoossmmiicc  RRaayy  RReesseeaarrcchh,,  MMaassaammii  OOuucchhii  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTookkyyoo,,  IInnssttiittuuttee  ooff  CCoossmmiicc
RRaayy  RReesseeaarrcchh,,  GGuuiiddoo  RRoobbeerrttss--BBoorrssaannii  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  LLooss  AAnnggeelleess,,  TToommmmaassoo  TTrreeuu  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  LLooss  AAnnggeelleess

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SSoollaarr  SSyysstteemm  AAssttrroonnoommyy

IIDD:: 0011665588
PPlluuttoo''ss  cclliimmaattee  ssyysstteemm  wwiitthh  JJWWSSTT

EEmmmmaannuueell LLeelllloouucchh

OObbsseerrvvaattooiirree  ddee  PPaarriiss  --  SSeeccttiioonn  ddee  MMeeuuddoonn

TThhee NNeeww HHoorriizzoonnss 22001155 eennccoouunntteerr wwiitthh tthhee PPlluuttoo ssyysstteemm uunnvveeiilleedd aa rreemmaarrkkaabbllyy aaccttiivvee wwoorrlldd,, wwiitthh aa hhiigghhllyy vvaarriieeggaatteedd ssuurrffaaccee aanndd aa cchheemmiiccaallllyy--rriicchh aattmmoosspphheerree wwiitthh
eexxtteennssiivvee hhaazzee.. IItt rraaiisseedd nneeww ffuunnddaammeennttaall qquueessttiioonnss aabboouutt PPlluuttoo''ss cclliimmaattee eevvoolluuttiioonn,, cchheemmiissttrryy aanndd eenneerrggyy bbaallaannccee ooff tthhee aattmmoosspphheerree,, aanndd aabboouutt tthhee tthheerrmmaall aanndd
ccoommppoossiittiioonnaall pprrooppeerrttiieess ooff PPlluuttoo''ss aanndd CChhaarroonn''ss ssuurrffaacceess.. IInn aa hhiigghhllyy ccoommpplleemmeennttaarryy ddaattaasseett ttoo NNeeww HHoorriizzoonnss,, wwee wwiillll ccoommbbiinnee MMIIRRII aanndd NNIIRRCCaamm oobbsseerrvvaattiioonnss ttoo aaddddrreessss
tthheessee ttooppiiccss.. NNIIRRCCaamm fifilltteerr iimmaaggiinngg ((33 vviissiittss,, 44 SSWW fifilltteerrss)) wwiillll mmaapp tthhee aallbbeeddoo aanndd mmeetthhaannee iiccee ddiissttrriibbuuttiioonn wwiitthh rreessoolluuttiioonn ccoommppaarraabbllee ttoo HHSSTT vviissiibbllee iimmaaggiinngg,, pprroovviiddiinngg
kkeeyy tteessttss ffoorr vvoollaattiillee ttrraannssppoorrtt mmooddeellss.. MMIIRRII iimmaaggiinngg ((66 vviissiittss,, 44 fifilltteerrss)) wwiillll yyiieelldd sseeppaarraattee tthheerrmmaall lliigghhttccuurrvveess ooff PPlluuttoo aanndd CChhaarroonn,, ddeetteerrmmiinniinngg tthhee ssuurrffaaccee tthheerrmmaall aanndd
eenneerrggeettiiccaall pprrooppeerrttiieess aanndd ffuurrtthheerr ccoonnssttrraaiinniinngg PPlluuttoo''ss ddiissttrriibbuuttiioonn ooff tteerrrraaiinnss.. TThheessee ddaattaa wwiillll aallssoo pprroovviiddee aa ddeefifinniittee tteesstt ooff tthhee sscceennaarriioo ooff hhaazzee ccoonnttrrooll ooff PPlluuttoo''ss
aattmmoosspphheerree tthheerrmmaall ssttrruuccttuurree.. AA ddeeeepp MMIIRRII//MMRRSS ssppeeccttrruumm wwiillll ggiivvee nneeww iinnssiigghhttss oonn PPlluuttoo''ss aattmmoosspphheerree ccoommppoossiittiioonn,, iinncclluuddiinngg yyeett uunnddeetteecctteedd ssppeecciieess ((ee..gg.. CC33HH88,, CC44HH22)),,
wwhhiicchh aarree eexxppeecctteedd ffrroomm pphhoottoocchheemmiiccaall--mmiiccrroopphhyyssiiccaall mmooddeellss,, wwiitthh aaddddiittiioonnaall iimmpplliiccaattiioonnss ffoorr tthhee aattmmoosspphheerree rraaddiiaattiivvee bbaallaannccee.. MMIIRRII//MMRRSS wwiillll aallssoo rreevveeaall tthhee 55--1155 mmiiccrroonn
rreeflfleecctteedd ssppeeccttrruumm ooff tthhee ddaarrkk//rreedd uunniittss ooff PPlluuttoo,, wwhheerree bbaannddss dduuee ttoo hhyyddrrooccaarrbboonn iicceess aanndd iirrrraaddiiaattiioonn pprroodduuccttss aarree eexxppeecctteedd;; aa ssiimmiillaarr ssttuuddyy wwiillll bbee ppeerrffoorrmmeedd oonn
CChhaarroonn uussiinngg MMIIRRII//LLRRSS,, sseeaarrcchhiinngg ffoorr nnoonn--HH22OO iiccee ssiiggnnaattuurreess.. OObbsseerrvvaattiioonnaall rreessuullttss wwiillll bbee iinntteerrpprreetteedd iinn tthhee ffrraammeewwoorrkk ooff sseellff--ccoonnssiisstteenntt aanndd vvaalliiddaatteedd aattmmoosspphheerriicc aanndd
cclliimmaattiicc  mmooddeellss..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

TTaanngguuyy  BBeerrttrraanndd  NNAASSAA  AAmmeess  RReesseeaarrcchh  CCeenntteerr,,  BBrryyaann  HHoolllleerr  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  JJoohhnn  SSttaannssbbeerrrryy  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  PPaannaayyoottiiss  LLaavvvvaass  UUnniivveerrssiittee  RReeiimmss
CChhaammppaaggnnee--AArrddeennnnee,,  FFrreeddeerriicc  MMeerrlliinn  OObbsseerrvvaattooiirree  ddee  PPaarriiss,,  NNooeemmii  PPiinniillllaa--AAlloonnssoo  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCeennttrraall  FFlloorriiddaa,,  GGeerroonniimmoo  VViillllaannuueevvaa  NNAASSAA  GGooddddaarrdd  SSppaaccee  FFlliigghhtt  CCeenntteerr

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss  aanndd  SStteellllaarr  TTyyppeess

IIDD:: 0011666666
VVaalliiddaattiinngg  JJWWSSTT''ss  iinn--oorrbbiitt  cclloocckk  aaccccuurraaccyy

PPoosshhaakk GGaannddhhii

UUnniivveerrssiittyy  ooff  SSoouutthhaammppttoonn

JJWWSSTT,, ddeessppiittee nnoott bbeeiinngg ddeessiiggnneedd ffoorr oobbsseerrvviinngg hhiigghh ttiimmee--rreessoolluuttiioonn pphheennoommeennaa,, ccaann bbee aann uunnppaarraalllleelleedd ttooooll ffoorr ssuucchh ssttuuddiieess,, ooppeenniinngg wwiiddee tthhee ssuubb--sseeccoonndd iinnffrraarreedd
ttiimmeessccaallee rreeggiimmee,, iiff ttiimmiinngg ssyysstteemmaattiiccss ccaann bbee ccoonnttrroolllleedd.. RRaappiidd ttiimmee--ddoommaaiinn ssttuuddiieess,, ssuucchh aass llaagg mmeeaassuurreemmeennttss iinn aaccccrreettiinngg ssoouurrcceess aanndd SSoollaarr SSyysstteemm ooccccuullttaattiioonnss,,
rreeqquuiirree  bbootthh  pprreecciissee  iinntteerr--ffrraammee  ttiimmiinngg  aanndd  kknnoowwiinngg  wwhheenn  aa  ttiimmee  sseerriieess  bbeeggiinnss  ttoo  aann  aabbssoolluuttee  aaccccuurraaccyy  ssiiggnniifificcaannttllyy  bbeellooww  00..55  ss..  

WWiitthh tthhiiss ccaalliibbrraattiioonn pprrooppoossaall,, wwee wwiillll ssuuppppoorrtt rraappiidd ttiimmee--ddoommaaiinn ssttuuddiieess,, bbyy mmeeaassuurriinngg tthhee mmiissssiioonn cclloocckk ccaalliibbrraattiioonn aanndd ddrriifftt bbeettwweeeenn ccoommmmaannddeedd rreesseettss ffrroomm tthhee
ggrroouunndd ((ddoowwnn ttoo aann ~~4400 mmss lleevveell)).. EEvveenn iiff tthhee cclloocckk oonnllyy rreeaacchheess iittss ggrroouunndd--bbaasseedd aaccccuurraaccyy rreeqquuiirreemmeenntt ooff 00..55 ss,, wwee wwiillll ddeelliivveerr aa tteecchhnniiqquuee tthhaatt pprroovviiddeess aa ffaaccttoorr ooff
~~55  iimmpprroovveemmeenntt  wwiitthh  aa  mmiinniimmaall  ccaalliibbrraattiioonn  oovveerrhheeaadd..  TThhee  sscciieennccee--ddeelliivveerraabblleess  wwiillll  bbee  uusseeffuull  ffoorr  aa  bbrrooaadd  ccrroossss--sseeccttiioonn  ooff  tthhee  ttiimmee--ddoommaaiinn  ccoommmmuunniittyy..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

TThhoommaass  MMaaccccaarroonnee  TTeexxaass  TTeecchh  UUnniivveerrssiittyy,,  AAaarrrraann  SShhaaww  UUnniivveerrssiittyy  ooff  NNeevvaaddaa--RReennoo,,  KKeevviinn  BBuurrddggee  CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  TToomm  MMaarrsshh  TThhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  WWaarrwwiicckk,,  DDaavviidd  KKaappllaann
UUnniivveerrssiittyy  ooff  WWiissccoonnssiinn  --  MMiillwwaauukkeeee,,  CChhrriissttiiaann  KKnniiggggee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  SSoouutthhaammppttoonn,,  CChhrriissttoopphheerr  BBrriitttt  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  PPhhiilliipp  CChhaarrlleess  UUnniivveerrssiittyy  ooff  SSoouutthhaammppttoonn,,  JJuuaann
HHeerrnnaannddeezz  SSaannttiisstteebbaann  UUnniivveerrssiittyy  ooff  SStt..  AAnnddrreewwss,,  RRiicchhaarrdd  FFrreenncchh  WWeelllleesslleeyy  CCoolllleeggee,,  PPaabblloo  SSaannttooss--SSaannzz  IInnssttiittuuttoo  ddee  AAssttrroofifissiiccaa  ddee  AAnnddaalluucciiaa  ((IIAAAA)),,  VViikk  DDhhiilllloonn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  SShheefffifieelldd,,  CCrraaiigg
HHeeiinnkkee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AAllbbeerrttaa,,  DDaavviidd  BBuucckklleeyy  SSoouutthh  AAffrriiccaann  AAssttrroonnoommiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy,,  GGrreeggoorryy  SSiivvaakkooffff  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AAllbbeerrttaa,,  JJeessuuss  CCoorrrraall--SSaannttaannaa  EEuurrooppeeaann  SSoouutthheerrnn  OObbsseerrvvaattoorryy  --  CChhiillee,,
RRoobbeerrtt  HHyynneess  LLoouuiissiiaannaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy  aanndd  AA  &&  MM  CCoolllleeggee,,  TToommaassoo  BBeelllloonnii  IINNAAFF,,  OOsssseerrvvaattoorriioo  AAssttrroonnoommiiccoo  ddii  BBrreerraa,,  MMeerraattee,,  RRiicchhaarrdd  PPlloottkkiinn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  NNeevvaaddaa--RReennoo,,  AAbbiiggaaiill  SStteevveennss
MMiicchhiiggaann  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
EExxooppllaanneettss  aanndd  EExxooppllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 0011666688
SSeeaarrcchhiinngg  ffoorr  llooww  mmaassss  ppllaanneettss  iinn  ddeebbrriiss  ddiisskk  ggaappss

SSeebbaassttiiaann MMaarriinnoo

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaammbbrriiddggee

WWhhiillsstt eexxooppllaanneett ccaammppaaiiggnnss hhaavvee ddiissccoovveerreedd tthhoouussaannddss ooff eexxooppllaanneettss aatt ssmmaallll rraaddiiii,, oonnllyy rraarree ppllaanneettss mmoorree mmaassssiivvee tthhaann JJuuppiitteerr hhaavvee bbeeeenn ddeetteeccttaabbllee aatt ddiissttaanncceess
ggrreeaatteerr tthhaann 1100 aauu.. NNeevveerrtthheelleessss,, tthheessee oouutteerr rreeggiioonnss hhaavvee iinnsstteeaadd bbeeeenn eexxpplloorreedd iinnddiirreeccttllyy tthhrroouugghh oobbsseerrvvaattiioonnss ooff ddeebbrriiss ddiisskkss aatt tteennss ooff aauu.. OOvveerr tthhee llaasstt ddeeccaaddeess
tthheessee oobbsseerrvvaattiioonnss hhaavvee iinnddiiccaatteedd tthhee pprreesseennccee ooff ppllaanneettss sshhaappiinngg tthheeiirr ssttrruuccttuurreess,, ee..gg.. ffoorrcciinngg ddiisskk eecccceennttrriicciittiieess oorr ccaarrvviinngg ggaappss iinn wwiiddee ddiisskkss,, bbuutt tthhee pprreeddiicctteedd
ppllaanneettss wweerree rraarreellyy wwiitthhiinn tthhee ddeetteeccttaabbllee mmaassss rraannggee.. IItt iiss oonnllyy nnooww wwiitthh JJWWSSTT tthhaatt wwee ccaann ddiirreeccttllyy ddeetteecctt tthheessee ttyyppeess ooff ppllaanneettss.. WWee pprrooppoossee ttoo uussee MMIIRRII 1155uumm
ccoorroonnaaggrraapphhyy ttoo ddeetteecctt tthhee ppllaanneettss ccaarrvviinngg tthhee ggaappss iinn tthhrreeee wwiiddee bbeellttss ddiissccoovveerreedd wwiitthh AALLMMAA:: HHDD110077114466,, HHDD9922994455 aanndd HHDD220066889933.. WWee pprreeddiicctt tthhee mmaassss ooff tthheessee
ppllaanneettss ttoo bbee iinn tthhee rraannggee 00..22--22 MMjjuupp bbaasseedd oonn ddyynnaammiiccaall aarrgguummeennttss ooff ppllaanneett--ddiisskk iinntteerraaccttiioonnss,, aanndd oouurr pprrooppoosseedd oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll bbee aabbllee ttoo fifirrmmllyy ddeetteecctt tthheeiirr
pprreesseennccee.. TThheessee ppuuttaattiivvee ppllaanneettss ccoouulldd bbeeccoommee tthhee ssmmaalllleesstt ddiissccoovveerreedd bbeeyyoonndd 1100 aauu iinn aannyy eexxooppllaanneettaarryy ssyysstteemm.. MMoorreeoovveerr,, wwhheenn ccoommbbiinneedd wwiitthh tthhee ddiisscc ssttrruuccttuurree
iinnffoorrmmaattiioonn,, wwee wwiillll bbee aabbllee ttoo ccoonnssttrraaiinn bbootthh tthhee oorrbbiittss aanndd ddyynnaammiiccaall hhiissttoorryy ooff tthheessee ssyysstteemmss.. TThhiiss ttyyppee ooff ssyysstteemmss wwiitthh ggaappppeedd ddeebbrriiss ddiisskkss ccaarrvveedd bbyy ppllaanneettss ccoouulldd
bbee tthhee ttiipp ooff tthhee iicceebbeerrgg ooff aa llaarrggeerr ppooppuullaattiioonn tthhaatt AALLMMAA iiss ssttaarrttiinngg ttoo rreevveeaall.. FFiinnaallllyy,, ffooccuussiinngg oonn ddeebbrriiss ddiisskk ssyysstteemmss hhaass tthhee aaddvvaannttaaggee tthhaatt wwee kknnooww tthhee oorriieennttaattiioonn
ooff tthheessee ssyysstteemmss ((ffaaccee--oonn ffoorr tthhee pprrooppoosseedd ttaarrggeettss)),, tthheeyy hhaavvee aa hhiigghheerr ooccccuurrrreennccee rraattee ooff ccoolldd ddiirreeccttllyy iimmaaggeedd ggiiaanntt ppllaanneettss,, aanndd tthheeiirr ddiisskkss aarree ooppttiiccaallllyy tthhiinn aanndd tthhuuss
aannyy  ppllaanneett  wwoouulldd  ssuuffffeerr  nneegglliiggiibbllee  eexxttiinnccttiioonn..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

GGrraanntt  KKeennnneeddyy  TThhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  WWaarrwwiicckk,,  TTiimmootthhyy  PPeeaarrccee  UUnniivveerrssiittaatt  JJeennaa,,  SShhrriisshhmmooyy  RRaayy  UUnniivveerrssiittyy  ooff  EExxeetteerr,,  AAaarryynnnn  CCaarrtteerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  CCrruuzz,,  SSaasshhaa  HHiinnkklleeyy  UUnniivveerrssiittyy
ooff  EExxeetteerr,,  MMaarrkk  WWyyaatttt  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaammbbrriiddggee,,  AAnnttrraanniikk  SSeefifilliiaann  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaammbbrriiddggee,,  LLuuccaa  MMaattrraa  NNaattiioonnaall  UUnniivveerrssiittyy  ooff  IIrreellaanndd,,  GGaallwwaayy,,  TThhoommaass  HHeennnniinngg  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr
AAssttrroonnoommiiee,,  HHeeiiddeellbbeerrgg,,  AAlliiccee  ZZuurrlloo  DDiieeggoo  PPoorrttaalleess  UUnniivveerrssiittyy,,  JJuulliieenn  MMiillllii  IIPPAAGG,,  BBeenn  YYeellvveerrttoonn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaammbbrriiddggee,,  VViirrggiinniiee  FFaarraammaazz  JJeett  PPrrooppuullssiioonn  LLaabboorraattoorryy,,  DDiinnoo  MMeessaa  IINNAAFF  --
OOsssseerrvvaattoorriioo  AAssttrroonnoommiiccoo  ddii  PPaaddoovvaa

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SSuuppeerrmmaassssiivvee  BBllaacckk  HHoolleess  aanndd  AAGGNN

IIDD:: 0011667700
CClloossiinngg  iinn  oonn  tthhee  llaauunncchhiinngg  ssiitteess  ooff  AAGGNN  oouuttflfloowwss

TThhoommaass SShhiimmiizzuu

MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  eexxttrraatteerrrreessttrriisscchhee  PPhhyyssiikk

SSuuppeerrmmaassssiivvee bbllaacckk hhoolleess,, aanndd tthhee oouuttflfloowwss tthheeyy ddrriivvee,, aarree aann eessttaabblliisshheedd ppaarrtt ooff oouurr uunnddeerrssttaannddiinngg ooff ggaallaaxxyy eevvoolluuttiioonn.. IInnddeeeedd,, ccoossmmoollooggiiccaall mmooddeellss rreellyy oonn oouuttflfloowwss ttoo
rreepprroodduuccee tthhee oobbsseerrvveedd ssccaalliinngg rreellaattiioonnss.. BBuutt tthhee eennoorrmmoouuss rraannggee ooff oouuttflflooww rraatteess tthhaatt aarree mmeeaassuurreedd ffoorr AAGGNN ooff tthhee ssaammee lluummiinnoossiittyy,, hhiigghhlliigghhttss aa ggaappiinngg hhoollee iinn oouurr
uunnddeerrssttaannddiinngg ooff hhooww oouuttflfloowwss aarree llaauunncchheedd aanndd ddrriivveenn.. OOuurr ssaammppllee ooff AAGGNN aatt ssiimmiillaarr ddiissttaanncceess aanndd wwiitthh ssiimmiillaarr lluummiinnoossiittiieess,, bbuutt wwiitthh oouuttflflooww rraatteess ddiiffffeerriinngg bbyy ttwwoo
oorrddeerrss ooff mmaaggnniittuuddee,, pprroovviiddeess tthhee iiddeeaall ooppppoorrttuunniittyy ttoo fifillll tthhiiss ggaapp.. WWee wwiillll eexxppllooiitt tthhee rriicchh ssuuiittee ooff ddiiaaggnnoossttiiccss aatt 55--2299uumm wwiitthh MMIIRRII MMRRSS iinntteeggrraall fifieelldd ssppeeccttrroossccooppyy aanndd
tthhee sseennssiittiivviittyy aanndd rreessoolluuttiioonn ooff JJWWSSTT.. OOuurr aannaallyyssiiss iiss bbuuiilltt oonn tthhee tthhrreeee ccoorrnneerrssttoonneess ooff mmoolleeccuullaarr ggaass,, iioonniizzeedd ggaass,, aanndd dduusstt -- oobbsseerrvveedd ttooggeetthheerr aatt tthhee ssaammee rreessoolluuttiioonn
oovveerr tthhee ssaammee ssccaalleess,, eennaabblliinngg uuss ttoo bbuuiilldd aa hhoolliissttiicc vviieeww ooff tthhee cceennttrraall ffeeww hhuunnddrreedd ppaarrsseeccss.. FFrroomm tthhee ssppaattiiaallllyy rreessoollvveedd kkiinneemmaattiiccss wwee wwiillll ccoonnssttrruucctt ggeeoommeettrriiccaall mmooddeellss
tthhaatt pprroovviiddee aa ddiirreecctt vviieeww ooff hhooww ggaass iiss ffeedd iinn ffrroomm tthhee cciirrccuummnnuucclleeaarr ddiisskk tthhrroouugghh tthhee oobbssccuurriinngg ttoorruuss aanndd ddrriivveenn oouutt iinn tthhee oouuttflflooww.. WWee wwiillll aassssoocciiaattee tthhee PPAAHHss aanndd
tthhee hhoott dduusstt ccoonnttiinnuuuumm ttoo eeaacchh ooff tthheessee ccoommppoonneennttss ttoo tteesstt nneeww mmooddeellss ooff tthhee ttoorruuss.. AAnndd ffrroomm tthhee nnuummeerroouuss lliinnee rraattiiooss,, wwee wwiillll qquuaannttiiffyy tthhee rroollee ooff AAGGNN vveerrssuuss
sstteellllaarr pphhoottooiioonniizzaattiioonn oonn tthhee ddiiffffeerreenntt ssttrruuccttuurreess.. PPiieecciinngg tthhiiss ttooggeetthheerr wwiillll eennaabbllee uuss ttoo hhiigghhlliigghhtt tthhee pphhyyssiiccaall pprroocceesssseess tthhaatt ddeetteerrmmiinnee tthhee pprroommiinneennccee ooff tthhee oobbsseerrvveedd
oouuttflflooww,,  lleeaaddiinngg  ttoo  aa  mmaajjoorr  aaddvvaannccee  iinn  oouurr  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhee  kkeeyy  mmeecchhaanniissmmss  aatt  tthhee  rroooott  ooff  AAGGNN  ffuueelllliinngg  aanndd  ffeeeeddbbaacckk..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

AAllmmuuddeennaa  AAlloonnssoo--HHeerrrreerroo  CCeennttrroo  ddee  AAssttrroobbiioollooggiiaa  ((CCSSIICC//IINNTTAA))  IInnsstt..  NNaacc..  ddee  TTeecc..  AAeerroo..,,  AAllvvaarroo  LLaabbiiaannoo  CCeennttrroo  ddee  AAssttrroobbiioollooggiiaa  ((CCSSIICC//IINNTTAA))  IInnsstt..  NNaacc..  ddee  TTeecc..  AAeerroo..,,  BBeeggoonnaa  GGaarrcciiaa
LLoorreennzzoo  IInnssttiittuuttoo  ddee  AAssttrroofifissiiccaa  ddee  CCaannaarriiaass,,  CChhrriiss  PPaacckkhhaamm  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass,,  SSaann  AAnnttoonniioo,,  CCllaauuddiioo  RRiiccccii  DDiieeggoo  PPoorrttaalleess  UUnniivveerrssiittyy,,  CCrriissttiinnaa  RRaammooss  AAllmmeeiiddaa  IInnssttiittuuttoo  ddee  AAssttrroofifissiiccaa  ddee
CCaannaarriiaass,,  DDaanniieell  AAssmmuuss  UUnniivveerrssiittyy  ooff  SSoouutthhaammppttoonn,,  DDaavviidd  RRoossaarriioo  DDuurrhhaamm  UUnniivv..,,  DDaavviidd  WWiilllliiaammssoonn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  SSoouutthhaammppttoonn,,  EEnnrriiqquuee  LLooppeezz--RRooddrriigguueezz  SSOOFFIIAA  SScciieennccee  CCeenntteerr  UUSSAA//CCAA,,  EErriinn
HHiicckkss  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AAllaasskkaa  AAnncchhoorraaggee,,  FFrraannccooiissee  CCoommbbeess  OObbsseerrvvaattooiirree  ddee  PPaarriiss,,  IIssmmaaeell  GGaarrcciiaa  BBeerrnneettee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  OOxxffoorrdd,,  LLeeoonnaarrdd  BBuurrttsscchheerr  SStteerrrreewwaacchhtt  LLeeiiddeenn,,  LLuuiiss  CCoolliinnaa  IInnssttiittuuttoo  ddee
EEssttrruuccttuurraa  ddee  llaa  MMaatteerriiaa,,  MMaaccaarreennaa  GGaarrcciiaa  MMaarriinn  EEuurrooppeeaann  SSppaaccee  AAggeennccyy,,  MMaarrkkoo  SSttaalleevvsskkii  AAssttrroonnoommiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy,,  MMaassaattoosshhii  IImmaanniisshhii  NNaattiioonnaall  AAssttrroonnoommiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy  ooff  JJaappaann
((NNAAOOJJ)),,  MMiigguueell  PPeerreeiirraa  SSaannttaaeellllaa  CCeennttrroo  ddee  AAssttrroobbiioollooggiiaa  ((CCSSIICC--IINNTTAA)),,  MMaarriiaa  MMoonnttsseerrrraatt  VViillllaarr  MMaarrttiinn  CCeennttrroo  ddee  AAssttrroobbiioollooggiiaa  ((CCSSIICC//IINNTTAA))  IInnsstt..  NNaacc..  ddee  TTeecc..  AAeerroo..,,  OOmmaaiirraa  GGoonnzzaalleezz--MMaarrttiinn
IIRRyyAA--UUNNAAMM,,  PPaattrriicckk  RRoocchhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  OOxxffoorrdd,,  PPeetteerr  BBoooorrmmaann  AAssttrroonnoommiiccaall  IInnssttiittuuttee  ooff  AAccaaddeemmyy  ooff  SScciieenncceess,,  PPiieerrrree  GGuuiillllaarrdd  CCNNRRSS,,  IInnssttiittuutt  dd''AAssttrroopphhyyssiiqquuee  ddee  PPaarriiss,,  RRiicchhaarrdd  DDaavviieess  MMaaxx--
PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  eexxttrraatteerrrreessttrriisscchhee  PPhhyyssiikk,,  SSaannttiiaaggoo  GGaarrcciiaa--BBuurriilllloo  OObbsseerrvvaattoorriioo  AAssttrroonnoommiiccoo  NNaacciioonnaall,,  SSeebbaassttiiaann  HHooeenniigg  UUnniivveerrssiittyy  ooff  SSoouutthhaammppttoonn,,  TTaakkuummaa  IIzzuummii  NNaattiioonnaall  AAssttrroonnoommiiccaall
OObbsseerrvvaattoorryy  ooff  JJaappaann  ((NNAAOOJJ)),,  TTaanniioo  DDiiaazz--SSaannttooss  IInnssttiittuuttee  ooff  AAssttrroopphhyyssiiccss  --  FFOORRTTHH,,  MMaarrttiinn  WWaarrdd  DDuurrhhaamm  UUnniivv..

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess

IIDD:: 0011667711
EEmmiissssiioonn  lliinnee  ggaallaaxxiieess  bbeeyyoonndd  tthhee  lliimmiittss  ooff  tthhee  HHuubbbbllee  UUDDFF::  PPhhyyssiiccaall  ccoonnddiittiioonnss  iinn  uullttrraa--ffaaiinntt  ssttaarr  ffoorrmmiinngg  ggaallaaxxiieess

MMiicchhaaeell MMaasseeddaa

UUnniivveerrssiitteeiitt  LLeeiiddeenn

IInn tthhee llaasstt 1155 yyeeaarrss,, tthhee HHuubbbbllee SSppaaccee TTeelleessccooppee hhaass ssppeenntt mmoorree tthhaann ffoouurr wweeeekkss wwoorrtthh ooff eexxppoossuurree ttiimmee oonn aa ssiinnggllee 1111 ssqq.. aarrccmmiinnuuttee rreeggiioonn ooff tthhee nniigghhtt sskkyy:: tthhee
HHuubbbbllee UUllttrraa DDeeeepp FFiieelldd ((UUDDFF)).. HHoowweevveerr,, ddeeeepp VVLLTT//MMUUSSEE ooppttiiccaall iinntteeggrraall fifieelldd ssppeeccttrroossccooppyy hhaass rreecceennttllyy rreevveeaalleedd aann aabbuunnddaanntt ppooppuullaattiioonn ooff uullttrraa--ffaaiinntt ggaallaaxxiieess wwiitthhoouutt
ccoouunntteerrppaarrttss iinn tthhee HHSSTT iimmaaggiinngg.. TThheessee zz==22..99--66..77 ggaallaaxxiieess aarree ddeetteeccttaabbllee dduuee ttoo tthheeiirr ssttrroonngg LLyymmaann--aallpphhaa eemmiissssiioonn,, wwiitthh eeqquuiivvaalleenntt wwiiddtthhss tthhaatt iimmppllyy eexxttrreemmeellyy yyoouunngg
aaggeess,, ssmmaallll sstteellllaarr mmaasssseess,, aanndd aa vveerryy llooww aammoouunntt ooff mmeettaall eennrriicchhmmeenntt.. TThhiiss uunnpprreecceeddeenntteedd ssaammppllee rreepprreesseennttss oouurr bbeesstt cchhaannccee aatt ssttuuddyyiinngg ggaallaaxxiieess iinn tthhee eeaarrlliieesstt
pphhaasseess ooff ffoorrmmaattiioonn,, eevveenn wwiitthh ffuuttuurree JJWWSSTT iimmaaggiinngg ssuurrvveeyyss.. WWee pprrooppoossee ttoo uussee JJWWSSTT//NNIIRRSSppeecc''ss MMSSAA ttoo ffoollllooww--uupp aa ssuubbsseett ooff 4455--5555 ooff tthheessee 117711 ggaallaaxxiieess aatt 11..77--55..11
mmiiccrroonnss iinn oorrddeerr ttoo ttaarrggeett ssttrroonngg ooppttiiccaall eemmiissssiioonn lliinneess:: HHaallpphhaa,, [[OOIIIIII]],, HHbbeettaa,, [[NNeeIIIIII]],, aanndd [[OOIIII]].. TThheessee oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll rreevveeaall eexxaaccttllyy hhooww mmeettaall--ppoooorr tthheessee ggaallaaxxiieess aarree,,
wwiillll ppuutt ddiirreecctt ccoonnssttrraaiinnttss oonn sstteellllaarr ppooppuullaattiioonn mmooddeellss ffoorr yyoouunngg aaggeess aanndd llooww--mmeettaalllliicciittiieess,, aanndd,, wwhheenn ccoommbbiinneedd wwiitthh eexxqquuiissiittee MMUUSSEE rreessttffrraammee--UUVV ddaattaa,, wwiillll rreevveeaall ffoorr
tthhee fifirrsstt ttiimmee tthhee pphhyyssiiccaall ccoonnddiittiioonnss iinnssiiddee tthhee lloowweesstt--mmaassss ssttaarr--ffoorrmmiinngg ggaallaaxxiieess aatt hhiigghh rreeddsshhiifftt.. TThhee llaarrggee wwaavveelleennggtthh ccoovveerraaggee aanndd sseennssiittiivviittyy ooff NNIIRRSSppeecc aarree ccrruucciiaall
ffoorr  oobbttaaiinniinngg  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  rreeqquuiirreedd  ttoo  ffuullllyy  cchhaarraacctteerriizzee  tthheessee  uullttrraa--ffaaiinntt  LLyymmaann--aallpphhaa  eemmiitttteerrss..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

TThheemmiiyyaa  NNaannaayyaakkkkaarraa  SSwwiinnbbuurrnnee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  JJoorrrryytt  MMaatttthheeee  EEiiddggeennoossssiicchhee  TTeecchhnniisscchhee  HHoocchhsscchhuullee  ((EETTHH)),,  RRoollaanndd  BBaaccoonn  CCeennttrree  ddee  RReecchheerrcchhee  AAssttrroopphhyyssiiqquuee  ddee  LLyyoonn,,  KKaassppeerr
SScchhmmiiddtt  LLeeiibbnniizz--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroopphhyyssiikk  PPoottssddaamm  ((AAIIPP)),,  AAnnnnaa  FFeellttrree  IINNAAFF,,  IIssttiittuuttoo  ddii  FFiissiiccaa  SSppaazziiaallee  ee  FFiissiiccaa  CCoossmmiiccaa--BBoollooggnnaa,,  TTaannyyaa  UUrrrruuttiiaa  LLeeiibbnniizz--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroopphhyyssiikk  PPoottssddaamm  ((AAIIPP)),,
JJoohhaann  RRiicchhaarrdd  CCeennttrree  ddee  RReecchheerrcchhee  AAssttrroopphhyyssiiqquuee  ddee  LLyyoonn,,  HHaarruukkaa  KKuussaakkaabbee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  GGeenneevvaa--DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  AAssttrroonnoommyy,,  TTaakkuuyyaa  HHaasshhiimmoottoo  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTssuukkuubbaa,,  HHaannaaee  IInnaammii
HHiirroosshhiimmaa  UUnniivveerrssiittyy,,  RRoosseerr  PPeelllloo  OObbsseerrvvaattooiirree  MMiiddii--PPyyrreenneeeess,,  JJoooopp  SScchhaayyee  UUnniivveerrssiitteeiitt  LLeeiiddeenn,,  MMaarriijjnn  FFrraannxx  UUnniivveerrssiitteeiitt  LLeeiiddeenn,,  LLeeiinnddeerrtt  BBooooggaaaarrdd  UUnniivveerrssiitteeiitt  LLeeiiddeenn,,  CChhaarrlloottttee  SSiimmmmoonnddss
UUnniivveerrssiittyy  ooff  GGeenneevvaa--DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  AAssttrroonnoommyy,,  FFlloorriiaannee  LLeecclleerrccqq  UUnniivveerrssiittyy  ooff  GGeenneevvaa--DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  AAssttrroonnoommyy,,  RRyycchhaarrdd  BBoouuwweennss  UUnniivveerrssiitteeiitt  LLeeiiddeenn,,  TThhiieerrrryy  CCoonnttiinnii  IInnssttiittuutt  ddee
RReecchheerrcchhee  eenn  AAssttrroopphhyyssiiqquuee  eett  PPllaanneettoollggiiee,,  JJaarrllee  BBrriinncchhmmaannnn  UUnniivveerrssiiddaaddee  ddoo  PPoorrttoo,,  AAnntthhoonnyy  TTaayylloorr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  WWiissccoonnssiinn  --  MMaaddiissoonn,,  IIvvoo  LLaabbbbee  SSwwiinnbbuurrnnee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  AAmmyy
BBaarrggeerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  WWiissccoonnssiinn  --  MMaaddiissoonn,,  CChhrriissttyy  TTrreemmoonnttii  UUnniivveerrssiittyy  ooff  WWiissccoonnssiinn  --  MMaaddiissoonn,,  LLuuttzz  WWiissoottzzkkii  LLeeiibbnniizz--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroopphhyyssiikk  PPoottssddaamm  ((AAIIPP)),,  JJoosseepphhiinnee  KKeerruutttt  UUnniivveerrssiittyy  ooff
GGeenneevvaa--DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  AAssttrroonnoommyy,,  AAnnnnee  VVeerrhhaammmmee  OObbsseerrvvaattooiirree  ddee  GGeenneevvee

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
EExxooppllaanneettss  aanndd  EExxooppllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 0011667766
EEUUVV  vvss..  XX--rraayy  PPhhoottooeevvaappoorraattiioonn  ooff  PPrroottooppllaanneettaarryy  DDiisskkss

CCaatthheerriinnee EEssppaaiillllaatt

BBoossttoonn  UUnniivveerrssiittyy

TThheeoorreettiiccaall ssiimmuullaattiioonnss ssuuggggeesstt tthhaatt tthhee pprroottooppllaanneettaarryy ddiisskk lliiffeettiimmee iiss ddiiccttaatteedd bbyy tthhee rraattee aatt wwhhiicchh ggaass iiss eerrooddeedd bbyy pphhoottooeevvaappoorraattiivvee wwiinnddss ccrreeaatteedd bbyy hhiigghh--eenneerrggyy
rraaddiiaattiioonn ffrroomm tthhee cceennttrraall ssttaarr.. HHoowweevveerr,, pphhoottooeevvaappoorraattiioonn mmooddeellss pprreeddiicctt ssiiggnniifificcaannttllyy ddiiffffeerreenntt mmaassss lloossss rraatteess ddeeppeennddiinngg oonn wwhheetthheerr tthhee pphhoottooeevvaappoorraattiioonn iiss ddrriivveenn bbyy
tthhee EEUUVV oorr XX--rraayy rraaddiiaattiioonn fifieelldd.. TThheessee ddiiffffeerreenntt mmaassss lloossss rraatteess lleeaadd ttoo ddiiffffeerreenntt ttiimmeessccaalleess ffoorr ddiisskk cclleeaarriinngg aanndd hheennccee tthhee ttiimmeessccaallee bbyy wwhhiicchh ggiiaanntt ppllaanneettss mmuusstt ffoorrmm..
HHeerree wwee pprrooppoossee ttoo oobbsseerrvvee tthhee [[NNee IIII]] 1122..88 mmiiccrroonn aanndd [[NNee IIIIII]] 1155..55 mmiiccrroonn fifinnee ssttrruuccttuurree eemmiissssiioonn lliinneess aanndd mmeeaassuurree tthhee [[NNee IIIIII]]--ttoo--[[NNee IIII]] lliinnee rraattiioo,, wwhhiicchh hhaass bbeeeenn
ppuutt ffoorrwwaarrdd aass aa ddiiaaggnnoossttiicc ooff tthhee hhiigghh--eenneerrggyy rraaddiiaattiioonn fifieelldd.. SSppeecciifificcaallllyy,, tthhee rraattiioo ooff tthheessee NNeeoonn lliinneess ccaann ddiissttiinngguuiisshh bbeettwweeeenn EEUUVV vvss.. XX--rraayy ddrriivveenn pphhoottooeevvaappoorraattiioonn..
WWee pprrooppoossee ttoo uussee MMIIRRII ttoo oobbsseerrvvee tthhee NNeeoonn lliinneess ggiivveenn tthhaatt JJWWSSTT iiss tthhee oonnllyy ffaacciilliittyy tthhaatt ccaann oobbsseerrvvee tthhee [[NNee IIIIII]] 1155..55 mmiiccrroonn lliinnee.. TThheessee oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll
cchhaarraacctteerriizzee tthhee hhiigghh--eenneerrggyy rraaddiiaattiioonn fifieelldd aanndd tthhuuss tthhee eefffificciieennccyy ooff pphhoottooeevvaappoorraattiioonn,, pprroovviiddiinngg ccoonnssttrraaiinnttss oonn tthhee ddiisskk cclleeaarriinngg ttiimmeessccaallee aanndd tthhee ppllaanneett ffoorrmmaattiioonn
ttiimmeessccaallee  iinn  pprroottooppllaanneettaarryy  ddiisskkss..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

MMeelliissssaa  MMccCClluurree  SStteerrrreewwaacchhtt  LLeeiiddeenn,,  NNuurriiaa  CCaallvveett  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMiicchhiiggaann
CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPooppuullaattiioonnss  aanndd  tthhee  IInntteerrsstteellllaarr  MMeeddiiuumm

IIDD:: 0011667788
CCaalliibbrraattiinngg  BBiilllliioonnss  ooff  SSPPHHEERREExx  SSppeeccttrraa  ffrroomm  22..44  ttoo  55..00  uumm

MMaatttthheeww AAsshhbbyy

SSmmiitthhssoonniiaann  IInnssttiittuuttiioonn  AAssttrroopphhyyssiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy

NNAASSAA''ss  uuppccoommiinngg  SSPPHHEERREExx  mmiissssiioonn  wwiillll  ccaarrrryy  oouutt  aann  aallll--sskkyy  00..7755  ttoo  55..00  uumm  ssppeeccttrroossccooppiicc  ssuurrvveeyy  aatt  
66''''  rreessoolluuttiioonn,,  yyiieellddiinngg  lliitteerraallllyy  bbiilllliioonnss  ooff  iinnffrraarreedd  ssppeeccttrraa  ooff  ggaallaaxxiieess,,  ssttaarrss,,  aanndd  ssoollaarr  ssyysstteemm  oobbjjeeccttss..    
TThhiiss  pprrooppoossaall  sseeeekkss  NNIIRRSSPPEECC  FFSS  ssppeeccttrraa  ooff  ffoouurr  rreellaattiivveellyy  bbrriigghhtt  ssppeeccttrroopphhoottoommeettrriicc  ssttaannddaarrddss,,  ttoo  
ssiiggnniifificcaannttllyy  rreedduuccee  ssyysstteemmaattiicc  uunncceerrttaaiinnttiieess  iinn  tthhee  tthhrreeee  lloonngg--wwaavveelleennggtthh  SSPPHHEERREExx  ssppeeccttrraall  BBaannddss  
ffrroomm  22..44  ttoo  55..00  uumm,,  aanndd  iinnccrreeaassee  tthhee  sscciieennccee  rreettuurrnn  ffrroomm  tthhee  mmiissssiioonn..    AApppprroovveedd  JJWWSSTT  
CCyyccllee  11  ccaalliibbrraattiioonn  ssppeeccttrraa  aarree  iinnssuufffificciieenntt  ffoorr  tthhiiss  ppuurrppoossee..    OOuurr  pprrooppoosseedd  NNIIRRSSPPEECC  FFSS  ssppeeccttrroopphhoottoommeettrryy  
wwiillll  ooffffeerr  ttwwoo  kkeeyy  bbeenneefifittss..    FFiirrsstt,,  bbyy  ccrroossss--ccaalliibbrraattiinngg  SSPPHHEERREExx  aanndd  JJWWSSTT  ddiirreeccttllyy  uussiinngg  ssttaannddaarrddss  
iinn  aa  bbrriigghhttnneessss  rreeggiimmee  tthhaatt  bbootthh  ffaacciilliittiieess  ccaann  oobbsseerrvvee  aatt  hhiigghh  SSNNRR,,  oouurr  pprrooppoosseedd  oobbsseerrvvaattiioonnss  wwiillll  
ttiiee  tthhee  NNIIRRSSPPEECC  ccaalliibbrraattiioonn  ttoo  bbiilllliioonnss  ooff  ssoouurrcceess  ooff  aallll  kkiinnddss  ccoovveerriinngg  tthhee  eennttiirree  sskkyy..    SSeeccoonndd,,  
tthhee  rreessuullttiinngg  ssppeeccttrroopphhoottoommeettrriicc  ccaalliibbrraattiioonn  wwiillll  eennaabbllee  mmooddeell--ffrreeee  iinntteerrpprreettaattiioonnss  ooff  nnaarrrrooww  eemmiissssiioonn  
aanndd  aabbssoorrppttiioonn  ffeeaattuurreess  iinn  lloonngg--wwaavveelleennggtthh  SSPPHHEERREExx  iiccee  ssppeeccttrraa  ----  ffeeaattuurreess  tthhaatt  aarree  ffuunnddaammeennttaall  
ttoo  iittss  sscciieennttiifificc  mmiissssiioonn  ----  ggrreeaattllyy  rreedduucciinngg  ssyysstteemmaattiicc  uunncceerrttaaiinnttiieess  aanndd  ppuuttttiinngg  tthhee    ccoommmmuunniittyy''ss  
uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhee  MMiillkkyy  WWaayy''ss  iinntteerrsstteellllaarr  iiccee  ccoonntteenntt  oonn  aa  fifirrmmeerr  ffoooottiinngg..    
OOnnllyy  JJWWSSTT  ccaann  ccaarrrryy  oouutt  tthhee  oobbsseerrvvaattiioonnss  pprrooppoosseedd  hheerree..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

BBrreennddaann  CCrriillll  JJeett  PPrrooppuullssiioonn  LLaabboorraattoorryy,,  MMiicchhaaeell  WWeerrnneerr  JJeett  PPrrooppuullssiioonn  LLaabboorraattoorryy,,  GGaarryy  MMeellnniicckk  SSmmiitthhssoonniiaann  IInnssttiittuuttiioonn  AAssttrroopphhyyssiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy,,  JJoosseepphh  HHoorraa  SSmmiitthhssoonniiaann  IInnssttiittuuttiioonn
AAssttrroopphhyyssiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPooppuullaattiioonnss  aanndd  tthhee  IInntteerrsstteellllaarr  MMeeddiiuumm

IIDD:: 0011668855
UUnnccrroowwddiinngg  tthhee  CCeepphheeiiddss  ffoorr  aann  IImmpprroovveedd  DDeetteerrmmiinnaattiioonn  ooff  tthhee  HHuubbbbllee  CCoonnssttaanntt

AAddaamm RRiieessss

TThhee  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy

WWee pprrooppoossee ttoo ssccrruuttiinniizzee tthhee ppuuzzzzlliinngg tteennssiioonn iinn mmeeaassuurreemmeennttss ooff tthhee HHuubbbbllee ccoonnssttaanntt ((HH00)) bbyy uunn--ccrroowwddiinngg oobbsseerrvvaattiioonnss ooff eexxttrraaggaallaaccttiicc CCeepphheeiiddss uusseedd ttoo ccaalliibbrraattee
TTyyppee IIaa ssuuppeerrnnoovvaaee ((SSNNee IIaa)).. TThhee ccuurrrreenntt 44--66 ssiiggmmaa tteennssiioonn bbeettwweeeenn pprreeddiiccttiioonnss ooff HH00 bbaasseedd oonn tthhee EEaarrllyy UUnniivveerrssee ((ee..gg..,, CCMMBB++LLCCDDMM)) aanndd ddiirreecctt mmeeaassuurreemmeennttss ffrroomm tthhee
LLaattee UUnniivveerrssee iiss oonnee ooff tthhee oouuttssttaannddiinngg pprroobblleemmss iinn ccoossmmoollooggyy,, aanndd CCeepphheeiidd--bbaasseedd mmeetthhooddss pprroovviiddee tthhee ssttrroonnggeesstt eevviiddeennccee ooff tthhee tteennssiioonn.. TThhee uunnppaarraalllleelleedd IIRR rreessoolluuttiioonn
ooff JJWWSSTT wwiillll llaarrggeellyy rreessoollvvee tthhee sstteellllaarr bbaacckkggrroouunnddss ooff CCeepphheeiiddss,, wwhhoossee flfluuccttuuaattiioonnss ddoommiinnaattee tthhee ssccaatttteerr ooff PPeerriioodd--LLuummiinnoossiittyy rreellaattiioonnss,, aanndd rreedduuccee tthhee aassssoocciiaatteedd nnooiissee
bbyy nneeaarrllyy aann oorrddeerr ooff mmaaggnniittuuddee.. WWee pprrooppoossee oobbsseerrvvaattiioonnss ooff oovveerr 11550000 kknnoowwnn CCeepphheeiiddss iinn tthhrreeee fifilltteerrss aanndd ttwwoo eeppoocchhss iinn fifivvee ggaallaaxxiieess hhoossttiinngg 77 SSNNee IIaa aanndd iinn NNGGCC
44225588.. TThhee llaatttteerr hhaass aa mmaasseerr--bbaasseedd 11..55%% ggeeoommeettrriicc ddiissttaannccee tthhaatt wwiillll aanncchhoorr aa 22%% mmeeaassuurreemmeenntt ooff HH00 iinnddeeppeennddeenntt ooff HHSSTT aanndd wwiitthhoouutt ssiiggnniifificcaanntt bbaacckkggrroouunndd nnooiissee..
TThheessee ssaammee oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll ffuurrtthheerr ddeevveelloopp ttwwoo ootthheerr iinnddeeppeennddeenntt ddiissttaannccee iinnddiiccaattoorrss uusseeffuull ttoo ccaalliibbrraattee SSNNee IIaa aanndd mmeeaassuurree HH00:: tthhee iinnffrraarreedd TTRRGGBB aanndd OOxxyyggeenn--rriicchh
MMiirraass.. TThhiiss wwiillll pprroovviiddee aa mmuullttii--pprroonnggeedd aapppprrooaacchh ttoo uunnrraavveell ddiiffffeerreenncceess bbeettwweeeenn mmeetthhooddss ccoonnnneeccttiinngg bbootthh eennddss ooff tthhee ddiissttaannccee llaaddddeerr aanndd ddeetteerrmmiinnee iiff tthhee HH00 tteennssiioonn iiss
aa rroobbuusstt ffeeaattuurree ooff tthhee UUnniivveerrssee.. TThhee pprrooppoosseedd oobbsseerrvvaattiioonnss aarree ccrruucciiaall ttoo uunn--ccrroowwdd CCeepphheeiidd oobbsseerrvvaattiioonnss aanndd aaddddrreessss tthhee oonnllyy rreemmaaiinniinngg ssyysstteemmaattiicc ddiiffffeerreennccee bbeettwweeeenn
tthhee oobbsseerrvvaattiioonnss ooff tthheessee vvaarriiaabblleess iinn SSNN IIaa hhoossttss aanndd iinn tthhee MMiillkkyy WWaayy,, yyiieellddiinngg aa tteesstt ooff tthhee tteennssiioonn bbeeyyoonndd rreepprrooaacchh aanndd cclleeaarriinngg tthhee ppaatthh ffoorr aa ddiirreecctt 11%%
mmeeaassuurreemmeenntt  ooff  HH00..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

SStteeffaannoo  CCaasseerrttaannoo  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  LLuuccaass  MMaaccrrii  TTeexxaass  AA  &&  MM  UUnniivveerrssiittyy,,  DDaanniieell  SSccoollnniicc  DDuukkee  UUnniivveerrssiittyy,,  LLoouuiissee  BBrreeuuvvaall  OObbsseerrvvaattooiirree  ddee  PPaarriiss,,  RRiicchhaarrdd  AAnnddeerrssoonn  EEuurrooppeeaann
SSoouutthheerrnn  OObbsseerrvvaattoorryy  --  GGeerrmmaannyy,,  WWeennlloonngg  YYuuaann  TThhee  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess

IIDD:: 0011770011
DDiisssseeccttiinngg  tthhee  PPrroottoottyyppiiccaall  SSttaarrbbuurrssttss  NNGGCC  225533  aanndd  MM  8822  aanndd  TThheeiirr  CCooooll  GGaallaaccttiicc  WWiinnddss

AAllbbeerrttoo BBoollaattttoo

UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaarryyllaanndd

SSttaarrbbuurrssttss,, tthheeiirr ggaallaaccttiicc wwiinnddss,, aanndd tthhee pphhyyssiiccaall mmeecchhaanniissmmss rreegguullaattiinngg tthheemm,, aarree kkeeyy ttoo uunnddeerrssttaanndd tthhee eevvoolluuttiioonn ooff ggaallaaxxiieess tthhrroouugghh ccoossmmiicc ttiimmee.. WWee pprrooppoossee ttoo uussee
tthhee uunnppaarraalllleelleedd ccaappaabbiilliittiieess ooff JJWWSSTT ttoo ppeerrffoorrmm iimmaaggiinngg aanndd ssppeeccttrroossccooppiicc oobbsseerrvvaattiioonnss ooff NNGGCC225533 aanndd MM8822,, tthhee nneeaarreesstt aarrcchheettyyppaall eexxaammpplleess ooff tthhee ssttaarrbbuurrsstt
pphheennoommeennoonn aanndd tthhee hhoossttss ooff nnoottaabbllee ssttaarrbbuurrsstt--ddrriivveenn mmuullttii--pphhaassee wwiinnddss.. WWee wwiillll oobbttaaiinn MMIIRRII MMRRSS ssppeeccttrroossccooppyy ooff tthheeiirr ccoorreess aanndd MMIIRRII//NNIIRRCCaamm iimmaaggiinngg ooff tthheeiirr mmuullttii--
pphhaassee oouuttflfloowwss.. IInnffrraarreedd aanndd mmiilllliimmeetteerr//rraaddiioo iimmaaggiinngg hhaavvee rreevveeaalleedd tthhee pprreesseennccee ooff ssuuppeerr ssttaarr cclluusstteerrss ((SSSSCCss)) iinn bbootthh oobbjjeeccttss ---- tthhee eennggiinneess ooff tthhee ssttaarrbbuurrssttss ---- tthhee
yyoouunnggeesstt ooff wwhhiicchh aarree ssttiillll iinn ffoorrmmaattiioonn aanndd hhiigghhllyy oobbssccuurreedd.. MMIIRRII MMRRSS ssppeeccttrroossccooppyy ooff tthheessee ssttaarrbbuurrsstt rreeggiioonnss iiss oouurr bbeesstt ttooooll ttoo ssttuuddyy tthheessee SSSSCCss,, eennaabblliinngg
ddeetteerrmmiinnaattiioonn ooff tthheeiirr pphhyyssiiccaall ccoonnddiittiioonnss,, sstteellllaarr ppooppuullaattiioonnss,, aanndd ffeeeeddbbaacckk oonn tthheeiirr ssuurrrroouunnddiinnggss.. WWee wwiillll aallssoo oobbttaaiinn MMIIRRII aanndd NNIIRRCCaamm iimmaaggiinngg ttoo ttrraaccee dduusstt aanndd sshhoocckkss
iinn tthhee ccooooll,, mmaassss--ddoommiinnaanntt ccoommppoonneenntt ooff tthhee oouuttflfloowwiinngg ggaass tthhrroouugghh PPAAHHss bbaannddss aanndd bbaanndd--rraattiiooss aanndd tthhee [[FFeeIIII]] aanndd HH22 vv==11--00 ttrraannssiittiioonnss.. AAtt tthhee uunnpprreecceeddeenntteedd ssppaattiiaall
rreessoolluuttiioonn eennaabblleedd bbyy JJWWSSTT,, tthheessee ddaattaa wwiillll rreevveeaall tthhee ddeettaaiillss ooff tthhee mmaassssiivvee sstteellllaarr cclluusstteerrss,, tthhee pphhyyssiiccss ooff tthhee llaauunncchhiinngg mmeecchhaanniissmmss ooff tthhee ccooooll wwiinndd,, aanndd tthhee
eevvoolluuttiioonn ooff tthhee nneeuuttrraall aanndd mmoolleeccuullaarr mmaatteerriiaall aass iitt iiss eennttrraaiinneedd bbyy tthhee hhoott ggaallaaccttiicc wwiinndd.. TThhee ccoommppaarriissoonn ooff NNGGCC225533 ((aa nnuucclleeaarr bbaarr--ddrriivveenn ssttaarrbbuurrsstt iinn aa llaarrggee ssppiirraall
ggaallaaxxyy)) wwiitthh MM8822 ((aann iinntteerraaccttiioonn--ddrriivveenn ssttaarrbbuurrsstt iinn aa ddwwaarrff ggaallaaxxyy)) wwiillll aallllooww uuss ttoo cchhaarraacctteerriizzee aanndd ccoommppaarree tthhee pphhyyssiiccss ooff SSSSCC ffoorrmmaattiioonn aanndd wwiinndd llaauunncchhiinngg iinn ttwwoo
ddiissttiinnccttllyy  ddiiffffeerreenntt  ssttaarrbbuurrsstt  eennvviirroonnmmeennttss..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

RReebbeeccccaa  LLeevvyy  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaarryyllaanndd,,  CCoolllleeggee  PPaarrkk,,  FFaabbiiaann  WWaalltteerr  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroonnoommiiee,,  HHeeiiddeellbbeerrgg,,  AAddaamm  LLeerrooyy  TThhee  OOhhiioo  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy,,  MMaarrkk  WWoollfifirree  UUnniivveerrssiittyy  ooff
MMaarryyllaanndd,,  RRooddrriiggoo  HHeerrrreerraa--CCaammuuss  UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  CCoonncceeppcciioonn,,  MMaarrtthhaa  BBooyyeerr  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  JJDD  SSmmiitthh  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TToolleeddoo,,  DDaanniieell  DDaallee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  WWyyoommiinngg,,  GGeeoorrggee
PPrriivvoonn  NNaattiioonnaall  RRaaddiioo  AAssttrroonnoommiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy,,  TToorrsstteenn  BBooeekkeerr  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee  --  EESSAA,,  SSyyllvvaaiinn  VVeeiilllleeuuxx  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaarryyllaanndd,,  LLeeee  AArrmmuuss  CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff
TTeecchhnnoollooggyy,,  KKaarriinn  SSaannddssttrroomm  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaann  DDiieeggoo,,  EEvvee  OOssttrriikkeerr  PPrriinncceettoonn  UUnniivveerrssiittyy,,  PPaauull  MMaarrttiinnii  TThhee  OOhhiioo  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy,,  EElliissaabbeetthh  MMiillllss  SSaann  JJoossee  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy,,  AAxxeell
WWeeiissss  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  RRaaddiiooaassttrroonnoommiiee,,  JJuueerrggeenn  OOtttt  AAssssoocciiaatteedd  UUnniivveerrssiittiieess,,  IInncc..,,  DDaavviidd  MMeeiieerr  NNeeww  MMeexxiiccoo  IInnssttiittuuttee  ooff  MMiinniinngg  aanndd  TTeecchhnnoollooggyy,,  PPaauull  vvaann  ddeerr  WWeerrff  UUnniivveerrssiitteeiitt  LLeeiiddeenn,,
EEvvaann  SSkkiillllmmaann  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMiinnnneessoottaa  --  TTwwiinn  CCiittiieess,,  TToodddd  TThhoommppssoonn  TThhee  OOhhiioo  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy,,  KKiimmbbeerrllyy  EEmmiigg  NNaattiioonnaall  RRaaddiioo  AAssttrroonnoommiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy,,  KKaarrll  GGoorrddoonn  SSppaaccee  TTeelleessccooppee
SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  LLaauurraa  LLeennkkiicc  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaarryyllaanndd,,  IIllssee  DDee  LLoooozzee  UUnniivveerrssiitteeiitt  GGeenntt,,  DDaanniieellllee  BBeerrgg  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  aatt  AAuussttiinn,,  SSiimmoonn  GGlloovveerr  UUnniivveerrssiittaatt  HHeeiiddeellbbeerrgg,,  MMoonniiccaa  RReellaannoo
UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  GGrraannaaddaa,,  EElliizzaabbeetthh  TTaarraannttiinnoo  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaarryyllaanndd,,  CCaarroollyynn  VVoollppeerrtt  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaarryyllaanndd,,  VViicceennttee  VViillllaannuueevvaa  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaarryyllaanndd

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss  aanndd  SStteellllaarr  TTyyppeess

IIDD:: 0011770066
PPRROOJJEECCTT--JJ::  PPRROOttoosstteellllaarr  JJEEtt''ss  CCrraaddllee  TTeesstteedd  wwiitthh  JJWWSSTT

BBrruunneellllaa NNiissiinnii

IINNAAFF,,  OOsssseerrvvaattoorriioo  AAssttrroonnoommiiccoo  ddii  RRoommaa

JJeettss aarree iinnttiimmaatteellyy rreellaatteedd ttoo tthhee pprroocceessss ooff ssttaarr ffoorrmmaattiioonn,, rreepprreesseennttiinngg tthhee mmoosstt pprroommiinneenntt oobbsseerrvvaattiioonnaall pphheennoommeennoonn dduurriinngg tthhee eeaarrllyy pprroottoosstteellllaarr ssttaaggee.. HHoowweevveerr,,
lliittttllee iiss kknnoowwnn aabboouutt tthheeiirr ppoowweerriinngg mmeecchhaanniissmm aatt tthhee ttiimmee ooff tthheeiirr ffoorrmmaattiioonn,, ii..ee.. iinn eemmbbeeddddeedd ((CCllaassss00//II)) ssoouurrcceess,, mmoossttllyy dduuee ttoo tthhee llaacckk ooff sseennssiittiivviittyy aanndd aanngguullaarr
rreessoolluuttiioonn aatt IIRR wwaavveelleennggtthhss.. WWee pprrooppoossee hheerree ttoo oobbttaaiinn ssppeeccttrraall mmaappss wwiitthh MMIIRRII aanndd NNIIRRSSppeecc ooff tthhee iinnnneerr rreeggiioonn ooff tthhee HHHH4466 IIRRSS pprroottoosstteellllaarr ssyysstteemm,, aa wweellll--ssttuuddiieedd,,
pprroottoottyyppiiccaall  eexxaammppllee  ooff  aa  jjeett  ssuurrrroouunnddeedd  bbyy  aa  ccaavviittyy  eexxccaavvaatteedd  bbyy  aa  wwiiddee--aannggllee  flflooww..  
WWiitthh tthheessee oobbsseerrvvaattiioonnss,, wwee wwiillll pprroobbee tthhee ddeeeeppllyy eemmbbeeddddeedd HHHH4466 oouuttflflooww eennggiinnee wwiitthh tthhee ssaammee aaccccuurraaccyy aass hhaass bbeeeenn aacchhiieevveedd wwiitthh HHSSTT iinn eevvoollvveedd TT TTaauurrii jjeettss.. AA
vvaarriieettyy ooff aattoommiicc aanndd mmoolleeccuullaarr lliinneess wwiillll bbee ddeetteecctteedd iinn tthhee ccoovveerreedd ssppeeccttrraall rraannggee.. TThheeyy wwiillll bbee uusseedd ttoo pprroovviiddee aa ffuullll cchhaarraacctteerriissaattiioonn ooff tthhee iinnnneerrmmoosstt jjeett ssttrruuccttuurree
aanndd ccoonnnneecctt iitt ttoo tthhee wwiiddee aannggllee flflooww iimmppiinnggiinngg oonn tthhee ccaavviittyy wwaallllss.. TThheessee oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll aallssoo yyiieelldd iinnssiigghhtt iinnttoo tthhee ootthheerr ccoommppoonneennttss ooff tthhee ssyysstteemm,, ii..ee.. tthhee pprroottoo--
ssttaarr  iittsseellff  aanndd  iittss  aaccccrreettiioonn  ddiisskk,,  pprroovviiddiinngg,,  ffoorr  tthhee  fifirrsstt  ttiimmee,,  aa  ffuullll  ppiiccttuurree  ooff  tthhee  ssttaarr--ddiisskk  iinntteerraaccttiioonn  rreeggiioonn  wweellll  bbeeffoorree  ppllaanneettaarryy  ssyysstteemmss  aarree  ffoorrmmeedd..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

SSiimmoonnee  AAnnttoonniiuuccccii  IINNAAFF,,  OOsssseerrvvaattoorriioo  AAssttrroonnoommiiccoo  ddii  RRoommaa,,  JJuuaann  AAllccaallaa  IINNAAFF,,  OOsssseerrvvaattoorriioo  AAssttrroonnoommiiccoo  ddii  CCaappooddiimmoonnttee,,  DDaavviiddee  FFeeddeellee  IINNAAFF,,  OOsssseerrvvaattoorriioo  AAssttrroofifissiiccoo  ddii  AArrcceettrrii,,  FFiirreennzzee,,
FFrraanncceessccaa  BBaacccciioottttii  IINNAAFF,,  OOsssseerrvvaattoorriioo  AAssttrroofifissiiccoo  ddii  AArrcceettrrii,,  FFiirreennzzee,,  CCllaauuddiioo  CCooddeellllaa  OOsssseerrvvaattoorriioo  AAssttrroofifissiiccoo  ddii  AArrcceettrrii,,  LLiinnddaa  PPooddiioo  OOsssseerrvvaattoorriioo  AAssttrroofifissiiccoo  ddii  AArrcceettrrii,,  TTeerreessaa  GGiiaannnniinnii
IINNAAFF,,  OOsssseerrvvaattoorriioo  AAssttrroonnoommiiccoo  ddii  RRoommaa,,  PPaattrriicckk  HHaarrttiiggaann  RRiiccee  UUnniivveerrssiittyy,,  EEmmmmaa  WWhheellaann  NNaattiioonnaall  UUnniivveerrssiittyy  ooff  IIrreellaanndd,,  MMaayynnooootthh,,  TThhoommaass  RRaayy  DDuubblliinn  IInnssttiittuuttee  FFoorr  AAddvvaanncceedd  SSttuuddiieess,,
DDeeiirrddrree  CCooffffeeyy  UUnniivveerrssiittyy  CCoolllleeggee  DDuubblliinn,,  TThhoommaass  GGrreeeennee  NNAASSAA  AAmmeess  RReesseeaarrcchh  CCeenntteerr,,  AAllbbeerrttoo  NNoorriieeggaa--CCrreessppoo  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  PPaattrriicckk  KKaavvaannaagghh  DDuubblliinn  IInnssttiittuuttee  FFoorr
AAddvvaanncceedd  SSttuuddiieess,,  SSyyllvviiee  CCaabbrriitt  OObbsseerrvvaattooiirree  ddee  PPaarriiss,,  MMaarriiaa  EElliissaabbeettttaa  PPaalluummbboo  IINNAAFF,,  OOsssseerrvvaattoorriioo  AAssttrroofifissiiccoo  ddii  CCaattaanniiaa,,  MMaannuueell  BBaauuttiissttaa  WWeesstteerrnn  MMiicchhiiggaann  UUnniivveerrssiittyy,,  AAlleessssiioo  CCaarraattttii  oo
GGaarraattttii  DDuubblliinn  IInnssttiittuuttee  FFoorr  AAddvvaanncceedd  SSttuuddiieess,,  EEwwiinnee  VVaann  DDiisshhooeecckk  UUnniivveerrssiitteeiitt  LLeeiiddeenn,,  CCaarrlloo  MMaannaarraa  EEuurrooppeeaann  SSoouutthheerrnn  OObbsseerrvvaattoorryy  --  GGeerrmmaannyy,,  JJoocchheenn  EEiissllooeeffffeell  TThhuurriinnggeerr
LLaannddeesssstteerrnnwwaarrttee  TTaauutteennbbuurrgg  ((TTLLSS)),,  HHeeccttoorr  AArrccee  YYaallee  UUnniivveerrssiittyy

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess

IIDD:: 0011771122
JJWWSSTT  bbeehhoollddss  tthhee  mmuullttiippllee--mmeerrggeerr  aasssseemmbbllyy  ooff  tthhee  mmoosstt  lluummiinnoouuss  qquuaassaarr

TTaanniioo DDiiaazz--SSaannttooss

IInnssttiittuuttee  ooff  AAssttrroopphhyyssiiccss  --  FFOORRTTHH

TThhee mmoosstt lluummiinnoouuss qquuaassaarrss ooppeenn aa wwiinnddooww ttoo ssttuuddyy tthhee pphhyyssiiccss tthhaatt ggoovveerrnn tthhee aasssseemmbbllyy ooff mmaassss aatt tthhee nnooddeess ooff tthhee ccoossmmiicc wweebb aatt aa ttiimmee wwhheenn tthhee UUnniivveerrssee wwaass
rraammppiinngg uupp ttoo iittss ppeerriioodd ooff ppeeaakk aaccttiivviittyy.. IInn ppaarrttiiccuullaarr,, ““ccoossmmiicc mmoorrnniinngg”” zz ~~ 33––55 oobbssccuurreedd qquuaassaarrss mmaayy bbee ssiiggnnppoossttiinngg tthhee llooccaattiioonnss aatt wwhhiicchh tthhee mmoosstt ssuuppeerr--mmaassssiivvee
bbllaacckk hhoolleess wweerree bbeeiinngg bbuuiilltt vviiaa tthhee aaccccrreettiioonn ooff iinn--ffaalllliinngg ggaallaaxxiieess,, bbeeffoorree eemmeerrggiinngg iinn aa bbllaasstt ooff rraaddiiaattiioonn.. WWhhiillee lloonngg--pprreeddiicctteedd bbyy ssiimmuullaattiioonnss,, tthhee ddeetteeccttiioonn ooff tthhee ttiiddaall
ssttrruuccttuurreess tthhaatt ccoouulldd ppiinnppooiinntt tthhee ddyynnaammiiccss ooff tthheessee ssyysstteemmss iiss aatt tthhee lliimmiitt ooff ccuurrrreenntt ffaacciilliittiieess.. DDeeeepp AALLMMAA oobbsseerrvvaattiioonnss ooff tthhee [[CCIIII]] lliinnee iinn tthhee mmoosstt lluummiinnoouuss ggaallaaxxyy
kknnoowwnn,, WW22224466––00552266,, aa hhyyppeerr--lluummiinnoouuss oobbssccuurreedd qquuaassaarr aatt zz == 44..66 ssuurrrroouunnddeedd bbyy mmuullttiippllee nneeiigghhbboorr ggaallaaxxiieess,, hhaavvee nnooww rreevveeaalleedd tthhee ccoommpplleexx kkiinneemmaattiiccss ooff tthhiiss mmeerrggeerr
ssyysstteemm wwiitthh uunnppaarraalllleelleedd ddeettaaiill aatt tthhiiss eeppoocchh.. CCoommppaanniioonn ggaallaaxxiieess,, ttiiddaall ssttrreeaammss,, pprroottoo--ssppiirraall aarrmmss,, ggaass cclluummppss aanndd bbuubbbblleess,, aarree aallll rreessoollvveedd ssppaattiiaallllyy aanndd ssppeeccttrraallllyy..
HHoowweevveerr,, tthhee [[CCIIII]] eemmiissssiioonn ddooeess nnoott aallllooww ffoorr aann uunnaammbbiigguuoouuss cchhaarraacctteerriizzaattiioonn ooff tthhee iioonniizziinngg ssoouurrcceess,, aass iitt aarriisseess ffrroomm vviirrttuuaallllyy eevveerryy iinntteerrsstteellllaarr mmeeddiiuumm pphhaassee.. HHeerree
wwee rreeqquueesstt JJWWSSTT NNIIRRSSppeecc IIFFUU aanndd MMIIRRII MMRRSS oobbsseerrvvaattiioonnss ooff tthhee WW22224466––00552266 ssyysstteemm ttoo iiddeennttiiffyy tthhee ssoouurrcceess ooff ggaass iioonniizzaattiioonn aanndd hheeaattiinngg,, eessttaabblliisshh wwhheetthheerr tthhee mmuullttii--
pphhaassee [[CCIIII]] ggaass iiss kkiinneemmaattiiccaallllyy ccoouupplleedd ttoo tthhee ppuurreellyy iioonniizzeedd pphhaassee,, aanndd rreevveeaall tthhee ttrraannssiittiioonn bbeettwweeeenn tthhee ssttaarrlliigghhtt--ddoommiinnaatteedd ssppeeccttrruumm ooff WW22224466––00552266''ss hhoosstt aanndd tthhee
hhoott dduusstt ccoonnttiinnuuuumm ffrroomm tthhee cceennttrraall oobbssccuurreedd qquuaassaarr.. TThheessee oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll tteesstt tthhee ppaarraaddiiggmm ooff ggaallaaxxyy--qquuaassaarr ffeeeeddiinngg aanndd ffeeeeddbbaacckk iinn tthhiiss ttrruullyy uunniiqquuee ssoouurrccee,,
aaddddiinngg  aann  eeaarrllyy  ggeemm  ttoo  tthhee  JJWWSSTT  lleeggaaccyy..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

RRoobbeerrttoo  AAsssseeff  DDiieeggoo  PPoorrttaalleess  UUnniivveerrssiittyy,,  CChhaaoo--WWeeii  TTssaaii  NNaattiioonnaall  AAssttrroonnoommiiccaall  OObbsseerrvvaattoorriieess  ooff  CChhiinnaa,,  CChhiinneessee  AAccaaddeemm,,  MMaannuueell  AArraavveennaa  DDiieeggoo  PPoorrttaalleess  UUnniivveerrssiittyy,,  JJoorrggee  GGoonnzzaalleezz  LLooppeezz
CCaarrnneeggiiee  IInnssttiittuuttiioonn  ooff  WWaasshhiinnggttoonn,,  PPeetteerr  EEiisseennhhaarrddtt  JJeett  PPrrooppuullssiioonn  LLaabboorraattoorryy,,  DDaanniieell  AAnngglleess--AAllccaazzaarr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCoonnnneeccttiiccuutt,,  JJiinnggwweenn  WWuu  NNaattiioonnaall  AAssttrroonnoommyy  OObbsseerrvvaattoorryy,,  CChhiinneessee
AAccaaddeemmyy  ooff  SScciieennccee,,  DDaanniieell  SStteerrnn  JJeett  PPrrooppuullssiioonn  LLaabboorraattoorryy,,  DDrreeww  BBrriissbbiinn  JJooiinntt  AALLMMAA  OObbsseerrvvaattoorryy,,  CCaarrll  FFeerrkkiinnhhooffff  WWiinnoonnaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy,,  HHyyuunnssuunngg  JJuunn  KKoorreeaa  IInnssttiittuuttee  ffoorr  AAddvvaanncceedd
SSttuuddyy,,  AAnnddrreeww  BBllaaiinn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  LLeeiicceesstteerr

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss  aanndd  SStteellllaarr  TTyyppeess

IIDD:: 0011771144
TThhee  OOrriiggiinn  ooff  tthhee  CCrraabb  NNeebbuullaa

TTeeaa TTeemmiimm

SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee

WWee pprrooppoossee NNIIRRCCaamm aanndd MMIIRRII iimmaaggiinngg aanndd MMIIRRII MMRRSS ssppeeccttrroossccooppyy ooff tthhee iiccoonniicc CCrraabb NNeebbuullaa iinn oorrddeerr ttoo tteesstt mmooddeellss ooff tthhee pprrooggeenniittoorr aanndd eexxpplloossiioonn mmeecchhaanniissmm bbyy
mmaappppiinngg tthhee dduusstt ddiissttrriibbuuttiioonn,, iimmaaggiinngg tthhee iirroonn eemmiissssiioonn,, mmeeaassuurriinngg NNii//FFee rraattiiooss,, aanndd sseeaarrcchhiinngg ffoorr dduusstt ccoommppoossiittiioonnaall vvaarriiaattiioonnss..  TThhee iimmaaggiinngg rreeqquueesstteedd wwiillll ppeerrmmiitt uuss ttoo
sseeppaarraattee tthhee bbrriigghhtt lliinnee aanndd ssyynncchhrroottrroonn eemmiissssiioonn ffrroomm dduusstt eemmiissssiioonn aanndd pprroodduuccee tthhee fifirrsstt ccoommpplleettee mmaappppiinngg ooff tthhee dduusstt ddiissttrriibbuuttiioonn iinn tthhee CCrraabb NNeebbuullaa..  TThhee [[FFee IIII]]
eemmiissssiioonn wwiillll bbee uusseedd ttoo ssttuuddyy tthhee ssppaattiiaall ddiissttrriibbuuttiioonn ooff FFee iinn tthhee rreemmnnaanntt aanndd ddeerriivvee iittss ttoottaall mmaassss.. TThhee MMIIRRII MMRRSS ssppeeccttrraa wwiillll bbee uusseedd ttoo mmeeaassuurree tthhee NNii//FFee rraattiiooss
aaccrroossss tthhee fifillaammeennttss aanndd ddeetteerrmmiinnee tthhee dduusstt ccoommppoossiittiioonn aatt ttwwoo ppoossiittiioonnss tthhaatt mmaayy hhaavvee ddiiffffeerreenntt eejjeeccttaa aanndd sswweepptt--uupp cciirrccuummsstteellllaarr ccoonnttrriibbuuttiioonnss..  TThheessee oobbsseerrvvaattiioonnaall
mmeeaassuurreemmeennttss ccaann eelluucciiddaattee ddiiffffeerreenncceess iinn pprreeddiiccttiioonnss ffoorr tthhee ttwwoo ccoommppeettiinngg eexxpplloossiioonn mmeecchhaanniissmmss ffoorr tthhee CCrraabb''ss pprrooggeenniittoorr ((eelleeccttrroonn ccaappttuurree vvss.. FFee--ccoorree ccoollllaappssee)) aanndd
ddeetteerrmmiinnee wwhheetthheerr aa ddeennssee cciirrccuummsstteellllaarr mmeeddiiuumm,, ppoossssiibbllyy ddiissttrriibbuutteedd iinn aa ddiisskk aarroouunndd tthhee pprrooggeenniittoorr,, hhaass bbeeeenn iimmppoorrttaanntt iinn sshhaappiinngg tthhee CCrraabb NNeebbuullaa aass iitt iiss oobbsseerrvveedd
ttooddaayy..  TThhee  ttoottaall  rreeqquueesstteedd  ttiimmee  ffoorr  tthhee  pprrooggrraamm  iiss  2222..5577  hhoouurrss..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

PPaattrriicckk  SSllaannee  SSmmiitthhssoonniiaann  IInnssttiittuuttiioonn  AAssttrroopphhyyssiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy,,  JJ..  LLaammiinngg  NNaavvaall  RReesseeaarrcchh  LLaabboorraattoorryy,,  WWiilllliiaamm  BBllaaiirr  TThhee  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy,,  RRaavvii  SSaannkkrriitt  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee
IInnssttiittuuttee,,  TTuugguulldduurr  SSuukkhhbboolldd  TThhee  OOhhiioo  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy,,  MMaaxxiimm  LLyyuuttiikkoovv  PPuurrdduuee  UUnniivveerrssiittyy,,  NNaatthhaann  SSmmiitthh  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,  LLoouuiiss--GGrreeggoorryy  SSttrroollggeerr  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  OOrrii
FFooxx  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  AArrmmiinn  RReesstt  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  MMaarryyaamm  MMooddjjaazz  NNeeww  YYoorrkk  UUnniivveerrssiittyy,,  DDaann  MMiilliissaavvlljjeevviicc  PPuurrdduuee  UUnniivveerrssiittyy,,  LLaauurreenntt  DDrriisssseenn  UUnniivveerrssiittee
LLaavvaall,,  TThhoommaass  MMaarrttiinn  UUnniivveerrssiittee  LLaavvaall

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SSuuppeerrmmaassssiivvee  BBllaacckk  HHoolleess  aanndd  AAGGNN

IIDD:: 0011771177
FFeeeeddbbaacckk  aarroouunndd  SSuuppeerrmmaassssiivvee  BBllaacckk  HHoolleess  iinn  DDuussttyy  NNuucclleeii

VViivviiaann UU

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  IIrrvviinnee

WWhheenn ggaallaaccttiicc oouuttflfloowwss aarree ttrriiggggeerreedd,, wwhhaatt iiss tthhee iimmppaacctt ooff ffeeeeddbbaacckk oonn tthhee iinntteerrsstteellllaarr mmeeddiiuumm aatt tthhee llaauunncchh ssiittee?? HHooww mmuucchh eenneerrggyy iiss ttrraannssppoorrtteedd iinnttoo tthhee
cciirrccuummnnuucclleeaarr rreeggiioonnss aanndd ssuubbsseeqquueennttllyy aaffffeecctt tthhee dduusstt ggeeoommeettrryy aanndd mmeettaall ddiissttrriibbuuttiioonn?? WWhhaatt ddrriivveess tthheessee wwiinnddss aanndd hhooww ddoo tthheeyy ddeeppeenndd oonn iinnttrriinnssiicc AAGGNN pprrooppeerrttiieess
oorr nnuucclleeaarr ssttaarr ffoorrmmaattiioonn rraatteess?? AAddddrreessssiinngg tthheessee pprreessssiinngg qquueessttiioonnss wwiillll hhaavvee aa pprrooffoouunndd iimmppaacctt oonn oouurr uunnddeerrssttaannddiinngg ooff tthhee rroollee ooff ffeeeeddbbaacckk iinn ggaallaaxxyy eevvoolluuttiioonn,, aanndd
ccaann oonnllyy bbee aannsswweerreedd oobbsseerrvvaattiioonnaallllyy uussiinngg hhiigghh ssppaattiiaall-- aanndd ssppeeccttrraall--rreessoolluuttiioonn iinnffrraarreedd iinnssttrruummeennttss ---- ccaappaabbllee ooff ppeeeerriinngg tthhrroouugghh hheeaavvyy dduusstt ssccrreeeennss iinnttoo ggaallaaccttiicc nnuucclleeii
wwhheerree  ppoowweerrffuull  oouuttflfloowwss  aarree  llaauunncchheedd  ----  fifinnaallllyy  mmaaddee  aavvaaiillaabbllee  wwiitthh  JJWWSSTT..

CCaappiittaalliizziinngg oonn tthhee uunnppaarraalllleelleedd ddiiaaggnnoossttiicc ccaappaabbiilliittyy MMIIRRII eexxhhiibbiittss oovveerr tthhee ffuullll 55--2288 mmiiccrroonn rraannggee,, oouurr pprrooppoosseedd MMRRSS oobbsseerrvvaattiioonnss ooff 77 nneeaarrbbyy lluummiinnoouuss iinnffrraarreedd ggaallaaxxiieess
kknnoowwnn ttoo hhoosstt pprroommiinneenntt sshhoocckkeedd mmoolleeccuullaarr oouuttflfloowwss wwiillll pprroovviiddee aa hhoolliissttiicc vviieeww ooff tthhee mmoolleeccuullaarr ggaass,, dduusstt,, AAGGNN,, ssttaarr ffoorrmmaattiioonn,, aanndd mmeettaalllliicciittyy iinn tthhee cceennttrraall 44 kkppcc ooff
oonnggooiinngg ggaallaaxxyy mmeerrggeerrss aatt tthhee ssccaalleess ooff 3300--9900 ppcc.. WWee wwiillll ddeetteerrmmiinnee tthhee hheeaattiinngg mmeecchhaanniissmmss ffoorr aanndd ggaauuggee eenneerrggeettiiccss ooff tthhee oouuttflfloowwss,, ccoorrrreellaattee tthheeiirr ssppaattiiaall pprrooppeerrttiieess
wwiitthh AAGGNN ssttrreennggtthh,, aanndd mmaapp tthheeiirr iinnflfluueennccee oonn mmeettaall ddiissttrriibbuuttiioonn aanndd ssttaarr ffoorrmmaattiioonn iinn ddiiffffeerreenntt eennvviirroonnmmeennttss ssppaannnniinngg aa rraannggee ooff bboolloommeettrriicc AAGGNN ffrraaccttiioonn,, iinnffrraarreedd
lluummiinnoossiittiieess,,  aanndd  mmeerrggeerr  ccllaassss..  TThhee  44xx  bbeetttteerr  ssppeeccttrraall  rreessoolluuttiioonn  ooff  MMRRSS  oovveerr  SSppiittzzeerr  IIRRSS  ccaarrrriieess  ddiissccoovveerryy  ppootteennttiiaall  iinn  mmaappppiinngg  tthhee  iioonniizzaattiioonn  ssttaattee  ooff  tthhee  oouuttflfloowwss..  

PPrroopprriieettaarryy  ddaattaa  rriigghhttss  aarree  wwaaiivveedd  ttoo  eennhhaannccee  tthhee  ddaattaa''ss  lleeggaaccyy  vvaalluuee  aanndd  ttoo  ffaacciilliittaattee  CCyyccllee  22  pprrooppoossaallss  ffoorr  tthhee  ccoommmmuunniittyy..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

JJeeffffrreeyy  RRiicchh  CCaarrnneeggiiee  IInnssttiittuuttiioonn  ooff  WWaasshhiinnggttoonn,,  LLoorreettoo  BBaarrccooss--MMuunnoozz  AAssssoocciiaatteedd  UUnniivveerrssiittiieess,,  IInncc..,,  GGeeoorrggee  PPrriivvoonn  AAssssoocciiaatteedd  UUnniivveerrssiittiieess,,  IInncc..,,  AAnnnnee  MMeeddlliinngg  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TToolleeddoo,,  LLeeee
AArrmmuuss  CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  AAaarroonn  EEvvaannss  TThhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  VViirrggiinniiaa,,  TTaanniioo  DDiiaazz--SSaannttooss  IInnssttiittuuttee  ooff  AAssttrroopphhyyssiiccss  --  FFOORRTTHH,,  JJaassoonn  SSuurraaccee  CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,
YYiiqqiinngg  SSoonngg  TThhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  VViirrggiinniiaa,,  KKiirrsstteenn  LLaarrssoonn  CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  HHaannaaee  IInnaammii  HHiirroosshhiimmaa  UUnniivveerrssiittyy,,  SSeeaann  LLiinnddeenn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaassssaacchhuusseettttss  --  AAmmhheerrsstt,,  JJoosseepphh
MMaazzzzaarreellllaa  CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  SSaabbrriinnaa  SSttiieerrwwaalltt  OOcccciiddeennttaall  CCoolllleeggee,,  DDaavviidd  SSaannddeerrss  UUnniivveerrssiittyy  ooff  HHaawwaaiiii,,  JJuussttiinn  HHoowweellll  CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: AARR
GGaallaaxxiieess

IIDD:: 0011772211
PPrroobbiinngg  tthhee  IInntteerrsstteellllaarr  MMeeddiiuumm  ooff  GGaallaaxxiieess  iinn  tthhee  EEaarrllyy  UUnniivveerrssee

JJeeyyhhaann KKaarrttaalltteeppee

RRoocchheesstteerr  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy

UUppoonn tthhee llaauunncchh ooff tthhee JJaammeess WWeebbbb SSppaaccee TTeelleessccooppee,, wwee wwiillll hhaavvee tthhee aabbiilliittyy ttoo pprroobbee rreesstt--ffrraammee ooppttiiccaall aanndd UUVV eemmiissssiioonn lliinnee ddiiaaggnnoossttiiccss ffrroomm ccoossmmiicc nnoooonn aatt zz~~22 oouutt
ttoo tthhee eeppoocchh ooff rreeiioonniizzaattiioonn,, ffrreeee ffrroomm tthhee iinntteerrffeerreennccee ooff aattmmoosspphheerriicc sskkyy lliinneess tthhaatt hhaavvee hhaammppeerreedd oobbsseerrvvaattiioonnss ffrroomm tthhee ggrroouunndd.. TThhee CCoossmmiicc EEvvoolluuttiioonn EEaarrllyy RReelleeaassee
SScciieennccee ((CCEEEERRSS)) ssuurrvveeyy wwiillll pprroovviiddee tthhee eexxttrraaggaallaaccttiicc ccoommmmuunniittyy wwiitthh tthhee fifirrsstt ooppppoorrttuunniittyy ttoo pprroobbee ffuunnddaammeennttaall ppaarraammeetteerrss ooff tthhee iinntteerrsstteellllaarr mmeeddiiuumm ((IISSMM)) iinn aa llaarrggee
ssaammppllee ooff hhiigghh rreeddsshhiifftt ggaallaaxxiieess.. CCEEEERRSS wwiillll ccoonndduucctt aa hhiigghh rreeddsshhiifftt ssppeeccttrroossccooppiicc ssuurrvveeyy,, iinncclluuddiinngg tthhee fifirrsstt llaarrggee ssppeeccttrroossccooppiicc ssuurrvveeyy ooff tthhee rreeiioonniizzaattiioonn eerraa,, aanndd wwiillll
ooppeenn uupp nneeww ooppttiiccaall ddiiaaggnnoossttiiccss ffoorr ~~330000 hhiigghh rreeddsshhiifftt ggaallaaxxiieess,, iinncclluuddiinngg ~~3300 ttaarrggeettss aatt zz>>66.. WWiitthh wwaavveelleennggtthh ccoovveerraaggee ooff 11--55 mmiiccrroonnss,, CCEEEERRSS wwiillll pprroobbee [[OOIIIIII]] oouutt ttoo
zz==99 aanndd HHaallpphhaa ttoo zz==66..66,, wwhhiillee aallssoo ttrraacciinngg vvaalluuaabbllee UUVV ddiiaaggnnoossttiicc lliinneess ssuucchh aass [[CCIIIIII]] aanndd [[CCIIVV]] aatt tthhee eeppoocchh ooff rreeiioonniizzaattiioonn.. UUssiinngg tthhee ffuullll ssaammppllee ooff CCEEEERRSS ssttaarr--ffoorrmmiinngg
ggaallaaxxiieess,, wwee pprrooppoossee ttoo ttrraaccee tthhee eevvoolluuttiioonn ooff mmeettaalllliicciittyy,, iioonniizzaattiioonn ppaarraammeetteerr,, aanndd ggaass pprreessssuurree oovveerr tthhee hhiissttoorryy ooff tthhee uunniivveerrssee aanndd rreevveeaall tthheeiirr rreellaattiioonnsshhiippss wwiitthh
ggaallaaxxyy sstteellllaarr mmaassss,, ssttaarr ffoorrmmaattiioonn rraattee ((SSFFRR)),, rreeddsshhiifftt.. TThhiiss wwoorrkk wwiillll ggiivvee iinnssiigghhtt iinnttoo tthhee rreellaattiioonnsshhiipp bbeettwweeeenn ssttaarr ffoorrmmaattiioonn aanndd tthhee IISSMM iinn tthhee eeaarrllyy uunniivveerrssee aanndd tthhee
eevvoolluuttiioonn  ooff  IISSMM  pprrooppeerrttiieess  aaccrroossss  ccoossmmiicc  ttiimmee..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

AAnnnnee  JJaasskkoott  WWiilllliiaammss  CCoolllleeggee,,  JJoonnaatthhaann  TTrruummpp  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCoonnnneeccttiiccuutt,,  SStteevveenn  FFiinnkkeellsstteeiinn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  aatt  AAuussttiinn,,  RRiiccaarrddoo  AAmmoorriinn  UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  LLaa  SSeerreennaa,,  FFuuyyaann  BBiiaann  EEuurrooppeeaann
SSoouutthheerrnn  OObbsseerrvvaattoorryy  --  CChhiillee,,  DDeenniiss  BBuurrggaarreellllaa  LLaabboorraattooiirree  dd''AAssttrroopphhyyssiiqquuee  ddee  MMaarrsseeiillllee,,  MMaarrkk  DDiicckkiinnssoonn  NNaattiioonnaall  OOppttiiccaall  AAssttrroonnoommyy  OObbsseerrvvaattoorryy,,  AAUURRAA,,  HHaarrrryy  FFeerrgguussoonn  SSppaaccee  TTeelleessccooppee
SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  AAnnddrreeaa  GGrraazziiaann  OOsssseerrvvaattoorriioo  AAssttrroonnoommiiccoo  ddii  PPaaddoovvaa,,  NNoorrmmaann  GGrrooggiinn  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  RRaayy  LLuuccaass  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  PPaabblloo  AArrrraabbaall  HHaarroo
NNaattiioonnaall  OOppttiiccaall  AAssttrroonnoommyy  OObbsseerrvvaattoorryy,,  AAUURRAA,,  TTaayylloorr  HHuuttcchhiissoonn  TTeexxaass  AA  &&  MM  UUnniivveerrssiittyy,,  LLiissaa  KKeewwlleeyy  AAuussttrraalliiaann  NNaattiioonnaall  UUnniivveerrssiittyy,,  HHoooosshhaanngg  NNaayyyyeerrii  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  IIrrvviinnee,,
CCaasseeyy  PPaappoovviicchh  TTeexxaass  AA  &&  MM  UUnniivveerrssiittyy,,  NNoorrbbeerrtt  PPiirrzzkkaall  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  RRaayymmoonndd  SSiimmoonnss  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  RRaacchheell  SSoommeerrvviillllee  RRuuttggeerrss  UUnniivveerrssiittyy,,
SStteepphheenn  WWiillkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy  ooff  SSuusssseexx

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss  aanndd  SStteellllaarr  TTyyppeess

IIDD:: 0011772266
SShhoocckkss  aanndd  eexxppaannddiinngg  eejjeeccttaa  iinn  SSuuppeerrnnoovvaa  11998877AA

MMiikkaakkoo MMaattssuuuurraa

CCaarrddiiffff  UUnniivveerrssiittyy

SSuuppeerrnnoovvaaee ((SSNNee)) ppllaayy ccrruucciiaall rroolleess iinn tthhee cchheemmiiccaall aanndd ddyynnaammiiccaall eevvoolluuttiioonn ooff ggaallaaxxiieess;; tthheeyy aarree ssoouurrcceess ooff kkiinneettiicc eenneerrggyy aanndd eelleemmeennttss,, aanndd pprroovviiddee aanndd ddeessttrrooyy dduusstt..
WWiitthh  JJWWSSTT,,  tthheessee  ffuunnddaammeennttaall  qquueessttiioonnss  ffoorr  SSNNee  wwiillll  bbee  ttaacckklleedd::  HHooww  ddoo  ccoorree  ccoollllaappssee  SSNNee  eexxppllooddee??  HHooww  ddoo  tthhee  SSNN  bbllaasstt  wwaavveess  iimmppaacctt  tthhee  aammbbiieenntt  ggaass  aanndd  ddeessttrrooyy  dduusstt??  

WWee pprrooppoossee ttoo oobbttaaiinn hhiigghh--sseennssiittiivviittyy aanndd hhiigghh aanngguullaarr--rreessoolluuttiioonn NNIIRRCCaamm iimmaaggeess ooff SSNN 11998877AA,, wwhhiicchh aatt aa ddiissttaannccee ooff 5500 kkppcc iiss tthhee nneeaarreesstt SSNN eexxpplloossiioonn ddeetteecctteedd iinn
tthhee llaasstt 440000 yyeeaarrss.. SSiinnccee tthhee eexxpplloossiioonn,, tthhee ffaasstteesstt ppaarrtt ooff tthhee bbllaasstt wwaavvee hhaass oovveerrttaakkeenn tthhee cciirrccuummsstteellllaarr rriinngg,, wwhhiicchh ccoonnssiissttss ooff mmaatteerriiaall eexxppeelllleedd ffrroomm tthhee pprrooggeenniittoorr
ssttaarr wwhheenn iitt wwaass iinn aa rreedd--ssuuppeerrggiiaanntt pphhaassee aabboouutt 2200,,000000 yyeeaarrss aaggoo.. DDeeeepp NNIIRRCCaamm iimmaaggeess,, iinncclluuddiinngg wwiitthh tthhee [[FFee IIII]] 11..6644uumm fifilltteerr,, ccaann iiddeennttiiffyy ffoorr tthhee fifirrsstt ttiimmee tthhee
llooccaattiioonn  ooff  tthhee  ccuurrrreenntt  sshhoocckkeedd  rreeggiioonn  bbeeyyoonndd  SSNN  11998877AA’’ss  rriinngg..

TThhee bbllaasstt wwaavvee aanndd rreevveerrssee sshhoocckkss sshhaatttteerr aanndd ssppuutttteerr dduusstt ggrraaiinnss iinnttoo ssmmaalllleerr ffrraaggmmeennttss aanndd ccoolllliissiioonnaallllyy hheeaatt tthheemm ttoo hhiigghh tteemmppeerraattuurreess.. NNIIRRCCaamm wwiillll bbee tthhee aabbllee ttoo
ssppaattiiaallllyy rreessoollvvee hhoott dduusstt aanndd ppiinnppooiinntt tthhee hhoott dduusstt llooccaattiioonnss wwiitthh rreessppeecctt ttoo [[FFee IIII]]--ttrraacceedd sshhoocckkss.. SShhoocckk mmooddeellss iinncclluuddiinngg dduusstt ddeessttrruuccttiioonn wwiillll bbee uusseedd ttoo eevvaalluuaattee tthhee
eefffificciieennccyy  ooff  tthhee  rreeaall  ttiimmee  dduusstt  ddeessttrruuccttiioonn  bbyy  tthhee  SSNN  bbllaasstt  wwaavvee..

HH22 iimmaaggeess oobbttaaiinneedd wwiitthh NNIIRRCCaamm ccaann rreessoollvvee bbootthh tthhee ddiissttrriibbuuttiioonn aanndd eexxcciittaattiioonn ooff mmoolleeccuullaarr hhyyddrrooggeenn iinn tthhee iinnnneerr eejjeeccttaa.. TThheeyy ccaann ttrraaccee tthhee ppoossiitteedd mmiixxiinngg ooff tthhee
hhyyddrrooggeenn eennvveellooppee ddeeeepp iinnttoo tthhee eejjeeccttaa aatt tthhee ttiimmee ooff SSNN eexxpplloossiioonn,, tthheerreebbyy ccoonnssttrraaiinniinngg tthhee SSNN eexxpplloossiioonn mmooddeell,, wwhhiicchh pprreeddiiccttss mmiixxiinngg eefffificciieenncciieess tthhaatt ddeeppeenndd oonn tthhee
eexxpplloossiioonn  eenneerrggyy..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

DDeennnniiss  AAllpp  RRooyyaall  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  RRiicchhaarrdd  AArreennddtt  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaarryyllaanndd  BBaallttiimmoorree  CCoouunnttyy,,  MMiicchhaaeell  BBaarrllooww  UUnniivveerrssiittyy  CCoolllleeggee  LLoonnddoonn,,  PPaattrriiccee  BBoouucchheett  CCEEAA//DDSSMM//IIrrffuu//SSeerrvviiccee
dd''AAssttrroopphhyyssiiqquuee  --  LLaabboorraattooiirree  AAIIMM,,  DDaavviidd  BBuurrrroowwss  TThhee  PPeennnnssyyllvvaanniiaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy,,  MMaarrtthhaa  BBooyyeerr  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  JJoohhnn  DDaannzziiggeerr  IINNAAFF,,  OOsssseerrvvaattoorriioo  AAssttrroonnoommiiccoo  ddii
TTrriieessttee,,  PPhhiill  CCiiggaann  GGeeoorrggee  MMaassoonn  UUnniivveerrssiittyy,,  GGeeooffffrreeyy  CCllaayyttoonn  LLoouuiissiiaannaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy  aanndd  AA  &&  MM  CCoolllleeggee,,  JJaammeess  DDee  BBuuiizzeerr  NNAASSAA  AAmmeess  RReesseeaarrcchh  CCeenntteerr,,  IIllssee  DDee  LLoooozzee  UUnniivveerrssiitteeiitt  GGeenntt,,
GGuuiiddoo  DDee  MMaarrcchhii  EEuurrooppeeaann  SSppaaccee  AAggeennccyy  --  EESSTTEECC,,  EEllii  DDwweekk  NNAASSAA  GGooddddaarrdd  SSppaaccee  FFlliigghhtt  CCeenntteerr,,  OOrrii  FFooxx  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  CCllaaeess  FFrraannssssoonn  SSttoocckkhhoollmm  UUnniivveerrssiittyy,,  CChhrriissttaa  GGaallll
UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCooppeennhhaaggeenn,,  NNiieellss  BBoohhrr  IInnssttiittuuttee,,  HHaalleeyy  GGoommeezz  CCaarrddiiffff  UUnniivveerrssiittyy,,  RReemmyy  IInnddeebbeettoouuww  TThhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  VViirrggiinniiaa,,  TTuuoommaass  KKaannggaass  KKTTHH  RRooyyaall  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  FFlloorriiaann
KKiirrcchhsscchhllaaggeerr  UUnniivveerrssiittyy  CCoolllleeggee  LLoonnddoonn,,  JJoosseefifinn  LLaarrssssoonn  RRooyyaall  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  PPeetteerr  LLuunnddqqvviisstt  SSttoocckkhhoollmm  UUnniivveerrssiittyy,,  MMaarrggaarreett  MMeeiixxnneerr  UUnniivveerrssiittiieess  SSppaaccee  RReesseeaarrcchh  AAssssoocciiaattiioonn,,
DDaann  MMiilliissaavvlljjeevviicc  PPuurrdduuee  UUnniivveerrssiittyy,,  MMaassaaaakkii  OOttssuukkaa  KKyyoottoo  UUnniivveerrssiittyy,,  SSaannggwwooookk  PPaarrkk  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  aatt  AArrlliinnggttoonn,,  AArraavviinndd  PPaazzhhaayyaatthh  RRaavvii  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  aatt  AArrlliinnggttoonn,,  FFeelliixx
PPrriieessttlleeyy  CCaarrddiiffff  UUnniivveerrssiittyy,,  AArrmmiinn  RReesstt  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  RRoobbeerrtt  KKiirrsshhnneerr  HHaarrvvaarrdd  UUnniivveerrssiittyy,,  NNaatthhaann  SSmmiitthh  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,  FFrraannzziisskkaa  SScchhmmiiddtt  UUnniivveerrssiittyy  CCoolllleeggee
LLoonnddoonn,,  JJaassoonn  SSppyyrroommiilliioo  EEuurrooppeeaann  SSoouutthheerrnn  OObbsseerrvvaattoorryy  --  GGeerrmmaannyy,,  TTeeaa  TTeemmiimm  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  LLiiffaann  WWaanngg  TTeexxaass  AA  &&  MM  UUnniivveerrssiittyy,,  DDaarraacchh  WWaattssoonn  UUnniivveerrssiittyy  ooff
CCooppeennhhaaggeenn,,  NNiieellss  BBoohhrr  IInnssttiittuuttee,,  RRooggeerr  WWeessssoonn  UUnniivveerrssiittyy  CCoolllleeggee  LLoonnddoonn  ((UUCCLL)),,  JJ..  WWhheeeelleerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  aatt  AAuussttiinn,,  CChhiicckk  WWooooddwwaarrdd  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMiinnnneessoottaa  --  TTwwiinn  CCiittiieess

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
LLaarrggee  SSccaallee  SSttrruuccttuurree  ooff  tthhee  UUnniivveerrssee

IIDD:: 0011772277
CCOOSSMMOOSS--WWeebbbb::  TThhee  WWeebbbb  CCoossmmiicc  OOrriiggiinnss  SSuurrvveeyy

JJeeyyhhaann KKaarrttaalltteeppee

RRoocchheesstteerr  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy

WWee pprrooppoossee tthhee CCOOSSMMOOSS--WWeebbbb SSuurrvveeyy,, aann aammbbiittiioouuss ttrreeaassuurryy pprrooggrraamm ttoo mmaapp aa ccoonnttiigguuoouuss 00..66 ddeegg^̂22 aarreeaa wwiitthh ddeeeepp NNIIRRCCaamm iimmaaggiinngg iinn 44 fifilltteerrss aanndd aa 00..22 ddeegg^̂22 ddeeeepp
MMIIRRII  ssuurrvveeyy  iinn  ppaarraalllleell..  CCOOSSMMOOSS--WWeebbbb  wwiillll  aaccccoommpplliisshh  tthhee  ffoolllloowwiinngg  sscciieennccee  ggooaallss  tthhaatt  ssiimmppllyy  ccaannnnoott  bbee  ddoonnee  wwiitthh  aannyy  ootthheerr  eexxiissttiinngg  oorr  ccuurrrreennttllyy  ppllaannnneedd  ssuurrvveeyy::  

II)) rreevvoolluuttiioonniizzee oouurr uunnddeerrssttaannddiinngg ooff rreeiioonniizzaattiioonn''ss ssppaattiiaall ddiissttrriibbuuttiioonn,, eennvviirroonnmmeennttss,, aanndd ddrriivveerrss aatt eeaarrllyy ssttaaggeess bbyy ppiioonneeeerriinngg tthhee ddeetteeccttiioonn ooff tthhoouussaannddss ooff ggaallaaxxiieess iinn
tthhee  eeppoocchh  ooff  rreeiioonniizzaattiioonn  ((EEooRR,,  zz==66--1111)),,  

IIII)) iiddeennttiiffyy hhuunnddrreeddss ooff tthhee rraarreesstt qquuiieesscceenntt ggaallaaxxiieess iinn tthhee fifirrsstt 22 GGyyrr ((zz >> 44)) ttoo ppllaaccee ssttrriinnggeenntt ccoonnssttrraaiinnttss oonn tthhee ffoorrmmaattiioonn ooff tthhee UUnniivveerrssee’’ss mmoosstt mmaassssiivvee
((MM**>>1100^̂1100MMssuunn))  ggaallaaxxiieess,,  aanndd

IIIIII))  ddiirreeccttllyy  mmeeaassuurree  tthhee  eevvoolluuttiioonn  ooff  tthhee  sstteellllaarr  mmaassss  ttoo  hhaalloo  mmaassss  rreellaattiioonn  ((SSMMHHRR))  oouutt  ttoo  zz~~22..55  aanndd  iittss  vvaarriiaannccee  wwiitthh  ggaallaaxxiieess''  ssttaarr  ffoorrmmaattiioonn  hhiissttoorriieess  aanndd  mmoorrpphhoollooggiieess..  

CCOOSSMMOOSS--WWeebbbb iiss ddeessiiggnneedd ttoo lleeaavvee nnoo ssttoonnee uunnttuurrnneedd ffoorr ddeeeepp,, wwiiddee eexxttrraaggaallaaccttiicc ssuurrvveeyyss –– eelliimmiinnaattiinngg ccoossmmiicc vvaarriiaannccee aanndd rreessuullttiinngg iinn aann oorrddeerr ooff mmaaggnniittuuddee mmoorree
eeaarrllyy UUnniivveerrssee ggaallaaxxiieess tthhaann aallll ootthheerr HHuubbbbllee++WWeebbbb ssuurrvveeyyss ccoommbbiinneedd,, tthhuuss ssiiggnniifificcaannttllyy ccoonnssttrraaiinniinngg tthhee sshhaappee ooff tthhee bbrriigghhtt eenndd ooff tthhee UUVV lluummiinnoossiittyy ffuunnccttiioonn aanndd
mmaappppiinngg tthhee eeaarrllyy ccoossmmiicc wweebb.. IItt wwiillll bbee tthhee pprriimmaarryy lleeggaaccyy ddaattaasseett ffrroomm WWeebbbb ffoorr tthhee eexxttrraaggaallaaccttiicc ccoommmmuunniittyy bbyy pprroovviiddiinngg qquuiicckk ppuubblliicc rreelleeaasseess ooff mmuullttii--bbaanndd,, hhiigghh--
rreessoolluuttiioonn nneeaarr--IIRR iimmaaggiinngg ooff hhaallff aa mmiilllliioonn ggaallaaxxiieess ((aanndd aann uunnpprreecceeddeenntteedd 3322,,000000 iinn tthhee mmiidd--IIRR)) tthhuuss eennaabblliinngg iinnnnuummeerraabbllee lleeggaaccyy sscciieennccee pprroojjeeccttss.. CCoonndduuccttiinngg tthhiiss nneexxtt
lleevveell  aammbbiittiioouuss  ssuurrvveeyy  nnooww  iiss  ccrruucciiaall  ggiivveenn  tthhee  fifinniittee  lliiffeettiimmee  ooff  WWeebbbb  aanndd  tthhee  nneeeedd  ttoo  ppllaann  sswwiifftt  ffoollllooww--uupp  ooff  iittss  uunniiqquuee  ddiissccoovveerriieess..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

CCaaiittlliinn  CCaasseeyy  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  aatt  AAuussttiinn,,  MMiiccaaeellaa  BBaagglleeyy  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  aatt  AAuussttiinn,,  AAnnggeellaa  BBoonnggiioorrnnoo  IINNAAFF,,  OOsssseerrvvaattoorriioo  AAssttrroonnoommiiccoo  ddii  RRoommaa,,  PPeetteerr  CCaappaakk  CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff
TTeecchhnnoollooggyy,,  JJaaccllyynn  CChhaammppaaggnnee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  aatt  AAuussttiinn,,  KKeevviinn  CCooookkee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  KKaannssaass,,  OOlliivviiaa  CCooooppeerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  aatt  AAuussttiinn,,  BBeehhnnaamm  DDaarrvviisshh  CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff
TTeecchhnnoollooggyy,,  IIaarryy  DDaavviiddzzoonn  CCoossmmiicc  DDaawwnn  CCeenntteerr,,  NNiieellss  BBoohhrr  IInnssttiittuuttee,,  PPaattrriicckk  DDrreeww  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  aatt  AAuussttiinn,,  NNiiccoollee  DDrraakkooss  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa,,  SSaannttaa  CCrruuzz,,  CChhrriissttoopphheerr  HHaayywwaarrdd
SSiimmoonnss  FFoouunnddaattiioonn  CCeenntteerr  ffoorr  CCoommppuuttaattiioonnaall  AAssttrroopphhyyssiiccss,,  AAnnddrreeaass  FFaaiisssstt  CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  SStteevveenn  FFiinnkkeellsstteeiinn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  aatt  AAuussttiinn,,  SShhoouubbaanneehh  HHeemmmmaattii
CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  MMiicchhaaeellaa  HHiirrsscchhmmaannnn  DDAARRKK,,  NNiieellss  BBoohhrr  IInnssttiittuuttee,,  UU..  ooff  CCooppeennhhaaggeenn,,  OOlliivviieerr  IIllbbeerrtt  LLaabboorraattooiirree  dd''AAssttrroopphhyyssiiqquuee  ddee  MMaarrsseeiillllee,,  KKnnuudd  JJaahhnnkkee  MMaaxx--PPllaanncckk--
IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroonnoommiiee,,  HHeeiiddeellbbeerrgg,,  AAnnttoonn  KKooeekkeemmooeerr  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  DDaaiizzhhoonngg  LLiiuu  MMaaxx  PPllaanncckk  IInnssttiittuuttee  ffoorr  EExxttrraatteerrrreessttrriiaall  PPhhyyssiiccss,,  AArriiaannnnaa  LLoonngg  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa
--  IIrrvviinnee,,  GGeeoorrggiiooss  MMaaggddiiss  TTeecchhnniiccaall  UUnniivveerrssiittyy  ooff  DDeennmmaarrkk--DDTTUU  SSppaaccee,,  CCllaauuddiiaa  MMaarraassttoonn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPoorrttssmmoouutthh,,  CCrryyssttaall  MMaarrttiinn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  BBaarrbbaarraa,,  SSiinnccllaaiirree  MMaannnniinngg
UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  aatt  AAuussttiinn,,  RRiicchhaarrdd  MMaasssseeyy  DDuurrhhaamm  UUnniivv..,,  JJaaccqquueelliinnee  MMccCClleeaarryy  BBrroowwnn  UUnniivveerrssiittyy,,  HHeennrryy  MMccCCrraacckkeenn  CCNNRRSS,,  IInnssttiittuutt  dd''AAssttrroopphhyyssiiqquuee  ddee  PPaarriiss,,  HHoooosshhaanngg  NNaayyyyeerrii  UUnniivveerrssiittyy
ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  IIrrvviinnee,,  AAllvviioo  RReennzziinnii  OOsssseerrvvaattoorriioo  AAssttrroonnoommiiccoo  ddii  PPaaddoovvaa,,  JJaassoonn  RRhhooddeess  JJeett  PPrrooppuullssiioonn  LLaabboorraattoorryy,,  RR..  RRiicchh  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  LLooss  AAnnggeelleess,,  BBrraanntt  RRoobbeerrttssoonn  UUnniivveerrssiittyy  ooff
CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  CCrruuzz,,  CCaaiittlliinn  RRoossee  RRoocchheesstteerr  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  DDaavviidd  SSaannddeerrss  UUnniivveerrssiittyy  ooff  HHaawwaaiiii,,  CCllaauuddiiaa  SSccaarrllaattaa  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMiinnnneessoottaa  --  TTwwiinn  CCiittiieess,,  NNiicchhoollaass  SSccoovviillllee  CCaalliiffoorrnniiaa
IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  KKaarrttiikk  SShheetthh  NNAASSAA  HHeeaaddqquuaarrtteerrss,,  JJoohhnn  SSiillvveerrmmaann  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTookkyyoo,,  MMaarrttiinn  SSppaarrrree  UUnniivveerrssiittaatt  PPoottssddaamm,,  MMaarrgghheerriittaa  TTaalliiaa  UUnniivveerrssiittaa  ddii  BBoollooggnnaa,,  SSuunnee  TToofftt
UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCooppeennhhaaggeenn,,  NNiieellss  BBoohhrr  IInnssttiittuuttee,,  BBeennnnyy  TTrraakkhhtteennbbrroott  TTeell  AAvviivv  UUnniivveerrssiittyy,,  EElleennii  VVaarrddoouullaakkii  MMaaxx  PPllaanncckk  IInnssttiittuuttee  ffoorr  RRaaddiioo  AAssttrroonnoommyy,,  BBrriittttaannyy  VVaannddeerrhhooooff  RRoocchheesstteerr  IInnssttiittuuttee
ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  KKaatthheerriinnee  WWhhiittaakkeerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaassssaacchhuusseettttss  --  AAmmhheerrsstt,,  SStteepphheenn  WWiillkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy  ooff  SSuusssseexx,,  JJoorrggee  ZZaavvaallaa  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  aatt  AAuussttiinn

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
EExxooppllaanneettss  aanndd  EExxooppllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 0011772299
AA  NNIIRRSSppeecc  PPhhaassee  CCuurrvvee  ffoorr  tthhee  uullttrraahhoott  JJuuppiitteerr  WWAASSPP--112211bb

TThhoommaass MMiikkaall--EEvvaannss

MMaassssaacchhuusseettttss  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy

JJWWSSTT oobbsseerrvvaattiioonnss ooff hhoott JJuuppiitteerrss pprroommiissee ttoo bbee ssppeeccttaaccuullaarr.. WWee pprrooppoossee aa 33--55 mmiiccrroonn NNIIRRSSppeecc pphhaassee ccuurrvvee ffoorr oonnee ooff tthhee mmoosstt oouuttssttaannddiinngg ssuucchh ttaarrggeettss:: WWAASSPP--112211bb..
WWhheenn oouurr NNIIRRSSppeecc pphhaassee ccuurrvvee iiss ccoommbbiinneedd wwiitthh aa NNIIRRIISSSS GGTTOO pphhaassee ccuurrvvee,, iitt wwiillll bbee tthhee rriicchheesstt ddaattaasseett yyeett aaccqquuiirreedd ffoorr aann eexxooppllaanneett aattmmoosspphheerree.. FFoorr tthhee fifirrsstt ttiimmee,,
wwee wwiillll mmeeaassuurree aann eexxooppllaanneett ssppeeccttrruumm aaccrroossss tthhee ffuullll 00..88--55 mmiiccrroonn wwaavveelleennggtthh rraannggee aatt aallll 336600 ddeeggrreeeess ooff cciirrccuummppllaanneettaarryy vviieewwiinngg aanngglleess.. TThhiiss wwiillll uunnlloocckk aa wweeaalltthh ooff
ddeettaaiill oonn tthhee 33DD aattmmoosspphheerriicc pphhyyssiiccss aanndd cchheemmiissttrryy,, uunnaattttaaiinnaabbllee bbyy iissoollaatteedd ttrraannssiittss aanndd eecclliippsseess.. WWee wwiillll ttrraacckk hhooww HH22OO aanndd CCOO aabbuunnddaanncceess vvaarryy wwiitthh lloonnggiittuuddee,,
rroobbuussttllyy ddeetteerrmmiinniinngg tthhee aattmmoosspphheerree’’ss bbuullkk CC//OO rraattiioo aanndd ttiigghhttllyy ccoonnssttrraaiinniinngg tthhee rroollee ooff mmoolleeccuullaarr tthheerrmmaall ddiissssoocciiaattiioonn.. TThhiiss ccaannnnoott bbee aacchhiieevveedd wwiitthhoouutt NNIIRRSSppeecc,, aass
NNIIRRIISSSS wwiillll bbee rreellaattiivveellyy iinnsseennssiittiivvee ttoo ccaarrbboonn--bbeeaarriinngg ssppeecciieess.. MMeeaassuurreedd vvaarriiaattiioonnss ooff HH22OO aanndd CCOO ssppeeccttrraall bbaannddss wwiillll aallssoo ggiivvee aa lloonnggiittuuddiinnaall mmaapp ooff tthhee aattmmoosspphheerree’’ss
vveerrttiiccaall tthheerrmmaall ssttrruuccttuurree,, rreevveeaalliinngg iinn uunnpprreecceeddeenntteedd ddeettaaiill tthhee ddrraammaattiicc ttrraannssiittiioonn ffrroomm aa ddaayyssiiddee tthheerrmmaall iinnvveerrssiioonn ttoo aa nniigghhttssiiddee tthhaatt ccoooollss wwiitthh aallttiittuuddee.. CCoommbbiinneedd
wwiitthh eexxiissttiinngg ooppttiiccaall ddaattaa,, tthhiiss wwiillll aallllooww tthhee gglloobbaall bbaallaannccee bbeettwweeeenn aabbssoorrbbeedd sshhoorrttwwaavvee rraaddiiaattiioonn aanndd rree--eemmiitttteedd lloonnggwwaavvee rraaddiiaattiioonn ttoo bbee ddeetteerrmmiinneedd eemmppiirriiccaallllyy..
DDyynnaammiiccss ppllaayy aa ccrruucciiaall rroollee iinn tthhiiss ssttoorryy,, aanndd oouurr NNIIRRSSppeecc pphhaassee ccuurrvvee wwiillll pprroobbee wwiinndd ssppeeeeddss aass aa ffuunnccttiioonn ooff pprreessssuurree,, aass wweellll aass tthhee oovveerraallll eefffificciieennccyy ooff ddaayy--nniigghhtt
aaddvveeccttiivvee hheeaatt ttrraannssppoorrtt.. CCoommbbiinniinngg oouurr NNIIRRSSppeecc pphhaassee ccuurrvvee wwiitthh tthhoossee mmeeaassuurreedd bbyy NNIIRRIISSSS aanndd TTEESSSS wwiillll aallssoo pprroovviiddee tthhee mmoosstt pprreecciissee mmeeaassuurreemmeenntt ooff aa ppllaanneettaarryy
BBoonndd  aallbbeeddoo  oouuttssiiddee  tthhee  ssoollaarr  ssyysstteemm..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

TTiiffffaannyy  KKaattaarriiaa  JJeett  PPrrooppuullssiioonn  LLaabboorraattoorryy,,  DDaavviidd  SSiinngg  TThhee  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy,,  JJoosshhuuaa  LLootthhrriinnggeerr  TThhee  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy,,  JJaayyeesshh  GGooyyaall  CCoorrnneellll  UUnniivveerrssiittyy,,  NNiikkoollee  LLeewwiiss  CCoorrnneellll
UUnniivveerrssiittyy,,  JJooaannnnaa  BBaarrssttooww  OOppeenn  UUnniivveerrssiittyy,,  NNaatthhaann  MMaayynnee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  EExxeetteerr,,  HHaannnnaahh  WWaakkeeffoorrdd  UUnniivveerrssiittyy  ooff  BBrriissttooll,,  MMaarrkk  MMaarrlleeyy  NNAASSAA  AAmmeess  RReesseeaarrcchh  CCeenntteerr

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SSoollaarr  SSyysstteemm  AAssttrroonnoommyy

IIDD:: 0011773311
VVaarriiaabbiilliittyy  aanndd  AAbbuunnddaannccee  ooff  HHyyddrraattiioonn  oonn  MM--TTyyppee  AAsstteerrooiidd  ((1166))  PPssyycchhee::  TThhee  sseeaarrcchh  ffoorr  wwaatteerr  oonn  tthhee  llaarrggeesstt  mmeettaalllliicc  aasstteerrooiidd

SStteepphhaanniiee JJaarrmmaakk

SSoouutthhwweesstt  RReesseeaarrcchh  IInnssttiittuuttee

OOuurr ccuurrrreenntt uunnddeerrssttaannddiinngg ooff SSoollaarr SSyysstteemm eevvoolluuttiioonn hhiinnggeess oonn iinntteerrpprreettiinngg tthhee hhiissttoorryy ooff tthhee aasstteerrooiiddss.. MM--ttyyppee aasstteerrooiiddss iinn ppaarrttiiccuullaarr ppootteennttiiaallllyy rreepprreesseenntt tthhee eexxppoosseedd
ccoorreess ooff ddiiffffeerreennttiiaatteedd ppllaanneetteessiimmaallss,, bbuutt tthheerree iiss iinnssuufffificciieenntt ddaattaa ttoo ccllaaiimm wwiitthh cceerrttaaiinnttyy tthhaatt tthheessee aasstteerrooiiddss aarree ppuurreellyy mmeettaalllliicc.. PPrreevviioouuss ddeetteeccttiioonnss ooff hhyyddrraattiioonn aanndd
pphhyylllloossiilliiccaatteess oonn tthheeiirr ssuurrffaacceess ffuurrtthheerr ccoommpplliiccaattee tthhee aassssuummeedd ccoommppoossiittiioonn ooff tthheessee aasstteerrooiiddss.. WWee pprrooppoossee ttoo oobbsseerrvvee ((1166)) PPssyycchhee,, tthhee pprroottoottyyppiiccaall MM--ttyyppee aasstteerrooiidd
aanndd ttaarrggeett ooff tthhee uuppccoommiinngg NNAASSAA DDiissccoovveerryy mmiissssiioonn ''PPssyycchhee'',, ttoo qquuaannttiiffyy tthhee aammoouunntt aanndd vvaarriiaabbiilliittyy ooff hhyyddrraattiioonn pprreesseenntt oonn ((1166)) PPssyycchhee''ss ssuurrffaaccee aanndd ttoo
uunnaammbbiigguuoouussllyy ddeetteerrmmiinnee iiff tthhee hhyyddrraattiioonn iiss aa rreessuulltt ooff hhyyddrrooxxyyll oorr wwaatteerr mmoolleeccuulleess.. OOuurr pprrooggrraamm wwiillll oobbttaaiinn hhiigghh SSNNRR,, hhiigghh ssppeeccttrraall rreessoolluuttiioonn,, nneeaarr ttoo mmiidd--IIRR ssppeeccttrraa ooff
((1166)) PPssyycchhee ttoo ddeetteecctt aanndd ccoonntteemmppoorraanneeoouussllyy oobbsseerrvvee tthhee eennttiirree 33--mmiiccrroonn aanndd 66--mmiiccrroonn aabbssoorrppttiioonn aanndd eemmiissssiioonn bbaannddss aattttrriibbuutteedd ttoo hhyyddrrooxxyyll aanndd//oorr wwaatteerr,, ppootteennttiiaallllyy
uunniiqquueellyy iiddeennttiiffyyiinngg wwaatteerr ffoorr tthhee fifirrsstt ttiimmee.. WWee pprrooppoossee ttoo oobbsseerrvvee ((1166)) PPssyycchhee wwiitthh aa ttoottaall ooff ttwwoo vviissiittss uussiinngg tthhee NNIIRRSSppeecc IInntteeggrraall FFiieelldd UUnniitt aanndd MMIIRRII MMeeddiiuumm
RReessoolluuttiioonn SSppeeccttrroossccooppyy iinnssttrruummeennttss ttoo oobbttaaiinn ssppeeccttrraa ffrroomm ttwwoo,, ddiissttiinncctt hheemmiisspphheerriiccaall rreeggiioonnss aanndd tthheerreebbyy mmeeaassuurree aannyy gglloobbaall vvaarriiaabbiilliittyy ooff tthhee hhyyddrraattiioonn ffeeaattuurreess..
JJWWSSTT’’ss uunniiqquuee ccaappaabbiilliittyy ttoo mmeeaassuurree tthhee eennttiirree 33 aanndd 66--mmiiccrroonn bbaannddss oonn tthhee llaarrggeesstt MM--ttyyppee aasstteerrooiidd wwiillll uunnaammbbiigguuoouussllyy iiddeennttiiffyy tthhee pprreesseennccee ooff wwaatteerr oorr hhyyddrrooxxyyll oonn
((1166)) PPssyycchhee,, ccoonnssttrraaiinniinngg ((1166)) PPssyycchhee’’ss ssuurrffaaccee ccoommppoossiittiioonn aanndd iimmppaacctt hhiissttoorryy,, pprroovviiddiinngg ccrriittiiccaall ccoonntteexxtt ffoorr tthhee uuppccoommiinngg ''PPssyycchhee'' mmiissssiioonn aanndd iinntteerrpprreettaattiioonnss ooff
hhyyddrraattiioonn  ffeeaattuurreess  oobbsseerrvveedd  oonn  aasstteerrooiiddss..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

TTrraaccyy  BBeecckkeerr  SSoouutthhwweesstt  RReesseeaarrcchh  IInnssttiittuuttee,,  ZZooee  LLaannddssmmaann  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCeennttrraall  FFlloorriiddaa,,  KKuurrtt  RReetthheerrffoorrdd  SSoouutthhwweesstt  RReesseeaarrcchh  IInnssttiittuuttee,,  CChhiicckk  WWooooddwwaarrdd  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMiinnnneessoottaa  --  TTwwiinn
CCiittiieess,,  MMaaggggiiee  MMccAAddaamm  NNoorrtthheerrnn  AArriizzoonnaa  UUnniivveerrssiittyy,,  AAZZ,,  AAnnddrreeww  RRiivvkkiinn  TThhee  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy  AApppplliieedd  PPhhyyssiiccss  LLaabboorraattoorryy,,  LLiinnddaa  EEllkkiinnss--TTaannttoonn  AArriizzoonnaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy,,  CCaasseeyy
HHoonnnniibbaallll  NNAASSAA  GGooddddaarrdd  SSppaaccee  FFlliigghhtt  CCeenntteerr

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess

IIDD:: 0011774400
HH--ddrroopp  ggaallaaxxiieess::  `̀`̀RRoosseettttaa  SSttoonneess''''  aatt  zz~~1133  ffoorr  ggaallaaxxyy  ffoorrmmaattiioonn  ssttuuddiieess

YYuuiicchhii HHaarriikkaannee

UUnniivveerrssiittyy  CCoolllleeggee  LLoonnddoonn

WWee pprrooppoossee NNIIRRSSppeecc//PPRRIISSMM ssppeeccttrroossccooppyy ttoo ccoonnfifirrmm tthhee LLyymmaann bbrreeaakk iinn sseeccuurree ccaannddiiddaatteess ooff lluummiinnoouuss LLyymmaann bbrreeaakk ggaallaaxxiieess aatt zz~~1133.. TThheessee ggaallaaxxiieess wweerree ffoouunndd iinn aann
HH--bbaanndd ddrrooppoouutt sseelleeccttiioonn ttoo sseeaarrcchh ffoorr uunnpprreecceeddeenntteeddllyy hhiigghh--zz oobbjjeeccttss aatt zz>>1122 iinn tthhee 22..33 ddeegg22 nneeaarr--iinnffrraarreedd ddeeeepp iimmaaggiinngg ddaattaa iinn tthhee CCOOSSMMOOSS aanndd UUDDSS fifieellddss.. AAfftteerr
ccaarreeffuull eexxaammiinnaattiioonn ooff nnoonn--ddeetteeccttiioonnss iinn tthhee ddeeeepp ooppttiiccaall ttoo HH--bbaanndd iimmaaggeess aass wweellll aass tthhee flflaatt ssppeeccttrruumm ffrroomm KK--bbaanndd ttoo SSppiittzzeerr IIRRAACC [[33..66]] aanndd [[44..55]]--bbaannddss,, oonnllyy tthhrreeee
ccaannddiiddaatteess rreemmaaiinn.. TThhee aabbssoolluuttee mmaaggnniittuuddeess ooff tthheessee oobbjjeeccttss aarree ttyyppiiccaallllyy --2233..44 aanndd tthhee pphhoottoommeettrriicc rreeddsshhiiffttss aarree eessttiimmaatteedd ttoo bbee zz>>1122.. AAnn AALLMMAA pprrooggrraamm ttaarrggeettiinngg
oonnee ooff tthhee ccaannddiiddaatteess sshhoowwss aa tteennttaattiivvee [[OOIIIIII]]8888uumm eemmiissssiioonn lliinnee aatt zz==1133..33.. TThhee lliinnee flfluuxx iiss aatt tthhee lloowweerr eeddggee ooff tthhee eexxppeeccttaattiioonn,, iimmppllyyiinngg tthhaatt tthhiiss ggaallaaxxyy iiss aa vveerryy llooww--
mmeettaall ssyysstteemm bbeeffoorree cchheemmiiccaall eennrriicchhmmeenntt bbeeggiinnss.. AA ssuucccceessssffuull ddeetteeccttiioonn ooff tthhee LLyymmaann bbrreeaakk ffrroomm aatt lleeaasstt oonnee oobbjjeecctt aammoonngg tthheemm wwiillll yyiieelldd tthhee nneeww rreeddsshhiifftt rreeccoorrdd ffaarr
ffrroomm tthhee ccuurrrreenntt oonneess aatt zz==99..11 aanndd zz==1111..11,, aanndd ddeemmoonnssttrraattee tthhee JJWWSSTT ccaappaabbiilliittyy ffoorr ccoonnfifirrmmiinngg ggaallaaxxiieess aatt zz>>1122.. TThheessee zz~~1133 ggaallaaxxiieess aarree lluummiinnoouuss eennoouugghh ttoo bbee
ffoolllloowweedd--uupp  wwiitthh  hhiigghheerr  ssppeeccttrraall  rreessoolluuttiioonn  mmooddeess  aanndd  wwiillll  bbee  `̀`̀RRoosseettttaa  SSttoonneess''''  ffoorr  ggaallaaxxyy  ffoorrmmaattiioonn  ssttuuddiieess,,  oonnccee  tthheeiirr  rreeddsshhiiffttss  aarree  ddeetteerrmmiinneedd..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

AAkkiioo  IInnoouuee  WWaasseeddaa  UUnniivveerrssiittyy,,  YYoosshhiinnoobbuu  FFuuddaammoottoo  WWaasseeddaa  UUnniivveerrssiittyy,,  TTaakkuuyyaa  HHaasshhiimmoottoo  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTssuukkuubbaa,,  HHiirroosshhii  MMaattssuuoo  NNaattiioonnaall  AAssttrroonnoommiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy  ooff  JJaappaann  ((NNAAOOJJ)),,
YYooiicchhii  TTaammuurraa  NNaaggooyyaa  UUnniivveerrssiittyy,,  SSaattoosshhii  YYaammaannaakkaa  WWaasseeddaa  UUnniivveerrssiittyy

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss

5511 33//1199//22002211



JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss  aanndd  SStteellllaarr  TTyyppeess

IIDD:: 0011774411
SSoolliidd--ssttaattee  wwaatteerr  iinnssiiddee  tthhee  ssnnoowwlliinnee  iinn  ppllaanneett--ffoorrmmiinngg  ddiisskkss::  eexxpplloorriinngg  tthhee  oorriiggiinn  ooff  wwaatteerr  oonn  tteerrrreessttrriiaall  ppllaanneettss

AAlleexxeeyy PPoottaappoovv

MMaaxx  PPllaanncckk  IInnssttiittuuttee  ffoorr  AAssttrroonnoommyy

TThhee iimmppoorrttaannccee ooff wwaatteerr iinn oouurr eevveerryyddaayy lliiffee aass wweellll aass iinn bbiioocchheemmiiccaall pprroocceesssseess oonn EEaarrtthh iiss uunnddeenniiaabbllee.. WWaatteerr iiss aallssoo oonnee ooff tthhee mmaaiinn mmoolleeccuullaarr ssppeecciieess iinn ddiiffffeerreenntt
aassttrroopphhyyssiiccaall eennvviirroonnmmeennttss,, ssuucchh aass pprreesstteellllaarr ccoorreess,, pprroottoosstteellllaarr eennvveellooppeess,, ppllaanneett--ffoorrmmiinngg ddiisskkss,, aanndd ppllaanneettaarryy aattmmoosspphheerreess,, aanndd iitt iiss eevviiddeennttllyy rreeqquuiirreedd ffoorr tthhee
ffoorrmmaattiioonn ooff lliiffee aass wwee kknnooww iitt.. UUnnddeerrssttaannddiinngg tthhee rroollee ooff wwaatteerr iinn ppllaanneett ffoorrmmaattiioonn aanndd tthhee cchheemmiissttrryy ooff pprroottooppllaanneettaarryy ddiisskkss aanndd iittss ddeelliivveerryy ttoo rroocckkyy ppllaanneettss iiss aa kkeeyy
rreeqquuiirreemmeenntt  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  aattmmoosspphheerriicc  ccoommppoossiittiioonn  ooff  ppllaanneettss  aanndd  tthhee  oorriiggiinnss  ooff  lliiffee  oonn  EEaarrtthh  aanndd,,  ppootteennttiiaallllyy,,  eexxttrraassoollaarr  ppllaanneettss..  
  
TThhee mmaaiinn ggooaall ooff oouurr pprrooppoossaall iiss ttoo uunnddeerrssttaanndd iiff wwaatteerr ccaann bbee pprreesseenntt iinn tthhee ssoolliidd ssttaattee iinnssiiddee tthhee ssnnoowwlliinnee iinn ppllaanneett--ffoorrmmiinngg ddiisskkss.. VVeerryy rreecceenntt llaabboorraattoorryy eexxppeerriimmeennttss
iinnddiiccaattee tthhaatt wwaatteerr iiccee ccaann bbee ttrraappppeedd aass ppaarrtt ooff aa ssiilliiccaattee//iiccee ccoommppoouunndd aanndd tthhuuss ssuurrvviivvee iinn ssoolliidd ffoorrmm bbeeyyoonndd tthhee ssuubblliimmaattiioonn tteemmppeerraattuurree.. AA ddeetteeccttiioonn ooff ttrraappppeedd
wwaatteerr aanndd aann eessttiimmaattiioonn ooff iittss aabbuunnddaannccee wwiillll rreeiinnffoorrccee tthhee wweett sscceennaarriioo ooff tthhee oorriiggiinn ooff wwaatteerr oonn EEaarrtthh aanndd tteerrrreessttrriiaall ppllaanneettss.. AA ddeetteeccttiioonn ooff ssiilliiccaattee ssppeeccttrraall bbaannddss wwiillll
aallllooww  uuss  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  ssiilliiccaattee//ttrraappppeedd  wwaatteerr  mmaassss  rraattiioo  aanndd  ttoo  eessttiimmaattee  tthhee  ppoossssiibbllee  aammoouunntt  ooff  wwaatteerr  iinn  bbuuiillddiinngg  bblloocckkss  ooff  tthhee  ppllaanneettss..  

AAnn aassssoocciiaatteedd ggooaall ooff tthhee pprrooppoossaall iiss ttoo sseeaarrcchh ffoorr mmiinnoorr bbaannddss ooff ccoommpplleexx oorrggaanniicc mmoolleeccuulleess aanndd oorrggaanniicc ccoommppoouunnddss ttoo rreevveeaall tthhee cchheemmiiccaall ccoommpplleexxiittyy ooff ppllaanneett--
ffoorrmmiinngg ddiisskkss.. TThheessee ccoommpplleexx ssppeecciieess mmaayy bbee pprreesseenntt ttooggeetthheerr wwiitthh ttrraappppeedd wwaatteerr iinn bbuuiillddiinngg bblloocckkss ooff rroocckkyy ppllaanneettss iinnssiiddee tthhee ssnnoowwlliinnee.. TThheeiirr ddeetteeccttiioonn wwiillll ccrriittiiccaallllyy
aaddvvaannccee  oouurr  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhee  oorriiggiinn  ooff  pprreebbiioottiicc  mmoolleeccuulleess  aanndd  lliiffee  oonn  EEaarrtthh..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

TThhoommaass  HHeennnniinngg  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroonnoommiiee,,  HHeeiiddeellbbeerrgg,,  JJeerrooeenn  BBoouuwwmmaann  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroonnoommiiee,,  HHeeiiddeellbbeerrgg,,  HHeennddrriikk  LLiinnzz  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroonnoommiiee,,
HHeeiiddeellbbeerrgg,,  HHeennrriikk  BBeeuutthheerr  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroonnoommiiee,,  HHeeiiddeellbbeerrgg,,  SSeebbaassttiiaann  WWoollff  UUnniivveerrssiittaatt  KKiieell,,  HHiirroosshhii  TTeerraaddaa  NNaattiioonnaall  AAssttrroonnoommiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy  ooff  JJaappaann  ((NNAAOOJJ))

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss  aanndd  SStteellllaarr  TTyyppeess

IIDD:: 0011774422
PPllaanneettaarryy  nneebbuullaa  NNGGCC  66330022  --  aa  tteessttbbeedd  ffoorr  dduusstt  ffoorrmmaattiioonn  aanndd  pprroocceessssiinngg  iinn  aa  ddeennssee  ttoorruuss  iirrrraaddiiaatteedd  bbyy  hhaarrsshh  UUVV  rraaddiiaattiioonn

MMiikkaakkoo MMaattssuuuurraa

CCaarrddiiffff  UUnniivveerrssiittyy

DDuusstt iiss aa kkeeyy iinnggrreeddiieenntt iinn ggaallaaxxiieess,, bbeeccaauussee iitt pprroovviiddeess ooppaacciittyy,, ppllaayyss aa kkeeyy rroollee iinn iinntteerrsstteellllaarr cchheemmiissttrryy,, aanndd iiss eesssseennttiiaall ffoorr tthhee ffoorrmmaattiioonn ooff ssttaarrss aanndd ((rroocckkyy)) ppllaanneettss..
EEvvoollvveedd AAssyymmppttoottiicc GGiiaanntt BBrraanncchh ((AAGGBB)) ssttaarrss aarree aann iimmppoorrttaanntt ssoouurrccee ooff ssttaarrdduusstt iinn ggaallaaxxiieess.. TThhee pprroocceessssiinngg ooff tthhiiss dduusstt iinn tthhee iinntteerrsstteellllaarr mmeeddiiuumm ((IISSMM)) ccaann bbee ttrraacceedd
bbyy ccoommppaarriinngg tthhee ccoommppoossiittiioonn ooff ssttaarrdduusstt ttoo tthhaatt ooff iinntteerrsstteellllaarr dduusstt.. FFoorr iinnssttaannccee,, tthhee ffrraaccttiioonn ooff ccrryyssttaalllliinnee ssiilliiccaattee dduusstt iinn ssttaarrbbuurrsstt ggaallaaxxiieess iiss uusseedd ttoo mmeeaassuurree tthhee
iinnppuutt ooff ffrreesshh ssttaarrdduusstt bbyy OO--rriicchh eevvoollvveedd ssttaarrss iinn tthhee IISSMM.. IItt iiss uunncclleeaarr hhoowweevveerr iinn wwhhaatt ffoorrmm ssttaarrdduusstt ffrroomm AAGGBB ssttaarrss eenntteerrss tthhee IISSMM.. TThhiiss iiss bbeeccaauussee:: ((11)) eevviiddeennccee iiss
aaccccuummuullaattiinngg tthhaatt tthheeiirr wwiinnddss hhaavvee ccoommpplleexx,, nnoonn--sspphheerriiccaall ssttrruuccttuurreess,, ssuucchh aass ddiisskkss//ttoorrii,, oofftteenn aassssoocciiaatteedd wwiitthh ((ssuubb--))sstteellllaarr ccoommppaanniioonnss;; aanndd ((22)) iitt iiss uunncclleeaarr hhooww ffrreesshhllyy
mmaaddee ssttaarrdduusstt iiss aaffffeecctteedd bbyy tthhee hhaarrsshh eennvviirroonnmmeenntt tthhaatt pprreevvaaiillss iinn ppllaanneettaarryy nneebbuullaaee ((PPNNee)),, wwhhoossee cceennttrraall ssttaarrss hhaavvee ffaasstt wwiinnddss aanndd eexxttrreemmee rraaddiiaattiioonn fifieellddss.. TThhee PPNN
NNGGCC66330022 ooffffeerrss aa uunniiqquuee llaabboorraattoorryy ttoo ssttuuddyy tthhee pphhyyssiiccaall aanndd cchheemmiiccaall pprroocceessssiinngg ooff aa ddeennssee dduussttyy mmoolleeccuullaarr ttoorruuss eejjeecctteedd bbyy aann AAGGBB ssttaarr,, wwhhiicchh iiss eexxppoosseedd ttoo tthhee
rraaddiiaattiioonn fifieelldd aanndd sstteellllaarr wwiinndd ooff tthhee hhootttteesstt ssttaarr kknnoowwnn iinn tthhee GGaallaaxxyy.. SSppaattiiaallllyy uunnrreessoollvveedd oobbsseerrvvaattiioonnss bbyy IISSOO hhaavvee rreevveeaalleedd aa ccoommpplleexx cchheemmiissttrryy,, sshhoowwiinngg eemmiissssiioonn
ffrroomm CC--rriicchh PPoollyyccyycclliicc AArroommaattiicc HHyyddrrooccaarrbboonnss ((PPAAHHss)) iinn aann OO--rriicchh cchheemmiissttrryy,, aass wweellll aass aa vveerryy pprrooffuussee cciirrccuummsstteellllaarr dduusstt mmiinneerraallooggyy.. SSppaattiiaallllyy rreessoollvveedd JJWWSSTT oobbsseerrvvaattiioonnss
wwiillll  aallllooww  uuss  ttoo  wwiittnneessss  hhooww  tthhee  AAGGBB  eejjeeccttaa  aarree  pprroocceesssseedd  iinn  tthhee  nneebbuullaarr  eennvviirroonnmmeenntt,,  aanndd  ttoo  eessttaabblliisshh  iinn  wwhhaatt  ffoorrmm  tthhee  ssoolliiddss  iinn  iittss  eejjeeccttaa  aarree  ddeelliivveerreedd  ttoo  tthhee  IISSMM..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

IIssaabbeell  AAlleemmaann  UUnniivveerrssiiddaaddee  ddee  IIttaajjuubbaa,,  MMiicchhaaeell  BBaarrllooww  UUnniivveerrssiittyy  CCoolllleeggee  LLoonnddoonn,,  JJeerroonniimmoo  BBeerrnnaarrdd--SSaallaass  AACCRRII--SSTT,,  JJoorriiss  BBlloommmmaaeerrtt  VVrriijjee  UUnniivveerrssiitteeiitt  BBrruusssseell,,  HHaarrrriieett  DDiinneerrsstteeiinn  UUnniivveerrssiittyy  ooff
TTeexxaass  aatt  AAuussttiinn,,  NNaaoommii  HHiirraannoo  AAccaaddeemmiiaa  SSiinniiccaa,,  IInnssttiittuuttee  ooff  AAssttrroonnoommyy  aanndd  AAssttrroopphhyyssiiccss,,  EErriicc  LLaaggaaddeecc  OObbsseerrvvaattooiirree  ddee  llaa  CCoottee  dd''AAzzuurr,,  OOlliivviiaa  JJoonneess  UUnniitteedd  KKiinnggddoomm  AAssttrroonnoommyy  TTeecchhnnoollooggyy
CCeennttrree,,  KKaayy  JJuussttttaannoonntt  CChhaallmmeerrss  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  KKaatthhlleeeenn  KKrraaeemmeerr  BBoossttoonn  CCoolllleeggee,,  FFrraanncciissccaa  KKeemmppeerr  EEuurrooppeeaann  SSoouutthheerrnn  OObbsseerrvvaattoorryy  --  GGeerrmmaannyy,,  FFrraannkk  MMoollsstteerr  LLeeiiddssee
iinnssttrruummeennttmmaakkeerrss  SScchhooooll,,  RRaagghhvveennddrraa  SSaahhaaii  JJeett  PPrrooppuullssiioonn  LLaabboorraattoorryy,,  EEllss  PPeeeetteerrss  TThhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  WWeesstteerrnn  OOnnttaarriioo,,  GGrreeggoorryy  SSllooaann  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  KKeevviinn  VVoollkk  SSppaaccee
TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee  --  CCSSAA,,  JJeerreemmyy  WWaallsshh  EEuurrooppeeaann  SSoouutthheerrnn  OObbsseerrvvaattoorryy  --  GGeerrmmaannyy,,  RReennss  WWaatteerrss  SSppaaccee  RReesseeaarrcchh  OOrrggaanniizzaattiioonn  NNeetthheerrllaannddss,,  RRooggeerr  WWeessssoonn  UUnniivveerrssiittyy  CCoolllleeggee
LLoonnddoonn  ((UUCCLL)),,  NNiicchhoollaass  WWrriigghhtt  KKeeeellee  UUnniivveerrssiittyy,,  AAllbbeerrtt  ZZiijjllssttrraa  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaanncchheesstteerr

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
EExxooppllaanneettss  aanndd  EExxooppllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 0011774433
CCoonnssttrraaiinniinngg  tthhee  AAttmmoosspphheerree  ooff  tthhee  TTeerrrreessttrriiaall  EExxooppllaanneett  GGll448866bb

MMeeggaann MMaannssfifieelldd

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CChhiiccaaggoo

JJWWSSTT wwiillll pprroovviiddee tthhee fifirrsstt ooppppoorrttuunniittyy ttoo sseeaarrcchh ffoorr ssiiggnnss ooff hhaabbiittaabbiilliittyy oonn tteerrrreessttrriiaall ppllaanneettss oorrbbiittiinngg MM ddwwaarrff ssttaarrss.. HHoowweevveerr,, iitt iiss ccuurrrreennttllyy uunnkknnoowwnn wwhheetthheerr ppllaanneettss
aarroouunndd MM ddwwaarrffss ccaann rreettaaiinn aattmmoosspphheerreess ggiivveenn tthhee rreellaattiivveellyy vviioolleenntt hhiissttoorryy ooff eexxttrreemmee UUVV iirrrraaddiiaattiioonn ffrroomm tthheeiirr hhoosstt ssttaarrss.. TThhee fifirrsstt sstteepp ttoo uunnddeerrssttaannddiinngg tthhee
hhaabbiittaabbiilliittyy ooff rroocckkyy ppllaanneettss iiss tthheerreeffoorree ttoo eessttaabblliisshh wwhheetthheerr MM ddwwaarrff tteerrrreessttrriiaall ppllaanneettss ccaann rreettaaiinn ssiiggnniifificcaanntt aattmmoosspphheerreess.. FFuurrtthheerrmmoorree,, tteerrrreessttrriiaall eexxooppllaanneettss wweellll iinnssiiddee
tthhee  iinnnneerr  eeddggee  ooff  tthhee  hhaabbiittaabbllee  zzoonnee  ooffffeerr  aa  cchhaannccee  ttoo  tteesstt  tthheeoorriieess  ooff  aattmmoosspphheerriicc  eevvoolluuttiioonn  iinn  aa  pprreevviioouussllyy  uunneexxpplloorreedd  rreeggiimmee..

WWee pprrooppoossee ttoo uussee MMIIRRII//LLRRSS sseeccoonnddaarryy eecclliippssee oobbsseerrvvaattiioonnss ttoo sseeaarrcchh ffoorr tthhee pprreesseennccee ooff aann aattmmoosspphheerree oonn tthhee tteerrrreessttrriiaall MM ddwwaarrff ppllaanneett GGll 448866bb ((TTOOII 11882277..0011)) aanndd
ttoo ccoonnssttrraaiinn iittss ccoommppoossiittiioonn.. GGll 448866bb iiss tthhee hhiigghheesstt ssiiggnnaall--ttoo--nnooiissee tteerrrreessttrriiaall ppllaanneett ffoorr tthheessee oobbsseerrvvaattiioonnss ootthheerr tthhaann LLHHSS 33884444bb,, wwhhiicchh hhaass bbeeeenn pprreevviioouussllyy oobbsseerrvveedd
wwiitthh SSppiittzzeerr aanndd ffoouunndd ttoo nnoott ppoosseessss aann aattmmoosspphheerree.. AAddddiittiioonnaallllyy,, GGll 448866bb hhaass lleessss tthhaann oonnee qquuaarrtteerr ooff tthhee iinntteeggrraatteedd XXUUVV flfluuxx ooff LLHHSS 33884444bb,, wwhhiicchh mmeeaannss iitt iiss mmuucchh
mmoorree lliikkeellyy ttoo hhaavvee rreettaaiinneedd aann aattmmoosspphheerree.. WWee fifinndd tthhaatt wwiitthh ttwwoo sseeccoonnddaarryy eecclliippssee oobbsseerrvvaattiioonnss ooff GGll 448866bb wwee ccaann ddeetteerrmmiinnee wwhheetthheerr oorr nnoott iitt hhaass aann aattmmoosspphheerree
wwiitthh aa ssuurrffaaccee pprreessssuurree ooff PP≥≥11 bbaarr aatt tthhee 55--ssiiggmmaa ssiiggnniifificcaannccee lleevveell.. TThhee oobbsseerrvveedd ssppeeccttrruumm wwiillll aallssoo ccoonnssttrraaiinn tthhee ccoommppoossiittiioonn ooff iittss aattmmoosspphheerree ((iiff oonnee iiss oobbsseerrvveedd)) oorr
ssuurrffaaccee ((iiff nnoo aattmmoosspphheerree iiss ddeetteecctteedd)) aatt tthhee ≥≥33--ssiiggmmaa ssiiggnniifificcaannccee lleevveell.. TThheessee oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll pprroovviiddee vvaalluuaabbllee ddaattaa ffoorr ccoonnssttrraaiinniinngg tthhee iimmppaacctt ooff MM ddwwaarrff iirrrraaddiiaattiioonn
oonn  tteerrrreessttrriiaall  ppllaanneett  aattmmoosspphheerreess..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

JJaaccoobb  BBeeaann  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CChhiiccaaggoo,,  EElliizzaa  KKeemmppttoonn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaarryyllaanndd,,  EEddwwiinn  KKiittee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CChhiiccaaggoo,,  DDaanniieell  KKoollll  MMaassssaacchhuusseettttss  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  MMaatteejj  MMaalliikk  UUnniivveerrssiittyy  ooff
MMaarryyllaanndd

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess

IIDD:: 0011774477
LLiinnkkiinngg  BBrriigghhtt  GGaallaaxxyy  PPrrooppeerrttiieess  ttoo  IIGGMM  OOppaacciittyy  aanndd  EEnnvviirroonnmmeenntt  iinn  tthhee  EEaarrllyy  EEppoocchh  ooff  RReeiioonniizzaattiioonn  wwiitthh  NNIIRRSSppeecc

GGuuiiddoo RRoobbeerrttss--BBoorrssaannii

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  LLooss  AAnnggeelleess

LLyyaa oobbsseerrvvaattiioonnss ooff lluummiinnoouuss zz~~88 ggaallaaxxiieess wwiitthh rreedd SSppiittzzeerr//IIRRAACC 33..66--44..55 mmiiccrroonn ccoolloorrss hhaavvee rreessuulltteedd iinn ssiiggnniifificcaannttllyy hhiigghheerr ddeetteeccttiioonn rraatteess tthhaann iinn ggaallaaxxiieess wwiitthhoouutt ssuucchh
aann eexxcceessss oorr iinn mmaaggnniittuuddee--lliimmiitteedd ssaammpplleess,, ddeessppiittee tthheemm llyyiinngg iinn aa pprreeddoommiinnaannttllyy nneeuuttrraall mmeeddiiuumm.. TThhee ddeetteeccttiioonn ooff LLyyaa iinn ssuucchh ggaallaaxxiieess cchhaalllleennggeess oouurr aallrreeaaddyy lliimmiitteedd
uunnddeerrssttaannddiinngg ooff tthhee RReeiioonniizzaattiioonn pprroocceessss aanndd iiss ppeerrhhaappss ssuuggggeessttiivvee ooff aann eexxttrreemmee ssuubbsseett ooff tthhee ggeenneerraall ppooppuullaattiioonn,, cchhaarraacctteerriisseedd bbyy ppaarrttiiccuullaarrllyy eefffificciieenntt iioonniizziinngg
ccaappaabbiilliittiieess.. HHoowweevveerr,, tthhee vvaasstt mmaajjoorriittyy ooff ssuucchh ggaallaaxxiieess hhaavvee bbeeeenn ffoouunndd iinn ssmmaallll aanndd ccoonncceennttrraattee ppaattcchheess ooff tthhee sskkyy,, aanndd tthhuuss wwhheetthheerr tthheeyy aarree aallll iinnttrriinnssiiccaallllyy eexxttrreemmee
oorr ssiimmppllyy ttrraaccee cclluusstteerreedd eennvviirroonnmmeennttss rreemmaaiinnss uunntteesstteedd.. TToo tteesstt tthhiiss tthheeoorryy,, oobbsseerrvvaattiioonnss ooff rreesstt--ffrraammee ooppttiiccaall ggaallaaxxyy pprrooppeerrttiieess aarree nneecceessssaarryy ssiinnccee LLyyaa iiss sseennssiittiivvee ttoo
tthhee ssuurrrroouunnddiinngg HHII aanndd tthhuuss nnoott aa ddiirreecctt pprroobbee ooff tthhee ggaallaaxxyy,, wwhhiillee oobbsseerrvvaattiioonnss oovveerr llaarrggee aarreeaass ooff tthhee sskkyy aarree aa pprreerreeqquuiissiittee ttoo ddiisseennttaanngglliinngg tthhee ccoommbbiinneedd eeffffeeccttss ooff
cclluusstteerriinngg aanndd ccoossmmiicc vvaarriiaannccee.. WWee tthheerreeffoorree pprrooppoossee NNIIRRSSppeecc//pprriissmm ssppeeccttrroossccooppyy ooff tthhee 1100 bbeesstt,, bbrriigghhtt zz~~88 ggaallaaxxyy ccaannddiiddaatteess ffrroomm tthhee SSuuppeerrBBooRRGG ssuurrvveeyy,, aa
ccoommppiillaattiioonn ooff HHSSTT iimmaaggiinngg oovveerr 331166 iinnddeeppeennddeenntt ssppaannnniinngg aann eeffffeeccttiivvee aarreeaa ooff ~~00..4411 ddeegg22,, xx22 llaarrggeerr tthhaann ccuurrrreenntt lleeggaaccyy ssuurrvveeyyss.. TThhee lloonngg wwaavveelleennggtthh ccoovveerraaggee ooff
pprriissmm oobbsseerrvvaattiioonnss eennssuurreess bbootthh LLyyaa aanndd rreesstt--ffrraammee ooppttiiccaall ffeeaattuurreess aarree ssiimmuullttaanneeoouussllyy oobbsseerrvveedd,, aalllloowwiinngg uuss ttoo lliinnkk tthhee ssttaattee ooff tthhee IIGGMM wwiitthh iinnttrriinnssiicc ggaallaaxxyy pprrooppeerrttiieess,,
wwhhiillee tthhee ((ppuurree--))ppaarraalllleell nnaattuurree ooff tthhee SSuuppeerrBBooRRGG ssuurrvveeyy eennssuurreess wwee lliimmiitt tthhee eeffffeeccttss ooff cclluusstteerriinngg aanndd ccoossmmiicc vvaarriiaannccee,, aanndd wwiillll pprroovviiddee aa uunniiqquuee aaddddiittiioonn ttoo uuppccoommiinngg
EERRSS//GGTTOO  lleeggaaccyy  ddaattaa  sseettss..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

TToommmmaassoo  TTrreeuu  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  LLooss  AAnnggeelleess,,  TTaakkaahhiirroo  MMoorriisshhiittaa  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  MMiicchheellee  TTrreennttii  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMeellbboouurrnnee,,  NNiicchhaa  LLeeeetthhoocchhaawwaalliitt  UUnniivveerrssiittyy  ooff
MMeellbboouurrnnee,,  CChhaarrlloottttee  MMaassoonn  SSmmiitthhssoonniiaann  IInnssttiittuuttiioonn  AAssttrroopphhyyssiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
EExxooppllaanneettss  aanndd  EExxooppllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 0011775511
MMaappppiinngg  iinncclliinneedd  ddiisskk  aassttrroocchheemmiiccaall  ssiiggnnaattuurreess  ((MMIIDDAASS))

MMeelliissssaa MMccCClluurree

SStteerrrreewwaacchhtt  LLeeiiddeenn

IIccee--ccooaatteedd ggrraaiinnss iinn pprroottooppllaanneettaarryy ddiisskkss pprroovviiddee tthhee bbuullkk eelleemmeennttss ccrriittiiccaall ffoorr bbootthh tthhee eemmeerrggeennccee ooff lliiffee aanndd oobbsseerrvvaabbllee ssiiggnnaattuurreess ooff eexxooppllaanneettss ffoorrmmeedd iinn tthheessee ddiisskkss,,
wwhhiillee ddrraawwiinngg aa ddiirreecctt lliinnee ooff ccoommppaarriissoonn ttoo tthhee ccoolldd bbooddiieess iinn tthhee SSoollaarr SSyysstteemm tthhaatt ddeelliivveerreedd oorrggaanniiccss ttoo EEaarrtthh.. TThhee aabbuunnddaannccee aanndd cchheemmiiccaall vvaarriieettyy ooff tthheessee eelleemmeennttss
ffeeeeddiinngg aa nneewwbboorrnn ppllaanneett ddeeppeenndd oonn tthhee rraaddiiaall aanndd vveerrttiiccaall cchheemmiiccaall ggrraaddiieennttss ooff iicceess iinn ddiisskkss.. VVeerrttiiccaallllyy,, tthhee pphhyyssiiccaall pprroocceesssseess ddrriivviinngg iiccee cchheemmiiccaall eevvoolluuttiioonn ((ggrraaiinn ssiizzee,,
dduusstt//ggaass rraattiioo,, aanndd UUVV flfluuxx)) vvaarryy ttoowwaarrddss tthhee ddiisskk mmiiddppllaannee,, wwhheerree ppllaanneettss ffoorrmm.. RRaaddiiaallllyy,, tthhee tteemmppeerraattuurree ssttrruuccttuurree ooff tthhee ddiisskk pprroodduucceess aa sseerriieess ooff ssnnoowwlliinneess aatt wwhhiicchh
ddiiffffeerreenntt  iiccee  ssppeecciieess  ssuubblliimmaattee..  AA  ccoommpprreehheennssiivvee  aassssaayy  ooff  aallll  mmaajjoorr  iiccee  ssppeecciieess  hhaass  nneevveerr  ttaakkeenn  ppllaaccee  ffoorr  ddiisskkss,,  lleett  aalloonnee  aa  ddiirreecctt  aasssseessssmmeenntt  ooff  tthhee  22DD  iiccee  ggrraaddiieennttss..  

WWee pprrooppoossee ttoo lleevveerraaggee tthhee uunniiqquuee ccaappaabbiilliittiieess ooff JJWWSSTT''ss NNIIRRSSppeecc IIFFUU aanndd MMIIRRII MMRRSS ttoo mmaapp ssuucchh ssppaattiiaall vvaarriiaattiioonnss iinn tthhee iiccee ssppeecciieess,, rreellaattiivvee ttoo ssiilliiccaatteess,, aanndd iinn tthhee
ddeeggrreeee ooff pphhyyssiiccaall pprroocceessssiinngg ffoorr aa ssaammppllee ooff iissoollaatteedd,, eeddggee--oonn ddiisskkss.. TThheessee ddiisskkss aarree llaarrggee eennoouugghh ttoo ssaammppllee rraaddiiaallllyy ttoo 220000 AAUU ((<<==3300 AAUU rreessoolluuttiioonn)) aanndd vveerrttiiccaallllyy ttoo
aatt lleeaasstt 110000 AAUU wwiitthh MMIIRRII,, aanndd aa ffaaccttoorr ooff 22 llaarrggeerr wwiitthh NNIIRRSSppeecc.. OOuurr oobbsseerrvvaattiioonnss aarree aa ffaaccttoorr ooff 1100 ddeeeeppeerr tthhaann aannyy ooff tthhee 55 GGTTOO oorr IIccee AAggee EERRSS oobbsseerrvvaattiioonnss ooff
eeddggee--oonn ddiisskkss aanndd ccoonnttaaiinn llaarrggeerr ddiisskkss,, aalllloowwiinngg ffoorr mmaappppiinngg ooff eevveenn wweeaakk iiccee ssppeecciieess ((ee..gg.. CCHH44,, CCHH33OOHH,, aanndd SSOO22)) ttoo wwiitthhiinn tthhee CCOO ssnnoowwlliinnee ooff tthheessee ssyysstteemmss.. TThhiiss
pprrooggrraamm wwiillll pprrooffoouunnddllyy ttrraannssffoorrmm oouurr uunnddeerrssttaannddiinngg ooff ppllaanneetteessiimmaall aanndd ppllaanneettaarryy ccoommppoossiittiioonn iinn tthhee uuppccoommiinngg eerraa ooff eexxooppllaanneett cchhaarraacctteerriizzaattiioonn aanndd aasstteerrooiidd ssaammppllee
rreettuurrnn  mmiissssiioonnss..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

KKllaauuss  PPoonnttooppppiiddaann  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  YYvvoonnnnee  PPeennddlleettoonn  NNAASSAA  AAmmeess  RReesseeaarrcchh  CCeenntteerr,,  EEwwiinnee  VVaann  DDiisshhooeecckk  UUnniivveerrssiitteeiitt  LLeeiiddeenn,,  MMaarriiaa  DDrroozzddoovvsskkaayyaa  CCeenntteerr  ffoorr  SSppaaccee  aanndd
HHaabbiittaabbiilliittyy,,  UUnniivveerrssiittaatt  BBeerrnn,,  AAbbrraahhaamm  BBooooggeerrtt  UUnniivveerrssiittyy  ooff  HHaawwaaiiii,,  EEmmmmaannuueell  DDaarrttooiiss  IInnssttiittuutt  dd''AAssttrroopphhyyssiiqquuee  SSppaattiiaallee,,  MMaarriiaa  EElliissaabbeettttaa  PPaalluummbboo  IINNAAFF,,  OOsssseerrvvaattoorriioo  AAssttrroofifissiiccoo  ddii  CCaattaanniiaa,,
HHiirroosshhii  TTeerraaddaa  NNaattiioonnaall  AAssttrroonnoommiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy  ooff  JJaappaann  ((NNAAOOJJ)),,  CCaatthheerriinnee  EEssppaaiillllaatt  BBoossttoonn  UUnniivveerrssiittyy,,  GGaarryy  MMeellnniicckk  SSmmiitthhssoonniiaann  IInnssttiittuuttiioonn  AAssttrroopphhyyssiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy,,  DDaanniieell  HHaarrssoonnoo
AAccaaddeemmiiaa  SSiinniiccaa,,  IInnssttiittuuttee  ooff  AAssttrroonnoommyy  aanndd  AAssttrroopphhyyssiiccss,,  TTrraaccyy  BBeecckk  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  MMaarrttiinn  CCoorrddiinneerr  NNAASSAA  GGooddddaarrdd  SSppaaccee  FFlliigghhtt  CCeenntteerr

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess

IIDD:: 0011775588
CCoonnfifirrmmiinngg  aa  PPootteennttiiaall  UUllttrraa--MMaassssiivvee  GGaallaaxxyy  aatt  zz==1100..5577

SStteevveenn FFiinnkkeellsstteeiinn

UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  aatt  AAuussttiinn

MMaassssiivvee ggaallaaxxiieess aarree eexxcceelllleenntt llaabboorraattoorriieess ttoo tteesstt mmooddeellss ooff ggaallaaxxyy ffoorrmmaattiioonn,, aass tthheeyy rreepprreesseenntt wwhheerree tthhee kkeeyy pphhyyssiiccaall pprroocceesssseess rreegguullaattiinngg ggaallaaxxyy ggrroowwtthh ccoolllliiddee aass
ccoossmmiicc fifillaammeennttss iinntteerrsseecctt.. MMooddeellss wwiitthh ddiiffffeerreenntt pphhyyssiiccaall pprreessccrriippttiioonnss ffoorr ggaallaaxxyy ggrroowwtthh vviiaa ssttaarr--ffoorrmmaattiioonn aanndd nneeggaattiivvee sstteellllaarr aanndd bbllaacckk hhoollee ffeeeeddbbaacckk mmaakkee ddiiffffeerreenntt
pprreeddiiccttiioonnss ffoorr tthhee aabbuunnddaannccee ooff mmaassssiivvee ggaallaaxxiieess aatt eeaarrllyy ttiimmeess ((zz >>66)).. WWhhiillee tthheessee mmooddeellss lliikkeellyy nneeeedd vveerryy wwiiddee--fifieelldd iinnffrraarreedd ssuurrvveeyyss ttoo ccoommee ffrroomm EEuucclliidd aanndd tthhee
NNaannccyy  GGrraaccee  RRoommaann  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  ttoo  ccoonnssttrraaiinn  tthheeiirr  aabbuunnddaanncceess,,  wwee  hhaavvee  ffoorrttuuiittoouussllyy  uunnccoovveerreedd  aann  eexxttrreemmeellyy  mmaassssiivvee  ccaannddiiddaattee  ggaallaaxxyy  aatt  zz>>1100..    

TThhiiss ggaallaaxxyy,, UUDDSS__zz991100__1188669977,, rreessiiddeess iinn tthhee CCAANNDDEELLSS UUDDSS fifieelldd.. IIttss pphhoottoommeettrriicc ssiiggnnaattuurree aanndd ssiizzee iiss ccoonnssiisstteenntt wwiitthh aa ggaallaaxxyy aatt zz >> 1100,, wwiitthh aa sstteellllaarr mmaassss ooff lloogg
((MM//MMssooll)) >> 1111.. SSuucchh mmaassssiivvee ggaallaaxxiieess aatt tthheessee eeaarrllyy ttiimmeess sshhoouulldd bbee eexxcceeeeddiinnggllyy rraarree iinn tthhee eennttiirree oobbsseerrvvaabbllee uunniivveerrssee,, aanndd hhiigghhllyy uunneexxppeecctteedd ttoo bbee ffoouunndd iinn tthhee
CCAANNDDEELLSS sseeaarrcchh vvoolluummee.. FFoolllloowwuupp AALLMMAA ssppeeccttrroossccooppyy hhaass uunnccoovveerreedd aa ssiiggnniifificcaanntt eemmiissssiioonn lliinnee aatt 229933..33 GGHHzz,, ccoonnssiisstteenntt wwiitthh [[OOIIIIII]] 8888uumm aatt zz==1100..5577.. WWhhiillee tthhiiss ccoouulldd
aallssoo bbee ootthheerr eemmiissssiioonn lliinneess aatt lloowweerr rreeddsshhiiffttss,, aann eexxaammiinnaattiioonn ooff aallll eexxiissttiinngg ddaattaa iinn tthhiiss fifieelldd aanndd aa ccoonncceerrtteedd ffoolllloowwuupp eeffffoorrtt wwiitthh KKeecckk aanndd HHSSTT ccoonnttiinnuuee ttoo fifinndd zz >> 1100
aass tthhee mmoosstt ppllaauussiibbllee ssoolluuttiioonn.. WWee pprrooppoossee ffoorr aa qquuiicckk 11 hhrr JJWWSSTT//NNIIRRSSppeecc pprriissmm oobbsseerrvvaattiioonn,, wwhhiicchh wwiillll ccoonncclluussiivveellyy mmeeaassuurree tthhee rreeddsshhiifftt ooff tthhiiss ssoouurrccee aanndd,, iiff iitt iiss
ttrruullyy  aatt  zz==1100..5577,,  aallllooww  tthhee  mmeeaassuurreemmeenntt  ooff  aa  rroobbuusstt  sstteellllaarr  mmaassss  ffrreeee  ffrroomm  tthhee  bblleennddiinngg  wwhhiicchh  ppllaagguueess  tthhee  ccuurrrreenntt  IIRRAACC  oobbsseerrvvaattiioonnss..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

TTaakkuuyyaa  HHaasshhiimmoottoo  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTssuukkuubbaa,,  AAkkiioo  IInnoouuee  WWaasseeddaa  UUnniivveerrssiittyy,,  NNoorrbbeerrtt  PPiirrzzkkaall  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  PPeetteerr  BBeehhrroooozzii  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,  MMaarrkk  DDiicckkiinnssoonn  NNSSFF''ss
NNOOIIRRLLaabb,,  CCaasseeyy  PPaappoovviicchh  TTeexxaass  AA  &&  MM  UUnniivveerrssiittyy,,  MMiiccaaeellaa  BBaagglleeyy  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  aatt  AAuussttiinn,,  JJoonnaatthhaann  TTrruummpp  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCoonnnneeccttiiccuutt,,  TTaayylloorr  HHuuttcchhiissoonn  TTeexxaass  AA  &&  MM  UUnniivveerrssiittyy,,
RReebbeeccccaa  LLaarrssoonn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  aatt  AAuussttiinn,,  KKaatthheerriinnee  CChhwwoorroowwsskkyy  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  aatt  AAuussttiinn,,  GG  LLeeuunngg  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaann  DDiieeggoo,,  BBaarrrryy  RRootthhbbeerrgg  GGeeoorrggee  MMaassoonn  UUnniivveerrssiittyy

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
EExxooppllaanneettss  aanndd  EExxooppllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 0011775599
PPhhyyssiiccss  aanndd  CChheemmiissttrryy  ooff  PPllaanneett--FFoorrmmiinngg  DDiisskkss  iinn  EExxttrreemmee  RRaaddiiaattiioonn  EEnnvviirroonnmmeennttss

MMaarriiaa  CCllaauuddiiaa RRaammiirreezz--TTaannnnuuss

MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroonnoommiiee,,  HHeeiiddeellbbeerrgg

OOuurr kknnoowwlleeddggee aabboouutt tthhee ffoorrmmaattiioonn hhiissttoorryy ooff ppllaanneettaarryy ssyysstteemmss iiss oobbttaaiinneedd bbyy ccoommppaarriinngg tthhee ddeemmooggrraapphhiiccss ooff pprroottoo--ppllaanneettaarryy ddiisskkss wwiitthh tthhee eexxooppllaanneettaarryy ssyysstteemm
ppooppuullaattiioonn.. MMoosstt ooff tthhee ddiisskkss tthhaatt wwee hhaavvee bbeeeenn aabbllee ttoo cchhaarraacctteerriizzee ttoo ddaattee aarree llooccaatteedd iinn nneeaarrbbyy llooww--mmaassss ssttaarr ffoorrmmiinngg rreeggiioonnss.. HHoowweevveerr,, iitt iiss wweellll kknnoowwnn tthhaatt mmoosstt
ssttaarrss ffoorrmm iinn ddeennsseerr eennvviirroonnmmeennttss aanndd tthheerreeffoorree,, iitt iiss qquueessttiioonnaabbllee tthhaatt tthhee wweellll ssttuuddiieedd ppooppuullaattiioonn ooff ppllaanneett ffoorrmmiinngg ddiisskkss iiss rreepprreesseennttaattiivvee ooff tthhoossee iinn wwhhiicchh mmoosstt
eexxooppllaanneettss wweerree aasssseemmbblleedd.. DDuuee ttoo tthheeiirr llaarrggee ddiissttaanncceess aanndd hhiigghh ddeennssiittiieess,, ssoo ffaarr iitt hhaass bbeeeenn iimmppoossssiibbllee ttoo ssttuuddyy tthhee pphhyyssiiccaall aanndd cchheemmiiccaall pprrooppeerrttiieess ooff pprroottoo--
ppllaanneettaarryy ddiisskkss iinn mmaassssiivvee ssttaarr--ffoorrmmiinngg rreeggiioonnss.. WWee wwiillll eexxppllooiitt tthhee uunniiqquuee rreessoolluuttiioonn aanndd sseennssiittiivviittyy ooff JJWWSSTT//MMIIRRII ttoo eexxpplloorree ffoorr tthhee fifirrsstt ttiimmee tthhee iimmppaacctt ooff ddiisskk
eevvaappoorraattiioonn oonn tthhee ddiisskk ssttrruuccttuurree,, wwaarrmm ddiisskk cchheemmiissttrryy,, aanndd dduusstt mmiinneerraallooggyy,, aallll ooff wwhhiicchh aarree iimmppoorrttaanntt ffoorr ppllaanneett ffoorrmmaattiioonn mmooddeellss aanndd eexxooppllaanneett aattmmoosspphheerree
ccoommppoossiittiioonn..  TThhee  ddeerriivveedd  pphhyyssiiccaall  aanndd  cchheemmiiccaall  pprrooppeerrttiieess  wwiillll  bbee  ccoommppaarreedd  ttoo  ssiimmiillaarr  ddaattaa  ooff  llooww--mmaassss  ssttaarr  ffoorrmmiinngg  rreeggiioonnss  ooff  JJWWSSTT  GGTTOO  pprrooggrraammmmeess..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

RReennss  WWaatteerrss  SSppaaccee  RReesseeaarrcchh  OOrrggaanniizzaattiioonn  NNeetthheerrllaannddss,,  AArrjjaann  BBiikk  SSttoocckkhhoollmm  UUnniivveerrssiittyy,,  KKoonnssttaannttiinn  GGeettmmaann  TThhee  PPeennnnssyyllvvaanniiaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy,,  EErriicc  FFeeiiggeellssoonn  TThhee  PPeennnnssyyllvvaanniiaa  SSttaattee
UUnniivveerrssiittyy,,  WWoollffggaanngg  BBrraannddnneerr  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroonnoommiiee,,  HHeeiiddeellbbeerrgg,,  JJeerrooeenn  BBoouuwwmmaann  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroonnoommiiee,,  HHeeiiddeellbbeerrgg,,  MMeellaanniiee  CChheevvaannccee  UUnniivveerrssiittaatt  HHeeiiddeellbbeerrgg,,
AAlleexx  DDee  KKootteerr  UUnniivveerrssiitteeiitt  vvaann  AAmmsstteerrddaamm,,  TThhoommaass  HHeennnniinngg  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroonnoommiiee,,  HHeeiiddeellbbeerrgg,,  IInnggaa  KKaammpp  KKaapptteeyynn  AAssttrroonnoommiiccaall  IInnssttiittuuttee,,  DDiieeddeerriikk  KKrruuiijjsssseenn  ZZeennttrruumm  ffuurr
AAssttrroonnoommiiee  --  UUnniivveerrssiittaatt  HHeeiiddeellbbeerrgg,,  MMiicchhaaeell  KKuuhhnn  CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  AAnnnnaa  FFaayyee  MMccLLeeoodd  DDuurrhhaamm  UUnniivv..,,  MMaatttthheeww  PPoovviicchh  CCaall  PPoollyy  PPoommoonnaa  FFoouunnddaattiioonn,,  IInncc..,,  HHuugguueess  SSaannaa
KKaatthhoolliieekkee  UUnniivveerrssiitteeiitt  LLeeuuvveenn,,  AAnnddrreeww  WWIInntteerr  AAssttrroonnoommiisscchheess  RReecchheenn--IInnssttiittuutt  HHeeiiddeellbbeerrgg,,  SSiieerrkk  vvaann  TTeerrwwiissggaa  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroonnoommiiee,,  HHeeiiddeellbbeerrgg,,  EElleeoonnoorraa  ZZaarrii  MMaaxx--PPllaanncckk--
IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroonnoommiiee,,  HHeeiiddeellbbeerrgg,,  EElleennaa  SSaabbbbii  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  TThhoommaass  PPrreeiibbiisscchh  UUnniivveerrssiittaattss--SStteerrnnwwaarrttee  MMuunncchheenn,,  SStteevveenn  LLoonnggmmoorree  LLiivveerrppooooll  JJoohhnn  MMoooorreess  UUnniivveerrssiittyy,,
JJoohhaannnnaa  PPoooorrttaa  UUnniivveerrssiitteeiitt  vvaann  AAmmsstteerrddaamm,,  FFrraannkk  BBaacckkss  AAnnttoonn  PPaannnneekkooeekk  IInnssttiittuuttee  ffoorr  AAssttrroonnoommyy,,  AAnnnneelloottttee  DDeerrkkiinnkk  UUnniivveerrssiitteeiitt  vvaann  AAmmsstteerrddaamm,,  SSaammuueell  GGeeeenn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AAmmsstteerrddaamm,,
LLeexx  KKaappeerr  UUnniivveerrssiitteeiitt  vvaann  AAmmsstteerrddaamm,,  VVeerroonniiccaa  RRooccccaattaagglliiaattaa  UUnniivveerrssiittaa  ddii  PPiissaa

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SSuuppeerrmmaassssiivvee  BBllaacckk  HHoolleess  aanndd  AAGGNN

IIDD:: 0011776600
FFiirrsstt  aaccccrreettiinngg  bbllaacckk  hhoollee  ccaannddiiddaatteess::  iinnffrraarreedd--ddrrooppoouutt  hheeaavviillyy  oobbssccuurreedd  XX--rraayy  AAGGNNss

HHyyeewwoonn SSuuhh

GGeemmiinnii  OObbsseerrvvaattoorryy,,  NNoorrtthheerrnn  OOppeerraattiioonnss

WWee pprrooppoossee ttoo oobbttaaiinn hhiigghh--rreessoolluuttiioonn NNIIRRssppeecc fifixxeedd sslliittss ((FFSS)) ssppeeccttrroossccooppyy aanndd MMIIRRII llooww--rreessoolluuttiioonn sslliitt ssppeeccttrroossccooppyy ((LLRRSS)) ffoorr nneewwllyy ddiissccoovveerreedd iinnffrraarreedd--ddrrooppoouutt XX--rraayy
ssoouurrcceess ((ii..ee..,, wwiitthhoouutt aannyy ooppttiiccaall//NNIIRR ccoouunntteerrppaarrttss)) iinn tthhee CCOOSSMMOOSS fifieelldd.. TThhiiss iiss ppoossssiibbllyy tthhee fifirrsstt ppooppuullaattiioonn ooff aaccccrreettiinngg bbllaacckk hhoolleess,, aanndd//oorr hheeaavviillyy oobbssccuurreedd AAGGNNss aatt
hhiigghh rreeddsshhiifftt,, pprroovviiddiinngg aa vvaalluuaabbllee oobbsseerrvvaattiioonnaall ccoonnssttrraaiinntt oonn aa hhiiddddeenn pphhaassee ooff aa ssiiggnniifificcaanntt ggrroowwtthh ooff ssuuppeerrmmaassssiivvee bbllaacckk hhoollee ((SSMMBBHH)) iinn tthhee eeaarrllyy uunniivveerrssee.. CCoonnssiiddeerriinngg
tthhaatt oouurr ttaarrggeettss aarree ooppttiiccaallllyy ddaarrkk,, tthhee JJWWSSTT ssppeeccttrroossccooppyy iiss tthhee oonnllyy iinnssttrruummeenntt aalllloowwiinngg ttoo oobbttaaiinn tthhee hhiigghh--rreessoolluuttiioonn IIRR ssppeeccttrraa ttoo ddeetteecctt tthhee eemmiissssiioonn lliinneess ttoo ccoonnfifirrmm
tthhee ssppeeccttrroossccooppiicc rreeddsshhiifftt aanndd ccllaassssiifificcaattiioonn ffoorr tthheessee ssoouurrcceess.. TThhiiss pprrooppoosseedd ssttuuddyy wwiillll aallllooww uuss ttoo eexxpplloorree tthhee mmoosstt eenneerrggeettiicc aanndd oobbssccuurreedd pphhaassee ooff aaccccrreettiinngg bbllaacckk
hhoolleess  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  ooff  SSMMBBHHss..  OOuurr  pprrooggrraamm  wwiillll  ffaacciilliittaattee  tthhee  fifirrsstt  ddeettaaiilleedd  ssttuuddyy  ooff  yyeett  uunnkknnoowwnn  hheeaavviillyy  oobbssccuurreedd  ppooppuullaattiioonn  aatt  eeaarrllyy  ccoossmmiicc  eeppoocchh..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

GGuueenntthheerr  HHaassiinnggeerr  EESSAA--EEuurrooppeeaann  SSppaaccee  AAssttrroonnoommyy  CCeennttrree
CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess

IIDD:: 0011776622
HHaallffwwaayy  ttoo  tthhee  ppeeaakk::  AA  bbrriiddggee  pprrooggrraamm  ttoo  mmaapp  ccooeevvaall  ssttaarr  ffoorrmmaattiioonn  aanndd  ssuuppeerrmmaassssiivvee  bbllaacckk  hhoollee  ggrroowwtthh

AAlleexxaannddrraa PPooppee

UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaassssaacchhuusseettttss  --  AAmmhheerrsstt

TThhee rraattee ooff ssttaarr ffoorrmmaattiioonn aanndd ssuuppeerrmmaassssiivvee bbllaacckk hhoollee ggrroowwtthh iinn ggaallaaxxiieess hhaass bbeeeenn ddeeccrreeaassiinngg oovveerr tthhee llaasstt 1100 bbiilllliioonn yyeeaarrss.. TThhiiss pprrooppoossaall aaiimmss ttoo uunnddeerrssttaanndd tthhiiss
ddeecclliinnee bbyy llooccaalliizziinngg aanndd qquuaannttiiffyyiinngg tthhee aaccttiivvee ggaallaaccttiicc nnuucclleeuuss ((AAGGNN)),, ssppaattiiaallllyy rreessoollvviinngg tthhee ssttaarr ffoorrmmaattiioonn aaccttiivviittyy,, aanndd mmeeaassuurriinngg tthhee iinntteerrsstteellllaarr mmeeddiiuumm ((IISSMM))
ccoonnddiittiioonnss iinn eeiigghhtt iinnffrraarreedd--lluummiinnoouuss ggaallaaxxiieess aatt zz~~00..66.. OOuurr ssaammppllee eexxiissttss aatt aa ttiimmee wwhheenn tthhee ccoossmmiicc ssttaarr ffoorrmmaattiioonn rraattee ddeennssiittyy wwaass >>33 ttiimmeess hhiigghheerr tthhaann llooccaallllyy,, bbuutt
wwhheenn llooccaallllyy wweellll--eessttaabblliisshheedd ddiiaaggnnoossttiicc lliinneess aarree ssttiillll vviissiibbllee ttoo MMIIRRII//MMRRSS.. MMiidd--IIRR ssppeeccttrroossccooppyy iiss aa ppoowweerrffuull wwaayy ttoo sseeppaarraattee tthhee AAGGNN aanndd ssttaarr ffoorrmmaattiioonn eenneerrggeettiiccss iinn
ggaallaaxxiieess,, aanndd oonnllyy nnooww wwiitthh MMIIRRII//MMRRSS aarree wwee aabbllee ttoo ddeetteecctt tthhee rriicchh aattoommiicc lliinneess ttoo qquuaannttiiffyy tthhee bbllaacckk hhoollee aaccccrreettiioonn rraatteess (( [[NNeeVV]],, [[NNeeVVII]] )) aanndd ssppaattiiaallllyy rreessoollvvee tthhee
ssttaarr ffoorrmmaattiioonn ((BBrr--aallpphhaa)) oouuttssiiddee tthhee llooccaall UUnniivveerrssee.. CCoouupplliinngg tthheessee kkeeyy lliinneess wwiitthh tthhee ppoollyyccyycclliicc aarroommaattiicc hhyyddrrooccaarrbboonn dduusstt ffeeaattuurreess,, tthhee wwaarrmm mmoolleeccuullaarr hhyyddrrooggeenn
eemmiissssiioonn lliinneess aanndd ootthheerr kkeeyy ssppeeccttrraall ffeeaattuurreess,, wwee wwiillll eessttaabblliisshh tthhee pphhyyssiiccaall ssttaattee ooff tthhee IISSMM hhaallffwwaayy ttoo tthhee ppeeaakk eeppoocchh ooff ggaallaaxxyy eevvoolluuttiioonn.. OOuurr pprrooggrraamm lleevveerraaggeess
eexxiissttiinngg SSppiittzzeerr//IIRRSS ssppeeccttrroossccooppyy ttoo sseelleecctt aann ooppttiimmiizzeedd ssaammppllee ssppaannnniinngg tthhee ffuullll rraannggee ooff ssttaarr ffoorrmmaattiioonn ttoo AAGGNN ddoommiinnaatteedd ssyysstteemmss.. OOuurr pprrooggrraamm wwiillll pprroodduuccee aa
vvaalluuaabbllee ddaattaasseett bbrriiddggiinngg tthhee llooccaall aanndd hhiigghh rreeddsshhiifftt UUnniivveerrssee bbyy tteessttiinngg ddiiaaggnnoossttiiccss ooff tthhee AAGGNN,, ssttaarr ffoorrmmaattiioonn aanndd IISSMM ccoonnddiittiioonnss aatt iinntteerrmmeeddiiaattee rreeddsshhiiffttss ssoo tthheeyy ccaann
bbee  eexxtteennddeedd  ttoo  hhiigghheerr  rreeddsshhiiffttss  iinn  ssuubbsseeqquueenntt  JJWWSSTT  ccyycclleess..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

AAnnnnaa  SSaajjiinnaa  TTuuffttss  UUnniivveerrssiittyy,,  LLiinn  YYaann  CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  SSttaacceeyy  AAllbbeerrttss  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,  LLeeee  AArrmmuuss  CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  MMaatttteeoo  BBoonnaattoo  IINNAAFF--
OOsssseerrvvaattoorriioo  ddii  RRaaddiiooaassttrroonnoommiiaa,,  BBoollooggnnaa,,  IIttaallyy,,  RRaannggaa--RRaamm  CChhaarryy  CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  KKrriisstteenn  CCooppppiinn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  HHeerrttffoorrddsshhiirree,,  DDaanniieell  DDaallee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  WWyyoommiinngg,,  DDuunnccaann
FFaarrrraahh  UUnniivveerrssiittyy  ooff  HHaawwaaiiii,,  CCaarrll  FFeerrkkiinnhhooffff  WWiinnoonnaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy,,  BBrreenntt  GGrroovveess  UUnniivveerrssiittyy  ooff  WWeesstteerrnn  AAuussttrraalliiaa,,  CChhrriissttoopphheerr  HHaayywwaarrdd  SSiimmoonnss  FFoouunnddaattiioonn  CCeenntteerr  ffoorr  CCoommppuuttaattiioonnaall
AAssttrroopphhyyssiiccss,,  AAlllliissoonn  KKiirrkkppaattrriicckk  UUnniivveerrssiittyy  ooff  KKaannssaass  CCeenntteerr  ffoorr  RReesseeaarrcchh,,  IInncc..,,  GGuuiillaaiinnee  LLaaggaacchhee  LLaabboorraattooiirree  dd''AAssttrroopphhyyssiiqquuee  ddee  MMaarrsseeiillllee,,  FFrraannccee,,  JJeedd  MMccKKiinnnneeyy  UUnniivveerrssiittyy  ooff
MMaassssaacchhuusseettttss  --  AAmmhheerrsstt,,  EErriicc  MMuurrpphhyy  AAssssoocciiaatteedd  UUnniivveerrssiittiieess,,  IInncc..,,  NNiiccoollee  NNeessvvaaddbbaa  CCNNRRSS,,  OObbsseerrvvaattooiirree  ddee  llaa  CCoottee  dd''AAzzuurr,,  PPaattrriicckk  OOggllee  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  SSyyllvvaaiinn  VVeeiilllleeuuxx
UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaarryyllaanndd

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SSuuppeerrmmaassssiivvee  BBllaacckk  HHoolleess  aanndd  AAGGNN

IIDD:: 0011776644
AA  CCoommpprreehheennssiivvee  JJWWSSTT  VViieeww  ooff  tthhee  MMoosstt  DDiissttaanntt  QQuuaassaarrss  DDeeeepp  IInnttoo  tthhee  EEppoocchh  ooff  RReeiioonniizzaattiioonn

XXiiaaoohhuuii FFaann

UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa

WWee pprrooppoossee ttoo ccaarrrryy oouutt ccoommpprreehheennssiivvee JJWWSSTT oobbsseerrvvaattiioonnss ooff tthhee oonnllyy tthhrreeee qquuaassaarrss ccuurrrreennttllyy kknnoowwnn aatt zz>>77..55,, ddeeeepp iinnttoo tthhee eeppoocchh ooff rreeiioonniizzaattiioonn ((EEooRR)).. LLuummiinnoouuss
qquuaassaarrss aatt tthhee hhiigghheesstt rreeddsshhiifftt ddiirreeccttllyy pprroobbee tthhee ffoorrmmaattiioonn ooff tthhee eeaarrlliieesstt ssuuppeerrmmaassssiivvee bbllaacckk hhoolleess ((SSMMBBHHss)) iinn tthhee uunniivveerrssee,, eennaabbllee ssttuuddiieess ooff tthhee eevvoolluuttiioonn ooff eeaarrllyy
mmaassssiivvee ggaallaaxxiieess aanndd tthheeiirr ccoonnnneeccttiioonnss ttoo SSMMBBHH ggrroowwtthh,, aanndd pprroovviiddee sseennssiittiivvee ccoonnssttrraaiinnttss oonn tthhee ssttaattee ooff tthhee iinntteerrggaallaaccttiicc mmeeddiiuumm ((IIGGMM)) dduurriinngg tthhee EEooRR nnoott aacccceessssiibbllee
wwiitthh  ootthheerr  pprroobbeess..

WWee hhaavvee ccaarreeffuullllyy ddeessiiggnneedd aa JJWWSSTT pprrooggrraamm ttoo aaddddrreessss oouuttssttaannddiinngg sscciieennccee ooppppoorrttuunniittiieess tthhaatt EEooRR qquuaassaarrss pprroovviiddee,, ccaappiittaalliizziinngg oonn tthhee ttrraannssffoorrmmaattiivvee ccaappaabbiilliittiieess ooff
JJWWSSTT.. BByy eemmppllooyyiinngg aa ccoommbbiinnaattiioonn ooff iimmaaggiinngg aanndd ssppeeccttrroossccooppiicc oobbsseerrvvaattiioonnss uussiinngg NNIIRRCCaamm,, NNIIRRSSppeecc,, MMIIRRII aanndd NNIIRRIISSSS,, oouurr pprrooggrraamm wwiillll ((11)) ddeetteecctt tthhee sstteellllaarr ccoonnttiinnuuuumm
aanndd nneebbuullaarr eemmiissssiioonn ooff qquuaassaarr hhoosstt ggaallaaxxiieess oonnllyy 668800 MMyyrr aafftteerr tthhee BBiigg BBaanngg,, ttoo pprroobbee hhoosstt ggaallaaxxyy aasssseemmbbllyy aanndd ttoo sseeaarrcchh ffoorr ssiiggnnaattuurreess ooff oouuttflflooww aanndd ffeeeeddbbaacckk,, ((22))
mmaapp tthhee llaarrggee ssccaallee qquuaassaarr eennvviirroonnmmeenntt,, ttoo tteesstt qquuaassaarr ffoorrmmaattiioonn mmooddeellss iinn tthhee ccoonntteexxtt ooff eeaarrllyy ssttrruuccttuurree ffoorrmmaattiioonn,, ((33)) yyiieelldd rreelliiaabbllee eessttiimmaatteess ooff tthhee SSMMBBHH mmaasssseess
aanndd ccoonnssttrraaiinn pphhyyssiiccaall pprrooppeerrttiieess ooff tthhee qquuaassaarr bbrrooaadd--lliinnee rreeggiioonnss,, aanndd ((44)) pprroovviiddee tthhee mmoosstt aaccccuurraattee mmeeaassuurreemmeenntt ooff tthhee IIGGMM nneeuuttrraall ffrraaccttiioonn aatt zz==77..55 aanndd ddeetteecctt wweeaakk
mmeettaall  aabbssoorrppttiioonn  ffeeaattuurreess,,  ttoo  mmaapp  tthhee  hhiissttoorryy  ooff  rreeiioonniizzaattiioonn  aanndd  IIGGMM  eennrriicchhmmeenntt..  

TThheessee tthhrreeee EEooRR qquuaassaarrss ccoonnssttiittuuttee tthhee ccuullmmiinnaattiioonn ooff ddeeccaaddeess ooff sseeaarrcchheess uussiinngg aallll--sskkyy ssuurrvveeyyss.. TThheeyy aarree tthhee bbeesstt JJWWSSTT ttaarrggeettss ffoorr qquuaassaarrss aatt tthhee ccuurrrreenntt rreeddsshhiifftt
ffrroonnttiieerr  aanndd  pprroovviiddee  tthhee  ddeefifinniittiivvee  rreeffeerreennccee  ddaattaasseett  ffoorr  ffuuttuurree  EEooRR  qquuaassaarr  aanndd  IIGGMM  sscciieennccee  uussiinngg  JJWWSSTT..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

JJiinnyyii  YYaanngg  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,  EEdduuaarrddoo  BBaannaaddooss  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroonnoommiiee,,  HHeeiiddeellbbeerrgg,,  AAaarroonn  BBaarrtthh  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  IIrrvviinnee,,  LLaauurraa  BBlleecchhaa  UUnniivveerrssiittyy  ooff  FFlloorriiddaa,,  SSaarraahh
BBoossmmaann  MMaaxx  PPllaanncckk  IInnssttiittuuttee  ffoorr  AAssttrroonnoommyy,,  LLuuiiss  CCoolliinnaa  RRoobblleeddoo  CCeennttrroo  ddee  AAssttrroobbiioollooggiiaa  ((CCSSIICC//IINNTTAA))  IInnsstt..  NNaacc..  ddee  TTeecc..  AAeerroo..,,  TThhoommaass  CCoonnnnoorr  JJeett  PPrrooppuullssiioonn  LLaabboorraattoorryy,,  TTiiaaggoo  CCoossttaa  MMaaxx--
PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroopphhyyssiikk,,  FFrreeddeerriicckk  DDaavviieess  MMaaxx  PPllaanncckk  IInnssttiittuuttee  ffoorr  AAssttrroonnoommyy,,  RRoobbeerrttoo  DDeeccaarrllii  IINNAAFF,,  OOsssseerrvvaattoorriioo  ddii  AAssttrroofifissiiccaa  ee  SScciieennzzaa  ddeelllloo  SSppaazziioo,,  GGiisseellllaa  DDee  RRoossaa  SSppaaccee
TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  AAllyyssssaa  DDrraakkee  MMaaxx  PPllaanncckk  IInnssttiittuuttee  ffoorr  AAssttrroonnoommyy,,  AAnnnnaa--CChhrriissttiinnaa  EEiilleerrss  MMaassssaacchhuusseettttss  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  EEmmaannuueellee  FFaarriinnaa  MMaaxx  PPllaanncckk  IInnssttiittuuttee  ffoorr
AAssttrroopphhyyssiiccss,,  MMeellaanniiee  HHaabboouuzziitt  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroonnoommiiee,,  HHeeiiddeellbbeerrgg,,  ZZoollttaann  HHaaiimmaann  CCoolluummbbiiaa  UUnniivveerrssiittyy  iinn  tthhee  CCiittyy  ooff  NNeeww  YYoorrkk,,  JJoosseepphh  HHeennnnaawwii  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa
BBaarrbbaarraa,,  LLiinnhhuuaa  JJiiaanngg  PPeekkiinngg  UUnniivveerrssiittyy,,  VViiccttoorriiaa  JJoonneess  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,  HHyyuunnssuunngg  JJuunn  KKoorreeaa  IInnssttiittuuttee  ffoorr  AAddvvaanncceedd  SSttuuddyy,,  YYaannaa  KKhhuussaannoovvaa  MMaaxx  PPllaanncckk  IInnssttiittuuttee  ffoorr  AAssttrroonnoommyy,,  GGiirriisshh
KKuullkkaarrnnii  TTaattaa  IInnssttiittuuttee  ooff  FFuunnddaammeennttaall  RReesseeaarrcchh,,  BBoommbbaayy,,  AAlleessssaannddrroo  LLuuppii  UUnniivveerrssiittaa  ddeeggllii  SSttuuddii  ddii  MMiillaannoo--BBiiccooccccaa,,  JJiiaannwweeii  LLyyuu  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,  MMaaddeelliinnee  MMaarrsshhaallll  NNRRCC  HHeerrzzbbeerrgg
AAssttrroonnoommyy  &&  AAssttrroopphhyyssiiccss,,  CChhiiaarraa  MMaazzzzuucccchheellllii  EEuurrooppeeaann  SSoouutthheerrnn  OObbsseerrvvaattoorryy  --  CChhiillee,,  MMaassaaffuussaa  OOnnoouuee  MMaaxx  PPllaanncckk  IInnssttiittuuttee  ffoorr  AAssttrroonnoommyy,,  MMiicchhaaeell  RRaauucchh  CCaarrnneeggiiee  IInnssttiittuuttiioonn  ooff
WWaasshhiinnggttoonn,,  DDoommiinniikk  RRiieecchheerrss  CCoorrnneellll  UUnniivveerrssiittyy,,  JJaannee  RRiiggbbyy  NNAASSAA  GGooddddaarrdd  SSppaaccee  FFlliigghhtt  CCeenntteerr,,  GGeeoorrggee  RRiieekkee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,  JJaann--TToorrggee  SScchhiinnddlleerr  MMaaxx  PPllaanncckk  IInnssttiittuuttee  ffoorr
AAssttrroonnoommyy,,  YYuuee  SShheenn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  IIlllliinnooiiss  aatt  UUrrbbaannaa  --  CChhaammppaaiiggnn,,  RRoobbeerrtt  SSiimmccooee  MMaassssaacchhuusseettttss  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  MMiicchhaaeell  SSttrraauussss  PPrriinncceettoonn  UUnniivveerrssiittyy,,  DDaanniieell  SStteerrnn  JJeett  PPrrooppuullssiioonn
LLaabboorraattoorryy,,  BBeennnnyy  TTrraakkhhtteennbbrroott  TTeell  AAvviivv  UUnniivveerrssiittyy,,  MMaaxxiimmee  TTrreebbiittsscchh  MMaaxx  PPllaanncckk  IInnssttiittuuttee  ffoorr  AAssttrroonnoommyy,,  BBrraamm  VVeenneemmaannss  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroonnoommiiee,,  HHeeiiddeellbbeerrgg,,  MMaarriiaannnnee
VVeesstteerrggaaaarrdd  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCooppeennhhaaggeenn,,  NNiieellss  BBoohhrr  IInnssttiittuuttee,,  FFaabbiiaann  WWaalltteerr  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroonnoommiiee,,  HHeeiiddeellbbeerrgg,,  FFeeiiggee  WWaanngg  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,  MMiinngghhaaoo  YYuuee  UUnniivveerrssiittyy  ooff
AArriizzoonnaa

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess

IIDD:: 0011778833
JJWWSSTT  pprroobbeess  FFeeeeddbbaacckk  iinn  EEmmeerrggiinngg  eexxttrrAAggaallaaccttiicc  SSttaarr  cclluussTTeerrss::  JJWWSSTT--FFEEAASSTT

AAnnggeellaa AAddaammoo

SSttoocckkhhoollmm  UUnniivveerrssiittyy

WWee pprrooppoossee JJWWSSTT oobbsseerrvvaattiioonnss ooff tthhee FFEEAASSTT ((FFeeeeddbbaacckk iinn EEmmeerrggiinngg eexxttrrAAggaallaaccttiicc SSttaarr cclluussTTeerrss)) ssaammppllee.. BBrreeaakkiinngg aawwaayy ffrroomm tthhee MMiillkkyy WWaayy bbaacckkyyaarrdd,, tthhee FFEEAASSTT ttaarrggeettss
aarree sseelleecctteedd ffrroomm tthhee llaarrggeerr ppaarreenntt ssaammppllee ooff LLooccaall VVoolluummee GGaallaaxxiieess ((LLVVLL,, DD<<1111 MMppcc)) aanndd hhaavvee uunnppaarraalllleelleedd wwaavveelleennggtthh ccoovveerraaggee ((iinncclluuddiinngg HHSSTT,, MMUUSSEE,, AALLMMAA)).. TThheeyy
aarree rreepprreesseennttaattiivvee ooff tthhee ssttaarr ffoorrmmaattiioonn ssppeeccttrruumm aacccceessssiibbllee iinn tthhee llooccaall UUnniivveerrssee,, wwiitthh iittss ddiivveerrssiittyy ooff eennvviirroonnmmeennttss ((nnuucclleeaarr ssttaarrbbuurrsstt vvss.. mmoolleeccuullaarr rriinngg,, ddiivveerrssee aarrmm
mmoorrpphhoollooggiieess,, iinntteerraaccttiinngg ssyysstteemmss,, llooww pprreessssuurree ddwwaarrff eennvviirroonnmmeennttss)).. NNIIRRCCaamm aanndd MMIIRRII iimmaaggiinngg aatt uunnpprreecceeddeennttllyy cchhaarrtteedd ssppaattiiaall rreessoolluuttiioonn ((~~ ppcc)) wwiillll pprroovvee ttoo bbee aa
bbrreeaakktthhrroouugghh ffoorr oouurr uunnddeerrssttaannddiinngg ooff tthhee iinntteerrppllaayy ooff ssttaarr ffoorrmmaattiioonn ((SSFF)) aanndd sstteellllaarr ffeeeeddbbaacckk,, aass tthhee SSppiittzzeerr oobbsseerrvvaattoorryy wwaass ffoorr MMiillkkyy WWaayy ssttuuddiieess.. WWee eessttiimmaattee ttoo
ddeetteecctt tthhoouussaannddss ooff eemmeerrggiinngg cclluusstteerrss wwiitthh mmaasssseess aabboovvee tthhoouussaanndd ssoollaarr mmaassss,, aanndd ssaammppllee wweellll aabboovvee tthhee 11ee44 mmaassss lliimmiittss ttyyppiiccaall ooff oouurr MMiillkkyy WWaayy.. TThhee JJWWSSTT--FFEEAASSTT
pprroojjeecctt wwiillll:: 11)) PPrroobbee ttiimmeessccaalleess ffoorr eemmeerrggiinngg cclluusstteerrss aass aa ffuunnccttiioonn ooff cclluusstteerr mmaassss aanndd ggaallaaccttiicc eennvviirroonnmmeenntt.. WWee wwiillll aannsswweerr tthhee ffuunnddaammeennttaall qquueessttiioonn rreeggaarrddiinngg tthhee
rroollee tthhaatt cclluusstteerr ffeeeeddbbaacckk ppllaayyss iinn rreegguullaattiinngg tthhee SSFF ccyyccllee iinn ggaallaaxxiieess,, nneecceessssaarryy ttoo ccoonnssttrraaiinn ssttaattee--ooff--aarrtt ddeettaaiilleedd ssiimmuullaattiioonnss.. 22)) AAccccoouunntt ffoorr tthhee hhiiddddeenn pphhaasseess ooff SSFF,,
bbyy mmaappppiinngg tthhee tteemmppoo--mmoorrpphhoollooggiiccaall eevvoolluuttiioonn ooff HH IIII aanndd pphhoottoo--ddiissssoocciiaatteedd rreeggiioonnss,, aanndd ddeetteerrmmiinnee tthheeiirr rreellaattiivvee ccoonnttrriibbuuttiioonn ttoo tthhee ttoottaall eemmiissssiioonn ooff tthhee ssttaarr--ffoorrmmiinngg
rreeggiioonn.. TThheessee rreessuullttss wwiillll ccaalliibbrraattee sseellff--ccoonnssiisstteenntt ssppeeccttrraall eevvoolluuttiioonnaarryy mmooddeellss ooff ssttaarrss,, ggaass,, aanndd dduusstt nneecceessssaarryy ttoo ssttuuddyy SSFF iinn ggaallaaxxiieess tthhaatt JJWWSSTT wwiillll uunnccoovveerr bbeeyyoonndd
tthhee  llooccaall  UUnniivveerrssee..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

LLiinnddaa  SSmmiitthh  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee  --  EESSAA,,  DDaanniieellaa  CCaallzzeettttii  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaassssaacchhuusseettttss  --  AAmmhheerrsstt,,  AArrjjaann  BBiikk  SSttoocckkhhoollmm  UUnniivveerrssiittyy,,  JJeennss  MMeelliinnddeerr  SSttoocckkhhoollmm  UUnniivveerrssiittyy,,  GGooeerraann
OOeessttlliinn  SSttoocckkhhoollmm  UUnniivveerrssiittyy,,  LLoorreennzzaa  DDeellllaa  BBrruunnaa  SSttoocckkhhoollmm  UUnniivveerrssiittyy,,  MMaatttteeoo  MMeessssaa  OObbsseerrvvaattooiirree  ddee  GGeenneevvee,,  MMaattttiiaa  SSiirrrreessssii  SSttoocckkhhoollmm  UUnniivveerrssiittyy,,  JJoohhnn  GGaallllaagghheerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  WWiissccoonnssiinn
--  MMaaddiissoonn,,  KKeellsseeyy  JJoohhnnssoonn  TThhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  VViirrggiinniiaa,,  MMaarrkk  KKrruummhhoollzz  AAuussttrraalliiaann  NNaattiioonnaall  UUnniivveerrssiittyy,,  CCllaarree  DDoobbbbss  UUnniivveerrssiittyy  ooff  EExxeetteerr,,  MMiicchhaaeell  GGrruuddiicc  NNoorrtthhwweesstteerrnn  UUnniivveerrssiittyy,,  MMoonniiccaa  TToossii
IINNAAFF--OOAASS  BBoollooggnnaa,,  EElleennaa  SSaacccchhii  LLeeiibbnniizz--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroopphhyyssiikk  PPoottssddaamm  ((AAIIPP)),,  EElleennaa  SSaabbbbii  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  KKaatthhrryynn  GGrraasshhaa  AAuussttrraalliiaann  NNaattiioonnaall  UUnniivveerrssiittyy,,  SStteevveenn
LLoonnggmmoorree  LLiivveerrppooooll  JJoohhnn  MMoooorreess  UUnniivveerrssiittyy,,  BBrruuccee  EEllmmeeggrreeeenn  IIBBMM  TT..JJ..  WWaattssoonn  RReesseeaarrcchh  CCeenntteerr,,  CChhrriissttoopphheerr  UUsshheerr  SSttoocckkhhoollmm  UUnniivveerrssiittyy,,  DDeebbrraa  EEllmmeeggrreeeenn  VVaassssaarr  CCoolllleeggee,,  RRoobbeerrtt
GGuutteerrmmuutthh  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaassssaacchhuusseettttss  --  AAmmhheerrsstt,,  MMiicchheellee  CCiiggnnoonnii  UUnniivveerrssiittaa  ddii  PPiissaa

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SSoollaarr  SSyysstteemm  AAssttrroonnoommyy

IIDD:: 0011778866
TThhee  mmoooonnss  ooff  UUrraannuuss::  AA  NNIIRRSSppeecc  iinnvveessttiiggaattiioonn  ooff  tthheeiirr  oorriiggiinnss,,  oorrggaanniicc  ccoonnssttiittuueennttss,,  aanndd  ppoossssiibbllee  oocceeaann  wwoorrlldd  aaccttiivviittyy

RRiicchhaarrdd CCaarrttwwrriigghhtt

SSEETTII  IInnssttiittuuttee

WWee pprrooppoossee ttoo oobbsseerrvvee tthhee lleeaaddiinngg aanndd ttrraaiilliinngg hheemmiisspphheerreess ooff tthhee UUrraanniiaann mmoooonnss AArriieell,, UUmmbbrriieell,, TTiittaanniiaa,, aanndd OObbeerroonn uussiinngg NNIIRRSSppeecc IIFFUU ((GG339955MM,, 22..8877 –– 55..2277 mmiiccrroonnss)) ttoo
ddeetteerrmmiinnee wwhheetthheerr NNHH33--rriicchh ssppeecciieess,, oorrggaanniiccss,, aanndd ccaarrbboonnaatteess aarree pprreesseenntt aanndd mmeeaassuurree CCOO22 iiccee aanndd HH22OO iiccee ffeeaattuurreess oonn tthheessee mmoooonnss.. TThheessee oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll pprroovviiddee
aann iiddeeaall ooppppoorrttuunniittyy ttoo iinnvveessttiiggaattee tthhee ssppeeccttrraall eevviiddeennccee ffoorr ppaasstt oocceeaann wwoorrlldd aaccttiivviittyy oonn tthheessee mmoooonnss,, aasssseessss tthhee oorrggaanniicc ccoonnssttiittuueennttss oonn tthheeiirr ssuurrffaacceess,, aanndd mmeeaassuurree
ccaarrbboonn aanndd hhyyddrrooggeenn iissoottooppeess ttoo aasssseessss tthhee ffoorrmmaattiioonn ccoonnddiittiioonnss iinn tthhee UUrraanniiaann ssuubbnneebbuullaa.. TThheessee sscciieennccee ggooaallss aarree hhiigghhllyy cchhaalllleennggiinngg ttoo iinnvveessttiiggaattee wwiitthh ggrroouunndd--bbaasseedd
ffaacciilliittiieess bbeeccaauussee ooff ssttrroonngg oovveerrpprriinnttiinngg tteelllluurriicc bbaannddss oovveerr tthhee 22..99 ttoo 33..55 mmiiccrroonnss wwaavveelleennggtthh rraannggee.. FFuurrtthheerrmmoorree,, EEaarrtthh’’ss aattmmoosspphheerree iiss ooppaaqquuee bbeettwweeeenn 44..22 aanndd 44..55
mmiiccrroonnss,, mmaakkiinngg ddeetteeccttiioonn aanndd mmeeaassuurreemmeenntt ooff tthhee 44..2277--mmiiccrroonn CCOO22 iiccee bbaanndd oonn tthhee UUrraanniiaann mmoooonnss aanndd ootthheerr ppllaanneettaarryy ssuurrffaacceess iimmppoossssiibbllee ttoo ddoo uussiinngg ggrroouunndd--bbaasseedd
ffaacciilliittiieess.. JJWWSSTT iiss tthheerreeffoorree tthhee oonnllyy eexxiissttiinngg ffaacciilliittyy tthhaatt ccaann mmaakkee tthheessee oobbsseerrvvaattiioonnss.. WWee rreeqquuiirree 99..9966 hhoouurrss ooff sscciieennccee ttiimmee,, aanndd 2200..7722 hhoouurrss ooff ttoottaall cchhaarrggeedd ttiimmee,,
ttoo mmaakkee tthhee eeiigghhtt oobbsseerrvvaattiioonnss rreeqquuiirreedd ttoo ccoommpplleettee tthhiiss pprroojjeecctt’’ss sscciieennccee oobbjjeeccttiivveess.. TThheessee oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll ggeenneerraattee aann iimmppoorrttaanntt ddaattaasseett tthhaatt wwiillll iinnffoorrmm tthhee
ssppeeccttrroossccooppiicc  pprriioorriittiieess  ooff  ffuuttuurree  ssppaacceeccrraafftt  mmiissssiioonn  ccoonncceeppttss  tthhaatt  aaiimm  ttoo  eexxpplloorree  UUrraannuuss  aanndd  iittss  mmoooonnss..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

BBrryyaann  HHoolllleerr  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  DDaallee  CCrruuiikksshhaannkk  NNAASSAA  AAmmeess  RReesseeaarrcchh  CCeenntteerr,,  MMaarrcc  NNeevveeuu  NNAASSAA  GGooddddaarrdd  SSppaaccee  FFlliigghhtt  CCeenntteerr,,  WWiillll  GGrruunnddyy  LLoowweellll  OObbsseerrvvaattoorryy,,  TToomm
NNoorrddhheeiimm  JJeett  PPrrooppuullssiioonn  LLaabboorraattoorryy,,  MMiicchhaaeell  MMiiggoo  MMuueelllleerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  GGrroonniinnggeenn,,  JJoosshhuuaa  EEmmeerryy  NNoorrtthheerrnn  AArriizzoonnaa  UUnniivveerrssiittyy,,  KKaatthheerriinnee  ddee  KKlleeeerr  CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  NNooeemmii
PPiinniillllaa--AAlloonnssoo  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCeennttrraall  FFlloorriiddaa,,  DDaavviidd  DDeeCCoolliibbuuss  NNeeww  MMeexxiiccoo  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess

IIDD:: 0011779911
TThhee  EEaarrllyy  AAsssseemmbbllyy  HHiissttoorryy  ooff  tthhee  MMoosstt  MMaassssiivvee  HHaalloo  iinn  tthhee  RReeiioonniizzaattiioonn  EErraa

JJuussttiinn SSppiillkkeerr

UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  aatt  AAuussttiinn

WWee pprrooppoossee ttoo mmeeaassuurree aaccccuurraattee sstteellllaarr mmaasssseess aanndd ffoorrmmaattiioonn hhiissttoorriieess iinn tthhee mmoosstt mmaassssiivvee hhaalloo kknnoowwnn iinn tthhee eeppoocchh ooff rreeiioonnzziiaattiioonn,, SSPPTT00331111--5588 aatt zz==66..990000.. TThhee
ssttrruuccttuurree iiss aanncchhoorreedd bbyy tthhee mmoosstt ddiissttaanntt dduusstt--rriicchh ggaallaaxxiieess kknnoowwnn,, aa ppaaiirr ooff uullttrraammaassssiivvee mmeerrggiinngg ggaallaaxxiieess rreessoollvveedd iinnttoo aa cchhaaoottiicc aanndd cclluummppyy rraappiiddllyy--aasssseemmbblliinngg
ssttrruuccttuurree aatt 00..0055"" rreessoolluuttiioonn wwiitthh AALLMMAA.. IInnddiivviidduuaall 330000ppcc--ssiizzee rreeggiioonnss wwiitthhiinn tthheessee ggaallaaxxiieess ssppaann tthhee ggaammuutt ooff ggaallaaxxyy pprrooppeerrttiieess sseeeenn iinn tthhee rreeiioonniizzaattiioonn eeppoocchh ffrroomm UUVV--
lluummiinnoouuss ttoo ttoottaallllyy dduusstt--oobbssccuurreedd.. EEvveenn ccoouunnttiinngg oonnllyy tthhee ccuurrrreennttllyy kknnoowwnn ssppeeccttrroossccooppiiccaallllyy--ccoonnfifirrmmeedd ggaallaaxxiieess,, tthhee mmiinniimmuumm hhaalloo mmaassss iiss ~~1100^̂1133MMssuunn jjuusstt 880000MMyyrr
aafftteerr tthhee BBiigg BBaanngg,, mmoorree tthhaann aann oorrddeerr ooff mmaaggnniittuuddee ggrreeaatteerr tthhaann aannyy ootthheerr oovveerrddeennssiittyy ffoouunndd aatt zz>>66 aanndd aammoonngg tthhee mmoosstt mmaassssiivvee hhaallooss eexxppeecctteedd oovveerr aann aarreeaa ooff
tthhoouussaannddss ooff ssqquuaarree ddeeggrreeeess.. TThhiiss ssttrruuccttuurree ooffffeerrss tthhee uunniiqquuee cchhaannccee ttoo uunnddeerrssttaanndd tthhee ffoorrmmaattiioonn ooff aann eexxttrreemmee ppeeaakk iinn tthhee pprriimmoorrddiiaall ddeennssiittyy fifieelldd aanndd tthhee rroollee ooff
eennvviirroonnmmeenntt iinn tthhee eeaarrllyy eevvoolluuttiioonn ooff mmaassssiivvee ggaallaaxxiieess.. UUssiinngg iinneexxppeennssiivvee aanndd ccoommpprreehheennssiivvee NNIIRRCCaamm aanndd MMIIRRII iimmaaggiinngg,, wwee pprrooppoossee ttoo mmeeaassuurree aaccccuurraattee sstteellllaarr mmaasssseess
aanndd aasssseemmbbllyy hhiissttoorriieess ooff tthheessee ggaallaaxxiieess oonn ssuubb--kkppcc ssccaalleess,, ccoonnssttrraaiinn tthhee vveerryy eeaarrlliieesstt zz>>1100 ffoorrmmaattiioonn hhiissttoorryy,, aanndd mmaapp oouutt tthhee wwiiddeerr eennvviirroonnmmeenntt ooff tthhiiss bbeenncchhmmaarrkk
ssyysstteemm.. TThhee ccoommbbiinnaattiioonn ooff tthhee uunniiqquuee hhiigghh--rreessoolluuttiioonn AALLMMAA ddaattaa,, vveerryy ddeeeepp HHSSTT iimmaaggiinngg,, aanndd tthhee pprrooppoosseedd JJWWSSTT ddaattaa wwiillll aallllooww aa ffuullll cchhaarraacctteerriizzaattiioonn ooff tthhee ssttaarrss,,
ggaass,,  dduusstt,,  aanndd  ssttaarr  ffoorrmmaattiioonn  iinn  tthhiiss  ccoossmmoollooggiiccaallllyy  iimmppoorrttaanntt  hhaalloo  ooff  pprriimmoorrddiiaall  ssttaarrbbuurrsstt  ggaallaaxxiieess,,  wweellll  iinnttoo  tthhee  eeppoocchh  ooff  rreeiioonniizzaattiioonn..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

MMaannuueell  AArraavveennaa  DDiieeggoo  PPoorrttaalleess  UUnniivveerrssiittyy,,  MMaatttthheeww  AAsshhbbyy  SSmmiitthhssoonniiaann  IInnssttiittuuttiioonn  AAssttrroopphhyyssiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy,,  MMaatttthhiieeuu  BBeetthheerrmmiinn  EEuurrooppeeaann  SSoouutthheerrnn  OObbsseerrvvaattoorryy  --  GGeerrmmaannyy,,  RReebbeeccccaa
CCaannnniinngg  UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPoorrttssmmoouutthh,,  SSccootttt  CChhaappmmaann  EEuurreekkaa  SScciieennttiifificc  IInncc..,,  RRyyaann  EEnnddsslleeyy  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,  AAnntthhoonnyy  GGoonnzzaalleezz  UUnniivveerrssiittyy  ooff  FFlloorriiddaa,,  CChhrriissttoopphheerr  HHaayywwaarrdd  SSiimmoonnss
FFoouunnddaattiioonn  CCeenntteerr  ffoorr  CCoommppuuttaattiioonnaall  AAssttrroopphhyyssiiccss,,  RRyylleeyy  HHiillll  UUnniivveerrssiittyy  ooff  BBrriittiisshh  CCoolluummbbiiaa,,  KKaattrriinnaa  LLiittkkee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,  SSiiddnneeyy  LLoowweerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  FFlloorriiddaa,,  CChhrriissttoopphheerr  LLoovveellll
UUnniivveerrssiittyy  ooff  HHeerrttffoorrddsshhiirree,,  DDaanniieell  MMaarrrroonnee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,  DDeessiikkaa  NNaarraayyaannaann  UUnniivveerrssiittyy  ooff  FFlloorriiddaa,,  KKeeddaarr  PPhhaaddkkee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  IIlllliinnooiiss  aatt  UUrrbbaannaa  --  CChhaammppaaiiggnn,,  CCaassssiiee  RReeuutteerr  UUnniivveerrssiittyy
ooff  IIlllliinnooiiss  aatt  UUrrbbaannaa  --  CChhaammppaaiiggnn,,  DDaanniieell  SSttaarrkk  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,  JJooaaqquuiinn  VViieeiirraa  UUnniivveerrssiittyy  ooff  IIlllliinnooiiss  aatt  UUrrbbaannaa  --  CChhaammppaaiiggnn,,  AAxxeell  WWeeiissss  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  RRaaddiiooaassttrroonnoommiiee

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss

6644 33//1199//22002211



JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
LLaarrggee  SSccaallee  SSttrruuccttuurree  ooff  tthhee  UUnniivveerrssee

IIDD:: 0011779944
110000%%  ggaaiinn  iinn  pprreecciissiioonn  aanndd  aaccccuurraaccyy  ooff  HH00  mmeeaassuurreemmeenntt  ffrroomm  JJWWSSTT  sstteellllaarr  kkiinneemmaattiiccss  ooff  aa  lleennss  ggaallaaxxyy

AAkkiinn YYiillddiirriimm

MMaaxx  PPllaanncckk  IInnssttiittuuttee  ffoorr  AAssttrroopphhyyssiiccss

GGrraavviittaattiioonnaallllyy lleennsseedd qquuaassaarrss pprroovviiddee aann iinnddeeppeennddeenntt wwaayy ttoo mmeeaassuurree tthhee HHuubbbbllee ccoonnssttaanntt ((HH00)) tthhaatt iiss ccrruucciiaall ffoorr aasssseessssiinngg tthhee ccuurrrreenntt HH00 tteennssiioonn aanndd ppoossssiibbllee nneeww
pphhyyssiiccss bbeeyyoonndd LLCCDDMM.. TThhee ddoommiinnaanntt ssoouurrccee ooff uunncceerrttaaiinnttyy iiss tthhee rraaddiiaall mmaassss pprroofifillee ooff tthhee lleennss ggaallaaxxyy tthhaatt ccaannnnoott bbee ccoonnssttrraaiinneedd bbyy lleennssiinngg ddaattaa aalloonnee wwiitthhoouutt mmooddeell
aassssuummppttiioonnss.. SStteellllaarr kkiinneemmaattiicc mmeeaassuurreemmeenntt ooff tthhee ffoorreeggrroouunndd lleennss ggaallaaxxyy bbrreeaakkss tthhee mmaassss--sshheeeett ddeeggeenneerraaccyy aanndd pprroovviiddeess aa vviittaall mmaassss pprroofifillee ccoonnssttrraaiinntt.. WWee pprrooppoossee
ttoo oobbsseerrvvee tthhee ssttrroonnggllyy lleennsseedd qquuaassaarr RRXXJJ11113311--11223311 wwiitthh tthhee NNIIRRSSppeecc IIFFUU ttoo oobbttaaiinn ssppaattiiaallllyy rreessoollvveedd sstteellllaarr kkiinneemmaattiicc mmaappss ooff tthhee ffoorreeggrroouunndd lleennss ggaallaaxxyy,, tthhaatt hhaass
bbeeeenn iimmppoossssiibbllee ttoo oobbttaaiinn uussiinngg ggrroouunndd--bbaasseedd ffaacciilliittiieess.. GGiivveenn tthhee ssmmaallll ((~~11"")) iimmaaggee sseeppaarraattiioonn bbeettwweeeenn tthhee mmuullttiippllee qquuaassaarr iimmaaggeess aanndd tthhee lleennss ggaallaaxxyy,, tthhee hhiigghh--ssppaattiiaall
aanndd ssppeeccttrraall rreessoolluuttiioonn ooff JJWWSSTT wwiillll rreessoollvvee aanndd sseeppaarraattee tthhee ssppeeccttrraa ooff tthhee ffoorreeggrroouunndd lleennss aanndd tthhee bbaacckkggrroouunndd qquuaassaarr.. WWiitthh oouurr pprrooppoosseedd NNIIRRSSppeecc ddaattaa oonn tthhiiss oonnee
lleennss ssyysstteemm aalloonnee,, wwee wwiillll rreedduuccee tthhee rreellaattiivvee uunncceerrttaaiinnttyy oonn HH00 ffrroomm 88%% ttoo 44%% iinn ccoommbbiinnaattiioonn wwiitthh oouurr ccuurrrreenntt lleennss ssaammppllee iinn flflaatt LLCCDDMM ccoossmmoollooggyy,, ii..ee..,, aa 110000%% ggaaiinn
iinn pprreecciissiioonn,, wwiitthh mmiinniimmaall mmaassss pprroofifillee aassssuummppttiioonnss.. TThhee pprrooppoosseedd oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll ffuurrtthheerr eennaabbllee tthhee ssttuuddyy ooff tthhee sstteellllaarr iinniittiiaall mmaassss ffuunnccttiioonn aanndd ddaarrkk mmaatttteerr
ddiissttrriibbuuttiioonn iinn tthhee lleennss ggaallaaxxyy,, aanndd ooff tthhee ssuuppeerrmmaassssiivvee bbllaacckk hhoollee--hhoosstt ccoonnnneeccttiioonn ooff tthhee ggrraavviittaattiioonnaallllyy lleennsseedd bbaacckkggrroouunndd ggaallaaxxyy.. TThhee pprrooppoosseedd ddaattaa sseett ooff ssppaattiiaallllyy
rreessoollvveedd  kkiinneemmaattiicc  mmeeaassuurreemmeennttss  ooff  tthhee  lleennss  ggaallaaxxyy  wwiillll  bbee  aa  ccrruucciiaall  sstteepp  iinn  oouurr  rrooaaddmmaapp  ttoo  oobbttaaiinn  aa  11%%  HH00  mmeeaassuurreemmeenntt  ffrroomm  ttiimmee  ddeellaayyss..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

SShheerrrryy  SSuuyyuu  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroopphhyyssiikk,,  TToommmmaassoo  TTrreeuu  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  LLooss  AAnnggeelleess,,  AAddrriiaannoo  AAggnneelllloo  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCooppeennhhaaggeenn,,  NNiieellss  BBoohhrr  IInnssttiittuuttee,,  SSiimmoonn  BBiirrrreerr  SSttaannffoorrdd
UUnniivveerrssiittyy,,  CChhiihh--FFaann  CChheenn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  LLooss  AAnnggeelleess,,  GGiiuulliiaa  CChhiirriivvii  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroopphhyyssiikk,,  FFrreeddeerriicc  CCoouurrbbiinn  EEccoollee  PPoollyytteecchhnniiqquuee  FFeeddeerraallee  ddee  LLaauussaannnnee,,  VVeerroonniiccaa
MMoottttaa  UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  VVaallppaarraaiissoo,,  AAnnoowwaarr  SShhaajjiibb  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CChhiiccaaggoo,,  DDoommiinniiqquuee  SSlluussee  UUnniivveerrssiittee  ddee  LLiieeggee,,  GGiioorrggooss  VVeerrnnaarrddooss  EEccoollee  PPoollyytteecchhnniiqquuee  FFeeddeerraallee  ddee  LLaauussaannnnee,,  KKeennnneetthh  WWoonngg
IInnssttiittuuttee  ffoorr  PPhhyyssiiccss  aanndd  MMaatthheemmaattiiccss  ooff  tthhee  UUnniivveerrssee

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss  aanndd  SStteellllaarr  TTyyppeess

IIDD:: 0011779988
CChhaarraacctteerriizziinngg  AAccccrreettiioonn  SSiiggnnaattuurreess  iinn  tthhee  YYoouunnggeesstt  PPrroottoossttaarrss::  TThhee  CCaassee  ooff  LL11552277  IIRRSS

JJoohhnn TToobbiinn

AAssssoocciiaatteedd  UUnniivveerrssiittiieess,,  IInncc..

WWee pprrooppoossee ttoo uussee JJWWSSTT ttoo cchhaarraacctteerriizzee tthhee mmooddee ooff aaccccrreettiioonn ((mmaaggnneettoosspphheerriicc oorr bboouunnddaarryy llaayyeerr)) aanndd iittss rraattee oonnttoo oonnee ooff tthhee nneeaarreesstt ((dd==114400 ppcc)) aanndd bbeesstt
cchhaarraacctteerriizzeedd CCllaassss 00 pprroottoossttaarrss,, LL11552277 IIRRSS.. AAccccrreettiioonn iiss tthhee ffuunnddaammeennttaall pprroocceessss ooff bbuuiillddiinngg uupp sstteellllaarr mmaassss aanndd tthhiiss pprroocceessss hhaass nnoott bbeeeenn ddiirreeccttllyy cchhaarraacctteerriizzeedd
ttoowwaarrdd tthhee yyoouunnggeesstt,, CCllaassss 00 pprroottoossttaarrss.. AAccccrreettiioonn iiss ttyyppiiccaallllyy pprroobbeedd uussiinngg hhyyddrrooggeenn lliinneess,, aanndd mmoorree--eevvoollvveedd pprroottoossttaarrss aarree ffoouunndd ttoo bbee uunnddeerrggooiinngg mmaaggnneettoosspphheerriicc
aaccccrreettiioonn wwiitthh tthheeiirr rraatteess cchhaarraacctteerriizzeedd uussiinngg ssppeeccttrroossccooppyy ffrroomm 11 ttoo 22..55 mmiiccrroonnss.. HHoowweevveerr,, ddiirreecctt pprroobbeess ooff aaccccrreettiioonn oonnttoo CCllaassss 00 pprroottoossttaarrss ddoo nnoott ccuurrrreennttllyy eexxiisstt
bbeeccaauussee tthhee pprroottoossttaarrss aarree eennsshhrroouuddeedd iinn ddeennssee eennvveellooppeess,, mmaakkiinngg tthheemm pprroohhiibbiittiivveellyy ffaaiinntt ffoorr ggrroouunndd--bbaasseedd ssppeeccttrroossccooppyy bbeettwweeeenn 11 aanndd 55 mmiiccrroonnss.. OOnnllyy JJWWSSTT
pprroovviiddeess tthhee sseennssiittiivviittyy rreeqquuiirreedd ttoo ddeetteecctt hhyyddrrooggeenn rreeccoommbbiinnaattiioonn lliinneess ttoowwaarrdd CCllaassss 00 pprroottoossttaarrss bbeettwweeeenn 33 aanndd 88 mmiiccrroonnss wwhheerree tthheeyy eexxhhiibbiitt tthheeiirr bbrriigghhtteesstt eemmiissssiioonn
sshhoorrttwwaarrdd ooff 1100 mmiiccrroonnss.. WWee wwiillll uussee tthhee NNIIRRSSppeecc aanndd MMIIRRII MMRRSS IIFFUUss ttoo oobbsseerrvvee tthhee BBrr--aallpphhaa ((44..0055 mmiiccrroonnss)),, PPffuunndd--aallpphhaa ((77..4466 mmiiccrroonnss)),, bbeettaa ((44..6655 mmiiccrroonn)),, aanndd
ggaammmmaa ((33..7744 mmiiccrroonn)) lliinneess ttoowwaarrdd LL11552277 IIRRSS.. TThheessee ddaattaa wwiillll pprroovviiddee ssoommee ooff tthhee fifirrsstt ddiirreecctt eevviiddeennccee ffoorr tthhee mmooddee ooff aaccccrreettiioonn oonnttoo CCllaassss 00 pprroottoossttaarrss aanndd tthhee
ffrraaccttiioonn ooff lluummiinnoossiittyy dduuee ttoo aaccccrreettiioonn iinn tthhee ssyysstteemm.. TThheenn,, iinn ccoonnjjuunnccttiioonn wwiitthh rraaddiiaattiivvee ttrraannssffeerr mmooddeelliinngg,, wwee wwiillll eessttiimmaattee tthhee aaccccrreettiioonn rraattee oonnttoo tthhee pprroottoossttaarr uussiinngg
tthhee  hhyyddrrooggeenn  lliinnee  lluummiinnoossiittiieess,,  ccoorrrreecctteedd  ffoorr  eexxttiinnccttiioonn  uussiinngg  tthheeiirr  iinnttrriinnssiicc  lliinnee  rraattiiooss,,  eessttiimmaatteedd  ffrroomm  aaccccrreettiioonn  mmooddeellss..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

TToomm  MMeeggeeaatthh  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TToolleeddoo,,  LLeesslliiee  LLoooonneeyy  UUnniivveerrssiittyy  ooff  IIlllliinnooiiss  aatt  UUrrbbaannaa  --  CChhaammppaaiiggnn,,  WWiilllliiaamm  FFiisscchheerr  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  LLeeee  HHaarrttmmaannnn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMiicchhiiggaann,,
PPaattrriicckk  SShheeeehhaann  NNoorrtthhwweesstteerrnn  UUnniivveerrssiittyy,,  NNuurriiaa  CCaallvveett  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMiicchhiiggaann

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss  aanndd  SStteellllaarr  TTyyppeess

IIDD:: 0011880022
IInnvveessttiiggaattiinngg  PPrroottoosstteellllaarr  AAccccrreettiioonn  AAccrroossss  tthhee  MMaassss  SSppeeccttrruumm

TToomm MMeeggeeaatthh

UUnniivveerrssiittyy  ooff  TToolleeddoo

WWee pprrooppoossee aann IInnvveessttiiggaattiioonn ooff PPrroottoosstteellllaarr AAccccrreettiioonn ((IIPPAA)) aanndd aaccccrreettiioonn ddrriivveenn ffeeeeddbbaacckk uussiinngg tthhee NNIIRRSSPPeecc aanndd MMIIRRII MMRRSS IIFFUUss.. IIPPAA wwiillll ttaarrggeett 55 pprroottoossttaarrss wwiitthh
lluummiinnoossiittiieess ooff 00..22 ttoo 1100,,000000 LLssuunn,, sstteellllaarr mmaasssseess ooff 00..11 ttoo 1122 MMssuunn,, aanndd ddiissttaanncceess ooff 115500 ppcc ttoo 11..66 kkppcc.. EEaacchh sshhoowwss aa ddiisskk ++ oouuttflflooww ccaavviittyy mmoorrpphhoollooggyy,, iiss iinn iittss
pprriimmaarryy aaccccrreettiioonn pphhaassee,, iiss ddeeeeppllyy eemmbbeeddddeedd,, aanndd rreeqquuiirreess oobbsseerrvvaattiioonnss aatt >> 33 mmiiccrroonn.. UUssiinngg JJWWSSTTss ccoommbbiinnaattiioonn ooff sseennssiittiivviittyy,, aanngguullaarr rreessoolluuttiioonn,, aanndd ssppeeccttrraall
rreessoolluuttiioonn,, IIPPAA wwiillll oobbsseerrvvee eeaacchh pprroottoossttaarr iinn tthhee 22..99--2288 mmiiccrroonn rraannggee aanndd mmaapp iioonniicc,, aattoommiicc,, mmoolleeccuullaarr aanndd ccoonnttiinnuuuumm eemmiissssiioonn aatt ssppaattiiaall rreessoolluuttiioonnss ooff 3300 AAUU ((ffoorr tthhee
lloowweesstt mmaassss ssoouurrcceess)) ttoo 330000 AAUU ((ffoorr tthhee hhiigghheesstt mmaassss ssoouurrccee)).. IIPPAA wwiillll uussee ssppeeccttrroossccooppiicc ssiiggnnaattuurreess ooff ddiisskk aaccccrreettiioonn ttoo mmeeaassuurree tthhee rraattee aanndd mmooddee ooff mmaassss
aaccccrreettiioonn,, aanndd mmeeaassuurree hhooww aaccccrreettiioonn ssccaalleess wwiitthh sstteellllaarr mmaassss.. IItt wwiillll aallssoo oobbsseerrvvee sshhoocckkss dduuee ttoo wwiiddee aannggllee wwiinnddss ccaarrvviinngg ccaavviittiieess iinnttoo tthhee pprroottoosstteellllaarr eennvveellooppeess,, uussiinngg
tthhee aanngguullaarr rreessoolluuttiioonn ooff JJWWSSTT ttoo mmeeaassssuurree mmaassss flflooww aanndd vveelloocciittyy aalloonngg tthhee ccaavviittiieess.. TThhee ccoommbbiinnaattiioonn ooff aaccccrreettiioonn aanndd wwiinndd ddaattaa wwiillll sshhooww hhooww tthhee wwiinndd pprrooppeerrttiieess
ddeeppeenndd oonn aaccccrreettiioonn.. FFiinnaallllyy,, IIPPAA wwiillll llooookk ffoorr tthhee eeffffeecctt ooff rraaddiiaattiivvee ffeeeeddbbaacckk ffrroomm tthhee mmoosstt mmaassssiivvee pprroottoossttaarr,, tteessttiinngg mmooddeellss ooff hhiigghh mmaassss ssttaarr ffoorrmmaattiioonn tthhaatt rreeqquuiirree
tthhee rreelleeaassee ooff rraaddiiaattiioonn aalloonngg oouuttflflooww ccaavviittiieess.. IInn ttoottaall,, IIPPAA wwiillll oobbsseerrvvee iinn uunnpprreecceeddeenntteedd ddeettaaiill tthhee ccoouupplleedd aaccccrreettiioonn aanndd ffeeeeddbbaacckk tthhaatt ppllaayyss aa cceennttrraall rroollee iinn
ddeetteerrmmiinniinngg tthhee mmaasssseess ooff ssttaarrss,, pprroovviiddiinngg eesssseennttiiaall iinnppuuttss ffoorr cclloouudd ssccaallee ssiimmuullaattiioonnss ooff ssttaarr ffoorrmmaattiioonn aanndd tthhee iinniittiiaall mmaassss ffuunnccttiioonn,, aanndd sseettttiinngg tthhee ssttaaggee ffoorr ffuuttuurree
ssuurrvveeyyss  wwiitthh  JJWWSSTT  ttoo  eennllaarrggee  tthhee  ssaammppllee..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

JJoohhnn  TToobbiinn  AAssssoocciiaatteedd  UUnniivveerrssiittiieess,,  IInncc..,,  DDaann  WWaattssoonn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  RRoocchheesstteerr,,  AAlleessssiioo  CCaarraattttii  oo  GGaarraattttii  DDuubblliinn  IInnssttiittuuttee  FFoorr  AAddvvaanncceedd  SSttuuddiieess,,  NNeeaall  EEvvaannss  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  aatt  AAuussttiinn,,
HHeennrriikk  BBeeuutthheerr  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroonnoommiiee,,  HHeeiiddeellbbeerrgg,,  HHeennddrriikk  LLiinnzz  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroonnoommiiee,,  HHeeiiddeellbbeerrgg,,  MMaannoojj  PPuurraavvaannkkaarraa  TTaattaa  IInnssttiittuuttee  ooff  FFuunnddaammeennttaall  RReesseeaarrcchh,,
BBoommbbaayy,,  MMaayyaannkk  NNaarraanngg  TTaattaa  IInnssttiittuuttee  ooff  FFuunnddaammeennttaall  RReesseeaarrcchh,,  BBoommbbaayy,,  PPaammeellaa  KKllaaaasssseenn  UUnniitteedd  KKiinnggddoomm  AAssttrroonnoommyy  TTeecchhnnoollooggyy  CCeennttrree,,  RRoobbeerrtt  GGuutteerrmmuutthh  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaassssaacchhuusseettttss
--  AAmmhheerrsstt,,  TTyylleerr  BBoouurrkkee  SSqquuaarree  KKiilloommeettrree  AArrrraayy  OOrrggaanniissaattiioonn,,  WWiilllliiaamm  FFiisscchheerr  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  EElliissee  FFuurrllaann  CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  JJooeell  GGrreeeenn  SSppaaccee  TTeelleessccooppee
SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  NNoollaann  HHaabbeell  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TToolleeddoo,,  RRiiwwaajj  PPookkhhrreell  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaassssaacchhuusseettttss  --  AAmmhheerrsstt,,  PPaattrriicckk  SShheeeehhaann  NNoorrtthhwweesstteerrnn  UUnniivveerrssiittyy,,  LLuukkaasszz  TTyycchhoonniieecc  EEuurrooppeeaann  SSoouutthheerrnn
OObbsseerrvvaattoorryy,,  GGuuiilllleemm  AAnnggllaaddaa  IInnssttiittuuttoo  ddee  AAssttrroofifissiiccaa  ddee  AAnnddaalluucciiaa  ((IIAAAA)),,  PPrraabbhhaannii  AAttnnaagguulloovv  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TToolleeddoo,,  SSaamm  FFeeddeerrmmaann  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TToolleeddoo,,  LLeeee  HHaarrttmmaannnn  UUnniivveerrssiittyy  ooff
MMiicchhiiggaann,,  NNiiccoollee  KKaarrnnaatthh  NNAASSAA  AAmmeess  RReesseeaarrcchh  CCeenntteerr,,  LLeesslliiee  LLoooonneeyy  UUnniivveerrssiittyy  ooff  IIlllliinnooiiss  aatt  UUrrbbaannaa  --  CChhaammppaaiiggnn,,  MMaayyrraa  OOssoorriioo  IInnssttiittuuttoo  ddee  AAssttrroofifissiiccaa  ddee  AAnnddaalluucciiaa  ((IIAAAA)),,  JJuuddiitthh  PPiipphheerr
UUnniivveerrssiittyy  ooff  RRoocchheesstteerr,,  RRoohhaann  RRaahhaattggaaoonnkkaarr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TToolleeddoo,,  TThhoommaass  SSttaannkkee  EEuurrooppeeaann  SSoouutthheerrnn  OObbsseerrvvaattoorryy  --  GGeerrmmaannyy,,  AAmmeelliiaa  SSttuuttzz  UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  CCoonncceeppcciioonn,,  EEwwiinnee  VVaann
DDiisshhooeecckk  UUnniivveerrssiitteeiitt  LLeeiiddeenn,,  SSccootttt  WWoollkk  SSmmiitthhssoonniiaann  IInnssttiittuuttiioonn  AAssttrroopphhyyssiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy,,  YYaaoo--LLuunn  YYaanngg  TThhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  VViirrggiinniiaa

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
EExxooppllaanneettss  aanndd  EExxooppllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 0011880033
UUnnlloocckkiinngg  tthhee  MMyysstteerriieess  ooff  tthhee  AArrcchheettyyppee  SSuubb--NNeeppttuunnee  GGJJ11221144bb  wwiitthh  aa  FFuullll--OOrrbbiitt  PPhhaassee  CCuurrvvee

JJaaccoobb BBeeaann

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CChhiiccaaggoo

GGJJ11221144bb iiss bbyy ffaarr tthhee bbeesstt cchhaarraacctteerriizzeedd eexxooppllaanneett ssmmaalllleerr tthhaann NNeeppttuunnee.. YYeett iittss eexxtteennssiivveellyy--oobbsseerrvveedd ttrraannssmmiissssiioonn ssppeeccttrruumm hhaass oonnllyy rreevveeaalleedd aa tthhiicckk llaayyeerr ooff aaeerroossoollss,,
wwhhiicchh oobbssccuurreess tthhee mmoolleeccuullaarr ffeeaattuurreess tthhaatt aarree nneeeeddeedd ttoo ddeetteerrmmiinnee tthhee ppllaanneett’’ss aattmmoosspphheerriicc ccoommppoossiittiioonn.. FFuurrtthheerrmmoorree,, wwee ssttiillll ddoonn''tt kknnooww wwhhaatt tthhee aaeerroossoollss aarree mmaaddee
ooff  aanndd  wwhhyy  tthhee  ppllaanneett  iiss  ssoo  tthhoorroouugghhllyy  eennsshhrroouuddeedd..

WWee pprrooppoossee ttoo uussee MMIIRRII//LLRRSS ttoo oobbsseerrvvee tthhee pphhaassee ccuurrvvee ooff tthhee ssuubb--NNeeppttuunnee GGJJ11221144bb iinn oorrddeerr ttoo uunnlloocckk tthhee mmyysstteerriieess ooff iittss aattmmoosspphheerree.. IInn oonnee ffeellll sswwoooopp,, oouurr
oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll mmeeaassuurree tthhee ppllaanneett’’ss bbrrooaaddbbaanndd pphhaassee ccuurrvvee,, iittss pphhaassee--rreessoollvveedd tthheerrmmaall eemmiissssiioonn ssppeeccttrruumm,, aanndd iittss mmiidd--IIRR ttrraannssmmiissssiioonn ssppeeccttrruumm.. TThhiiss pprrooggrraamm wwiillll ggiivvee
uuss fifirrsstt--ttiimmee aacccceessss ttoo GGJJ11221144bb’’ss tthheerrmmaall eemmiissssiioonn aanndd tthhee ppaarrtt ooff iittss ttrraannssmmiissssiioonn ssppeeccttrruumm tthhaatt sshhoouulldd bbee tthhee lleeaasstt iimmppaacctteedd bbyy aaeerroossooll ssccaatttteerriinngg -- bbootthh uunniiqquueellyy
eennaabblleedd bbyy JJWWSSTT.. WWee aannttiicciippaattee tthhaatt tthheessee oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll fifinnaallllyy rreevveeaall tthhee ccoommppoossiittiioonn ooff GGJJ11221144bb’’ss aattmmoosspphheerree aanndd hhoommee iinn oonn tthhee iiddeennttiittyy ooff iittss ppeerrvvaassiivvee
aaeerroossoollss.. TThhiiss pprrooggrraamm wwiillll aallssoo pprroovviiddee tthhee fifirrsstt mmaapp ooff aa wwaarrmm,, ssuubb--NNeeppttuunnee ssiizzee ppllaanneett,, tthhuuss eexxtteennddiinngg pprreevviioouuss ssttuuddiieess ooff aattmmoosspphheerriicc hheeaatt ttrraannssppoorrtt aanndd ddyynnaammiiccss
iinnttoo  aa  nneeww  rreeggiimmee..

TTeenn yyeeaarrss aafftteerr iittss ddiissccoovveerryy,, GGJJ11221144bb rreemmaaiinnss tthhee hhiigghheesstt SS//NN ssuubb--NNeeppttuunnee ssiizzee eexxooppllaanneett ffoorr bbootthh ttrraannssmmiissssiioonn aanndd tthheerrmmaall eemmiissssiioonn mmeeaassuurreemmeennttss.. IItt iiss uunnlliikkeellyy tthhaatt
aa bbeetttteerr ttaarrggeett ffoorr iinnvveessttiiggaattiinngg tthhee nnaattuurree ooff ssuucchh ppllaanneettss wwiillll eevveerr bbee ffoouunndd.. TThheessee oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll tthheerreeffoorree sseerrvvee aass aa lleeggaaccyy ddaattaasseett ffoorr ccoonntteexxttuuaalliizziinngg aallll pprreevviioouuss
aanndd  ffuuttuurree  ssttuuddiieess  ooff  tthhee  uubbiiqquuiittoouuss  ssuubb--NNeeppttuunnee  eexxooppllaanneettss..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

EElliizzaa  KKeemmppttoonn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaarryyllaanndd,,  GGuuaannggwweeii  FFuu  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaarryyllaanndd,,  PPeetteerr  GGaaoo  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  CCrruuzz,,  JJeegguugg  IIhh  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaarryyllaanndd,,  TTiiffffaannyy  KKaattaarriiaa  JJeett  PPrrooppuullssiioonn
LLaabboorraattoorryy,,  MMaatteejj  MMaalliikk  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaarryyllaanndd,,  MMeeggaann  MMaannssfifieelldd  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CChhiiccaaggoo,,  VViivviieenn  PPaarrmmeennttiieerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  OOxxffoorrdd,,  EEmmiillyy  RRaauusscchheerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMiicchhiiggaann,,  MMiicchhaaeell  RRoommaann
UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMiicchhiiggaann,,  KKeevviinn  SStteevveennssoonn  TThhee  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy  AApppplliieedd  PPhhyyssiiccss  LLaabboorraattoorryy,,  JJaakkee  TTaayylloorr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  OOxxffoorrdd

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess

IIDD:: 0011881100
TThhee  SStteellllaarr  aanndd  GGaass  CCoonntteenntt  ooff  GGaallaaxxiieess  aatt  CCoossmmiicc  NNoooonn

SSiirriioo BBeellllii

SSmmiitthhssoonniiaann  IInnssttiittuuttiioonn  AAssttrroopphhyyssiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy

TThhee pprrooppeerrttiieess ooff ggaallaaxxiieess iinn tthhee llooccaall uunniivveerrssee aarree ssuubbssttaannttiiaallllyy ddiiffffeerreenntt ffrroomm tthhoossee mmeeaassuurreedd aatt tthhee ppeeaakk ooff tthhee ccoossmmiicc ssttaarr ffoorrmmaattiioonn hhiissttoorryy,, aarroouunndd zz~~22.. KKeeyy
qquueessttiioonnss aabboouutt tthhiiss eevvoolluuttiioonn aarree ssttiillll ooppeenn:: wwhhaatt pphhyyssiiccaall mmeecchhaanniissmm iiss rreessppoonnssiibbllee ffoorr qquueenncchhiinngg ssttaarr ffoorrmmaattiioonn iinn mmaassssiivvee ggaallaaxxiieess?? AAnndd wwhhaatt ddrriivveess tthhee oobbsseerrvveedd
eevvoolluuttiioonn ooff tthhee iioonniizzeedd ggaass eemmiissssiioonn?? UUssiinngg mmuullttii--oobbjjeecctt ssppeeccttrroossccooppyy wwiitthh NNIIRRSSppeecc,, wwee aaiimm ttoo bbuuiilldd aa rreeffeerreennccee ssaammppllee ffoorr tthhee mmoosstt iimmppoorrttaanntt eeppoocchh ooff ggaallaaxxyy
ffoorrmmaattiioonn,, bbyy ttaarrggeettiinngg aabboouutt 115500 ggaallaaxxiieess wwiitthh aa uunniiffoorrmm ddiissttrriibbuuttiioonn iinn sstteellllaarr mmaassss ((99 << lloogg MM//MMssuunn << 1111..55)) aanndd rreeddsshhiifftt ((11..77 << zz << 33..55)).. TThhiiss pprrooggrraamm wwiillll ttrraannssffoorrmm
oouurr uunnddeerrssttaannddiinngg ooff bbootthh tthhee sstteellllaarr ppooppuullaattiioonnss aanndd tthhee iioonniizzeedd ggaass iinn hhiigghh--rreeddsshhiifftt ggaallaaxxiieess tthhaannkkss ttoo tthhee bbrrooaadd wwaavveelleennggtthh rraannggee,, llooww bbaacckkggrroouunndd,, aanndd llooww rreeaadd--oouutt
nnooiissee ooffffeerreedd bbyy NNIIRRSSppeecc.. OOuurr rreepprreesseennttaattiivvee ssaammppllee wwiillll pprroovviiddee tthhee fifirrsstt cceennssuuss ooff ssttaarr ffoorrmmaattiioonn hhiissttoorriieess aanndd mmeettaall aabbuunnddaanncceess ffoorr iinnddiivviidduuaall mmaassssiivvee ggaallaaxxiieess aanndd,,
ttooggeetthheerr wwiitthh aa ssuuiittee ooff zzoooomm--iinn ssiimmuullaattiioonnss ssppeecciifificcaallllyy ddeessiiggnneedd ttoo mmaattcchh tthheessee oobbsseerrvvaattiioonnss,, wwiillll aallllooww uuss ttoo ccoonncclluussiivveellyy aannsswweerr lloonngg--ssttaannddiinngg qquueessttiioonnss aabboouutt tthhee
nnaattuurree ooff ggaallaaxxyy qquueenncchhiinngg.. WWee wwiillll aaddddiittiioonnaallllyy cchhaarraacctteerriizzee tthhee iinntteerrsstteellllaarr mmeeddiiuumm ooff hhiigghh--rreeddsshhiifftt ggaallaaxxiieess bbyy mmeeaassuurriinngg tthhee ccoommpplleettee ssuuiittee ooff rreesstt--ffrraammee ooppttiiccaall
eemmiissssiioonn lliinneess,, iinncclluuddiinngg mmaannyy tthhaatt aarree nnoott aacccceessssiibbllee ffrroomm tthhee ggrroouunndd.. BByy ccoonnnneeccttiinngg tthhee pprrooppeerrttiieess ooff tthhee iioonniizzeedd ggaass ttoo tthhoossee ooff tthhee ssttaarrss mmeeaassuurreedd iinn tthhee ssaammee
ggaallaaxxyy  ppooppuullaattiioonn,,  wwee  wwiillll  fifinnaallllyy  bbee  aabbllee  ttoo  bbuuiilldd  aa  ccoonnssiisstteenntt  ppiiccttuurree  ooff  hhooww  ggaallaaxxiieess  eevvoollvveedd  oovveerr  tthhee  llaasstt  1100  GGyyrr..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

CChhaarrlliiee  CCoonnrrooyy  HHaarrvvaarrdd  UUnniivveerrssiittyy,,  RReebbeeccccaa  DDaavviieess  SSwwiinnbbuurrnnee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  RRaazziieehh  EEmmaammii  SSmmiitthhssoonniiaann  IInnssttiittuuttiioonn  AAssttrroopphhyyssiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy,,  BBeennjjaammiinn  JJoohhnnssoonn  HHaarrvvaarrdd
UUnniivveerrssiittyy,,  JJooeell  LLeejjaa  TThhee  PPeennnnssyyllvvaanniiaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy,,  JJoonn  MMeennddeell  AAuussttrraalliiaann  NNaattiioonnaall  UUnniivveerrssiittyy,,  RRoohhaann  NNaaiidduu  HHaarrvvaarrdd  UUnniivveerrssiittyy,,  EErriiccaa  NNeellssoonn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCoolloorraaddoo  aatt  BBoouullddeerr,,  SSaannddrroo
TTaacccchheellllaa  SSmmiitthhssoonniiaann  IInnssttiittuuttiioonn  AAssttrroopphhyyssiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy,,  BBrryyaann  TTeerrrraazzaass  HHaarrvvaarrdd  UUnniivveerrssiittyy,,  RRaaiinneerr  WWeeiinnbbeerrggeerr  HHaarrvvaarrdd  UUnniivveerrssiittyy

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SSuuppeerrmmaassssiivvee  BBllaacckk  HHoolleess  aanndd  AAGGNN

IIDD:: 0011881133
UUnnvveeiilliinngg  SStteellllaarr  LLiigghhtt  ffrroomm  HHoosstt  GGaallaaxxiieess  ooff  zz~~66  QQuuaassaarrss

MMaaddeelliinnee MMaarrsshhaallll

UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMeellbboouurrnnee

WWee pprrooppoossee ttoo oobbsseerrvvee ttwwoo zz~~66 qquuaassaarrss wwiitthh NNIIRRCCaamm ttoo pprroovvee tthhee ddeetteeccttaabbiilliittyy ooff tthheeiirr hhoosstt ggaallaaxxiieess.. HHiigghh--zz qquuaassaarrss oouuttsshhiinnee tthheeiirr hhoossttss aatt rreesstt ffrraammee UUVV//ooppttiiccaall
wwaavveelleennggtthhss.. OObbsseerrvviinngg tthhee uunnddeerrllyyiinngg hhoosstt ggaallaaxxyy eemmiissssiioonn hhaass eelluuddeedd HHSSTT,, eevveenn wwiitthh aaddvvaanncceedd PPSSFF--mmooddeelllliinngg tteecchhnniiqquueess.. HHoowweevveerr,, ddeettaaiilleedd ssiimmuullaattiioonnss pprreeddiicctt tthhaatt
tthhee iimmpprroovveedd rreessoolluuttiioonn ooff JJWWSSTT//NNIIRRCCaamm wwiillll rreessuulltt iinn ssuucccceessssffuull ddeetteeccttiioonnss ooff tthheessee hhoosstt ggaallaaxxiieess ffoorr tthhee fifirrsstt ttiimmee,, wwiitthh oouurr oobbsseerrvvaattiioonnaall ssttrraatteeggyy pprreeddiicctteedd ttoo yyiieelldd
ooppttiimmaall ddeetteeccttiioonnss.. TThhee ttwwoo qquuaassaarrss sseelleecctteedd ffoorr tthhiiss ppiilloott pprrooggrraamm wweerree ccoommpprreehheennssiivveellyy ssttuuddiieedd wwiitthh HHSSTT aanndd AALLMMAA,, aanndd aarree eexxppeecctteedd ttoo hhaavvee rreellaattiivveellyy llooww ccoonnttrraasstt
bbeettwweeeenn tthhee qquuaassaarr aanndd hhoosstt,, iimmpprroovviinngg ddeetteeccttaabbiilliittyy.. TThhee pprrooppoosseedd ppiilloott pprrooggrraamm wwiillll ddeemmoonnssttrraattee tthhee ccaappaabbiilliittyy ooff JJWWSSTT ttoo oobbsseerrvvee hhiigghh--zz qquuaassaarr hhoosstt ggaallaaxxiieess,, aanndd
pprroovviiddee  vvaalluuaabbllee  iinnssiigghhtt  iinnttoo  tthhee  ggrroowwtthh  ooff  bbllaacckk  hhoolleess  aanndd  ggaallaaxxiieess  iinn  tthhee  eeaarrllyy  UUnniivveerrssee,,  aanndd  ooff  tthhee  rreellaattiioonnsshhiippss  bbeettwweeeenn  bbllaacckk  hhoolleess  aanndd  tthheeiirr  hhoosstt  ggaallaaxxiieess..    

WWiitthh  tthheessee  NNIIRRCCaamm  ddaattaa  wwee  wwiillll::
((aa))  CChhaarraacctteerriizzee  tthhee  rreesstt  ffrraammee  UUVV//ooppttiiccaall  SSEEDDss  ooff  tthheessee  qquuaassaarr  hhoosstt  ggaallaaxxiieess,,  ddeetteerrmmiinniinngg  tthheeiirr  ssttaarr  ffoorrmmaattiioonn  hhiissttoorriieess  aanndd  dduusstt  ccoonntteenntt
((bb))  DDeetteerrmmiinnee  tthhee  sstteellllaarr  mmaassss  ooff  tthhee  hhoossttss,,  aalllloowwiinngg  uuss  ttoo  mmeeaassuurree  tthhee  bbllaacckk  hhoollee––sstteellllaarr  mmaassss  rraattiioo  ffoorr  hhiigghh--zz  qquuaassaarrss  ffoorr  tthhee  fifirrsstt  ttiimmee
((cc)) CCoommppaarree tthhee sstteellllaarr ((JJWWSSTT)) aanndd ggaass ((AALLMMAA)) pprrooppeerrttiieess ooff tthhee ggaallaaxxiieess ssuucchh aass tthheeiirr ssttaarr ffoorrmmaattiioonn rraatteess,, ssiizzeess,, mmoorrpphhoollooggiieess aanndd mmaasssseess,, ttoo sseeee tthhee ffuullll ppiiccttuurree ooff
tthheessee  hhoosstt  ggaallaaxxiieess
((dd))  SSttuuddyy  tthhee  eennvviirroonnmmeennttss  ooff  tthheessee  hhiigghh--zz  qquuaassaarrss,,  pphhoottoommeettrriiccaallllyy  iiddeennttiiffyyiinngg  aanndd  cchhaarraacctteerriizziinngg  aannyy  ppootteennttiiaall  ccoommppaanniioonn  ggaallaaxxiieess..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

RRooggiieerr  WWiinnddhhoorrsstt  AArriizzoonnaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy,,  SSeetthh  CCoohheenn  AArriizzoonnaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy,,  JJ..  SSttuuaarrtt  WWyyiitthhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMeellbboouurrnnee,,  AAnnttoonn  KKooeekkeemmooeerr  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  NNiimmiisshh
HHaatthhii  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  TTiizziiaannaa  DDii  MMaatttteeoo  CCaarrnneeggiiee  MMeelllloonn  UUnniivveerrssiittyy,,  HHuuuubb  RRoottttggeerriinngg  SStteerrrreewwaacchhtt  LLeeiiddeenn,,  RRoollff  JJaannsseenn  AArriizzoonnaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy,,  DDoonnaalldd  SScchhnneeiiddeerr  TThhee
PPeennnnssyyllvvaanniiaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy,,  VViiccttoorr  MMaarriiaann  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroonnoommiiee,,  HHeeiiddeellbbeerrgg,,  XXiiaaoohhuuii  FFaann  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,  CChhrriiss  WWiillllootttt  DDoommiinniioonn  AAssttrroopphhyyssiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy,,  MMiicchhaaeell
SSttrraauussss  PPrriinncceettoonn  UUnniivveerrssiittyy,,  HHaaoojjiinngg  YYaann  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMiissssoouurrii  --  CCoolluummbbiiaa,,  VViiccttoorriiaa  JJoonneess  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,  LLiinnhhuuaa  JJiiaanngg  PPeekkiinngg  UUnniivveerrssiittyy,,  MMiirraa  MMeecchhttlleeyy  AArriizzoonnaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy,,
RRuuppeerrtt  CCrroofftt  CCaarrnneeggiiee  MMeelllloonn  UUnniivveerrssiittyy,,  SStteepphheenn  WWiillkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy  ooff  SSuusssseexx,,  CChhrriissttoopphheerr  WWiillllmmeerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,  BBrreenntt  SSmmiitthh  AArriizzoonnaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy,,  YYuueeyyiinngg  NNii  CCaarrnneeggiiee  MMeelllloonn
UUnniivveerrssiittyy

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess

IIDD:: 0011882277
NNIIRRSSppeecc  IInntteeggrraall  FFiieelldd  SSppeeccttrroossccooppyy  ooff  LLyyCC--LLeeaakkiinngg  GGaallaaxxiieess

KKookkii KKaakkiiiicchhii

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  BBaarrbbaarraa

DDeetteerrmmiinniinngg tthhee pphhyyssiiccaall nnaattuurree ooff hhiigghh rreeddsshhiifftt ggaallaaxxiieess iiss kkeeyy ttoo uunnddeerrssttaannddiinngg wwhheetthheerr tthheeyy wweerree rreessppoonnssiibbllee ffoorr ccoossmmiicc rreeiioonniizzaattiioonn.. AA ffuunnddaammeennttaall iissssuuee iiss tthhee
pphhyyssiiccaall ccoonnddiittiioonnss wwhheerreebbyy iioonniizziinngg pphhoottoonnss ccaann eessccaappee iinnttoo tthhee iinntteerrggaallaaccttiicc mmeeddiiuumm.. WWhhiillee ddiivveerrssee oobbsseerrvvaattiioonnss ttoo rreeddsshhiiffttss zz~~33 hhaavvee ddiirreeccttllyy ddeetteecctteedd LLyymmaann
ccoonnttiinnuuuumm ((LLyyCC)) lleeaakkaaggee ffrroomm ssttaarr--ffoorrmmiinngg ggaallaaxxiieess,, aa mmaajjoorr ppuuzzzzllee iiss tthhee ppoooorr ccoorrrreellaattiioonn bbeettwweeeenn tthhee eessccaappee ffrraaccttiioonn aanndd tthhee iioonniizzaattiioonn ssttaattee ooff tthhee ggaass iinnffeerrrreedd ffrroomm
nneebbuullaarr ooxxyyggeenn lliinnee rraattiiooss.. PPoossssiibbllee eexxppllaannaattiioonnss ffoorr tthhee ssccaatttteerr iinn tthhiiss ttrreenndd iinncclluuddee tthhee pprreesseennccee ooff cclluummppyy iinntteerrnnaall ssttrruuccttuurreess ooff tthhee iinntteerrsstteellllaarr mmeeddiiuumm,, oorr aanniissoottrrooppiicc
lleeaakkaaggee ddiirreecctteedd tthhrroouugghh nnaarrrrooww cchhaannnneellss wwhhiicchh oonnllyy ooccccaassiioonnaallllyy aalliiggnn wwiitthh oouurr lliinnee ooff ssiigghhtt.. WWee pprrooppoossee NNIIRRSSppeecc IIFFUU ssppeeccttrroossccooppyy ooff aa ccaarreeffuullllyy--sseelleecctteedd ssaammppllee ooff zz==33
ccoommppaacctt,, mmeettaall--ppoooorr LLyymmaann aallpphhaa eemmiitttteerrss wwhhoossee iinntteennssee [[OO IIIIII]] eemmiissssiioonn aanndd ootthheerr pprrooppeerrttiieess mmaakkeess tthheemm iiddeeaall aannaallooggss ooff zz>>77 ssyysstteemmss iinn tthhee rreeiioonniizzaattiioonn eerraa.. BByy
ccoommppaarriinngg ssppaattiiaallllyy--rreessoollvveedd ddiiaaggnnoossttiicc lliinnee rraattiiooss wwiitthh eexxiissttiinngg HHSSTT mmaappss ooff tthhee LLyyCC rraaddiiaattiioonn,, aanndd ddeetteeccttiinngg ddiiffffuussee HH--aallpphhaa hhaallooss sseennssiittiivvee ttoo tthhee aannggllee--aavveerraaggeedd
eessccaappee ffrraaccttiioonn,, wwee wwiillll eexxaammiinnee wwhhiicchh pphhyyssiiccaall pprroocceesssseess -- mmaassssiivvee ssttaarrss,, ffaaiinntt aaccttiivvee ggaallaaccttiicc nnuucclleeii,, rraaddiiaattiivvee sshhoocckkss -- ggoovveerrnn tthhee iioonniizziinngg lleeaakkaaggee aanndd aass wweellll aass iittss
ppoossssiibbllee aanniissoottrrooppyy.. TThhee pprrooppoosseedd ssuurrvveeyy wwiillll pprroovviiddee aa vvaalluuaabbllee rreeffeerreennccee ssaammppllee eesssseennttiiaall ffoorr iinntteerrpprreettiinngg tthhee ssttrruuccttuurree aanndd iioonniizziinngg ccaappaabbiilliittyy ooff rreeiioonniizzaattiioonn--eerraa
ggaallaaxxiieess  aatt  zz>>66  tthhaatt  wwiillll  bbee  ssoooonn  ddiissccoovveerreedd  wwiitthh  JJWWSSTT..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

RRiicchhaarrdd  EElllliiss  UUnniivveerrssiittyy  CCoolllleeggee  LLoonnddoonn,,  AAaayyuusshh  SSaaxxeennaa  UUnniivveerrssiittyy  CCoolllleeggee  LLoonnddoonn,,  MMeennggttaaoo  TTaanngg  UUnniivveerrssiittyy  CCoolllleeggee  LLoonnddoonn  ((UUCCLL)),,  KKiimmiihhiikkoo  NNaakkaajjiimmaa  NNaattiioonnaall  AAssttrroonnoommiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy  ooff
JJaappaann  ((NNAAOOJJ)),,  BBrraanntt  RRoobbeerrttssoonn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  CCrruuzz,,  JJoosseepphh  HHeennnnaawwii  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  BBaarrbbaarraa,,  HHaarrlleeyy  KKaattzz  UUnniivveerrssiittyy  ooff  OOxxffoorrdd

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
IInntteerrggaallaaccttiicc  MMeeddiiuumm  aanndd  tthhee  CCiirrccuummggaallaaccttiicc
MMeeddiiuummIIDD:: 0011883355
UUnnrraavveelliinngg  tthhee  kknnoottss  ooff  ggaasseeoouuss  CCoossmmiicc  WWeebb  fifillaammeennttss  aatt  zz~~33  tthhrroouugghh  HH--aallpphhaa  eemmiissssiioonn  oobbsseerrvvaattiioonnss

SSeebbaassttiiaannoo CCaannttaalluuppoo

UUnniivveerrssiittaa  ddeeggllii  SSttuuddii  ddii  MMiillaannoo--BBiiccooccccaa

OOuurr ccoossmmoollooggiiccaall mmooddeell pprreeddiiccttss tthhaatt mmoosstt ooff tthhee mmaatttteerr iinn tthhee uunniivveerrssee iiss ddiissttrriibbuutteedd iinn aa nneettwwoorrkk ooff fifillaammeennttss -- tthhee CCoossmmiicc WWeebb -- iinn wwhhiicchh ggaallaaxxiieess ffoorrmm aanndd eevvoollvvee..
BBeeccaauussee mmoosstt ooff tthhiiss mmaatteerriiaall iiss vveerryy ddiiffffuussee,, iittss ddiirreecctt iimmaaggiinngg hhaass ffoorr lloonngg rreemmaaiinneedd eelluussiivvee,, lleeaavviinngg mmaannyy qquueessttiioonnss ssttiillll ooppeenn,, ee..gg..:: wwhhaatt aarree tthhee mmoorrpphhoollooggiiccaall aanndd
kkiinneemmaattiiccaall pprrooppeerrttiieess ooff tthhee CCoossmmiicc WWeebb oonn bbootthh ssmmaallll ((kkppcc)) aanndd llaarrggee ((MMppcc)) ssccaalleess?? HHooww ddoo ggaallaaxxiieess ggeett tthheeiirr ggaass ffrroomm tthhee CCoossmmiicc WWeebb?? HHeerree,, wwee ttaacckkllee tthheessee
qquueessttiioonnss wwiitthh aann iinnnnoovvaattiivvee mmeetthhoodd ttoo ddeetteecctt iinn eemmiissssiioonn tthhee ggaasseeoouuss CCoossmmiicc WWeebb uussiinngg bbrriigghhtt qquuaassaarrss aass ““ccoossmmiicc flflaasshhlliigghhttss””.. IInn ppaarrttiiccuullaarr,, wwee pprrooppoossee ttoo oobbsseerrvvee iinn
HH--aallpphhaa eemmiissssiioonn ttwwoo fifieellddss aatt zz~~33 wwhhiicchh ccoonnttaaiinn tthhee llaarrggeesstt CCoossmmiicc WWeebb fifillaammeennttss –– oovveerr 44 ccMMppcc iinn lleennggtthh -- ddiissccoovveerreedd ssoo ffaarr iinn ddeeeepp MMUUSSEE LLyy--aallpphhaa eemmiissssiioonn sseeaarrcchheess
aarroouunndd bbrriigghhtt qquuaassaarrss.. BBeeccaauussee LLyy--aallpphhaa iiss aaffffeecctteedd bbyy rraaddiiaattiivvee ttrraannssffeerr wwhhiicchh cchhaannggee bbootthh iittss ssppaattiiaall aanndd ssppeeccttrraall ddiissttrriibbuuttiioonn,, nnoonn--rreessoonnaanntt HH--aallpphhaa oobbsseerrvvaattiioonnss aarree
ffuunnddaammeennttaall iinn oorrddeerr ttoo ddiirreeccttllyy ccoonnssttrraaiinn bbootthh tthhee fifillaammeenntt ddeennssiittiieess aanndd kkiinneemmaattiiccss.. TThhee fifillaammeenntt pprroojjeecctteedd aanngguullaarr ssiizzeess aarree ppeerrffeeccttllyy ssuuiitteedd ffoorr NNIIRRSSppeecc--MMOOSS wwhhiicchh
ccaann ttrraaccee tthhee fifillaammeennttss oovveerr tthheeiirr ffuullll lleennggtthh ccaappttuurriinngg,, aatt tthhee ssaammee ttiimmee,, sseevveerraall eemmbbeeddddeedd ggaallaaxxiieess.. OOuurr HH--aallpphhaa oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll pprroobbee ssttrruuccttuurreess wwiitthhiinn tthhee fifillaammeennttss
oonn ssccaalleess ssmmaalllleerr tthhaann aa ffeeww pphhyyssiiccaall kkppcc ddiirreeccttllyy ccoonnssttrraaiinniinngg bbootthh tthheeiirr ddeennssiittyy aanndd kkiinneemmaattiiccss.. BByy rreellaattiinngg tthheessee qquuaannttiittiieess ttoo tthhee kkiinneemmaattiiccss aanndd ddiissttaannccee ffrroomm
aassssoocciiaatteedd ggaallaaxxiieess,, oouurr rreessuulltt wwiillll bbee ffuunnddaammeennttaall ttoo iinnffoorrmmiinngg aa nneeww ggeenneerraattiioonn ooff tthheeoorreettiiccaall aanndd nnuummeerriiccaall mmooddeellss iinn oorrddeerr ttoo rreevveeaall tthhee pphhyyssiiccss ooff iinntteerrggaallaaccttiicc ggaass
aaccccrreettiioonn  aanndd  ggaallaaccttiicc  oouuttflfloowwss..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

CChhaarrlleess  SStteeiiddeell  CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  RRuuaarrii  MMaacckkeennzziiee  EETTHH  ZZuurriicchh,,  SSiimmoonn  LLiillllyy  EEiiddggeennoossssiicchhee  TTeecchhnniisscchhee  HHoocchhsscchhuullee  ((EETTHH)),,  SSoofifiaa  GGaalllleeggoo  EETTHH  ZZuurriicchh,,  RRaaffffaaeellllaa  MMaarriinnoo
EEiiddggeennoossssiicchhee  TTeecchhnniisscchhee  HHoocchhsscchhuullee  ((EETTHH)),,  JJoorrrryytt  MMaatttthheeee  EEiiddggeennoossssiicchhee  TTeecchhnniisscchhee  HHoocchhsscchhuullee  ((EETTHH)),,  GGaabbrriieellee  PPeezzzzuullllii  KKaapptteeyynn  AAssttrroonnoommiiccaall  IInnssttiittuuttee,,  SStteepphhaanniiee  ddee  BBeeeerr  UUnniivveerrssiittaa
ddeeggllii  SSttuuddii  ddii  MMiillaannoo--BBiiccooccccaa,,  MMiicchhaaeell  MMaasseeddaa  UUnniivveerrssiitteeiitt  LLeeiiddeenn,,  TThheemmiiyyaa  NNaannaayyaakkkkaarraa  SSwwiinnbbuurrnnee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  MMiicchheellee  FFuummaaggaallllii  UUnniivveerrssiittaa  ddii  MMiillaannoo--BBiiccooccccaa,,  MMaatttteeoo  FFoossssaattii
UUnniivveerrssiittaa  ddii  MMiillaannoo--BBiiccooccccaa

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess

IIDD:: 0011883377
PPRRIIMMEERR::  PPuubblliicc  RReelleeaassee  IIMMaaggiinngg  ffoorr  EExxttrraaggaallaaccttiicc  RReesseeaarrcchh

JJaammeess DDuunnlloopp

UUnniivveerrssiittyy  ooff  EEddiinnbbuurrgghh,,  IInnssttiittuuttee  ffoorr  AAssttrroonnoommyy

PPRRIIMMEERR ((PPuubblliicc RReelleeaassee IIMMaaggiinngg ffoorr EExxttrraaggaallaaccttiicc RReesseeaarrcchh)) iiss aa mmaajjoorr ppuubblliicc TTrreeaassuurryy PPrrooggrraamm ddeessiiggnneedd ttoo pprroovviiddee tthhee aassttrroonnoommiiccaall ccoommmmuunniittyy wwiitthh aann eeaarrllyy,, llaarrggee--aarreeaa,,
hhoommooggeennoouuss,, ddeeeepp JJWWSSTT NNIIRRCCaamm++MMIIRRII iimmaaggiinngg ssuurrvveeyy ooff eennoorrmmoouuss ppoowweerr aanndd lleeggaaccyy vvaalluuee.. EExxppllooiittiinngg ttoo tthhee ffuullll tthhee uunniiqquuee nneeaarr--mmiidd IIRR iimmaaggiinngg ccaappaabblliittiieess ooff JJWWSSTT,,
PPRRIIMMEERR wwiillll hhaavvee aann iimmmmeeddiiaattee sscciieennttiifificc iimmppaacctt,, rreevvoolluuttiioonniizziinngg oouurr kknnoowwlleeddggee ooff eeaarrllyy ggaallaaxxyy aanndd bbllaacckk--hhoollee ffoorrmmaattiioonn//eevvoolluuttiioonn oouutt ttoo tthhee hhiigghheesstt rreeddsshhiiffttss yyeett pprroobbeedd..
MMoorreeoovveerr,, eexxeeccuutteedd eeaarrllyy iinn tthhee JJWWSSTT mmiissssiioonn,, PPRRIIMMEERR ccaann bbee aa kkeeyy ddrriivveerr ffoorr mmaaxxiimmiissiinngg tthhee eexxppllooiittaattiioonn ooff JJWWSSTT iinn ssuubbsseeqquueenntt ccyycclleess,, aass iitt wwiillll yyiieelldd aa wweeaalltthh ooff nneeww
hhiigghh--rreeddsshhiifftt ttaarrggeettss ffoorr ffoollllooww--uupp ssppeeccttrroossccooppyy wwiitthh JJWWSSTT NNIIRRSSppeecc -- wwee pprreeddiicctt tthhaatt PPRRIIMMEERR wwiillll rreevveeaall ~~112200,,000000 ggaallaaxxiieess oouutt ttoo zz~~1122,, ~~7700%% ooff wwhhiicchh aarree nneeww ((ii..ee..
uunnddeetteecctteedd bbyy HHSSTT oorr SSppiittzzeerr)).. IInn aaddddiittiioonn,, bbeeccaauussee PPRRIIMMEERR iimmaaggeess tthhee ttwwoo kkeeyy eeqquuaattoorriiaall HHSSTT CCAANNDDEELLSS LLeeggaaccyy FFiieellddss ((CCOOSSMMOOSS aanndd UUDDSS)),, nneeww hhiigghh--zz ttaarrggeettss wwiillll aallssoo
bbee  aacccceessssiibbllee  wwiitthh  AALLMMAA  ffoorr  ffoollllooww--uupp  aatt  ((ssuubb))mmmm  wwaavveelleennggtthhss,,  mmaaxxiimmiissiinngg  tthhee  lloonngg--tteerrmm  iimmppaacctt  ooff  tthhiiss  mmaajjoorr  CCyyccllee--11  pprrooggrraamm..
BByy ddeelliivveerriinngg ffuullllyy--ssaammpplleedd 1100--bbaanndd NNIIRRCCaamm++MMIIRRII iimmaaggiinngg aaccrroossss aa wwiiddee aarreeaa,, PPRRIIMMEERR eennaabblleess aa wweeaalltthh ooff eexxttrraaggaallaaccttiicc sscciieennccee tthhaatt ccaannnnoott bbee aaddddrreesssseedd bbyy tthhee aapppprroovveedd
GGTTOO oorr EERRSS pprrooggrraammss.. IInnddeeeedd,, PPRRIIMMEERR iinnccrreeaasseess bbyy aa ffaaccttoorr ooff ~~2200 tthhee aarreeaa ooff ccoommppaarraabbllee--qquuaalliittyy ddeeeepp JJWWSSTT iimmaaggiinngg aavvaaiillaabbllee ttoo tthhee ccoommmmuunniittyy iinn CCyyccllee 11,, wwhhiicchh wwee
sshhooww  iiss  kkeeyy  ttoo  aaddvvaanncciinngg  oouurr  kknnoowwlleeddggee  ooff  tthhee  yyoouunngg  UUnniivveerrssee..  
TToo eennssuurree tthhee ssuucccceessss ooff PPRRIIMMEERR wwee hhaavvee aasssseemmbblleedd aa llaarrggee,, eexxppeerrtt,, mmuullttii--nnaattiioonnaall tteeaamm.. WWee wwiillll rreelleeaassee aallll ddaattaa wwiitthh zzeerroo pprroopprriieettaarryy ttiimmee,, aalloonngg wwiitthh aa wweeaalltthh ooff
hhiigghheerr--lleevveell  ddaattaa  pprroodduuccttss..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

AAddaamm  CCaarrnnaallll  RRooyyaall  OObbsseerrvvaattoorryy  EEddiinnbbuurrgghh,,  AAddrriiaannoo  FFoonnttaannaa  IINNAAFF,,  OOsssseerrvvaattoorriioo  AAssttrroonnoommiiccoo  ddii  RRoommaa,,  AAlleexxaannddrraa  PPooppee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaassssaacchhuusseettttss  --  AAmmhheerrsstt,,  AAlliiccee  SShhaapplleeyy  UUnniivveerrssiittyy  ooff
CCaalliiffoorrnniiaa  --  LLooss  AAnnggeelleess,,  AAlllliissoonn  KKiirrkkppaattrriicckk  UUnniivveerrssiittyy  ooff  KKaannssaass  CCeenntteerr  ffoorr  RReesseeaarrcchh,,  IInncc..,,  AAnnddrreeaa  FFeerrrraarraa  SSccuuoollaa  NNoorrmmaallee  SSuuppeerriioorree,,  PPiissaa,,  AAnnddrreeaa  GGrraazziiaann  OOsssseerrvvaattoorriioo  AAssttrroonnoommiiccoo  ddii
PPaaddoovvaa,,  AAnnddrreeii  MMeessiinnggeerr  SSccuuoollaa  NNoorrmmaallee  SSuuppeerriioorree,,  PPiissaa,,  AAnnggeellaa  BBoonnggiioorrnnoo  IINNAAFF,,  OOsssseerrvvaattoorriioo  AAssttrroonnoommiiccoo  ddii  RRoommaa,,  AAnnttoonn  KKooeekkeemmooeerr  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  AAvviisshhaaii  DDeekkeell
TThhee  HHeebbrreeww  UUnniivveerrssiittyy,,  RRoobbeerrttoo  AAbbrraahhaamm  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TToorroonnttoo,,  BBoo  MMiillvvaanngg--JJeennsseenn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCooppeennhhaaggeenn,,  NNiieellss  BBoohhrr  IInnssttiittuuttee,,  BBrraanntt  RRoobbeerrttssoonn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  CCrruuzz,,
BBrriittttoonn  SSmmiitthh  UUnniivveerrssiittyy  ooff  EEddiinnbbuurrgghh,,  IInnssttiittuuttee  ffoorr  AAssttrroonnoommyy,,  CCaammiillllaa  PPaacciifificcii  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee  --  CCSSAA,,  CCaasseeyy  PPaappoovviicchh  TTeexxaass  AA  &&  MM  UUnniivveerrssiittyy,,  CChhaarrlloottttee  MMaassoonn
SSmmiitthhssoonniiaann  IInnssttiittuuttiioonn  AAssttrroopphhyyssiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy,,  CChhrriissttoopphheerr  CCoonnsseelliiccee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  NNoottttiinngghhaamm,,  DDaallee  KKoocceevvsskkii  CCoollbbyy  CCoolllleeggee,,  DDaanniieell  SScchhaaeerreerr  OObbsseerrvvaattooiirree  ddee  GGeenneevvee,,  DDaavviidd  EEllbbaazz
CCoommmmiissssaarriiaatt  aa  ll''EEnneerrggiiee  AAttoommiiqquuee  ((CCEEAA)),,  DDeerreekk  MMccLLeeoodd  RRooyyaall  OObbsseerrvvaattoorryy  EEddiinnbbuurrgghh,,  EElliizzaabbeetthh  SSttaannwwaayy  TThhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  WWaarrwwiicckk,,  EEmmiilliiaannoo  MMeerrlliinn  IINNAAFF,,  OOsssseerrvvaattoorriioo  AAssttrroonnoommiiccoo  ddii
RRoommaa,,  FFeerrgguuss  CCuulllleenn  RRooyyaall  OObbsseerrvvaattoorryy  EEddiinnbbuurrgghh,,  GGaabbrriieell  BBrraammmmeerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCooppeennhhaaggeenn,,  NNiieellss  BBoohhrr  IInnssttiittuuttee,,  GGaarrtthh  IIlllliinnggwwoorrtthh  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  CCrruuzz,,  GGiilllliiaann  WWrriigghhtt
UUnniitteedd  KKiinnggddoomm  AAssttrroonnoommyy  TTeecchhnnoollooggyy  CCeennttrree,,  GGrreegg  SSnnyyddeerr  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  HHaarrrryy  FFeerrgguussoonn  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  HHeennrryy  MMccCCrraacckkeenn  CCNNRRSS,,  IInnssttiittuutt
dd''AAssttrroopphhyyssiiqquuee  ddee  PPaarriiss,,  IInnttaaee  JJuunngg  NNAASSAA  GGooddddaarrdd  SSppaaccee  FFlliigghhtt  CCeenntteerr,,  IIvvoo  LLaabbbbee  SSwwiinnbbuurrnnee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  JJeeffffrreeyy  NNeewwmmaann  UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPiittttssbbuurrgghh,,  JJeeyyhhaann  KKaarrttaalltteeppee
RRoocchheesstteerr  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  JJoohhaann  FFyynnbboo  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCooppeennhhaaggeenn,,  NNiieellss  BBoohhrr  IInnssttiittuuttee,,  JJoohhnn  PPeeaaccoocckk  UUnniivveerrssiittyy  ooff  EEddiinnbbuurrgghh,,  IInnssttiittuuttee  ffoorr  AAssttrroonnoommyy,,  JJoohhnn  PPyyee  UUnniivveerrssiittyy  ooff
LLeeiicceesstteerr,,  JJoonnaatthhaann  TTrruummpp  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCoonnnneeccttiiccuutt,,  JJoonnaatthhaann  GGaarrddnneerr  NNAASSAA  GGooddddaarrdd  SSppaaccee  FFlliigghhtt  CCeenntteerr,,  KKaatthheerriinnee  WWhhiittaakkeerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaassssaacchhuusseettttss  --  AAmmhheerrsstt,,  KKeennnneetthh  DDuunnccaann
UUnniivveerrssiittyy  ooff  EEddiinnbbuurrgghh,,  IInnssttiittuuttee  ffoorr  AAssttrroonnoommyy,,  LLaauurraa  PPeenntteerriiccccii  IINNAAFF,,  OOsssseerrvvaattoorriioo  AAssttrroonnoommiiccoo  ddii  RRoommaa,,  LLaauurreennccee  TTrreessssee  CCeennttrree  ddee  RReecchheerrcchhee  AAssttrroopphhyyssiiqquuee  ddee  LLyyoonn,,  LLiiddiiaa  TTaassccaa

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss

7733 33//1199//22002211



JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess

IIDD:: 0011884400
AALLMMAA  [[OOIIIIII]]8888uumm  EEmmiitttteerrss..  SSiiggnnppoosstt  ooff  EEaarrllyy  SStteellllaarr  BBuuiilldduupp  aanndd  RReeiioonniizzaattiioonn  iinn  tthhee  UUnniivveerrssee

JJaavviieerr AAllvvaarreezz--MMaarrqquueezz

CCeennttrroo  ddee  AAssttrroobbiioollooggiiaa  ((CCSSIICC//IINNTTAA))  IInnsstt..  NNaacc..  ddee  TTeecc..  AAeerroo..

DDeessppiittee llaarrggee eeffffoorrttss,, tthhee nnaattuurree ooff tthhee ssoouurrcceess tthhaatt rreeiioonniizzee tthhee uunniivveerrssee iiss ssttiillll uunnkknnoowwnn.. IImmaaggiinngg ssuurrvveeyyss hhaavvee ccoonncclluuddeedd tthhaatt ggaallaaxxiieess aarree ddeetteecctteedd aass iinnccrreeaassiinnggllyy
ssttrroonngg [[OOIIIIII]]--lliinnee eemmiitttteerrss aatt hhiigghh rreeddsshhiiffttss.. RReecceenntt ssttuuddiieess aarrgguuee tthhaatt eexxttrreemmee [[OOIIIIII]] eemmiitttteerrss ((EEWW[[OOIIIIII]]55000077ÅÅ>>11000000ÅÅ)) aatt rreeddsshhiiffttss aabboovvee 66 sshhoouulldd bbee ccoommmmoonn,, aanndd bbee
rreessppoonnssiibbllee ffoorr tthhee rreeiioonniizzaattiioonn ooff tthhee uunniivveerrssee.. HHoowweevveerr,, tthheeiirr pphhyyssiiccaall pprrooppeerrttiieess,, eessppeecciiaallllyy LLyymmaann ccoonnttiinnuuuumm eemmiissssiivviittyy,, aarree nnoott fifirrmmllyy eessttaabblliisshheedd yyeett.. WWee hheerree
pprrooppoossee aa sseett ooff NNIIRRCCaamm iimmaaggiinngg aanndd NNIIRRSSppeecc iinntteeggrraall--fifieelldd ssppeeccttrroossccooppyy ffoorr aa ccoommpplleettee ssaammppllee ooff LLAAEEss//LLBBGGss aatt rreeddsshhiiffttss aabboovvee 66 iiddeennttiififieedd aass [[OOIIIIII]]8888uumm eemmiitttteerrss wwiitthh
AALLMMAA.. TThheessee ddaattaa wwiillll eessttaabblliisshh ii)) tthhee aaggee aanndd mmaassss ooff tthhee sstteellllaarr ppooppuullaattiioonn,, iiii)) tthhee ssttrruuccttuurree ooff tthhee sstteellllaarr ppooppuullaattiioonn aanndd iioonniizzeedd ggaass nneebbuullaa,, iiiiii)) tthhee pphhyyssiiccaall
ccoonnddiittiioonnss,, kkiinneemmaattiiccss aanndd iioonniizzaattiioonn ssttaattuuss ooff tthhee IISSMM,, aanndd iivv)) tthhee LLyyCC eessccaappee ffrraaccttiioonn.. TThhee ccoommbbiinnaattiioonnss ooff JJWWSSTT''ss ddeeeepp aanndd hhiigghh--aanngguullaarr rreessoolluuttiioonn mmuullttii--wwaavveelleennggtthh
iimmaaggiinngg aanndd ssppeeccttrroossccooppyy,, iinn ccoonnjjuunnccttiioonn wwiitthh aanncciillllaarryy AALLMMAA ddaattaa,, wwiillll pprroovviiddee kkeeyy iinnffoorrmmaattiioonn oonn tthhee eeaarrllyy sstteellllaarr mmaassss aanndd ggaallaaxxyy aasssseemmbbllyy iinn tthhee EEooRR,, aanndd tthhee
rreelleevvaannccee  ooff  [[OOIIIIII]]8888uumm  eemmiitttteerrss  iinn  tthhee  rreeiioonniizzaattiioonn  ooff  tthhee  uunniivveerrssee..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

TTaakkuuyyaa  HHaasshhiimmoottoo  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTssuukkuubbaa,,  LLuuiiss  CCoolliinnaa  RRoobblleeddoo  CCeennttrroo  ddee  AAssttrroobbiioollooggiiaa  ((CCSSIICC//IINNTTAA))  IInnsstt..  NNaacc..  ddee  TTeecc..  AAeerroo..,,  AAkkiioo  IInnoouuee  WWaasseeddaa  UUnniivveerrssiittyy,,  RRuuii  MMaarrqquueess--CChhaavveess  OObbsseerrvvaattooiirree
ddee  GGeenneevvee,,  DDaanniieell  CCeevveerriinnoo  UUnniivveerrssiiddaadd  AAuuttoonnoommaa  ddee  MMaaddrriidd  ((UUAAMM)),,  MMiigguueell  PPeerreeiirraa  SSaannttaaeellllaa  CCeennttrroo  ddee  AAssttrroobbiioollooggiiaa  ((CCSSIICC--IINNTTAA)),,  SSaannttiiaaggoo  AArrrriibbaass  CCoonnsseejjoo  SSuuppeerriioorr  ddee  IInnvveessttiiggaacciioonneess
CCiieennttiifificcaass,,  YYooiicchhii  TTaammuurraa  NNaaggooyyaa  UUnniivveerrssiittyy,,  NNaaookkii  YYoosshhiiddaa  IInnssttiittuuttee  ffoorr  PPhhyyssiiccss  aanndd  MMaatthheemmaattiiccss  ooff  tthhee  UUnniivveerrssee,,  TToomm  BBaakkxx  NNaaggooyyaa  UUnniivveerrssiittyy,,  KKeenn  MMaawwaattaarrii  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTookkyyoo,,  IInnssttiittuuttee
ooff  CCoossmmiicc  RRaayy  RReesseeaarrcchh,,  HHiirroosshhii  MMaattssuuoo  NNaattiioonnaall  AAssttrroonnoommiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy  ooff  JJaappaann  ((NNAAOOJJ))

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss

7744 33//1199//22002211



JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
EExxooppllaanneettss  aanndd  EExxooppllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 0011884433
CClloouudd  ccoommppoossiittiioonn  aanndd  oorriiggiinn  ooff  tthhee  rreeddddeesstt  kknnoowwnn  ssuubb--sstteellllaarr  ccoommppaanniioonn  HHDD  220066889933  BB

JJeennss KKaammmmeerreerr

EEuurrooppeeaann  SSoouutthheerrnn  OObbsseerrvvaattoorryy  --  GGeerrmmaannyy

JJWWSSTT wwiillll ooppeenn uupp aa nneeww ppaarraammeetteerr ssppaaccee ffoorr ssttuuddyyiinngg eexxooppllaanneett aattmmoosspphheerreess iinn tthhee nneeaarr-- aanndd mmiidd--iinnffrraarreedd bbeeyyoonndd ~~33 mmiiccrroonnss.. TThhee rreeddddeesstt kknnoowwnn ssuubb--sstteellllaarr
ccoommppaanniioonn HHDD 220066889933 BB rreepprreesseennttss aann iimmppoorrttaanntt aanndd eexxttrreemmee tteesstt ccaassee ffoorr aattmmoosspphheerriicc mmooddeellss ooff eexxooppllaanneettss aanndd bbrroowwnn ddwwaarrffss,, aanndd iittss uunnuussuuaall ccoolloorr sseettss ccoonnssttrraaiinnttss
oonn tthhee cclloouudd ccoommppoossiittiioonn aanndd dduusstt ppaarraammeetteerrss wwhhiicchh ssuucchh mmooddeellss nneeeedd ttoo pprreeddiicctt.. CCuurrrreennttllyy,, nnoo aattmmoosspphheerriicc mmooddeell ccaann pprreeddiicctt tthhee eexxttrreemmeellyy rreedd ccoolloorr ooff HHDD 220066889933
BB.. WWee aaiimm ttoo ssttuuddyy tthhee ccoommppoossiittiioonn aanndd ssiizzee ddiissttrriibbuuttiioonn ooff tthhee dduusstt ggrraaiinnss ccaauussiinngg tthhee rreedd ccoolloorr ooff HHDD 220066889933 BB.. MMoorreeoovveerr,, wwee aaiimm ttoo ccoonnssttrraaiinn tthhee CC//OO aabbuunnddaannccee
rraattiioo ooff HHDD 220066889933 BB,, wwhhiicchh wwiillll iinn ttuurrnn uunnrraavveell iittss ffoorrmmaattiioonn hhiissttoorryy aanndd rreessoollvvee tthhee ccuurrrreenntt uunncceerrttaaiinnttyy aabboouutt iittss aaggee aanndd mmaassss.. LLooccaatteedd aatt aann aanngguullaarr sseeppaarraattiioonn ooff
~~220000 mmaass ffrroomm iittss hhoosstt ssttaarr aanndd wwiitthh aa ccoonnttrraasstt ooff ~~77..55--88..55 mmaagg,, wwee iiddeennttiiffyy aappeerrttuurree mmaasskkiinngg iinntteerrffeerroommeettrryy wwiitthh NNIIRRIISSSS aass tthhee oonnllyy wwaayy ttoo ssttuuddyy tthhiiss ccoommppaanniioonn aatt
~~44--55 mmiiccrroonnss wwiitthh ssuufffificciieenntt pprreecciissiioonn ttoo ddiissccrriimmiinnaattee dduusstt ggrraaiinn pprrooppeerrttiieess aanndd ccoonnssttrraaiinn iittss CC//OO aabbuunnddaannccee.. LL-- aanndd MM--bbaanndd oobbsseerrvvaattiioonnss wwiitthh JJWWSSTT aarree kkeeyy ffoorr
uunnddeerrssttaannddiinngg tthhee nnaattuurree ooff HHDD 220066889933 BB''ss aattmmoosspphheerree aanndd tthhee ffoorrmmaattiioonn hhiissttoorryy ooff tthhiiss eenniiggmmaattiicc oobbjjeecctt.. UUllttiimmaatteellyy,, tthheessee oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll pprroovviiddee aa bbeenncchhmmaarrkk tteesstt
ffoorr iimmpprroovviinngg aattmmoosspphheerriicc mmooddeellss ooff vveerryy cclloouuddyy aanndd dduussttyy ssuubb--sstteellllaarr oobbjjeeccttss aanndd iinnccrreeaassee tthhee rreelliiaabbiilliittyy ooff ssuucchh mmooddeellss iinn tthhee ~~44--55 mmiiccrroonnss rreeggiimmee wwhhiicchh iiss hhaarrddllyy
aacccceessssiibbllee  ffrroomm  tthhee  ggrroouunndd..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

TToommaass  SSttoollkkeerr  LLeeiiddeenn  OObbsseerrvvaattoorryy,,  LLaauurreenntt  PPuueeyyoo  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  JJuulliieenn  GGiirraarrdd  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  MMaarrsshhaallll  PPeerrrriinn  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,
AAnnaanndd  SSiivvaarraammaakkrriisshhnnaann  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  RRaacchheell  CCooooppeerr  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  DDeeeeppaasshhrrii  TThhaattttee  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  KKiimmbbeerrllyy  WWaarrdd--DDuuoonngg
SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  SSyyllvveessttrree  LLaaccoouurr  OObbsseerrvvaattooiirree  ddee  PPaarriiss

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
EExxooppllaanneettss  aanndd  EExxooppllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 0011884466
AA  SSeeaarrcchh  ffoorr  SSiiggnnaattuurreess  ooff  VVoollccaanniissmm  aanndd  GGeeooddyynnaammiiccss  oonn  tthhee  HHoott  RRoocckkyy  EExxooppllaanneett  LLHHSS  33884444bb

LLaauurraa KKrreeiiddbbeerrgg

MMaaxx  PPllaanncckk  IInnssttiittuuttee  ffoorr  AAssttrroonnoommyy

RRoocckkyy ppllaanneettss oorrbbiittiinngg cclloossee ttoo MM--ddwwaarrff ssttaarrss aarree aammoonngg tthhee mmoosstt ccoommmmoonn ppllaanneettss kknnoowwnn iinn tthhee GGaallaaxxyy.. WWhhiillee mmaannyy ooff tthheessee wwoorrllddss hhaavvee ssiimmiillaarr mmaasssseess aanndd rraaddiiii ttoo tthhee
SSoollaarr SSyysstteemm tteerrrreessttrriiaall ppllaanneettss,, tthheeyy mmaayy hhaavvee vvaassttllyy ddiiffffeerreenntt ggeeoollooggyy dduuee ttoo tthheeiirr sshhoorrtt--ppeerriioodd oorrbbiittss.. HHeerree wwee pprrooppoossee ttoo oobbsseerrvvaattiioonnaallllyy ccoonnssttrraaiinn tthhee ppaasstt aanndd
pprreesseenntt ggeeoollooggyy ooff tthhee hhoott rroocckkyy eexxooppllaanneett LLHHSS 33884444bb bbyy mmeeaassuurriinngg iittss tthheerrmmaall eemmiissssiioonn ssppeeccttrruumm wwiitthh MMIIRRII//LLRRSS.. RReecceenntt SSppiittzzeerr oobbsseerrvvaattiioonnss ooff tthhiiss ppllaanneett iinnddiiccaattee
tthhaatt iitt iiss mmoosstt lliikkeellyy aa bbaarree rroocckk,, iinnvviittiinngg ddeettaaiilleedd ssttuuddyy ooff tthhee ssuurrffaaccee.. OOuurr pprrooppoosseedd eemmiissssiioonn ssppeeccttrruumm wwiillll ttiigghhttllyy ccoonnssttrraaiinn tthhee ssuurrffaaccee ffrraaccttiioonnss ooff ddiiffffeerreenntt ttyyppeess ooff
rroocckk,, iinncclluuddiinngg bbaassaalltt ((eexxppeecctteedd ffrroomm vvoollccaanniissmm aakkiinn ttoo pprreesseenntt--ddaayy EEaarrtthh)),, uullttrraammaafificc rroocckk ((eexxppeecctteedd ffrroomm aa ssoolliiddiififieedd mmaaggmmaa oocceeaann oorr hhiigghh--tteemmppeerraattuurree vvoollccaanniissmm)),, aanndd
ggrraanniittee ((aann iinnddiiccaattoorr ooff ccrruussttaall rreepprroocceessssiinngg)).. OOuurr ddaattaa wwiillll aallssoo bbee hhiigghhllyy sseennssiittiivvee ttoo ttrraaccee aammoouunnttss ooff ssuullffuurr ddiiooxxiiddee tthhaatt ccoouulldd aarriissee ffrroomm oonnggooiinngg vvoollccaanniicc oouuttggaassssiinngg
((>> 33ssiiggmmaa ddeetteeccttiioonn ooff 110000 ppaarrttss ppeerr mmiilllliioonn ssuullffuurr ddiiooxxiiddee iinn 00..0011 bbaarr aattmmoosspphheerree)).. TTooggeetthheerr,, tthheessee mmeeaassuurreemmeennttss wwiillll pprroovviiddee tthhee fifirrsstt eemmppiirriiccaall ccoonnssttrraaiinnttss oonn tthhee
ggeeoollooggiicc  hhiissttoorryy  ooff  aa  rroocckkyy  eexxooppllaanneett  oorrbbiittiinngg  aann  MM--ddwwaarrff..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

MMaatteejj  MMaalliikk  UUnniivveerrssiittyy  ooff  BBeerrnn,,  RReennyyuu  HHuu  JJeett  PPrrooppuullssiioonn  LLaabboorraattoorryy,,  EEddwwiinn  KKiittee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CChhiiccaaggoo,,  CCaarroolliinnee  MMoorrlleeyy  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  aatt  AAuussttiinn,,  LLaauurraa  SScchhaaeeffeerr  SSttaannffoorrdd  UUnniivveerrssiittyy,,
DDaanniieell  KKoollll  MMaassssaacchhuusseettttss  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  EEmmiillyy  WWhhiittttaakkeerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaarryyllaanndd

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPooppuullaattiioonnss  aanndd  tthhee  IInntteerrsstteellllaarr  MMeeddiiuumm

IIDD:: 0011885544
IItt''ss  CCOOMMpplliiccaatteedd::  DDiisseennttaanngglliinngg  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  ppaatthhwwaayyss  ooff  ccoommpplleexx  oorrggaanniicc  mmoolleeccuulleess  ffrroomm  mmoolleeccuullaarr  cclloouuddss  ttoo  ccoommeettss..

MMeelliissssaa MMccCClluurree

SStteerrrreewwaacchhtt  LLeeiiddeenn

CCoommpplleexx oorrggaanniicc mmoolleeccuulleess ((CCOOMMss)),, tthhee cchheemmiiccaall bbuuiillddiinngg bblloocckkss ffrroomm wwhhiicchh pprree--bbiioottiicc mmoolleeccuulleess ccaann aarriissee,, mmuusstt ffoorrmm oonn iiccyy dduusstt ggrraaiinnss wwiitthhiinn ccoolldd mmoolleeccuullaarr cclloouuddss,,
wwhheerree tthheeiirr ggaass--pphhaassee ssuubblliimmaattiioonn pprroodduuccttss hhaavvee bbeeeenn eexxtteennssiivveellyy ssttuuddiieedd wwiitthh mmiilllliimmeetteerr tteelleessccooppeess..""NNoonn--eenneerrggeettiiccaallllyy"" pprroocceesssseedd cclloouudd CCOOMMss mmaayy bbee tthheerrmmaallllyy aanndd
eenneerrggeettiiccaallllyy rreepprroocceesssseedd wwiitthhiinn pprroottoosstteellllaarr eennvveellooppeess,, eeiitthheerr ffuurrtthheerr iinnccrreeaassiinngg tthheeiirr ccoommpplleexxiittyy oorr ppootteennttiiaallllyy ddeessttrrooyyiinngg tthheemm bbeeffoorree tthheeyy eenntteerr tthhee ccoommeett--ffoorrmmiinngg
rreeggiioonnss  ooff  pprroottooppllaanneettaarryy  ddiisskkss..  HHoowweevveerr,,  ttoo  ddaattee  nnoo  CCOOMMss  mmoorree  ccoommpplleexx  tthhaann  mmeetthhaannooll  hhaavvee  bbeeeenn  ccoonncclluussiivveellyy  ddeetteecctteedd  iinn  tthhee  ssoolliidd  ssttaattee..

WWee pprrooppoossee ttoo tteesstt wwhheetthheerr eenneerrggeettiicc rreepprroocceessssiinngg CCOOMMss dduurriinngg tthhee pprroottoosstteellllaarr ssttaaggee ooff ssttaarr ffoorrmmaattiioonn ssuubbssttaannttiiaallllyy eennhhaanncceess tthhee iiccee cchheemmiiccaall ccoommpplleexxiittyy oovveerr tthhaatt ooff
ccoolldd mmoolleeccuullaarr ccoorreess bbyy oobbttaaiinniinngg RR~~22770000--33220000 ssppeeccttrraa ffrroomm 33--1155uumm aalloonngg ssiixx lliinneess ooff ssiigghhtt ttoo iiccee--rriicchh rreeggiioonnss cchhaarraacctteerriizzeedd bbyy nnoonn--eenneerrggeettiicc,, tthheerrmmaall,, aanndd eenneerrggeettiicc
iiccee pprroocceessssiinngg.. TThheessee ssppeeccttrraa wwiillll rreevveeaall aanndd ddiisseennttaannggllee oovveerrllaappppiinngg ssiiggnnaattuurreess ooff >>44 ssppeecciifificc CCOOMM ssppeecciieess ((aacceettaallddeehhyyddee,, eetthhaannooll,, ddiimmeetthhyyll eetthheerr,, aanndd mmeetthhyyll ffoorrmmaattee)),,
wwhhiicchh aarree ssuuggggeesstteedd bbyy pprreevviioouuss 55--ssiiggmmaa aabbssoorrppttiioonn ffeeaattuurreess aatt 33--77%% ooff tthhee ccoonnttiinnuuuumm nneeaarr 77..22uumm wwiitthh SSppiittzzeerr,, gguuaarraanntteeeeiinngg aa rroobbuusstt ddeetteeccttiioonn ooff tthhee sseeppaarraattee
ffeeaattuurreess.. IIff tthhee ccoommpplleexxiittyy ooff CCOOMMss iiss aallrreeaaddyy hhiigghh eennoouugghh wwiitthhiinn oouurr nnoonn--eenneerrggeettiicc ttaarrggeettss,, tthheenn iitt mmeeaannss tthhaatt eevveerryy ssttaarr ssyysstteemm ffoorrmmeedd ffrroomm tthhoossee cclloouuddss ccoouulldd ccoommee
pprree--sseeeeddeedd wwiitthh tthhee ppaarrttiiaallllyy aasssseemmbblleedd iinnggrreeddiieennttss ffoorr lliiffee.. IIff wwee ssttiillll ddeetteecctt CCOOMMss iinn tthhee hhiigghhllyy eenneerrggeettiiccaallllyy pprroocceesssseedd ttaarrggeettss,, tthheenn wwee ccaann ggaauuggee hhooww mmuucchh aanndd wwhhaatt
vvaarriieettyy  ooff  ssppeecciieess  ssuurrvviivvee  tthhee  jjoouurrnneeyy  ffrroomm  cclloouudd  ttoo  ccoommeett--ffoorrmmiinngg  ddiisskk..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

HHaarroolldd  LLiinnnnaarrttzz  UUnniivveerrssiitteeiitt  LLeeiiddeenn,,  SSeerrggiioo  IIooppppoolloo  QQuueeeenn  MMaarryy  UUnniivveerrssiittyy  ooff  LLoonnddoonn,,  MMaarriinnaa  RRaacchhiidd  LLaabboorraattoorryy  ffoorr  AAssttrroopphhyyssiiccss--LLeeiiddee  OObbsseerrvvaattoorryy,,  DDaannnnaa  QQaassiimm  NNAASSAA  GGooddddaarrdd  SSppaaccee
FFlliigghhtt  CCeenntteerr,,  JJeennnniiffeerr  NNoobbllee  AAiixx  MMaarrsseeiillllee  UUnniivveerrssiittee,,  MMaarriiaa  DDrroozzddoovvsskkaayyaa  CCeenntteerr  ffoorr  SSppaaccee  aanndd  HHaabbiittaabbiilliittyy,,  UUnniivveerrssiittaatt  BBeerrnn,,  DDaanniieell  HHaarrssoonnoo  AAccaaddeemmiiaa  SSiinniiccaa,,  IInnssttiittuuttee  ooff  AAssttrroonnoommyy  aanndd
AAssttrroopphhyyssiiccss,,  HHeelleenn  FFrraasseerr  OOppeenn  UUnniivveerrssiittyy,,  MMaarrttiinn  CCoorrddiinneerr  NNAASSAA  GGooddddaarrdd  SSppaaccee  FFlliigghhtt  CCeenntteerr,,  VVaalleennttiinnee  WWaakkeellaamm  UUnniivveerrssiittee  ddee  BBoorrddeeaauuxx,,  JJaaccqquueelliinnee  KKeeaannee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  HHaawwaaiiii,,  EEwwiinnee
VVaann  DDiisshhooeecckk  UUnniivveerrssiitteeiitt  LLeeiiddeenn,,  EEddwwiinn  BBeerrggiinn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMiicchhiiggaann,,  MMeerreell  vvaann  ''tt  HHooffff  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMiicchhiiggaann,,  YYvvoonnnnee  PPeennddlleettoonn  NNAASSAA  AAmmeess  RReesseeaarrcchh  CCeenntteerr,,  BBeelleenn  MMaattee  IInnssttiittuuttoo  ddee
EEssttrruuccttuurraa  ddee  llaa  MMaatteerriiaa,,  AAbbrraahhaamm  BBooooggeerrtt  UUnniivveerrssiittyy  ooff  HHaawwaaiiii,,  SSeerreennaa  VViittii  SStteerrrreewwaacchhtt  LLeeiiddeenn,,  PPaaoollaa  CCaasseellllii  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  eexxttrraatteerrrreessttrriisscchhee  PPhhyyssiikk,,  MMaarriiaa  EElliissaabbeettttaa  PPaalluummbboo
IINNAAFF,,  OOsssseerrvvaattoorriioo  AAssttrroofifissiiccoo  ddii  CCaattaanniiaa,,  BBrreetttt  MMccGGuuiirree  MMaassssaacchhuusseettttss  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  TThhaannjjaa  LLaammbbeerrttss  UUnniivveerrssiitteeiitt  LLeeiiddeenn,,  WWiillll  RRoobbssoonn  RRoocchhaa  ,,  HHeerrmmaa  CCuuppppeenn  RRaaddbboouudd
UUnniivveerrssiitteeiitt  NNiijjmmeeggeenn,,  JJeerrooeenn  TTeerrwwiisssscchhaa  vvaann  SScchheellttiinnggaa  SStteerrrreewwaacchhtt  LLeeiiddeenn

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss  aanndd  SStteellllaarr  TTyyppeess

IIDD:: 0011886600
DDiisseennttaanngglliinngg  tthhee  OOrriiggiinn  ooff  DDuusstt  iinn  TTyyppee  IIIInn  SSuuppeerrnnoovvaaee

OOrrii FFooxx

SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee

SSuuppeerrnnoovvaaee ((SSNNee)) TTyyppee IIIInn aarree kknnoowwnn ffoorr tthheeiirr bbrriigghhtt mmiidd--IIRR lluummiinnoossiittiieess aanndd llaarrggee dduusstt mmaasssseess.. IInnffeerrrreedd mmaasssseess ooff nneewwllyy ffoorrmmeedd SSNN dduusstt ccaann iinnffoorrmm oouurr uunnddeerrssttaannddiinngg
ooff tthhee oorriiggiinn ooff dduusstt iinn tthhee hhiigghh rreeddsshhiifftt UUnniivveerrssee,, ppaarrttiiccuullaarrllyy aatt tthhee EEppoocchh ooff RReeiioonniizzaattiioonn.. PPrree--eexxiissttiinngg dduusstt ooffffeerrss aann iinnddeeppeennddeenntt mmeeaassuurreemmeenntt ooff tthhee cciirrccuummsstteellllaarr
mmeeddiiuumm ((CCSSMM)) aanndd,, tthheerreeffoorree,, tthhee pprree--SSNN mmaassss--lloossss hhiissttoorryy ooff tthhee TTyyppee IIIInn pprrooggeenniittoorrss,, wwhhiicchh rreemmaaiinn llaarrggeellyy uunnkknnoowwnn.. TThhee oorriiggiinn aanndd hheeaattiinngg mmeecchhaanniissmm ooff tthhee dduusstt,,
hhoowweevveerr,, rreemmaaiinnss mmoossttllyy aammbbiigguuoouuss ssiinnccee aa mmaajjoorriittyy ooff tthhee SSppiittzzeerr oobbsseerrvvaattiioonnss ccoonnttaaiinn oonnllyy 33..66//44..55 mmiiccrroonn pphhoottoommeettrryy,, wwhhiicchh iiss iinnssuufffificciieenntt ttoo iiddeennttiiffyy mmuullttiippllee dduusstt
ccoommppoonneennttss,, ddeetteecctt ccoollddeerr ((<<550000 KK)) dduusstt rreesseerrvvooiirrss,, aanndd mmeeaassuurree tthhee dduusstt ccoommppoossiittiioonn.. UUnnlliikkee mmoosstt ootthheerr SSNN ssuubbccllaasssseess,, SSNNee IIIInn dduusstt ((bbootthh nneewwllyy ffoorrmmeedd aanndd pprree--
eexxiissttiinngg)) tteennddss ttoo rreemmaaiinn rraaddiiaattiivveellyy hheeaatteedd bbyy oonnggooiinngg CCSSMM sshhoocckk iinntteerraaccttiioonn ffoorr yyeeaarrss ppoosstt--eexxpplloossiioonn,, ssoo tthhaatt iitt wwiillll bbee wwaarrmm eennoouugghh ((>>220000 KK)) ttoo bbee ddeetteecctteedd bbyy
JJWWSSTT.. HHeerree wwee pprrooppoossee MMIIRRII//MMRRSS ssppeeccttrroossccooppyy ooff fifivvee wweellll--ssttuuddiieedd SSNNee IIIInn ffrroomm tthhee SSppiittzzeerr eerraa tthhaatt ssppaann aa rraannggee ooff eeppoocchhss ((55--4400 yyeeaarrss)) ttoo ccoonnssttrraaiinn tthhee oorriiggiinn,, mmaassss,,
aanndd hheeaattiinngg mmeecchhaanniissmm ooff dduusstt iinn tthheessee ssyysstteemmss.. CCyyccllee 11 iiss ccrriittiiccaall ffoorr tthheessee oobbsseerrvvaattiioonnss ggiivveenn tthhee ggrroowwiinngg ggaapp iinn ttiimmee ssiinnccee tthheeiirr mmoosstt rreecceenntt SSppiittzzeerr ddeetteeccttiioonn.. NNoo
ootthheerr tteelleessccooppeess,, iinncclluuddiinngg SSOOFFIIAA aanndd AALLMMAA,, ccaann mmaakkee mmeeaassuurreemmeennttss ooff ssuucchh dduusstt iinn ootthheerr eexxttrraaggaallaaccttiicc SSNNee dduuee ttoo sseennssiittiivviittyy.. GGiivveenn tthhee rreellaattiivvee bbrriigghhttnneessss ooff SSNNee IIIInn,,
wwee  ccaann  ccoommpplleettee  tthhiiss  ssaammppllee  iinn  1122..3366  hhoouurrss  ((iinncclluuddiinngg  oovveerrhheeaadd))..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

AAlleexx  FFiilliippppeennkkoo  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  BBeerrkkeelleeyy,,  AAnntthhoonnyy  MMaarrssttoonn  EESSAA--EEuurrooppeeaann  SSppaaccee  AAssttrroonnoommyy  CCeennttrree,,  TTaammaass  SSzzaallaaii  UUnniivveerrssiittyy  ooff  SSzzeeggeedd,,  BBrriiaann  WWiilllliiaammss  NNAASSAA  GGooddddaarrdd  SSppaaccee  FFlliigghhtt
CCeenntteerr,,  GGeeooffffrreeyy  CCllaayyttoonn  LLoouuiissiiaannaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy  aanndd  AA  &&  MM  CCoolllleeggee,,  NNaatthhaann  SSmmiitthh  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,  JJeennnniiffeerr  AAnnddrreewwss  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,  TTeeaa  TTeemmiimm  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee
IInnssttiittuuttee,,  SScchhuuyylleerr  VVaann  DDyykk  CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  MMiicchhaaeell  SSkkrruuttsskkiiee  TThhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  VViirrggiinniiaa,,  KKeellssiiee  KKrraaffttoonn  LLoouuiissiiaannaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy  aanndd  AA  &&  MM  CCoolllleeggee,,  DDaann  MMiilliissaavvlljjeevviicc
PPuurrdduuee  UUnniivveerrssiittyy,,  EEllii  DDwweekk  NNAASSAA  GGooddddaarrdd  SSppaaccee  FFlliigghhtt  CCeenntteerr,,  IIllssee  DDee  LLoooozzee  UUnniivveerrssiittyy  CCoolllleeggee  LLoonnddoonn,,  AArrmmiinn  RReesstt  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  LLoouuiiss--GGrreeggoorryy  SSttrroollggeerr  SSppaaccee
TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  WWeeiiKKaanngg  ZZhheenngg  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  BBeerrkkeelleeyy,,  SShhiirreeeenn  GGoonnzzaaggaa  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  MMaannssii  KKaasslliiwwaall  CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,
SSaammaappoorrnn  TTiinnyyaannoonntt  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  CCrruuzz,,  RRyyaann  LLaauu  CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  RRiicchhaarrdd  OO''SStteeeenn  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  JJooeell  JJoohhaannssssoonn  OOsskkaarr  KKlleeiinn
CCeennttrree,,  SSttoocckkhhoollmm  UUnniivveerrssiittyy,,  RRyyaann  FFoolleeyy  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  CCrruuzz

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss  aanndd  SStteellllaarr  TTyyppeess

IIDD:: 0011886633
CCoonnfifirrmmiinngg  tthhee  FFiirrsstt  LLooww--MMeettaalllliicciittyy  WWoollff--RRaayyeett  DDuusstt  FFaaccttoorryy

RRyyaann LLaauu

IISSAASS,,  JJaappaann  AAeerroossppaaccee  EExxpplloorraattiioonn  AAggeennccyy

IInn oouurr ccuurrrreenntt uunnddeerrssttaannddiinngg ooff dduusstt--ffoorrmmiinngg ssoouurrcceess,, wwee ccaannnnoott aaccccoouunntt ffoorr tthhee oobbsseerrvveedd qquuaannttiittiieess ooff dduusstt iinn llooccaall aanndd hhiigghh--rreeddsshhiifftt ggaallaaxxiieess.. RReecceenntt ssttuuddiieess iinnddiiccaattee
tthhaatt tthhee aannsswweerr ttoo tthhiiss lloonngg--ssttaannddiinngg mmyysstteerryy mmaayy iinncclluuddee ccaarrbboonn--rriicchh WWoollff--RRaayyeett ((WWCC)) ssttaarrss.. TThheeoorreettiiccaall mmooddeellss pprreeddiicctt tthhaatt WWCC ssttaarrss ccaann eevveenn bbee ssiiggnniifificcaanntt ssoouurrcceess
ooff dduusstt aatt ssuubb--ssoollaarr mmeettaalllliicciittyy,, ccoonnssiisstteenntt wwiitthh tthhee lloowweerr mmeettaalllliicciittyy eennvviirroonnmmeenntt ooff ggaallaaxxiieess bbeeyyoonndd tthhee llooccaall UUnniivveerrssee.. HHoowweevveerr,, tthheerree iiss aa ddeeaarrtthh ooff kknnoowwnn dduusstt--
ffoorrmmiinngg  WWCC  bbiinnaarriieess  aatt  ssuubb--ssoollaarr  mmeettaalllliicciittyy  ttoo  vveerriiffyy  tthhee  mmooddeell  pprreeddiiccttiioonnss..

NNeeww rreessuullttss ffrroomm tthhee SSppiittzzeerr SSppaaccee TTeelleessccooppee hhaavvee iiddeennttiififieedd aann IIRR--lluummiinnoouuss oouuttbbuurrsstt nnaammeedd SSPPIIRRIITTSS 1199qq,, wwhhiicchh eexxhhiibbiitteedd hhiigghhllyy eefffificciieenntt dduusstt pprroodduuccttiioonn lliikkeellyy lliinnkkeedd ttoo
aa dduusstt--ffoorrmmaattiioonn eeppiissooddee ffrroomm aann eexxttrraaggaallaaccttiicc WWCC ssyysstteemm iinn tthhee ssuubbssoollaarr mmeettaalllliicciittyy oouuttsskkiirrttss ooff tthhee nneeaarrbbyy ggaallaaxxyy NNGGCC 22440033.. TThhiiss tteennttaattiivvee lliinnkk bbeettwweeeenn SSPPIIRRIITTSS 1199qq
aanndd tthhee WWCC ssttaarr hhaass nnoott yyeett bbeeeenn ccoonnfifirrmmeedd dduuee ttoo tthhee uunnrreessoollvveedd nnaattuurree ooff tthhee lluummiinnoouuss sstteellllaarr cclluusstteerr ccooiinncciiddeenntt wwiitthh 1199qq.. IInn tthhiiss pprrooppoossaall,, wwee rreeqquueesstt 66..7744 hhoouurrss ooff
ssppeeccttrroossccooppiicc iimmaaggiinngg oobbsseerrvvaattiioonnss wwiitthh tthhee NNIIRRSSppeecc IIFFUU bbeettwweeeenn 00..66 -- 55..33 mmiiccrroonnss aatt RR ~~ 110000 iinn oorrddeerr ttoo ccoonnfifirrmm dduusstt ffoorrmmaattiioonn ffrroomm tthhee WWCC ssttaarr bbyy ssppaattiiaallllyy
rreessoollvviinngg aanndd iiddeennttiiffyyiinngg tthhee nneeaarr--IIRR ((11 -- 22 mmiiccrroonn)) ssppeeccttrroossccooppiicc ffeeaattuurreess aassssoocciiaatteedd wwiitthh tthhee WWCC ssttaarr aanndd tthhee mmiidd--IIRR ((33 -- 55 mmiiccrroonn)) eemmiissssiioonn aassssoocciiaatteedd wwiitthh tthhee
SSPPIIRRIITTSS 1199qq.. EEfffificciieenntt dduusstt--ffoorrmmaattiioonn ffrroomm jjuusstt oonnee WWCC ssyysstteemm ccaann hhaavvee aa ssiiggnniifificcaanntt iimmppaacctt oonn tthhee IISSMM,, aanndd ccoonnfifirrmmaattiioonn ooff eefffificciieenntt dduusstt ffoorrmmaattiioonn ffrroomm tthhiiss WWCC ssttaarr
wwoouulldd  vvaalliiddaattee  tthhee  tthheeoorreettiiccaall  mmooddeellss  tthhaatt  ddeemmoonnssttrraattee  WWCC  ssttaarrss  aass  ssiiggnniifificcaanntt  ssoouurrcceess  ooff  dduusstt  aatt  ssuubb--ssoollaarr  mmeettaalllliicciittyy..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

MMaatttthheeww  HHaannkkiinnss  CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  HHoowwaarrdd  BBoonndd  TThhee  PPeennnnssyyllvvaanniiaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy,,  MMiicchhaaeell  CCoorrccoorraann  CCaatthhoolliicc  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AAmmeerriiccaa,,  IIzzuummii  EEnnddoo  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTookkyyoo,,  JJaaccoobb
JJeennccssoonn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,  OOlliivviiaa  JJoonneess  UUnniitteedd  KKiinnggddoomm  AAssttrroonnoommyy  TTeecchhnnoollooggyy  CCeennttrree,,  MMaannssii  KKaasslliiwwaall  CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  AAssttrriidd  LLaammbbeerrttss  CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff
TTeecchhnnoollooggyy,,  AAnntthhoonnyy  MMooffffaatt  UUnniivveerrssiittee  ddee  MMoonnttrreeaall,,  PPaattrriicckk  MMoorrrriiss  CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  TTaakkaasshhii  OOnnaakkaa  MMeeiisseeii  UUnniivveerrssiittyy,,  MMiicchhaaeell  RReesssslleerr  JJeett  PPrrooppuullssiioonn  LLaabboorraattoorryy,,  NNooeell
RRiicchhaarrddssoonn  EEmmbbrryy--RRiiddddllee  AAeerroonnaauuttiiccaall  UUnniivveerrssiittyy,,  CChhrriissttoopphheerr  RRuusssseellll  CCaatthhoolliicc  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AAmmeerriiccaa,,  IIttssuukkii  SSaakkoonn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTookkyyoo,,  GGrraadduuaattee  SScchhooooll  ooff  SScciieennccee,,  GGeerrdd  WWeeiiggeelltt  MMaaxx--PPllaanncckk--
IInnssttiittuutt  ffuurr  RRaaddiiooaassttrroonnoommiiee,,  PPeerreedduurr  WWiilllliiaammss  UUnniivveerrssiittyy  ooff  EEddiinnbbuurrgghh,,  IInnssttiittuuttee  ffoorr  AAssttrroonnoommyy

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess

IIDD:: 0011886644
TThhee  FFoorrmmaattiioonn  ooff  aa  PPrriimmeevvaall  HHyyppeerrssttaarrbbuurrsstt  GGaallaaxxyy  aatt  zz~~66

KKeeddaarr PPhhaaddkkee

UUnniivveerrssiittyy  ooff  IIlllliinnooiiss  aatt  UUrrbbaannaa  --  CChhaammppaaiiggnn

TThhee mmoosstt mmaassssiivvee ggaallaaxxiieess iinn tthhee uunniivveerrssee ffoorrmmeedd iinn iinntteennssee dduusstt--eennsshhrroouuddeedd bbuurrssttss vveerryy eeaarrllyy iinn tthhee hhiissttoorryy ooff tthhee uunniivveerrssee.. TThheessee eeaarrllyy ggaass-- aanndd dduusstt--rriicchh ssttaarrbbuurrssttss
hhaavvee aawwaaiitteedd tthhee sseennssiittiivviittyy,, rreessoolluuttiioonn,, aanndd wwaavveelleennggtthh ccoovveerraaggee ooff JJWWSSTT ffoorr ddeeccaaddeess.. WWee pprrooppoossee aa ccoommpprreehheennssiivvee iimmaaggiinngg aanndd IIFFUU ssppeeccttrroossccooppiicc ssttuuddyy ooff tthhee
SSPPTT00334466--5522 ccoommppaacctt hhyyppeerrssttaarrbbuurrsstt ggaallaaxxyy aatt zz==55..77.. WWiitthh aann aassttoouunnddiinngg 33000000MMssuunn//yyrr ooff ssttaarr ffoorrmmaattiioonn ppaacckkeedd iinnttoo aa rr~~00..66kkppcc rreeggiioonn aanndd nnoo ssiiggnn ooff aann AAGGNN,, tthhiiss
ssyysstteemm iiss uunniiqquueellyy ccoommppaacctt aanndd iinntteennssee aammoonngg aallll kknnoowwnn hhiigghh--zz ggaallaaxxiieess.. OOuurr oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll fifinnaallllyy ddeetteecctt tthhee sstteellllaarr eemmiissssiioonn ffrroomm tthhiiss eexxttrreemmee ggaallaaxxyy,, ddiisssseecctt tthhee
pphhyyssiiccaall ccoonnddiittiioonnss ooff tthhee HHIIII rreeggiioonnss,, aanndd pprroobbee ffoorr aann AAGGNN ffrroomm aa nnoovveell aannggllee ffoorr hhiigghh--zz dduusstt--eennsshhrroouuddeedd ssyysstteemmss.. TThheessee ddaattaa wwiillll ppllaaccee tthhiiss ssyysstteemm iinn tthhee llaarrggeerr
ccoonntteexxtt  ooff  mmaassssiivvee  ggaallaaxxyy  ffoorrmmaattiioonn  aanndd  eennaabbllee  uunnpprreecceeddeenntteedd  ddeettaaiill  iinn  oouurr  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  aa  pprriimmeevvaall  mmaassssiivvee  ssttaarrbbuurrsstt..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

JJooaaqquuiinn  VViieeiirraa  UUnniivveerrssiittyy  ooff  IIlllliinnooiiss  aatt  UUrrbbaannaa  --  CChhaammppaaiiggnn,,  JJuussttiinn  SSppiillkkeerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  aatt  AAuussttiinn,,  KKaattrriinnaa  LLiittkkee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,  DDaanniieell  MMaarrrroonnee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,  AAnntthhoonnyy
GGoonnzzaalleezz  UUnniivveerrssiittyy  ooff  FFlloorriiddaa,,  SSccootttt  CChhaappmmaann  EEuurreekkaa  SScciieennttiifificc  IInncc..,,  CChhrriissttoopphheerr  HHaayywwaarrdd  SSiimmoonnss  FFoouunnddaattiioonn  CCeenntteerr  ffoorr  CCoommppuuttaattiioonnaall  AAssttrroopphhyyssiiccss,,  MMaannuueell  AArraavveennaa  DDiieeggoo  PPoorrttaalleess
UUnniivveerrssiittyy,,  RReebbeeccccaa  CCaannnniinngg  UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPoorrttssmmoouutthh,,  AAxxeell  WWeeiissss  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  RRaaddiiooaassttrroonnoommiiee,,  CCaassssiiee  RReeuutteerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  IIlllliinnooiiss  aatt  UUrrbbaannaa  --  CChhaammppaaiiggnn,,  MMaatttthhiieeuu  BBeetthheerrmmiinn
EEuurrooppeeaann  SSoouutthheerrnn  OObbsseerrvvaattoorryy  --  GGeerrmmaannyy,,  MMaatttthheeww  MMaallkkaann  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  LLooss  AAnnggeelleess,,  SSrreeeevvaannii  JJaarruugguullaa  UUnniivveerrssiittyy  ooff  IIlllliinnooiiss  aatt  UUrrbbaannaa  --  CChhaammppaaiiggnn,,  SSiiddnneeyy  LLoowweerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff
FFlloorriiddaa,,  DDeessiikkaa  NNaarraayyaannaann  UUnniivveerrssiittyy  ooff  FFlloorriiddaa

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess

IIDD:: 0011886655
WWiittnneessssiinngg  tthhee  CCiirrccuummggaallaaccttiicc  MMeeddiiuumm  iinn  FFoorrmmaattiioonn::  TThhee  WWaarrmm  DDuusstt  aanndd  MMoolleeccuullaarr  GGaass  iinn  aa  RReeccoorrdd--BBrreeaakkiinngg  GGaallaaccttiicc  WWiinndd

SSyyllvvaaiinn VVeeiilllleeuuxx

UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaarryyllaanndd

TThhee aammoouunntt ooff dduusstt oouuttssiiddee ooff ggaallaaxxiieess,, iinnffeerrrreedd ffrroomm rreeddddeenniinngg mmeeaassuurreemmeennttss ooff bbaacckkggrroouunndd qquuaassaarrss aanndd ggaallaaxxiieess bbyy ffoorreeggrroouunndd ggaallaaxxyy hhaallooss,, iiss ccoommppaarraabbllee ttoo tthhaatt
wwiitthhiinn ggaallaaxxiieess,, bbuutt tthhee oorriiggiinn ooff tthhiiss dduusstt iiss uunncceerrttaaiinn.. NNuummeerriiccaall ssiimmuullaattiioonnss ssuuggggeesstt tthhaatt ggaallaaccttiicc wwiinnddss,, ddrriivveenn bbyy sstteellllaarr oorr SSMMBBHH pprroocceesssseess,, aarree tthhee pprriimmaarryy ssoouurrccee ooff
tthhee eennrriicchheedd cciirrccuummggaallaaccttiicc mmeeddiiuumm ((CCGGMM)),, bbuutt tthhee ddiirreecctt ddeetteeccttiioonn ooff dduusstt iinn aa ggaallaaccttiicc wwiinndd oonn tthhee rreelleevvaanntt CCGGMM ssccaallee rreemmaaiinnss eelluussiivvee.. TThhee rreecceennttllyy ddiissccoovveerreedd 110000--
kkppcc ((>>2200 rr__sstteellllaarr)) wwiinndd iinn MMaakkaannii,, aa mmaassssiivvee ggaallaaxxyy aatt zz == 00..445599,, iiss aann eexxcceelllleenntt ttaarrggeett ttoo tteesstt tthhiiss iiddeeaa.. TThhee ccoooolleerr nneeuuttrraall--aattoommiicc aanndd mmoolleeccuullaarr ggaass pphhaasseess iinn tthhiiss
wwiinndd ccooeexxiisstt wwiitthh tthhee wwaarrmm iioonniizzeedd ggaass oouutt ttoo ddiissttaanncceess ooff 2200 kkppcc bbuutt aappppaarreennttllyy nnoott bbeeyyoonndd.. TThhiiss pprroovviiddeess ttaannttaalliizziinngg eevviiddeennccee tthhaatt wwee aarree wwiittnneessssiinngg,, ffoorr tthhee fifirrsstt
ttiimmee oonn CCGGMM ssccaallee,, tthhee ddiissssoolluuttiioonn ooff tthhee oouuttflfloowwiinngg ccooooll cclloouuddss iinnttoo tthhee wwaarrmm iioonniizzeedd pphhaassee aass pprreeddiicctteedd bbyy tthheeoorryy.. OOuurr pprrooppoosseedd MMIIRRII//NNIIRRCCaamm mmuullttii--bbaanndd iimmaaggiinngg ooff
tthhee wwaarrmm dduusstt aanndd mmoolleeccuullaarr ggaass iinn MMaakkaannii wwiillll fifillll tthhee tteemmppeerraattuurree ggaapp bbeettwweeeenn tthhee wwaarrmm iioonniizzeedd ggaass aanndd ccooooll mmoolleeccuullaarr//nneeuuttrraall--aattoommiicc mmaatteerriiaall aanndd ccaappttuurree tthhiiss
ccrriittiiccaall pphhaassee ttrraannssiittiioonn.. TThhiiss pprrooggrraamm ttaakkeess aaddvvaannttaaggee ooff aa rreemmaarrkkaabbllee ccooiinncciiddeennccee bbeettwweeeenn sseevveerraall kkeeyy ssppeeccttrraall ffeeaattuurreess ooff MMaakkaannii aanndd tthhee bbaannddppaasssseess ooff tthhee
MMIIRRII//NNIIRRCCaamm fifilltteerrss.. TThheessee ddaattaa wwiillll aallllooww uuss ttoo ((11)) ddeetteerrmmiinnee wwhheetthheerr dduusstt ggrraaiinnss eexxppeerriieennccee eevvoolluuttiioonn aass tthheeyy ttrraavveell ttoo llaarrggee ddiissttaanncceess ffrroomm tthhee hhoosstt ggaallaaxxyy,, ((22)) aasssseessss
tthhee iimmppaacctt ooff tthhee ddyynnaammiicc CCGGMM oonn tthhee pprroocceessssiinngg ooff tthhee wwaarrmm HH__22 mmoolleeccuulleess iinn tthhee wwiinndd,, aanndd ((33)) pprroovviiddee aa hhoolliissttiicc vviieeww ooff tthhee dduusstt--HH__22 ccyyccllee iinn ffoorrmmiinngg ggaallaaxxyy--CCGGMM
eeccoossyysstteemmss  wwhhiicchh  wwiillll  iinnffoorrmm  ffuuttuurree  mmooddeelliinngg..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

DDaavviidd  RRuuppkkee  RRhhooddeess  CCoolllleeggee,,  AAlliissoonn  CCooiill  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaann  DDiieeggoo,,  JJiimm  GGeeaacchh  UUnniivveerrssiittyy  ooff  HHeerrttffoorrddsshhiirree,,  RRyyaann  HHiicckkooxx  DDaarrttmmoouutthh  CCoolllleeggee,,  AAmmaannddaa  KKeepplleeyy  AAssssoocciiaatteedd  UUnniivveerrssiittiieess,,
IInncc..,,  JJoohhnn  MMoouussttaakkaass  SSiieennaa  CCoolllleeggee,,  SSeerreennaa  PPeerrrroottttaa  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaann  DDiieeggoo,,  GGrreeggoorryy  RRuuddnniicckk  UUnniivveerrssiittyy  ooff  KKaannssaass  CCeenntteerr  ffoorr  RReesseeaarrcchh,,  IInncc..,,  PPaauull  SSeellll  UUnniivveerrssiittyy  ooff  FFlloorriiddaa,,
CChhrriissttyy  TTrreemmoonnttii  UUnniivveerrssiittyy  ooff  WWiissccoonnssiinn  --  MMaaddiissoonn,,  AAlleekkssaannddaarr  DDiiaammoonndd--SSttaanniicc  BBaatteess  CCoolllleeggee

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess

IIDD:: 0011886699
LLyyCC2222  --  DDeeeepp  ssppeeccttrroossccooppiicc  iinnssiigghhttss  oonn  ssttaarr--ffoorrmmiinngg  ggaallaaxxiieess  22..22  GGyyrr  aafftteerr  tthhee  BBiigg  BBaanngg

DDaanniieell SScchhaaeerreerr

OObbsseerrvvaattooiirree  ddee  GGeenneevvee

WWee pprrooppoossee tthhee LLyyCC2222 ssuurrvveeyy,, aa rreeffeerreennccee ssuurrvveeyy aatt zz~~33,, ttoo pprroovviiddee ddeeeepp rreesstt--ooppttiiccaall ssppeeccttrraa ooff LLyymmaann ccoonnttiinnuuuumm ((LLyyCC)) eemmiittttiinngg ggaallaaxxiieess aanndd ccoommppaarriissoonn ssaammpplleess aatt
22..22  GGyyrr  aafftteerr  tthhee  BBiigg  BBaanngg..

TThhee pprrooppoosseedd NNIIRRSSppeecc oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll pprroovviiddee aa ffuullll ssppeeccttrraall ccoovveerraaggee oovveerr ~~22880000--66880000 AAnngg rreesstt--ffrraammee,, iinncclluuddiinngg tthhee mmaajjoorr iinnddiiccaattoorrss ooff LLyyCC eessccaappee,, wwhhiicchh hhaavvee
rreecceennttllyy bbeeeenn eessttaabblliisshheedd ffrroomm ssttuuddiieess aatt llooww--zz.. TThhee ffuullll ssuuiittee ooff ffaaiinntt ooppttiiccaall eemmiissssiioonn lliinneess wwiillll bbee uusseedd ttoo tteesstt tthhee iinnddiirreecctt LLyyCC iinnddiiccaattoorrss,, ddeetteerrmmiinnee IISSMM pprrooppeerrttiieess
((ddeennssiittyy,, tteemmppeerraattuurree,, aabbuunnddaanncceess)),, aanndd ccoonnssttrraaiinn tthhee iioonniizziinngg rraaddiiaattiioonn fifieelldd ooff LLyyCC eemmiitttteerrss,, LLyyCC nnoonn--eemmiitttteerrss,, aanndd ootthheerr ssttaarr--ffoorrmmiinngg ggaallaaxxiieess aatt zz~~33.. TThhee oobbsseerrvvaattiioonnss
wwiillll  aallssoo  aallllooww  uuss  ttoo  eexxaammiinnee  aa  ppoossssiibbllee  rreeddsshhiifftt  eevvoolluuttiioonn  ooff  tthheessee  pprrooppeerrttiieess..  

SSuucchh aa rreeffeerreennccee ssuurrvveeyy iiss uunniiqquueellyy ppoossssiibbllee aatt zz~~33,, wwhheerree tthhee llaarrggeesstt nnuummbbeerr ooff LLyyCC eemmiitttteerrss bbeeyyoonndd zz~~00..44 iiss ccuurrrreennttllyy kknnoowwnn.. IItt iiss aallssoo tthhee cclloosseesstt oonnee ccaann ggeett ttoo
tthhee eeppoocchh ooff rreeiioonniizzaattiioonn aanndd oobbttaaiinn pprreecciissiioonn mmeeaassuurreemmeennttss ooff tthhee LLyyCC,, tthhee ffaarr--UUVV sstteellllaarr aanndd iinntteerrsstteellllaarr -- aallrreeaaddyy sseeccuurreedd -- aanndd nneebbuullaarr ssppeeccttrraa ooff tthhee ssaammee ggaallaaxxiieess
wwiitthh JJWWSSTT.. SSuucchh ddaattaa aarree eesssseennttiiaall ttoo oobbttaaiinn aa ccoonnssiisstteenntt ppiiccttuurree ooff sstteellllaarr ppooppuullaattiioonnss,, tthhee UUVV rraaddiiaattiioonn fifieelldd,, aabbuunnddaanncceess,, aanndd IISSMM pprrooppeerrttiieess ooff ggaallaaxxiieess.. MMoosstt
iimmppoorrttaannttllyy,,  uunnddeerrssttaannddiinngg  iinnddiirreecctt  LLyyCC  iinnddiiccaattoorrss  aatt  hhiigghh--zz  iiss  ccrruucciiaall  ssiinnccee  ddiirreecctt  LLyyCC  ddeetteeccttiioonnss  aarree  ffuunnddaammeennttaallllyy  nnoott  ppoossssiibbllee  iinn  tthhee  eeppoocchh  ooff  rreeiioonniizzaattiioonn..

TThhee LLyyCC2222 ssuurrvveeyy ttaarrggeettss ttwwoo fifieellddss sseelleecctteedd ffrroomm mmaajjoorr hhiigghh--zz LLyymmaann ccoonnttiinnuuuumm ssuurrvveeyyss uunnddeerrttaakkeenn wwiitthh KKeecckk,, SSuubbaarruu aanndd HHSSTT.. IItt wwiillll oobbttaaiinn mmoorree tthhaann 220000 ddeeeepp
ssppeeccttrraa  ooff  zz~~33  ssttaarr--ffoorrmmiinngg  ggaallaaxxiieess,,  iinncclluuddiinngg  2299  wwiitthh  kknnoowwnn  LLyyCC  eemmiissssiioonn  oorr  fifirrmm  uuppppeerr  lliimmiittss..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

EErrooss  VVaannzzeellllaa  IINNAAFF,,  OOsssseerrvvaattoorriioo  ddii  AAssttrroofifissiiccaa  ee  SScciieennzzaa  ddeelllloo  SSppaazziioo,,  LLaauurraa  PPeenntteerriiccccii  IINNAAFF,,  OOsssseerrvvaattoorriioo  AAssttrroonnoommiiccoo  ddii  RRoommaa,,  AAlliiccee  SShhaapplleeyy  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  LLooss  AAnnggeelleess,,  NNaavveeeenn
RReeddddyy  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  RRiivveerrssiiddee,,  CChhaarrlleess  SStteeiiddeell  CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  AAnnnnee  JJaasskkoott  WWiilllliiaammss  CCoolllleeggee,,  AAllaaiinnaa  HHeennrryy  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  BBiinnggjjiiee  WWaanngg  TThhee
JJoohhnnss  HHooppkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy,,  PPaassccaall  OOeesscchh  UUnniivveerrssiittyy  ooff  GGeenneevvaa--DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  AAssttrroonnoommyy,,  AAllbbeerrttoo  SSaallddaannaa  LLooppeezz  OObbsseerrvvaattooiirree  ddee  GGeenneevvee,,  GGeennoovveevvaa  MMiicchheevvaa  LLeeiibbnniizz--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroopphhyyssiikk
PPoottssddaamm  ((AAIIPP)),,  AAkkiioo  IInnoouuee  WWaasseeddaa  UUnniivveerrssiittyy,,  IIkkuurruu  IIwwaattaa  NNaattiioonnaall  AAssttrroonnoommiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy  ooff  JJaappaann  ((NNAAOOJJ)),,  JJoosseepphhiinnee  KKeerruutttt  UUnniivveerrssiittyy  ooff  GGeenneevvaa--DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  AAssttrroonnoommyy,,  GGooeerraann
OOeessttlliinn  SSttoocckkhhoollmm  UUnniivveerrssiittyy,,  AAnnnnee  VVeerrhhaammmmee  OObbsseerrvvaattooiirree  ddee  GGeenneevvee,,  JJoohhnn  CChhiisshhoollmm  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  aatt  AAuussttiinn,,  HHaakkiimm  AAtteekk  CCNNRRSS,,  IInnssttiittuutt  dd''AAssttrroopphhyyssiiqquuee  ddee  PPaarriiss,,  YYuurrii  IIzzoottoovv
UUkkrraaiinniiaann  NNaattiioonnaall  AAccaaddeemmyy  ooff  SScciieenncceess,,  BBIITTPP,,  NNaattaalliiaa  GGuusseevvaa  UUkkrraaiinniiaann  NNaattiioonnaall  AAccaaddeemmyy  ooff  SScciieenncceess,,  BBIITTPP,,  HHaarruukkaa  KKuussaakkaabbee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  GGeenneevvaa--DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  AAssttrroonnoommyy,,  TTiimmootthhyy
HHeecckkmmaann  TThhee  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy,,  MMoouuppiiyyaa  MMaajjii  UUnniivveerrssiittyy  ooff  GGeenneevvaa--DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  AAssttrroonnoommyy,,  KKeenn  MMaawwaattaarrii  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTookkyyoo,,  IInnssttiittuuttee  ooff  CCoossmmiicc  RRaayy  RReesseeaarrcchh,,  SSoopphhiiaa  FFlluurryy
UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaassssaacchhuusseettttss  --  AAmmhheerrsstt,,  RRuuii  MMaarrqquueess--CChhaavveess  OObbsseerrvvaattooiirree  ddee  GGeenneevvee

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
LLaarrggee  SSccaallee  SSttrruuccttuurree  ooff  tthhee  UUnniivveerrssee

IIDD:: 0011887711
TThhee  FFiirrsstt  OObbsseerrvvaattiioonnss  ooff  tthhee  IIoonniizziinngg  LLuummiinnoossiittyy  ooff  GGaallaaxxiieess  wwiitthhiinn  tthhee  EEppoocchh  ooff  RReeiioonniizzaattiioonn

JJoohhnn CChhiisshhoollmm

UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  aatt  AAuussttiinn

TThhee fifirrsstt ggaallaaxxiieess cchhaannggeedd ccoossmmiicc hhiissttoorryy bbyy eemmiittttiinngg ssuufffificciieenntt iioonniizziinngg pphhoottoonnss ttoo iioonniizzee aallll tthhee ggaass bbeettwweeeenn ggaallaaxxiieess.. TThhiiss ccoossmmiicc rreeiioonniizzaattiioonn cchhaannggeedd tthhee tthheerrmmaall
hhiissttoorryy ooff iinntteerrggaallaaccttiicc ggaass,, qquueenncchheedd eeaarrllyy ssttaarr ffoorrmmaattiioonn,, aanndd sseett tthhee sseeeeddss ooff tthhee llaarrggee--ssccaallee ssttrruuccttuurree iinn tthhee pprreesseenntt uunniivveerrssee.. WWhhiillee tthheeoorryy uunnddeerrssccoorreess tthhee
iimmppoorrttaannccee ooff rreeiioonniizzaattiioonn,, oobbsseerrvvaattiioonnss hhaavvee yyeett ttoo ddeetteerrmmiinnee hhooww rreeiioonniizzaattiioonn ooccccuurrrreedd.. HHuubbbbllee SSppaaccee TTeelleessccooppee oobbsseerrvvaattiioonnss ssuuggggeesstt tthhaatt ssttaarr--ffoorrmmiinngg ggaallaaxxiieess mmaayy
hhaavvee ssuupppplliieedd tthhee iioonniizziinngg pphhoottoonnss,, bbuutt iitt iiss nnoott cclleeaarr wwhheetthheerr tthheeyy oorriiggiinnaatteedd iinn rraarree mmaassssiivvee ggaallaaxxiieess oorr mmoorree ccoommmmoonn llooww--mmaassss ggaallaaxxiieess.. OObbsseerrvvaattiioonnss mmuusstt ccoonnssttrraaiinn
tthhee ssoouurrcceess ooff ccoossmmiicc rreeiioonniizzaattiioonn.. FFoorr tthhee fifirrsstt ttiimmee,, tthhee JJaammeess WWeebbbb SSppaaccee TTeelleessccooppee ccaann ooppeenn tthhee wwiinnddooww oonnttoo eemmppiirriiccaall ccoonnssttrraaiinnttss ooff tthhee ssoouurrcceess ooff rreeiioonniizzaattiioonn..
HHeerree,, wwee pprrooppoossee 2222..22 hhoouurrss ooff cchhaarrggeedd ttiimmee ffoorr aa NNIIRRSSppeecc MMOOSS ccoonnfifigguurraattiioonn ffooccuusseedd oonn tthhee GGOOOODDSS--NNoorrtthh ffoooottpprriinntt.. HHSSTT,, SSppiittzzeerr,, aanndd KKeecckk hhaavvee rreevveeaalleedd ccoommppeelllliinngg
ccaannddiiddaatteess ffoorr ssoouurrcceess ooff iioonniizziinngg pphhoottoonnss wwiitthhiinn tthhiiss fifieelldd.. WWee pprrooppoossee ddeeeepp GG223355HH aanndd GG339955HH oobbsseerrvvaattiioonnss ttoo oobbsseerrvvee MMgg IIII,, [[OO IIII]],, [[NNee IIIIII]],, [[OO IIIIII]],, aanndd BBaallmmeerr
eemmiissssiioonn lliinneess iinn uupp ttoo 1155 ggaallaaxxiieess wwiitthhiinn tthhee eeppoocchh ooff rreeiioonniizzaattiioonn.. WWee wwiillll uussee wweellll--tteesstteedd mmeetthhooddss ttoo eessttiimmaattee tthhee eessccaappee ffrraaccttiioonn ooff iioonniizziinngg pphhoottoonnss ffrroomm tthheessee
ggaallaaxxiieess uussiinngg tthhee MMgg IIII ddoouubblleett aanndd BBaallmmeerr ddeeccrreemmeenntt.. AAddddiittiioonnaallllyy,, tthhee eexxttiinnccttiioonn--ccoorrrreecctteedd BBaallmmeerr eemmiissssiioonn wwiillll eessttiimmaattee tthhee pprroodduuccttiioonn ooff iioonniizziinngg pphhoottoonnss.. CCoommbbiinneedd,,
tthhiiss wwiillll bbee tthhee fifirrsstt mmeeaassuurreemmeenntt ooff tthhee iioonniizziinngg lluummiinnoossiittyy dduurriinngg tthhee eeppoocchh ooff rreeiioonniizzaattiioonn,, aanndd ssttrriinnggeennttllyy tteesstt wwhheetthheerr bbrriigghhtt aanndd//oorr ffaaiinntt ggaallaaxxiieess eemmiitttteedd eennoouugghh
iioonniizziinngg  pphhoottoonnss  ttoo  rreeiioonniizzee  tthhee  uunniivveerrssee..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

DDaanniieell  SScchhaaeerreerr  OObbsseerrvvaattooiirree  ddee  GGeenneevvee,,  PPaassccaall  OOeesscchh  UUnniivveerrssiittyy  ooff  GGeenneevvaa--DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  AAssttrroonnoommyy,,  AAllaaiinnaa  HHeennrryy  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  YYuurrii  IIzzoottoovv  UUkkrraaiinniiaann  NNaattiioonnaall
AAccaaddeemmyy  ooff  SScciieenncceess,,  BBIITTPP,,  SStteevveenn  FFiinnkkeellsstteeiinn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  aatt  AAuussttiinn,,  NNaattaalliiaa  GGuusseevvaa  UUkkrraaiinniiaann  NNaattiioonnaall  AAccaaddeemmyy  ooff  SScciieenncceess,,  BBIITTPP,,  CCaasseeyy  PPaappoovviicchh  TTeexxaass  AA  &&  MM  UUnniivveerrssiittyy,,  TTaayylloorr
HHuuttcchhiissoonn  TTeexxaass  AA  &&  MM  UUnniivveerrssiittyy,,  DDaanniieellllee  BBeerrgg  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  aatt  AAuussttiinn,,  IInnttaaee  JJuunngg  NNAASSAA  GGooddddaarrdd  SSppaaccee  FFlliigghhtt  CCeenntteerr,,  AAllbbeerrttoo  SSaallddaannaa  LLooppeezz  OObbsseerrvvaattooiirree  ddee  GGeenneevvee

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss  aanndd  SStteellllaarr  TTyyppeess

IIDD:: 0011887744
JJWWSSTT  ssppeeccttrroopphhoottoommeettrryy  ooff  bbrroowwnn  ddwwaarrff  ppuullssaarrss

SSttuuaarrtt LLiittttlleeffaaiirr

UUnniivveerrssiittyy  ooff  SShheefffifieelldd

OOuurr uunnddeerrssttaannddiinngg ooff mmaaggnneettiicc aaccttiivviittyy iinn llooww--mmaassss ssttaarrss aanndd bbrroowwnn ddwwaarrffss wwaass rreevvoolluuttiioonniisseedd bbyy tthhee ddiissccoovveerryy ooff bbrroowwnn ddwwaarrff ""ppuullssaarrss"",, wwiitthh ppuullsseedd rraaddiioo eemmiissssiioonn
ccaauusseedd bbyy mmaassssiivveellyy ssccaalleedd--uupp aannaallooggss ooff JJuuppiitteerr''ss aauurroorraaee.. TThheessee ddiissccoovveerriieess sshhoowweedd tthhaatt tthhee ttrraannssiittiioonn ttoo ppllaanneett--lliikkee mmaaggnneettoosspphheerreess ooccccuurrss aatt tthhee eenndd ooff tthhee sstteellllaarr
mmaaiinn  sseeqquueennccee..

TThhee bbrroowwnn ddwwaarrff ppuullssaarrss aallll sshhooww ooppttiiccaall//NNIIRR vvaarriiaabbiilliittyy.. IItt iiss ccllaaiimmeedd tthhaatt tthhiiss iiss ccaauussaallllyy lliinnkkeedd ttoo tthhee rraaddiioo eemmiissssiioonn aanndd pprroobbaabbllyy ccaauusseedd bbyy tthhee iimmppaacctt ooff aauurroorraall
eelleeccttrroonnss oonn tthhee bbrroowwnn ddwwaarrff aattmmoosspphheerree.. TThheessee aauurroorraall eelleeccttrroonnss mmaayy tthheerreeffoorree hhaavvee aa pprrooffoouunndd iimmppaacctt oonn tthhee aattmmoosspphheerree;; aalltteerriinngg tthhee ooppaacciittyy,, pprroovviiddiinngg llooccaall
hheeaattiinngg,,  ddeessttrrooyyiinngg  dduusstt  cclloouuddss  aanndd  ttrriiggggeerriinngg  pprree--bbiioottiicc  cchheemmiissttrryy  iinn  tthhee  bbrroowwnn  ddwwaarrffss..  SSiinnccee  aauurroorraa  aarree  eexxppeecctteedd  oonn  eexxooppllaanneettss,,  ssiimmiillaarr  eeffffeeccttss  mmaayy  bbee  iinn  ppllaayy..  

TThhee ccllaaiimm tthhaatt tthhee rraaddiioo aauurroorraa ccaauussee tthhee ooppttiiccaall//NNIIRR vvaarriiaabbiilliittyy iinn bbrroowwnn ddwwaarrff ppuullssaarrss iiss yyeett ttoo bbee eessttaabblliisshheedd.. IInn ppaarrttiiccuullaarr,, aa mmooddeell tthhaatt ccllaaiimmss eelleevvaayyeedd HH-- ooppaacciittyy iiss
tthhee ddrriivveerr nneeeeddss ttoo bbee rriiggoorroouussllyy tteesstteedd.. HHeerree wwee pprrooppoossee JJWWSSTT ssppeeccttrroopphhoottoommeettrryy ooff aa bbeenncchhmmaarrkk bbrroowwnn ddwwaarrff ppuullssaarr tthhaatt wwee wwiillll uussee ttoo uunnddeerrssttaanndd tthhee mmeecchhaanniissmm
bbyy  wwhhiicchh  aauurroorraall  eelleeccttrroonnss  iinndduuccee  ooppttiiccaall//NNIIRR  vvaarriiaabbiilliittyy..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

GGrreegggg  HHaalllliinnaann  CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  JJoohhnn  PPiinneeddaa  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCoolloorraaddoo  aatt  BBoouullddeerr,,  BBeenn  BBuurrnniinngghhaamm  UUnniivveerrssiittyy  ooff  HHeerrttffoorrddsshhiirree,,  JJoonnaatthhaann  NNiicchhoollss  UUnniivveerrssiittyy  ooff  LLeeiicceesstteerr,,
CCaarroolliinnee  MMoorrlleeyy  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  aatt  AAuussttiinn,,  PPeetteerr  WWiilllliiaammss  HHaarrvvaarrdd  UUnniivveerrssiittyy,,  PPaauull  RRiimmmmeerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaammbbrriiddggee,,  MMeellooddiiee  KKaaoo  AArriizzoonnaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy,,  KKaatteellyynn  AAlllleerrss  BBuucckknneellll
UUnniivveerrssiittyy,,  JJoohhnn  GGiizziiss  UUnniivveerrssiittyy  ooff  DDeellaawwaarree

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss

8844 33//1199//22002211



JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SSuuppeerrmmaassssiivvee  BBllaacckk  HHoolleess  aanndd  AAGGNN

IIDD:: 0011887755
KKiinneettiicc  aanndd  CChheemmiiccaall  ffeeeeddbbaacckk  iinn  RRaaddiioo--QQuuiieett  AAGGNN  aass  aa  ddrriivveerr  ooff  tthhee  GGaallaaxxyy  EEvvoolluuttiioonn  --  RReevveeaalleedd  iinn  EESSOO  442200--GG1133

JJuuaann FFeerrnnaannddeezz
OOnnttiivveerrooss

IINNAAFF  --  IIssttiittuuttoo  ddii  AAssttrroofifissiiccaa  ee  PPllaanneettoollooggiiaa  SSppaazziiaallii

WWee pprrooppoossee JJWWSSTT//MMIIRRII mmeeddiiuumm rreessoolluuttiioonn ssppeeccttrroossccooppiicc oobbsseerrvvaattiioonnss ooff tthhee mmuullttii--pphhaassee oouuttflflooww iinn EESSOO 442200--GG1133 ttoo oobbttaaiinn:: ii)) tthhee mmaassss aanndd tthhee eenneerrggyy bbuuddggeett ffoorr bbootthh
tthhee iioonniizzeedd aanndd tthhee mmoolleeccuullaarr wwiinndd ccoommppoonneennttss;; iiii)) tthhee fifirrsstt IIRR--bbaasseedd ddeetteerrmmiinnaattiioonn ooff tthhee cchheemmiiccaall aabbuunnddaanncceess aanndd tthhee mmeettaall--llooaaddiinngg ffaaccttoorr iinn aa AAGGNN--ddrriivveenn oouuttflflooww..
TThhee mmaassss aanndd tthhee eenneerrggyy bbuuddggeett wwiillll tthheenn bbee ccoommppaarreedd wwiitthh ccuurrrreenntt AAGGNN ffeeeeddbbaacckk ssiimmuullaattiioonnss,, ttoo ddeetteerrmmiinnee tthhee rroollee ooff tthhee iioonniizzeedd wwiinndd iinn tthhee aacccceelleerraattiioonn aanndd
ddiissppeerrssiioonn ooff tthhee mmoolleeccuullaarr ggaass aanndd tthhee oorriiggiinn ooff tthhee oouuttflfloowwiinngg mmaatteerriiaall.. IIRR--bbaasseedd mmeettaalllliicciittiieess iinn tthhee oouuttflflooww ooff EESSOO 442200--GG1133 ccaann pprroovviiddee tthhee fifirrsstt ddiirreecctt eevviiddeennccee ooff
wwhheetthheerr AAGGNN--ddrriivveenn oouuttflfloowwss rreegguullaattee tthhee ccoonntteenntt ooff hheeaavvyy eelleemmeennttss iinn ggaallaaxxiieess.. CChheemmiiccaall aabbuunnddaanncceess bbaasseedd oonn IIRR ttrraannssiittiioonnss aarree iinnsseennssiittiivvee ttoo tthhee dduusstt oobbssccuurraattiioonn
aanndd tthhee tteemmppeerraattuurree eeffffeeccttss tthhaatt iinnttrroodduuccee sseerriioouuss bbiiaasseess iinn ssttrraattiififieedd aanndd iinnhhoommooggeenneeoouuss nneebbuullaaee,, ccoonnddiittiioonnss tthhaatt aarree eexxppeecctteedd wwhheenn aa ssttrroonngg ggaallaaccttiicc wwiinndd iiss pprreesseenntt..
TThhiiss ssttuuddyy wwiillll pprroovviiddee uunniiqquuee iinnssiigghhtt iinnttoo tthhee ffeeeeddbbaacckk pprroocceesssseess iinn llooww--lluummiinnoossiittyy AAGGNN,, tthhee mmoosstt ccoommmmoonn ffoorrmm ooff aaccttiivviittyy iinn tthhee nneeaarrbbyy UUnniivveerrssee.. EESSOO 442200--GG1133
rreepprreesseennttss oonnee ooff tthhee ttwwoo ccaasseess wwhheerree aa rraaddiioo--eelluussiivvee jjeett hhaass bbeeeenn rreevveeaalleedd tthhrroouugghh iittss iinntteerraaccttiioonn wwiitthh tthhee IISSMM,, aanndd tthhee oonnllyy oonnee wwhheerree tthhee iioonniizzeedd pphhaassee ooff tthhee
oouuttflflooww hhaass bbeeeenn rreevveeaalleedd iinn tthhee [[NNeeIIII]] 1122..88 mmiiccrroonn eemmiissssiioonn lliinnee,, ddiissttiinngguuiisshhiinngg tthhiiss ssoouurrccee aass aann iiddeeaall llaabboorraattoorryy ttoo ssttuuddyy tthhee ssuuppeerrmmaassssiivvee bbllaacckk hhoollee--IISSMM iinntteerraaccttiioonn
wwiitthh  JJWWSSTT..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

MMiigguueell  PPeerreeiirraa  SSaannttaaeellllaa  CCeennttrroo  ddee  AAssttrroobbiioollooggiiaa  ((CCSSIICC--IINNTTAA)),,  LLuuiiggii  SSppiinnoogglliioo  IINNAAFF  --  IIssttiittuuttoo  ddii  AAssttrroofifissiiccaa  ee  PPllaanneettoollooggiiaa  SSppaazziiaallii,,  EEvvaanntthhiiaa  HHaattzziimmiinnaaoogglloouu  EEuurrooppeeaann  SSoouutthheerrnn  OObbsseerrvvaattoorryy
((EESSOO)),,  EEnnrriiqquuee  PPeerreezz--MMoonntteerroo  IInnssttiittuuttoo  ddee  AAssttrroofifissiiccaa  ddee  AAnnddaalluucciiaa  ((IIAAAA)),,  RRiiccaarrddoo  AAmmoorriinn  UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  LLaa  SSeerreennaa,,  KKaalllliiooppii  DDaassyyrraa  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AAtthheennss,,  MMaatttthheeww  MMaallkkaann  UUnniivveerrssiittyy  ooff
CCaalliiffoorrnniiaa  --  LLooss  AAnnggeelleess,,  JJoossee  VViillcchheezz  IInnssttiittuuttoo  ddee  AAssttrroofifissiiccaa  ddee  AAnnddaalluucciiaa  ((IIAAAA--CCSSIICC))

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess

IIDD:: 0011887799
OOppeenniinngg  tthhee  eerraa  ooff  ddiirreecctt  mmeettaalllliicciittyy  mmeeaassuurreemmeennttss  iinn  hhiigghh  rreeddsshhiifftt  ggaallaaxxiieess

MMiirrkkoo CCuurrttii

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaammbbrriiddggee

WWee pprrooppoossee ttoo oobbttaaiinn ""ddiirreecctt"",, eelleeccttrroonn tteemmppeerraattuurree ((TTee))--bbaasseedd mmeettaalllliicciittyy mmeeaassuurreemmeennttss aatt tthhee ccoossmmiicc nnoooonn ((11..66<<zz<<33)) bbyy mmeeaannss ooff ddeeeepp ((4400 hhoouurrss oonn ssoouurrccee))
oobbsseerrvvaattiioonnss wwiitthh tthhee NNIIRRSSppeecc MMiiccrroo--sshhuutttteerr aasssseemmbbllyy ((MMSSAA)) ooff aa ssaammppllee ooff ~~6600 ggaallaaxxiieess wwiitthhiinn tthhee CCOOSSMMOOSS fifieelldd,, aaiimmeedd aatt ddeetteeccttiinngg tthhee eelluussiivvee [[OO IIIIII]]44336633 aanndd [[SS IIII]]
44006699  aauurroorraall  lliinneess..
TThhee lleeaapp iinn sseennssiittiivviittyy pprroovviiddeedd bbyy JJWWSSTT ccoommppaarreedd ttoo 1100--mmeetteerrss ccllaassss ggrroouunndd--bbaasseedd tteelleessccooppeess wwiillll fifinnaallllyy ooppeenn tthhee eerraa ooff ssyysstteemmaattiicc,, uunnbbiiaasseedd ddeetteeccttiioonnss ooff mmeettaalllliicciittyy--
sseennssiittiivvee aauurroorraall lliinneess aatt hhiigghh rreeddsshhiifftt,, rreepprreesseennttiinngg aann uunnpprreecceeddeenntteedd iimmpprroovveemmeenntt oovveerr ccuurrrreennttllyy aavvaaiillaabbllee ddaattaasseettss.. TThhiiss mmeeaassuurreemmeennttss wwiillll pprroovviiddee tthhee kkeeyy ttoo bbrreeaakk
mmaannyy  ooff  tthhee  ddeeggeenneerraacciieess  aaffflfliiccttiinngg  tthhee  pphhyyssiiccaall  iinntteerrpprreettaattiioonn  ooff  hhiigghh  rreeddsshhiifftt  ggaallaaxxyy  ssppeeccttrraa..
BByy ssiimmuullttaanneeoouussllyy ttaarrggeettiinngg aauurroorraall aanndd ssttrroonngg nneebbuullaarr lliinneess ((ii..ee.. [[OO IIII]]33772277,, [[OO IIIIII]]55000077,, [[NN IIII]]66558855,, [[SS IIII]]66771188,,3322)),, wwee wwiillll bbee aabbllee ttoo ddeerriivvee aaccccuurraattee ccaalliibbrraattiioonnss ffoorr
ssttrroonngg--lliinnee mmeettaalllliicciittyy ddiiaaggnnoossttiiccss.. CCaalliibbrraattiioonnss ttaaiilloorreedd ttoo tthhee hhiigghh--rreeddsshhiifftt UUnniivveerrssee aarree nneecceessssaarryy ttoo ccoorrrreeccttllyy iinntteerrpprreett tthhee ccoossmmiicc eevvoolluuttiioonn ooff mmeettaalllliicciittyy ssccaalliinngg
rreellaattiioonnss,,  aass  pprroobbeedd  bbyy  ccuurrrreenntt  aanndd  ffuuttuurree  ssuurrvveeyyss..
OOuurr eexxcceeppttiioonnaallllyy ddeeeepp ssppeeccttrroossccooppyy wwiillll aallssoo aallllooww tthhee ssttuuddyy ooff ootthheerr wweeaakk ssppeeccttrroossccooppiicc ffeeaattuurreess,, iinncclluuddiinngg bbrrooaadd wwiinnggss iinn hhiigghh SS//NN,, hhiigghh ssppeeccttrraall rreessoolluuttiioonn nneebbuullaarr
lliinnee  pprroofifilleess  ttrraacciinngg  ggaallaaccttiicc  wwiinnddss,,  aanndd  ddeettaaiilleedd  ssttuuddiieess  ooff  tthhee  aatttteennuuaattiioonn  llaaww  bbyy  uussiinngg  mmuullttiippllee  BBaallmmeerr  lliinneess  ((HHaa,,  HHbbeettaa,,  HHggaammmmaa,,  HHddeellttaa))..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

FFrraanncceessccoo  BBeellfifioorree  IINNAAFF,,  OOsssseerrvvaattoorriioo  AAssttrroofifissiiccoo  ddii  AArrcceettrrii,,  FFiirreennzzee,,  RRoobbeerrttoo  MMaaiioolliinnoo  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaammbbrriiddggee,,  FFiilliippppoo  MMaannnnuuccccii  OOsssseerrvvaattoorriioo  AAssttrroofifissiiccoo  ddii  AArrcceettrrii,,  GGiioovvaannnnii  CCrreessccii  IINNAAFF,,
OOsssseerrvvaattoorriioo  AAssttrroofifissiiccoo  ddii  AArrcceettrrii,,  FFiirreennzzee,,  AAlleessssaannddrroo  MMaarrccoonnii  UUnniivveerrssiittaa  ddii  FFiirreennzzee,,  SStteeffaannoo  CCaarrnniiaannii  SSccuuoollaa  NNoorrmmaallee  SSuuppeerriioorree,,  PPiissaa,,  AAlliiccee  CCoonnccaass  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaammbbrriiddggee,,  MMiicchheellee
CCiirraassuuoolloo  EEuurrooppeeaann  SSoouutthheerrnn  OObbsseerrvvaattoorryy  --  GGeerrmmaannyy,,  CCoonnnnoorr  HHaayyddeenn--PPaawwssoonn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaammbbrriiddggee,,  AAmmiirrnneezzaamm  AAmmiirrii  UUnniivveerrssiittyy  ooff  FFlloorreennccee,,  FFeerrgguuss  CCuulllleenn  RRooyyaall  OObbsseerrvvaattoorryy  EEddiinnbbuurrgghh

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: AARR
GGaallaaxxiieess

IIDD:: 0011888833
AA  MMooddeerrnn  TThheeoorryy  ffoorr  SSttrroonngg  LLiinnee  MMeettaalllliicciittyy  IInnddiiccaattoorrss  iinn  tthhee  EErraa  ooff  JJWWSSTT

DDeessiikkaa NNaarraayyaannaann

UUnniivveerrssiittyy  ooff  FFlloorriiddaa

TThhee eevvoolluuttiioonn ooff ggaallaaxxyy mmeettaalllliicciittiieess oovveerr ccoossmmiicc ttiimmee eennccooddeess tthhee kkeeyy pprroocceesssseess eennccoommppaasssseedd iinn tthhee pphhyyssiiccss ooff bbaarryyoonn ccyycclliinngg.. NNIIRRSSppeecc oonn JJWWSSTT wwiillll ttrraannssffoorrmm oouurr
uunnddeerrssttaannddiinngg ooff ggaallaaxxyy mmeettaalllliicciittiieess aatt zz>>22 vviiaa tthhee rroouuttiinnee ddeetteeccttiioonn ooff ssttrroonngg ((rreesstt ffrraammee ooppttiiccaall)) nneebbuullaarr eemmiissssiioonn lliinneess.. AAnndd yyeett,, tthheerree iiss ssuubbssttaannttiiaall eevviiddeennccee tthhaatt
oouurr ccuurrrreenntt ssttrroonngg lliinnee mmeettaalllliicciittyy iinnddiiccaattoorrss tthhaatt hhaavvee bbeeeenn ccaalliibbrraatteedd ffoorr pphhyyssiiccaall ccoonnddiittiioonnss aatt zz~~00 ddoo nnoott aappppllyy aatt hhiigghh rreeddsshhiifftt.. WWee pprrooppoossee ttoo ddeevveelloopp tthhee mmoosstt
aaddvvaanncceedd tthheeoorreettiiccaall ssttrroonngg lliinnee mmeettaalllliicciittyy ccaalliibbrraattiioonnss ttoo ddaattee iinn aann eeffffoorrtt ttoo aaiidd tthhee iinntteerrpprreettaattiioonn ooff tthhee vvaasstt ssuuiittee ooff nneeaarr iinnffrraarreedd eemmiissssiioonn lliinneess tthhaatt wwiillll bbee ddeetteecctteedd
bbyy JJWWSSTT.. OOuurr mmooddeellss wwiillll ddeerriivvee tthhee pphhyyssiiccaall ccoonnddiittiioonnss ooff hhiigghh rreeddsshhiifftt ggaallaaxxiieess ffrroomm mmooddeerrnn ccoossmmoollooggiiccaall ssiimmuullaattiioonnss,, aanndd ccoommppuuttee,, ffoorr tthhee fifirrsstt ttiimmee eevveerr,, tthheeiirr
eexxppeecctteedd eemmiissssiioonn lliinnee ssiiggnnaall ffrroomm aa ddiivveerrssee rraannggee ooff ssoouurrcceess.. OOuurr ssiimmuullaattiioonnss iinncclluuddee eemmiissssiioonn ffrroomm HHIIII rreeggiioonnss oonn aa ppaarrttiiccllee bbyy ppaarrttiiccllee bbaassiiss,, AAGGNN,, aanndd ddiiffffuussee iioonniizzeedd
ggaass,, aanndd wwiillll iinnvveessttiiggaattee tthhee iimmppaacctt ooff nnoonn SSoollaarr aabbuunnddaannccee ppaatttteerrnnss,, rroottaattiinngg ssttaarrss,, aanndd bbiinnaarryy ssttaarrss oonn nneebbuullaarr eemmiissssiioonn lliinneess.. TThheessee pprrooppoosseedd mmooddeellss wwiillll ssiiggnniifificcaannttllyy
aaddvvaannccee  tthheeoorreettiiccaall  ssttrroonngg  lliinnee  ccaalliibbrraattiioonnss  ffrroomm  tthhee  ssiinnggllee  zzoonnee  pphhoottooiioonniizzaattiioonn  mmooddeellss  tthhaatt  aarree  tthhee  ccuurrrreenntt  ssttaattuuss  qquuoo,,  aanndd  bbrriinngg  mmeettaalllliicciittyy  iinnddiiccaattoorrss  iinnttoo  tthhee  mmooddeerrnn  eerraa..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

PPrreerraakk  GGaarrgg  UUnniivveerrssiittyy  ooff  FFlloorriiddaa,,  AAlliiccee  SShhaapplleeyy  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  LLooss  AAnnggeelleess,,  RRyyaann  SSaannddeerrss  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  DDaavviiss,,  RRoommeeeell  DDaavvee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  EEddiinnbbuurrgghh,,  IInnssttiittuuttee  ffoorr
AAssttrroonnoommyy,,  GGeerrggoo  PPooppppiinngg  EEuurrooppeeaann  SSoouutthheerrnn  OObbsseerrvvaattoorryy  --  GGeerrmmaannyy,,  JJoonnaatthhaann  TTrruummpp  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCoonnnneeccttiiccuutt,,  CChhaarrlliiee  CCoonnrrooyy  HHaarrvvaarrdd  UUnniivveerrssiittyy,,  DDaanniieell  SSttaarrkk  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess

IIDD:: 0011889933
GGaallaaxxyy  aasssseemmbbllyy  aatt  zz  >>  66::  uunnrraavveelliinngg  tthhee  oorriiggiinn  ooff  tthhee  ssppaattiiaall  ooffffsseett  bbeettwweeeenn  tthhee  UUVV  aanndd  FFIIRR  eemmiissssiioonn

SStteeffaannoo CCaarrnniiaannii

SSccuuoollaa  NNoorrmmaallee  SSuuppeerriioorree,,  PPiissaa

EExxpplloorriinngg ggaallaaxxiieess iinn tthhee fifirrsstt GGyyrr ooff tthhee UUnniivveerrssee,, aatt zz>>66,, iiss tthhee kkeeyy ttoo uunnddeerrssttaannddiinngg tthhee ggaallaaxxyy aasssseemmbbllyy pprroocceessss.. FFoorr mmaannyy ggaallaaxxiieess aatt zz>>66,, AALLMMAA oobbsseerrvvaattiioonnss
rreevveeaalleedd tthhaatt tthhee ffaarr--iinnffrraarreedd ((FFIIRR)) [[CCIIII]] aanndd [[OOIIIIII]] lliinneess aarree ccoommpplleetteellyy ccoonnssiisstteenntt wwiitthh ssyysstteemmiicc rreeddsshhiifftt ooff tthhee ggaallaaxxiieess,, bbuutt ssppaattiiaallllyy ooffffsseett bbyy sseevveerraall kkppcc ffrroomm tthhee rreesstt--
ffrraammee UUVV rreeggiioonn.. TThhee pphhyyssiiccaall oorriiggiinn ooff tthheessee ssppaattiiaall ooffffsseettss iiss ssttiillll ddeebbaatteedd aanndd ddeeppeennddss mmaaiinnllyy oonn tthhee ggaallaaxxyy aanndd iinntteerrsstteellllaarr mmeeddiiuumm ((IISSMM)) pprrooppeerrttiieess.. WWee tthheerreeffoorree
pprrooppoossee JJWWSSTT//NNIIRRSSppeecc oobbsseerrvvaattiioonnss iinn IIFFUU mmooddee ttoo oobbttaaiinn ssppaattiiaallllyy rreessoollvveedd ssppeeccttrraa ooff tthhrreeee ssttaarr--ffoorrmmiinngg ggaallaaxxiieess aatt zz==66..66--88..22.. TThhee sseelleecctteedd ttaarrggeettss ddiissppllaayy tthhee
cclleeaarreesstt ssppaattiiaall ooffffsseettss bbeettwweeeenn tthhee rreesstt--ffrraammee UUVV aanndd tthhee FFIIRR lliinneess aammoonngg aallll hhiigghh--zz ssttaarr--ffoorrmmiinngg ggaallaaxxiieess oobbsseerrvveedd wwiitthh AALLMMAA ssoo ffaarr,, wwhhiicchh mmaakkeess tthheemm aa uunniiqquuee
ssaammppllee ffoorr uunnddeerrssttaannddiinngg tthhee nnaattuurree ooff tthhiiss ddiissppllaacceemmeenntt.. OOuurr pprrooppoosseedd NNIIRRSSppeecc oobbsseerrvvaattiioonnss aarree ddeessiiggnneedd ttoo oobbttaaiinn aann aaccccuurraattee mmeeaassuurreemmeenntt ooff tthhee ssppeeccttrraall eenneerrggyy
ddiissttrriibbuuttiioonn iinn tthhee rreesstt--ffrraammee UUVV aanndd ooppttiiccaall bbaanndd aatt tthhee llooccaattiioonn ooff bbootthh FFIIRR lliinnee eemmiissssiioonn aanndd UUVV rreeggiioonnss.. TThhiiss wwiillll aallllooww uuss ttoo bbootthh iinnvveessttiiggaattee tthhee pprrooppeerrttiieess ooff tthhee
IISSMM ((ggaass mmeettaalllliicciittyy,, iioonniissaattiioonn ppaarraammeetteerr,, dduusstt oobbssccuurraattiioonn)) aanndd uunnvveeiill tthhee ppoossssiibbllee pprreesseennccee ooff ssaatteelllliittee ggaallaaxxiieess aassssoocciiaatteedd wwiitthh tthhee ddiissppllaacceedd FFIIRR eemmiissssiioonn,, tthhuuss
pprroovviiddiinngg  kkeeyy  ccoonnssttrraaiinnttss  ttoo  ggaallaaxxyy  aasssseemmbblliinngg  mmooddeellss  aatt  tthhee  rree--iioonniissaattiioonn  eeppoocchh..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

AAnnddrreeaa  FFeerrrraarraa  SSccuuoollaa  NNoorrmmaallee  SSuuppeerriioorree,,  PPiissaa,,  SSiimmoonnaa  GGaalllleerraannii  SSccuuoollaa  NNoorrmmaallee  SSuuppeerriioorree,,  PPiissaa,,  AAnnddrreeaa  PPaalllloottttiinnii  SSccuuoollaa  NNoorrmmaallee  SSuuppeerriioorree,,  PPiissaa,,  LLaauurraa  PPeenntteerriiccccii  IINNAAFF,,  OOsssseerrvvaattoorriioo
AAssttrroonnoommiiccoo  ddii  RRoommaa,,  MMaarrccoo  CCaasstteellllaannoo  IINNAAFF,,  OOsssseerrvvaattoorriioo  AAssttrroonnoommiiccoo  ddii  RRoommaa,,  AAddrriiaannoo  FFoonnttaannaa  IINNAAFF,,  OOsssseerrvvaattoorriioo  AAssttrroonnoommiiccoo  ddii  RRoommaa,,  EErrooss  VVaannzzeellllaa  IINNAAFF,,  OOsssseerrvvaattoorriioo  ddii  AAssttrroofifissiiccaa
ee  SScciieennzzaa  ddeelllloo  SSppaazziioo,,  RRoobbeerrttoo  MMaaiioolliinnoo  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaammbbrriiddggee,,  EEvvaannggeelliiaa  NNttoorrmmoouussii  SSccuuoollaa  NNoorrmmaallee  SSuuppeerriioorree,,  PPiissaa,,  LLiivviiaa  VVaalllliinnii  SSccuuoollaa  NNoorrmmaallee  SSuuppeerriioorree,,  PPiissaa,,  MMaahhssaa  KKoohhaannddeell  SSccuuoollaa
NNoorrmmaallee  SSuuppeerriioorree,,  PPiissaa,,  SSaannttiiaaggoo  AArrrriibbaass  CCoonnsseejjoo  SSuuppeerriioorr  ddee  IInnvveessttiiggaacciioonneess  CCiieennttiifificcaass,,  CCaammiillllaa  PPaacciifificcii  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee  --  CCSSAA,,  VViioollaa  GGeellllii  UUnniivveerrssiittaa  ddii  FFiirreennzzee,,  SStteeffaanniiaa
SSaallvvaaddoorrii  UUnniivveerrssiittyy  ooff  FFlloorreennccee,,  AAnnddrreeww  BBuunnkkeerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  OOxxffoorrdd,,  AAlleexx  CCaammeerroonn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMeellbboouurrnnee

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess

IIDD:: 0011889955
FFRREESSCCOO::  TThhee  FFiirrsstt  RReeiioonniizzaattiioonn  EEppoocchh  SSppeeccttrroossccooppiicc  CCOOmmpplleettee  SSuurrvveeyy

PPaassccaall OOeesscchh

UUnniivveerrssiittyy  ooff  GGeenneevvaa--DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  AAssttrroonnoommyy

RReevveeaalliinngg tthhee ddrraammaattiicc bbuuiilldd--uupp ooff ggaallaaxxiieess dduurriinngg tthhee fifirrsstt 11 bbiilllliioonn yyeeaarrss ttoo tthhee ppeeaakk ooff ssttaarr ffoorrmmaattiioonn aatt zz~~22--33 iiss oonnee ooff HHuubbbbllee''ss ggrreeaatteesstt aacchhiieevveemmeennttss.. YYeett hhuuggee
ggaappss iinn oouurr uunnddeerrssttaannddiinngg rreemmaaiinn ssiinnccee oouurr ggaallaaxxyy ssaammpplleess aarree iinnccoommpplleettee dduuee ttoo tthhee uunncceerrttaaiinnttiieess ooff pphhoottoommeettrriicc sseelleeccttiioonn.. TThhee hhiigghhllyy--iinnccoommpplleettee ssppeeccttrroossccooppiicc
iinnffoorrmmaattiioonn aatt zz>>66 mmeeaannss tthhaatt wwee llaacckk pphhyyssiiccaall uunnddeerrssttaannddiinngg ooff tthhee pprroocceesssseess ddrriivviinngg eeaarrllyy ggaallaaxxyy aasssseemmbbllyy.. TToo ddaattee,, lleessss tthhaann 11%% ooff kknnoowwnn ggaallaaxxiieess iinn tthhee eeppoocchh ooff
rreeiioonniizzaattiioonn aatt zz>>66 hhaavvee ccoonnfifirrmmeedd rreeddsshhiiffttss,, aanndd bbaassiicc qquuaannttiittiieess ssuucchh aass mmaassss--ttoo--lliigghhtt rraattiiooss ccaann bbee uunncceerrttaaiinn bbyy ffaaccttoorrss ooff 55--1100 —— dduuee ttoo tthhee uunnkknnoowwnn ccoonnttrriibbuuttiioonnss
ooff ssttrroonngg eemmiissssiioonn lliinneess iinn tthhee pphhoottoommeettrryy uusseedd ttoo ddeerriivvee sstteellllaarr mmaasssseess.. AAss aa rreessuulltt,, wwee ssttiillll oonnllyy hhaavvee aa bbrrooaadd,, pphheennoommeennoollooggiiccaall ppiiccttuurree ooff eeaarrllyy ggaallaaxxyy ffoorrmmaattiioonn aanndd
ggrroowwtthh.. FFRREESSCCOO eexxppllooiittss JJWWSSTT''ss rreemmaarrkkaabbllee nneeww ssppeeccttrroossccooppiicc ccaappaabbiilliittiieess ttoo rreemmeeddyy tthhiiss ssiittuuaattiioonn iinn aa mmaaxxiimmaallllyy--eefffificciieenntt wwaayy.. BByy oobbttaaiinniinngg 22 hhrr ddeeeepp NNIIRRCCaamm//ggrriissmm
oobbsseerrvvaattiioonnss wwiitthh jjuusstt tthhee FF444444WW fifilltteerr,, FFRREESSCCOO wwiillll yyiieelldd rreeddsshhiiffttss oovveerr aa wwiiddee rreeddsshhiifftt rraannggee ffoorr aa ccoommpplleettee ssaammppllee ooff ~~333300 zz~~77--99 ggaallaaxxiieess,, aass wweellll aass ~~11220000 zz~~55--66..55
ggaallaaxxiieess,, iinn tthhee DDeeeepp CCAANNDDEELLSS aarreeaass ooff tthhee GGOOOODDSS--SS aanndd GGOOOODDSS--NN fifieellddss.. FFRREESSCCOO wwiillll yyiieelldd aann uunnpprreecceeddeenntteedd LLeeggaaccyy aarrcchhiivvee,, ffoorr tthhee fifirrsstt ttiimmee,, ooff ssppeeccttrroossccooppiicc
rreeddsshhiiffttss aanndd eemmiissssiioonn lliinnee mmeeaassuurreemmeennttss ffrroomm [[OOIIIIII]]++HH--bbeettaa,, HH--aallpphhaa,, aanndd eevveenn PPaa--aallpphhaa aatt llooww rreeddsshhiiffttss.. FFRREESSCCOO''ss ggrriissmm oobbsseerrvvaattiioonnss pprroovviiddee tthhee ttoottaall lliinnee flfluuxxeess ffoorr
eessttiimmaattiinngg ggaallaaxxyy sstteellllaarr mmaassss aanndd ccrriittiiccaallllyy--nneeeeddeedd sslliitt--lloossss ccaalliibbrraattiioonnss ooff NNIIRRSSppeecc//MMSSAA ssppeeccttrraa.. WWee aarree nnoott rreeqquueessttiinngg pprroopprriieettaarryy ttiimmee ttoo eennssuurree tthhaatt FFRREESSCCOO wwiillll bbee aa
kkeeyy  LLeeggaaccyy  ddaattaasseett  ffoorr  tthhee  ccoommmmuunniittyy..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

NNaavveeeenn  RReeddddyy  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  RRiivveerrssiiddee,,  RRyycchhaarrdd  BBoouuwweennss  UUnniivveerrssiitteeiitt  LLeeiiddeenn,,  GGaabbrriieell  BBrraammmmeerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCooppeennhhaaggeenn,,  NNiieellss  BBoohhrr  IInnssttiittuuttee,,  RRoohhaann  NNaaiidduu  HHaarrvvaarrdd  UUnniivveerrssiittyy,,
GGaarrtthh  IIlllliinnggwwoorrtthh  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  CCrruuzz,,  IIrreennee  SShhiivvaaeeii  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,  JJ..  SSttuuaarrtt  WWyyiitthhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMeellbboouurrnnee,,  DDaanniieell  MMaaggeeee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  CCrruuzz,,
MMiicchhaaeell  MMaasseeddaa  UUnniivveerrssiitteeiitt  LLeeiiddeenn,,  EErriiccaa  NNeellssoonn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCoolloorraaddoo  aatt  BBoouullddeerr,,  KKaatthheerriinnee  WWhhiittaakkeerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaassssaacchhuusseettttss  --  AAmmhheerrsstt,,  RReennsskkee  SSmmiitt  LLiivveerrppooooll  JJoohhnn  MMoooorreess
UUnniivveerrssiittyy,,  PPiieetteerr  vvaann  DDookkkkuumm  YYaallee  UUnniivveerrssiittyy,,  CChhaarrlloottttee  MMaassoonn  SSmmiitthhssoonniiaann  IInnssttiittuuttiioonn  AAssttrroopphhyyssiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy,,  IIvvoo  LLaabbbbee  SSwwiinnbbuurrnnee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  AAlliiccee  SShhaapplleeyy  UUnniivveerrssiittyy
ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  LLooss  AAnnggeelleess,,  JJoohhnn  CChhiisshhoollmm  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  aatt  AAuussttiinn,,  DDaanniieell  SScchhaaeerreerr  OObbsseerrvvaattooiirree  ddee  GGeenneevvee,,  JJoosseepphhiinnee  KKeerruutttt  UUnniivveerrssiittyy  ooff  GGeenneevvaa--DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  AAssttrroonnoommyy,,  SSttiijjnn
WWuuyyttss  UUnniivveerrssiittyy  ooff  BBaatthh,,  DDaanniilloo  MMaarrcchheessiinnii  TTuuffttss  UUnniivveerrssiittyy,,  YYuuxxiiaanngg  QQiinn  SSccuuoollaa  NNoorrmmaallee  SSuuppeerriioorree,,  PPiissaa,,  YYoosshhiinnoobbuu  FFuuddaammoottoo  WWaasseeddaa  UUnniivveerrssiittyy

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SSoollaarr  SSyysstteemm  AAssttrroonnoommyy

IIDD:: 0011889977
PPuusshhiinngg  tthhee  EEnnvveellooppee  ooff  tthhee  JJWWSSTT  DDiissccoovveerryy  SSppaaccee::  MMeeaassuurriinngg  tthhee  IInnssoolluubbllee  OOrrggaanniicc  MMaatttteerr  ((IIOOMM))  aanndd  PPoollyyccyycclliicc  AArroommaattiicc
HHyyddrrooccaarrbboonn  ((PPAAHH))  CCoonntteenntt  ooff  CCoommeett  99PP//TTeemmppeell  11
NNaatthhaann RRootthh

NNAASSAA  GGooddddaarrdd  SSppaaccee  FFlliigghhtt  CCeenntteerr

CCoommeettss aarree pprriimmiittiivvee rreemmnnaannttss ooff ssoollaarr ssyysstteemm ffoorrmmaattiioonn,, ccrryyooggeenniiccaallllyy ““pprreesseerrvveedd”” iinn tthhee oouutteerr ssoollaarr ssyysstteemm ffoorr tthhee llaasstt 44..55 GGyyrr aanndd rreettaaiinniinngg aa rreeccoorrdd ooff tthhee vvoollaattiillee
aanndd rreeffrraaccttoorryy mmaatteerriiaall iinnccoorrppoorraatteedd iinnttoo tthheeiirr nnuucclleeii ffrroomm tthhee pprroottoossoollaarr nneebbuullaa.. SSyysstteemmaattiiccaallllyy cchhaarraacctteerriizziinngg tthhee ccoommppoossiittiioonn ooff ccoommeettss iiss nneecceessssaarryy ttoo uunnddeerrssttaanndd tthhee
ffoorrmmaattiioonn aanndd eevvoolluuttiioonn ooff tthhee ssoollaarr ssyysstteemm,, tthhee pprreesseennccee ooff lliiffee oonn EEaarrtthh,, aanndd tthhee ddeevveellooppmmeenntt ooff ootthheerr yyoouunngg ppllaanneettaarryy ssyysstteemmss.. TThhiiss pprrooggrraamm wwiillll mmeeaassuurree tthhee
iinnssoolluubbllee oorrggaanniicc mmaatttteerr ((IIOOMM)) aanndd ppoollyyccyycclliicc aarroommaattiicc hhyyddrrooccaarrbboonn ((PPAAHH)) ccoonntteenntt ooff 99PP iinn iittss iinnnneerr ccoommaa,, tthheerreebbyy pprroovviiddiinngg cclluueess ttoo tthhee hheerriittaaggee aanndd ppootteennttiiaall
pprroocceessssiinngg ooff iittss rreeffrraaccttoorryy oorrggaanniiccss.. TThhiiss ssttuuddyy ccaann oonnllyy bbee ppeerrffoorrmmeedd wwiitthh JJWWSSTT oowwiinngg ttoo iittss sseennssiittiivviittyy ttoo ffaaiinntt eexxtteennddeedd eemmiissssiioonn,, iittss ssppeeccttrraall rreessoollvviinngg ppoowweerr,, aanndd
ccoommpplleettee ssppeeccttrraall ccoovveerraaggee ooff tthhee nneeaarr-- aanndd mmiidd--iinnffrraarreedd.. DDiisscceerrnniinngg tthhee nnaattuurree ooff ccoommeettaarryy rreeffrraaccttoorryy oorrggaanniiccss wwiillll ddiirreeccttllyy aaddddrreessss tthhee PPllaanneettaarryy SScciieennccee oobbjjeeccttiivvee ooff
NNAASSAA’’ss 22002200--22002244 VViissiioonn ffoorr SScciieennttiifificc EExxcceelllleennccee:: aaddvvaannccee sscciieennttiifificc kknnoowwlleeddggee ooff tthhee oorriiggiinn aanndd hhiissttoorryy ooff tthhee ssoollaarr ssyysstteemm aanndd tthhee ppootteennttiiaall ffoorr lliiffee eellsseewwhheerree.. TThhiiss
JJWWSSTT ssppeeccttrroossccooppiicc ssttuuddyy aaddddrreesssseess ffuunnddaammeennttaall qquueessttiioonnss iinn oouurr uunnddeerrssttaannddiinngg ooff tthhee rreeffrraaccttoorryy oorrggaanniiccss iinn ccoommeettaarryy mmaatteerriiaall aanndd tthhee ffoorrmmaattiioonn ooff tthhee ssoollaarr ssyysstteemm..
IItt aaffffoorrddss tthhee fifirrsstt ooppppoorrttuunniittyy ttoo ssaammppllee tthhee ccoommpplleettee iinnffrraarreedd ssppeeccttrruumm ooff ccoommeettaarryy rreeffrraaccttoorryy oorrggaanniiccss,, aanndd rreepprreesseennttss aa cchhaannccee ttoo tteesstt tthhee lliimmiittss ooff tthhee JJWWSSTT
ddiissccoovveerryy  ssppaaccee  tthhaatt  ccoommpplleemmeennttss  ccoommeettaarryy  mmiissssiioonnss''  iinn  ssiittuu  aanndd  ssaammppllee  aannaallyysseess,,  tthheerreebbyy  iimmpprroovviinngg  oouurr  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhee  oorriiggiinnss  aanndd  eevvoolluuttiioonn  ooff  tthhee  ssoollaarr  ssyysstteemm..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

SStteeffaanniiee  MMiillaamm  NNAASSAA  GGooddddaarrdd  SSppaaccee  FFlliigghhtt  CCeenntteerr,,  EEllss  PPeeeetteerrss  TThhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  WWeesstteerrnn  OOnnttaarriioo,,  DDoommiinniiqquuee  BBoocckkeelleeee--MMoorrvvaann  OObbsseerrvvaattooiirree  ddee  PPaarriiss,,  DDiiaannee  WWooooddeenn  NNAASSAA  AAmmeess  RReesseeaarrcchh
CCeenntteerr,,  CChhiicckk  WWooooddwwaarrdd  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMiinnnneessoottaa  --  TTwwiinn  CCiittiieess,,  JJaammiiee  EEllssiillaa  NNAASSAA  GGooddddaarrdd  SSppaaccee  FFlliigghhtt  CCeenntteerr,,  MMiicchhaaeell  KKeelllleeyy  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaarryyllaanndd,,  MMaarrttiinn  CCoorrddiinneerr  NNAASSAA  GGooddddaarrdd  SSppaaccee
FFlliigghhtt  CCeenntteerr,,  SStteevveenn  CChhaarrnnlleeyy  NNAASSAA  GGooddddaarrdd  SSppaaccee  FFlliigghhtt  CCeenntteerr

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
EExxooppllaanneettss  aanndd  EExxooppllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 0011990022
HHiigghh  rreessoolluuttiioonn,,  hhiigghh  ccoonnttrraasstt  kkeerrnneell  pphhaassee  iimmaaggiinngg  wwiitthh  NNIIRRCCaamm

JJeennss KKaammmmeerreerr

EEuurrooppeeaann  SSoouutthheerrnn  OObbsseerrvvaattoorryy  --  GGeerrmmaannyy

JJWWSSTT ooffffeerrss eexxcceelllleenntt sseennssiittiivviittyy,, bbuutt iittss mmiirrrroorr ssiizzee aanndd tthheerreeffoorree iittss aanngguullaarr rreessoolluuttiioonn aarree ccoonnssttrraaiinneedd bbyy tthhee lliimmiitteedd ssppaaccee iinn tthhee AArriiaannee VV ppaayyllooaadd ffaaiirriinngg.. FFoorr tthhiiss
rreeaassoonn,, ssuuppeerr--rreessoolluuttiioonn iimmaaggiinngg iiss ooff ppaarrttiiccuullaarr iinntteerreesstt ttoo JJWWSSTT aanndd aann aappeerrttuurree mmaasskk hhaass bbeeeenn iinnssttaalllleedd ffoorr tthhiiss ppuurrppoossee iinnssiiddee tthhee NNIIRRIISSSS iinnssttrruummeenntt.. IInn tthhee ppaasstt ffeeww
yyeeaarrss,, kkeerrnneell pphhaassee iinntteerrffeerroommeettrryy hhaass bbeeeenn ddeevveellooppeedd aass aa vviiaabbllee aaddvvaanncceemmeenntt ttoo aappeerrttuurree mmaasskkiinngg.. KKeerrnneell pphhaassee iiss aa ppoosstt--pprroocceessssiinngg tteecchhnniiqquuee ffoorr ffuullll ppuuppiill iimmaaggeess
tthhaatt aacchhiieevveess ssiimmiillaarr rreessoolluuttiioonn tthhaann aappeerrttuurree mmaasskkiinngg ((ddoowwnn ttoo 00..55 llaammbbddaa//DD)) aanndd iiss ppaarrttiiccuullaarrllyy ssuuiittaabbllee ffoorr ssppaaccee--bboorrnnee tteelleessccooppeess.. SSiinnccee kkeerrnneell pphhaassee ddooeess nnoott nneeeedd
aa pphhyyssiiccaall mmaasskk tthhaatt bblloocckkss ~~8855%% ooff tthhee lliigghhtt ttoo bbee ppllaacceedd iinn tthhee ppuuppiill ppllaannee,, iitt aacchhiieevveess hhiigghheerr tthhrroouugghhppuutt aanndd tthheerreeffoorree hhiigghheerr eefffificciieennccyy.. HHeerree,, wwee pprrooppoossee ttoo
ccaalliibbrraattee tthhee kkeerrnneell pphhaassee tteecchhnniiqquuee ffoorr tthhee NNIIRRCCaamm iinnssttrruummeenntt,, ssiinnccee tthhee iimmppaacctt ooff aann iinnccrreeaasseedd aanngguullaarr rreessoolluuttiioonn wwiillll bbee mmoosstt ppoowweerrffuull aatt tthhee sshhoorrtteesstt wwaavveelleennggtthhss..
KKeerrnneell pphhaassee iinntteerrffeerroommeettrryy wwiillll eexxppaanndd tthhee ppaarraammeetteerr ssppaaccee aacccceessssiibbllee bbyy JJWWSSTT aanndd ggiivvee rriissee ttoo hhiigghh--ccoonnttrraasstt,, hhiigghh--rreessoolluuttiioonn iimmaaggiinngg ssuucchh aass tthhee ddiirreeccttyy ddeetteeccttiioonn ooff
ffoorrmmiinngg  ggiiaanntt  ppllaanneettss  oorr  iimmaaggiinngg  ooff  cciirrccuummsstteellllaarr  oouuttflfloowwss  aanndd  nneebbuulloossiittiieess..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

LLaauurreenntt  PPuueeyyoo  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  AAnnaanndd  SSiivvaarraammaakkrriisshhnnaann  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  MMaarrsshhaallll  PPeerrrriinn  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  BBeennjjaammiinn  PPooppee  NNeeww  YYoorrkk
UUnniivveerrssiittyy,,  FFrraannttzz  MMaarrttiinnaacchhee  OObbsseerrvvaattooiirree  ddee  llaa  CCoottee  dd''AAzzuurr,,  SStteepphh  SSaalllluumm  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  IIrrvviinnee,,  AAnnddrreeww  SSkkeemmeerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  CCrruuzz

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss  aanndd  SStteellllaarr  TTyyppeess

IIDD:: 0011990055
TTeessttiinngg  pprroottooppllaanneettaarryy  ddiisskk  eevvoolluuttiioonn  aanndd  bbrroowwnn  ddwwaarrff  ffoorrmmaattiioonn  iinn  ssttaarrbbuurrsstt::  NNIIRRCCAAMM  aanndd  MMIIRRII  oobbsseerrvvaattiioonnss  ooff  tthhee  yyoouunngg
cclluusstteerr  WWeesstteerrlluunndd  11
MMaarriioo GGuuaarrcceelllloo

IINNAAFF  --  OOsssseerrvvaattoorriioo  AAssttrroonnoommiiccoo  ddii  PPaalleerrmmoo

TThhee aaiimm ooff tthhiiss pprrooppoossaall iiss ttoo eexxtteenndd oouurr uunnddeerrssttaannddiinngg ooff tthhee eennvviirroonnmmeennttaall eeffffeeccttss oonn tthhee eevvoolluuttiioonn ooff pprroottooppllaanneettaarryy ddiisskkss,, tthhee ffoorrmmaattiioonn ooff ppllaanneettss,, aanndd tthhee
ffoorrmmaattiioonn ooff bbrroowwnn ddwwaarrffss,, ffoorr tthhee fifirrsstt ttiimmee,, ttoo tthhee ssttaarrbbuurrsstt rreeggiimmee.. TThhee llaarrggee ddiissttaanncceess ttoo ssttaarrbbuurrsstt cclluusstteerrss mmaakkee tthhee JJWWSSTT tthhee oonnllyy iinnssttrruummeenntt ((ffoorr aa lloonngg ttiimmee ttoo
ccoommee)) ccaappaabbllee ooff pprroovviiddiinngg tthhee rreeqquuiirreedd hhiigghh ssppaattiiaall rreessoolluuttiioonn aanndd sseennssiittiivviittyy iinn bbaannddss wwhheerree ddiisskk eemmiissssiioonn iiss pprroommiinneenntt.. BBeessiiddeess,, ssttaarrbbuurrsstt eennvviirroonnmmeennttss aarree rraarree iinn oouurr
GGaallaaxxyy ttooddaayy,, bbuutt tthheeyy aarree ccoommmmoonn iinn tthhee eeaarrllyy UUnniivveerrssee,, ssttaarr ffoorrmmiinngg aanndd mmeerrggiinngg ggaallaaxxiieess.. WWee tthhuuss aasskk NNIIRRCCAAMM aanndd MMIIRRII oobbsseerrvvaattiioonnss ooff tthhee 33--55 MMyyrrss oolldd ssttaarrbbuurrsstt
cclluusstteerrss WWeesstteerrlluunndd 11 iinn aa sseett ooff wwiiddee aanndd nnaarrrrooww fifilltteerrss,, iinn oorrddeerr ttoo:: 11)) sseelleecctt ssttaarrss wwiitthh ddiisskkss ffrroomm ccoolloorr--ccoolloorr aanndd ccoolloorr--mmaaggnniittuuddee ddiiaaggrraammss;; 22)) ssttuuddyy ddiisskkss pprrooppeerrttiieess
ffrroomm tthhee aannaallyyssiiss ooff tthheeiirr SSppeeccttrraall EEnneerrggyy DDiissttrriibbuuttiioonnss,, aaccccrreettiioonn ffrroomm NNIIRRCCAAMM nnaarrrrooww bbaanndd iimmaaggeess,, aanndd tthhee dduusstt ppooppuullaattiioonn iinn ddiisskkss ffrroomm MMIIRRII oobbsseerrvvaattiioonnss;; 33)) ccoorrrreellaattee
tthhee ssppaattiiaall vvaarriiaattiioonn ooff tthhee ddiisskk ffrraaccttiioonn aanndd tthhee aavveerraaggee ddiisskk pprrooppeerrttiieess wwiitthh llooccaall UUVV fifieellddss aanndd sstteellllaarr ddeennssiittyy,, iinn oorrddeerr ttoo aasssseessss tthhee eeffffeeccttss ooff tthhee eennvviirroonnmmeenntt oonn
ddiisskkss eevvoolluuttiioonn aanndd ddiissppeerrssaall;; 44)) DDeerriivvee tthhee IIMMFF ddoowwnn ttoo tthhee bbrroowwnn ddwwaarrff rreeggiimmee aanndd ccoommppaarree iitt wwiitthh ootthheerr cclluusstteerrss wwiitthh ddiiffffeerreenntt eennvviirroonnmmeennttss iinn oorrddeerr ttoo uunnddeerrssttaanndd iiff
tthhee  llooww--mmaassss  eenndd  ooff  tthhee  IIMMFF  iiss  aaffffeecctteedd  bbyy  tthhee  ssttaarrbbuurrsstt  eennvviirroonnmmeennttss..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

KKoorraalljjkkaa  MMuuzziicc  DDiieeggoo  PPoorrttaalleess  UUnniivveerrssiittyy,,  AAddaamm  GGiinnssbbuurrgg  UUnniivveerrssiittyy  ooff  FFlloorriiddaa,,  AAnnddrreeww  WWIInntteerr  AAssttrroonnoommiisscchheess  RReecchheenn--IInnssttiittuutt  HHeeiiddeellbbeerrgg,,  JJuuaann  MMaarrttiinneezz--GGaallaarrzzaa  SSmmiitthhssoonniiaann  IInnssttiittuuttiioonn
AAssttrroopphhyyssiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy,,  JJeerreemmyy  DDrraakkee  SSmmiitthhssoonniiaann  IInnssttiittuuttiioonn  AAssttrroopphhyyssiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy,,  RRoossaarriiaa  BBoonniittoo  OOsssseerrvvaattoorriioo  AAssttrroonnoommiiccoo  ddii  PPaalleerrmmoo  GGiiuusseeppppee  SS..  VVaaiiaannaa,,  SSiimmoonn  CCllaarrkk  OOppeenn
UUnniivveerrssiittyy,,  IIggnnaacciioo  NNeegguueerruueellaa  UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  AAlliiccaannttee,,  DDppttoo  ddee  FFiissiiccaa,,  SSaallvvaattoorree  SScciioorrttiinnoo  OOsssseerrvvaattoorriioo  AAssttrroonnoommiiccoo  ddii  PPaalleerrmmoo  GGiiuusseeppppee  SS..  VVaaiiaannaa,,  NNiicchhoollaass  WWrriigghhtt  KKeeeellee  UUnniivveerrssiittyy

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss  aanndd  SStteellllaarr  TTyyppeess

IIDD:: 0011990066
NNAAOOMMYY--JJ::  NNIIRR--ddaarrkk  AAccccrreettiioonn  OOuuttbbuurrssttss  ffrroomm  MMaassssiivvee  YYoouunngg  sstteellllaarr  oobbjjeeccttss  wwiitthh  JJWWSSTT

AAlleessssiioo CCaarraattttii  oo  GGaarraattttii

DDuubblliinn  IInnssttiittuuttee  FFoorr  AAddvvaanncceedd  SSttuuddiieess

AA wweeaalltthh ooff nneeww tthheeoorreettiiccaall aanndd oobbsseerrvvaattiioonnaall eevviiddeennccee ssuuppppoorrttss nnooww tthhee iiddeeaa tthhaatt eeppiissooddiicc aaccccrreettiioonn iiss aa ffuunnddaammeennttaall aanndd ccoommmmoonn pphheennoommeennoonn aaccrroossss mmaassss aanndd ttiimmee
iinn ssttaarr ffoorrmmaattiioonn.. IInn ppaarrttiiccuullaarr,, tthhee mmoosstt rreecceenntt ddiissccoovveerryy aanndd ffoollllooww--uupp ooff ffoouurr aaccccrreettiioonn bbuurrssttss ffrroomm mmaassssiivvee yyoouunngg sstteellllaarr oobbjjeeccttss ((MMYYSSOOss)) hhaavvee bbeeeenn kkeeyy ttoo lliinnkk llooww--
aanndd hhiigghh--mmaassss ssttaarr--ffoorrmmaattiioonn mmeecchhaanniissmmss ttoo tthhee ccoommmmoonn ggrroouunndd ooff ddiisskk--mmeeddiiaatteedd aaccccrreettiioonn.. TTwwoo ooff tthhee eevveennttss ((dduubbbbeedd NNIIRR--ddaarrkk aaccccrreettiioonn bbuurrssttss)) ffrroomm eeaarrllyy ssttaaggee aanndd
hhiigghhllyy eemmbbeeddddeedd MMYYSSOOss ccoouulldd nnoott bbee ddeetteecctteedd bbeellooww 1100 mmiiccrroonn,, hhaammppeerriinngg oouurr aabbiilliittyy ttoo iinnffeerr tthhee kkeeyy aaccccrreettiioonn ppaarraammeetteerrss ooff tthheessee bbuurrssttss.. OOnnllyy JJWWSSTT ggiivveess uuss tthhee
uunniiqquuee ccoommbbiinnaattiioonn ooff ssppaattiiaall rreessoolluuttiioonn ((ttoo oobbttaaiinn tthhee ssoouurrccee ssppeeccttrraall eenneerrggyy ddiissttrriibbuuttiioonn -- SSEEDD -- cclleeaann ffrroomm eexxtteennddeedd eemmiissssiioonn aanndd ssoouurrccee mmuullttiipplliicciittyy,, ttyyppiiccaall ooff
mmaassssiivvee ssttaarr ffoorrmmiinngg rreeggiioonnss)) aanndd sseennssiittiivviittyy iinn tthhee tthheerrmmaall IIRR ffoorr lliinnee ssppeeccttrroossccooppyy ooff tthheessee ffaaiinntt IIRR mmaassssiivvee pprroottoossttaarrss.. WWee pprrooppoossee aa TTooOO mmuullttii--eeppoocchh pprrooggrraamm wwiitthh
NNIIRRSSppeecc aanndd MMIIRRII--MMRRSS ttoo ssttuuddyy aanndd ffoollllooww--uupp tthhee nneexxtt NNIIRR--ddaarrkk aaccccrreettiioonn bbuurrsstt iinn tthhee 33--2288 mmiiccrroonn rreeggiimmee.. FFoorr tthhee fifirrsstt ttiimmee,, wwee wwiillll ccaattcchh aann aaccccrreettiioonn bbuurrsstt ffrroomm aann
eeaarrllyy--ssttaaggee MMYYSSOO dduurriinngg iittss rriissee,, hheerraallddeedd bbyy mmeetthhaannooll mmaasseerr flflaarreess.. WWee wwiillll ddeerriivvee iittss kkeeyy aaccccrreettiioonn ppaarraammeetteerrss ((rriissiinngg ttiimmee,, dduurraattiioonn,, rreelleeaasseedd eenneerrggyy,, ssttrreennggtthh,,
aaccccrreetteedd mmaassss,, aaccccrreettiioonn lluummiinnoossiittyy aanndd mmaassss aaccccrreettiioonn rraattee)),, iittss oorriiggiinn,, aass wweellll aass iittss iimmppaacctt oonn tthhee ssoouurrccee aanndd iittss ssuurrrroouunnddiinngg eennvviirroonnmmeenntt ((cchheemmiissttrryy,, iiccee//ggaass ssttaattee ooff
ddiisskk//eennvveellooppee,, eejjeeccttiioonn bbuurrsstt)).. TThhiiss TTooOO wwiillll fifinnaallllyy pprroovvee tthhee nnaattuurree ooff aaccccrreettiioonn bbuurrssttss ffrroomm eeaarrllyy--ssttaaggee MMYYSSOOss,, ccoonncclluussiivveellyy lliinnkkiinngg llooww-- aanndd hhiigghh--mmaassss ssttaarr--ffoorrmmaattiioonn
mmeecchhaanniissmmss  aaccrroossss  mmaassss  aanndd  ttiimmee..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

JJoocchheenn  EEiissllooeeffffeell  TThhuurriinnggeerr  LLaannddeesssstteerrnnwwaarrttee  TTaauutteennbbuurrgg  ((TTLLSS)),,  BBrriinnggffrriieedd  SStteecckklluumm  TThhuurriinnggeerr  LLaannddeesssstteerrnnwwaarrttee  TTaauutteennbbuurrgg  ((TTLLSS)),,  HHeennrriikk  BBeeuutthheerr  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroonnoommiiee,,
HHeeiiddeellbbeerrgg,,  JJooeell  GGrreeeenn  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  TToodddd  HHuunntteerr  AAssssoocciiaatteedd  UUnniivveerrssiittiieess,,  IInncc..,,  CCrryyssttaall  BBrrooggaann  AAssssoocciiaatteedd  UUnniivveerrssiittiieess,,  IInncc..,,  PPaammeellaa  KKllaaaasssseenn  UUnniitteedd  KKiinnggddoomm
AAssttrroonnoommyy  TTeecchhnnoollooggyy  CCeennttrree,,  HHeennddrriikk  LLiinnzz  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroonnoommiiee,,  HHeeiiddeellbbeerrgg,,  OOllggaa  BBaayyaannddiinnaa  JJooiinntt  IInnssttiittuuttee  ffoorr  VVLLBBII  iinn  EEuurrooppee,,  MMiizzuuhhoo  UUcchhiiyyaammaa  IISSAASS,,  JJaappaann  AAeerroossppaaccee
EExxpplloorraattiioonn  AAggeennccyy,,  DDmmiittrryy  LLaaddeeyysscchhiikkoovv  UUrraall  FFeeddeerraall  UUnniivveerrssiittyy,,  DDoommiinniiqquuee  MMeeyyeerr  UUnniivveerrssiittaatt  PPoottssddaamm,,  AAnnaassttaassiiaa  BBiissyyaarriinnaa  UUrraall  FFeeddeerraall  UUnniivveerrssiittyy,,  EEdduuaarrdd  VVoorroobbyyoovv  UUnniivveerrssiittyy  ooff  VViieennnnaa,,
RRooddrriiggoo  GGuuaaddaarrrraammaa  UUnniivveerrssiittyy  ooff  VViieennnnaa,,  AAllbbeerrttoo  SSaannnnaa  IINNAAFF  ,,  OOsssseerrvvaattoorriioo  AAssttrroonnoommiiccoo  ddii  CCaagglliiaarrii,,  GGoorrddoonn  MMaaccLLeeoodd  SSAARRAAOO  HHaarrtteebbeeeesstthhooeekk  RRaaddiioo  AAssttrroonnoommyy  OObbsseerrvvaattoorryy,,  AAnnddrreeyy
SSoobboolleevv  UUrraall  FFeeddeerraall  UUnniivveerrssiittyy,,  TToomm  MMeeggeeaatthh  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TToolleeddoo,,  RRoossss  BBuurrnnss  NNaattiioonnaall  AAssttrroonnoommiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy  ooff  JJaappaann  ((NNAAOOJJ))

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPooppuullaattiioonnss  aanndd  tthhee  IInntteerrsstteellllaarr  MMeeddiiuumm

IIDD:: 0011990088
CCoonnssttrraaiinniinngg  tthhee  nnaattuurree  ooff  tthhee  fifirrsstt  sstteellllaarr  ccoommpplleexxeess::  gglloobbuullaarr  cclluusstteerr  pprreeccuurrssoorrss  aanndd  PPooppuullaattiioonn  IIIIII  sstteellllaarr  cclluusstteerrss  aatt  zz~~66--77

EErrooss VVaannzzeellllaa

IINNAAFF,,  OOsssseerrvvaattoorriioo  ddii  AAssttrroofifissiiccaa  ee  SScciieennzzaa  ddeelllloo  SSppaazziioo

TThhee oobbsseerrvvaattiioonn,, ddoowwnn ttoo aa ffeeww ppaarrsseecc ssccaallee,, ooff iinnddiivviidduuaall PPooppuullaattiioonn IIIIII ssttaarr--ffoorrmmiinngg ccoommpplleexxeess aanndd GGlloobbuullaarr CClluusstteerr PPrreeccuurrssoorrss ((GGCCPPss)) aanndd tthheeiirr iinntteerraaccttiioonn wwiitthh tthhee
hhoossttiinngg ggaallaaxxyy aanndd eennvviirroonnmmeenntt,, nneecceessssaarriillyy rreeqquuiirreess ssttrroonngg ggrraavviittaattiioonnaall lleennssiinngg aammpplliifificcaattiioonn.. MMoorreeoovveerr,, tthhee rroollee ooff ssuucchh llooww lluummiinnoossiittyy ((MM11550000 >> --1166)) ssoouurrcceess oonn tthhee
iioonniizzaattiioonn ooff tthhee ssuurrrroouunnddiinngg mmeeddiiuumm iiss aa kkeeyy ffaaccttoorr iinn oouurr uunnddeerrssttaannddiinngg ooff tthhee ccoossmmiicc rreeiioonniizzaattiioonn.. WWee pprrooppoossee JJWWSSTT//NNIIRRSSppeecc--IIFFUU mmooddee ttoo mmaapp ttwwoo kkeeyy ttaarrggeettss
((dduubbbbeedd LLYYAA aanndd PPOOPPIIIIII)) aammpplliififieedd bbyy tthhee HHuubbbbllee FFrroonnttiieerr FFiieelldd ggaallaaxxyy cclluusstteerr MMAACCSS JJ00441166,, ccuurrrreennttllyy tthhee mmooddeelleedd lleennss wwiitthh tthhee rriicchheesstt nnuummbbeerr ooff ccoonnfifirrmmeedd mmuullttiippllee
iimmaaggeess  ((>>118800))..

LLYYAA iiss aa ssttrroonngg LLyy--aallpphhaa eemmiitttteerr ((rreesstt--ffrraammee eeqquuiivvaalleenntt wwiiddtthh,, EEWW>>220000AA)) aatt zz==66..114499 iinn wwhhiicchh aatt lleeaasstt 1100 ssttaarr--ffoorrmmiinngg kknnoottss ooff ((<<))1100--110000 ppaarrsseecc ssiizzeess aanndd iinnttrriinnssiicc
uullttrraavviioolleett  mmaaggnniittuuddeess  mm11550000==2299--3333  aarree  sseeccuurreedd  wwiitthh  VVLLTT//MMUUSSEE  aanndd  HHSSTT  ddeeeepp  oobbsseerrvvaattiioonnss  aanndd  rreeccooggnniizzeedd  aass  tthhee  iioonniizziinngg  ssoouurrcceess..  

PPOOPPIIIIII iiss aa mmuucchh ffaaiinntteerr LLyy--aallpphhaa aarrcclleett ssttrraaddddlliinngg tthhee ccaauussttiicc aatt zz==66..662299 wwiitthh aa bbaarreellyy ddeetteecctteedd HHSSTT ccoouunntteerrppaarrtt ddoowwnn ttoo mmaagg11550000>>~~3311 ((oobbsseerrvveedd)),, iimmppllyyiinngg aann
iinnttrriinnssiicc  mm11550000>>~~3355..  TThhee  hhuuggee  LLyy--aallpphhaa  EEWW  ooff  tthhee  PPoopp  IIIIII  aarrcclleett  ((>>11000000AA  rreesstt--ffrraammee))  ssuuggggeessttss  tthhee  pprreesseennccee  ooff  aa  mmeettaall--ffrreeee  ssttaarr  ccoommpplleexx..

JJWWSSTT wwiillll bbee aa ggaammee--cchhaannggeerr ffoorr tthhee cchhaalllleennggee ooff uunnddeerrssttaannddiinngg tthhee nnaattuurree ooff ssuucchh eexxttrreemmeellyy ffaaiinntt aanndd ccoommppaacctt iioonniizziinngg ssoouurrcceess.. WWee wwiillll bblliinnddllyy mmaapp,, aatt tteennss ooff ppaarrsseecc
ssccaallee,, tthhee kkeeyy ooppttiiccaall lliinneess lliikkee [[OOIIIIII]]44995599--55000077 aanndd HH--aallpphhaa,, aanndd ddeefifinniitteellyy iiddeennttiiffyy tthhee ttaarrggeettss aass GGCCPPss,, qquuaannttiiffyy tthheeiirr iioonniizziinngg pphhoottoonn pprroodduuccttiioonn eefffificciieennccyy iinn aann
uunnpprreecceeddeenntteedd  llooww--lluummiinnoossiittyy  rreeggiimmee  aanndd  rriicchh  eennvviirroonnmmeenntt  aatt  tthhee  ttaaiill  eenndd  ooff  tthhee  CCoossmmiicc  RReeiioonniizzaattiioonn  eeppoocchh..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

MMaassssiimmoo  MMeenneegghheettttii  IINNAAFF,,  OOsssseerrvvaattoorriioo  ddii  AAssttrroofifissiiccaa  ee  SScciieennzzaa  ddeelllloo  SSppaazziioo  IITTAA,,  GGaabbrriieell  BBaarrttoosscchh  CCaammiinnhhaa  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroopphhyyssiikk,,  PPiieerroo  RRoossaattii  UUnniivveerrssiittyy  ooff  FFeerrrraarraa,,  MMaarrccoo
CCaasstteellllaannoo  IINNAAFF,,  OOsssseerrvvaattoorriioo  AAssttrroonnoommiiccoo  ddii  RRoommaa,,  KKaarriinnaa  CCaappuuttii  KKaapptteeyynn  AAssttrroonnoommiiccaall  IInnssttiittuuttee,,  FFrraanncceessccaa  AAnnnniibbaallii  IINNAAFF--OOAASS  BBoollooggnnaa,,  CCaarrlloottttaa  GGrruuppppiioonnii  IINNAAFF,,  OOsssseerrvvaattoorriioo  ddii
AAssttrroofifissiiccaa  ee  SScciieennzzaa  ddeelllloo  SSppaazziioo,,  RRoobbeerrttoo  GGiillllii  IINNAAFF,,  OOsssseerrvvaattoorriioo  ddii  AAssttrroofifissiiccaa  ee  SScciieennzzaa  ddeelllloo  SSppaazziioo,,  MMaarrccoo  MMiiggnnoollii  IINNAAFF  OOAASS  OOsssseerrvvaattoorriioo  ddii  AAssttrroofifissiiccaa  ee  SScciieennzzaa  ddeelllloo  SSppaazziioo,,  EElleeoonnoorraa
SSaannii  EEuurrooppeeaann  SSoouutthheerrnn  OObbsseerrvvaattoorryy  --  GGeerrmmaannyy,,  SSwwaarraa  RRaavviinnddrraannaatthh  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee  --  CCSSAA,,  AAnnddrreeaa  CCoommaassttrrii  IINNAAFF,,  OOsssseerrvvaattoorriioo  ddii  AAssttrroofifissiiccaa  ee  SScciieennzzaa  ddeelllloo  SSppaazziioo,,
AAmmaattaa  MMeerrccuurriioo  IINNAAFF,,  OOsssseerrvvaattoorriioo  AAssttrroonnoommiiccoo  ddii  CCaappooddiimmoonnttee,,  CCllaauuddiioo  GGrriilllloo  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMiillaann,,  MMaarriioo  NNoonniinnoo  IINNAAFF,,  OOsssseerrvvaattoorriioo  AAssttrroonnoommiiccoo  ddii  TTrriieessttee,,  MMaarrkk  DDiicckkiinnssoonn  SSppaaccee  TTeelleessccooppee
SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  MMaaxx  GGrroonnkkee  TThhee  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy,,  AAnnggeellaa  AAddaammoo  SSttoocckkhhoollmm  UUnniivveerrssiittyy,,  PPiieettrroo  BBeerrggaammiinnii  IINNAAFF,,  OOsssseerrvvaattoorriioo  ddii  AAssttrroofifissiiccaa  ee  SScciieennzzaa  ddeelllloo  SSppaazziioo,,  MMaassssiimmoo  RRiiccoottttii
UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaarryyllaanndd,,  FFrraanncceessccoo  CCaalluurraa  IINNAAFF,,  OOsssseerrvvaattoorriioo  AAssttrroonnoommiiccoo  ddii  BBoollooggnnaa,,  MMaarriiaannnnaa  AAnnnnuunnzziiaatteellllaa  CCeennttrroo  ddee  AAssttrroobbiioollooggiiaa  ((CCSSIICC//IINNTTAA))  IInnsstt..  NNaacc..  ddee  TTeecc..  AAeerroo..

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
EExxooppllaanneettss  aanndd  EExxooppllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 0011991111
AA  SSeeaarrcchh  ffoorr  tthhee  GGiiaanntt  PPllaanneettss  tthhaatt  DDrriivvee  WWhhiittee  DDwwaarrff  AAccccrreettiioonn

SSuussaann MMuullllaallllyy

SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee

WWee pprrooppoossee ttoo uussee MMIIRRII ttoo sseeaarrcchh ffoorr ppllaanneettss aarroouunndd ffoouurr wwhhiittee ddwwaarrff ssttaarrss ttoo tteesstt wwhheetthheerr ggiiaanntt ppllaanneettss ddrriivvee tthhee mmyysstteerriioouuss mmeettaall ppoolllluuttiioonn oobbsseerrvveedd iinn tthhee
aattmmoosspphheerreess ooff mmaannyy wwhhiittee ddwwaarrff ssttaarrss.. GGiiaanntt ppllaanneettss aarree bbeelliieevveedd ttoo tthhrrooww ppllaanneetteessiimmaallss iinnttoo tthhee wwhhiittee ddwwaarrff wwhheerree tthheeyy aarree ttoorrnn aappaarrtt aanndd aaccccrreetteedd oonnttoo tthhee
pphhoottoosspphheerree.. TThhee llooww ppllaanneett--ssttaarr ccoonnttrraasstt mmaakkeess tthhee ppllaanneett lliigghhtt ddeetteeccttaabbllee iinn tthheessee ssyysstteemmss wwiitthhoouutt tthhee uussee ooff aa ccoorroonnaaggrraapphh.. WWee wwiillll sseeaarrcchh ffoorr bbootthh rreessoollvveedd
ccoommppaanniioonnss,, aanndd aann iinnffrraarreedd flfluuxx eexxcceessss ffrroomm uunnrreessoollvveedd ccoommppaanniioonnss.. WWee cchhoossee tthhee nneeaarreesstt ((1100----2222 ppcc)) aanndd yyoouunnggeesstt ((00..88----22..77 GGyyrr)) ttaarrggeettss ttoo eennssuurree tthhaatt wwee pprroobbee
ddoowwnn ttoo ssuubb--JJoovviiaann mmaasssseess aarroouunndd tthheessee eevvoollvveedd ssttaarrss.. UUnnlliikkee tthhee oonnee ttrraannssiittiinngg ccaannddiiddaattee ffoouunndd bbyy VVaannddeerrbbuurrgg eett aall.. ((22002200)),, aannyy wwhhiittee ddwwaarrff ppllaanneett wwee ddiissccoovveerr wwiillll
lliikkeellyy hhaavvee ffoorrmmeedd bbeeyyoonndd tthhee iiccee lliinnee aanndd mmaayy bbee mmoorree rreepprreesseennttaattiivvee ooff ggiiaanntt ppllaanneettss ffoouunndd iinn oouurr oowwnn ssoollaarr ssyysstteemm.. WWiitthh oouurr ssaammppllee,, iiff nnoo ppllaanneettss aarree ffoouunndd,, wwee wwiillll
bbee aabbllee ttoo aallll bbuutt rruullee--oouutt tthhee ffaavvoorreedd mmooddeell ffoorr hhooww tthhee mmeettaallss aarree aaccccrreettiinngg oonnttoo tthhee wwhhiittee ddwwaarrff ssttaarr.. CCoonnvveerrsseellyy aannyy ppllaanneettss wwee ddoo fifinndd wwiillll ooppeenn aa wwiinnddooww ttoo
ssttuuddyyiinngg  eexxooppllaanneettss  bbeeyyoonndd  tthhee  iiccee--lliinnee..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

FFeerrggaall  MMuullllaallllyy  OOrrbbiittaall  IInnssiigghhtt,,  JJoohhnn  DDeebbeess  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  TThhoommaass  BBaarrccllaayy  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaarryyllaanndd  BBaallttiimmoorree  CCoouunnttyy,,  EElliissaa  QQuuiinnttaannaa  NNAASSAA  GGooddddaarrdd  SSppaaccee  FFlliigghhtt  CCeenntteerr,,
LLooiicc  AAllbbeerrtt  UUnniivveerrssiittee  ddee  MMoonnttrreeaall,,  MMuukkrreemmiinn  KKiilliicc  UUnniivveerrssiittyy  ooff  OOkkllaahhoommaa  NNoorrmmaann  CCaammppuuss,,  WWiilllliiaamm  RReeaacchh  NNAASSAA  AAmmeess  RReesseeaarrcchh  CCeenntteerr,,  MMaarrcc  KKuucchhnneerr  NNAASSAA  GGooddddaarrdd  SSppaaccee  FFlliigghhtt  CCeenntteerr

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess

IIDD:: 0011991144
TThhee  AAUURROORRAA  SSuurrvveeyy::  FFiirrsstt  DDiirreecctt  MMeettaalllliicciittyy  CCaalliibbrraattiioonnss  aatt  HHiigghh  RReeddsshhiifftt

AAlliiccee SShhaapplleeyy

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  LLooss  AAnnggeelleess

WWee pprrooppoossee tthhee AAsssseemmbbllyy ooff UUllttrraaddeeeepp RReesstt--ooppttiiccaall OObbsseerrvvaattiioonnss RReevveeaalliinngg AAssttrroopphhyyssiiccss ((AAUURROORRAA)) pprrooggrraamm,, wwhhiicchh wwiillll oobbttaaiinn uullttrraa--ddeeeepp aanndd ccoonnttiinnuuoouuss RR==11000000
NNIIRRSSppeecc MMSSAA ssppeeccttrroossccooppyy oovveerr tthhee wwaavveelleennggtthh rraannggee 11--55 mmiiccrroonnss uussiinngg tthhee GG114400MM//FF110000LLPP,, GG223355MM//FF117700LLPP,, GG339955MM//FF229900LLPP ggrraattiinnggss.. WWee wwiillll ccoolllleecctt ssppeeccttrraa ooff ~~110000
ggaallaaxxiieess iinn ttwwoo ccaarreeffuullllyy cchhoosseenn ppooiinnttiinnggss,, oonnee iinn eeaacchh ooff tthhee CCOOSSMMOOSS aanndd GGOOOODDSS--NN eexxttrraaggaallaaccttiicc lleeggaaccyy fifieellddss.. TTaarrggeett sseelleeccttiioonn wwiillll bbee ooppttiimmiizzeedd ttoo oobbttaaiinn tthhee fifirrsstt
ssttaattiissttiiccaall ssaammppllee ooff ~~4455 zz==11..55--44..00 ggaallaaxxiieess wwiitthh ddeetteeccttaabbllee aauurroorraall eemmiissssiioonn lliinneess eennaabblliinngg ddiirreecctt ooxxyyggeenn aabbuunnddaannccee eessttiimmaatteess.. WWiitthh tthheessee mmeeaassuurreemmeennttss,, rreepprreesseennttiinngg
aann oorrddeerr--ooff--mmaaggnniittuuddee iinnccrreeaassee iinn tthhee ssaammppllee ooff ddiirreecctt ooxxyyggeenn aabbuunnddaanncceess aatt zz>>==11..55,, wwee wwiillll ccoonnssttrruucctt tthhee fifirrsstt eemmppiirriiccaall ssttrroonngg--lliinnee mmeettaalllliicciittyy ccaalliibbrraattiioonnss aatt hhiigghh
rreeddsshhiifftt.. SSuucchh ccaalliibbrraattiioonnss aarree eesssseennttiiaall ffoorr eexxppllooiittiinngg tthhee ttrraannssffoorrmmaattiivvee rreesstt--ffrraammee ooppttiiccaall eemmiissssiioonn--lliinnee ddaattaasseettss ttoo bbee ccoolllleecctteedd wwiitthh JJWWSSTT//NNIIRRssppeecc oouutt ttoo zz~~1100,, aanndd
mmeeaassuurriinngg aaccttuuaall ooxxyyggeenn aabbuunnddaanncceess rraatthheerr tthhaann ssiimmppllyy tthhee rraattiiooss ooff ssttrroonngg nneebbuullaarr eemmiissssiioonn lliinneess.. IInn ttuurrnn,, mmeeaassuurreemmeennttss ooff ggaallaaxxyy cchheemmiiccaall aabbuunnddaanncceess oovveerr ccoossmmiicc
ttiimmee,, iinn ccoonncceerrtt wwiitthh tthheeiirr sstteellllaarr mmaasssseess,, pprroovviiddee ccrriittiiccaall ccoonnssttrraaiinnttss oonn ggaallaaxxyy ffoorrmmaattiioonn mmooddeellss.. UUssiinngg tthhee pprrooppoosseedd uullttrraa--ddeeeepp nneeaarr--IIRR ssppeeccttrroossccooppiicc oobbsseerrvvaattiioonnss,, wwee
wwiillll aallssoo eexxpplloorree tthhee pphhyyssiiccaall pprrooppeerrttiieess ooff ggaass aanndd ssttaarrss iinn zz>>66 ssttaarr--ffoorrmmiinngg ggaallaaxxiieess dduurriinngg tthhee eeppoocchh ooff rreeiioonniizzaattiioonn,, ccaalliibbrraattee tthhee nneebbuullaarr aatttteennuuaattiioonn ccuurrvvee dduurriinngg tthhee
eeppoocchh  ooff  ppeeaakk  ssttaarr  ffoorrmmaattiioonn  ((zz==11..55--44..00)),,  aanndd  ccoonnssttrraaiinn  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  hhiissttoorriieess  ooff  mmaassssiivvee,,  qquuiieesscceenntt  ggaallaaxxiieess..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

RRyyaann  SSaannddeerrss  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  DDaavviiss,,  MMiicchhaaeell  TTooppppiinngg  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  LLooss  AAnnggeelleess,,  NNaavveeeenn  RReeddddyy  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  RRiivveerrssiiddee,,  PPaassccaall  OOeesscchh  OObbsseerrvvaattooiirree  ddee  GGeenneevvee,,
RRyycchhaarrdd  BBoouuwweennss  UUnniivveerrssiitteeiitt  LLeeiiddeenn,,  DDaanniieell  SSttaarrkk  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,  MMeennggttaaoo  TTaanngg  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,  RRiicchhaarrdd  EElllliiss  UUnniivveerrssiittyy  CCoolllleeggee  LLoonnddoonn,,  JJaammeess  DDuunnlloopp  UUnniivveerrssiittyy  ooff  EEddiinnbbuurrgghh,,
IInnssttiittuuttee  ffoorr  AAssttrroonnoommyy,,  KKaarrll  GGllaazzeebbrrooookk  SSwwiinnbbuurrnnee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  MMaarriisskkaa  KKrriieekk  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  BBeerrkkeelleeyy,,  NN..  FFoorrsstteerr  SScchhrreeiibbeerr  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  eexxttrraatteerrrreessttrriisscchhee
PPhhyyssiikk,,  CChhaarrlleess  SStteeiiddeell  CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  MMaaxx  PPeettttiinnii  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaammbbrriiddggee,,  RRoossss  MMccLLuurree  RRooyyaall  OObbsseerrvvaattoorryy  EEddiinnbbuurrgghh,,  RRoommeeeell  DDaavvee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  EEddiinnbbuurrgghh,,  IInnssttiittuuttee  ffoorr
AAssttrroonnoommyy,,  DDaanniieellllee  BBeerrgg  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  aatt  AAuussttiinn,,  FFeerrgguuss  CCuulllleenn  RRooyyaall  OObbsseerrvvaattoorryy  EEddiinnbbuurrgghh,,  DDeessiikkaa  NNaarraayyaannaann  UUnniivveerrssiittyy  ooff  FFlloorriiddaa,,  TTuucckkeerr  JJoonneess  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  DDaavviiss,,
XXiinnnnaann  DDuu  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  LLooss  AAnnggeelleess,,  DDaanniieell  SScchhaaeerreerr  OObbsseerrvvaattooiirree  ddee  GGeenneevvee,,  GGaarrtthh  IIlllliinnggwwoorrtthh  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  CCrruuzz,,  JJoorrddaann  RRuunnccoo  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  LLooss
AAnnggeelleess,,  AAnntthhoonnyy  PPaahhll  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  LLooss  AAnnggeelleess,,  SStteevveenn  FFuurrllaanneettttoo  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  LLooss  AAnnggeelleess,,  GGaabbrriieell  BBrraammmmeerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCooppeennhhaaggeenn,,  NNiieellss  BBoohhrr  IInnssttiittuuttee

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SSuuppeerrmmaassssiivvee  BBllaacckk  HHoolleess  aanndd  AAGGNN

IIDD:: 0011992288
BBlloowwiinngg  ssttaarr  ffoorrmmaattiioonn  aawwaayy::  uunnrraavveelliinngg  mmoolleeccuullaarr  wwiinnddss  iinn  AAGGNN

RRooggeemmaarr RRiiffffeell

UUnniivveerrssiiddaaddee  FFeeddeerraall  ddee  SSaannttaa  MMaarriiaa

WWiinnddss ppoowweerreedd bbyy rraaddiiaattiioonn ffrroomm aaccttiivvee ggaallaaccttiicc nnuucclleeii ((AAGGNN)) aarree tthhoouugghhtt ttoo ccrriittiiccaallllyy aaffffeecctt ggaallaaxxyy eevvoolluuttiioonn.. TThhee ffaattee ooff mmoolleeccuullaarr ggaass iinn ssuucchh oouuttflfloowwss iiss oonnee ooff tthhee
mmoosstt iimmppoorrttaanntt uunnssoollvveedd qquueessttiioonnss iinn ggaallaaxxyy eevvoolluuttiioonn:: iiff wwee fifinndd tthhaatt wwiinnddss ccaann eennttrraaiinn,, rreehheeaatt oorr rreemmoovvee mmoolleeccuullaarr ggaass ffrroomm ggaallaaxxiieess wwee wwiillll pprroovvee tthhaatt AAGGNN ccaann
qquueenncchh ssttaarr ffoorrmmaattiioonn iinn iittss hhoosstt ggaallaaxxyy aanndd eennaabbllee tthhee fifirrsstt ssttuuddiieess ooff tthhiiss kkeeyy ssttaaggee ooff AAGGNN ffeeeeddbbaacckk.. HHoowweevveerr,, ddeessppiittee yyeeaarrss ooff sseeaarrcchheess wwiitthh ggrroouunndd--bbaasseedd
tteelleessccooppeess,, oonnllyy aa ffeeww mmoolleeccuullaarr oouuttflfloowwss aarree kknnoowwnn aammoonngg AAGGNN iinn tthhee llooccaall uunniivveerrssee.. HHeerree wwee pprrooppoossee MMIIRRII aanndd NNIIRRSSppeecc IIFFUU oobbsseerrvvaattiioonnss ttoo ssppaattiiaallllyy rreessoollvvee tthhee
mmoolleeccuullaarr ggaass kkiinneemmaattiiccss iinn tthhee tthhrreeee mmoosstt pprroommiissiinngg hhoossttss ooff ssttrroonngg mmoolleeccuullaarr oouuttflfloowwss iiddeennttiififieedd ffrroomm SSppiittzzeerr aanndd SSDDSSSS ssppeeccttrroossccooppyy.. TThheessee oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll bbee uusseedd
iinn aa ddeettaaiilleedd iinnvveessttiiggaattiioonn ttoo rreevveeaall iiff tthhee mmoolleeccuullaarr ggaass ddeemmoonnssttrraatteess tthhee kkiinneemmaattiiccss ccoommmmeennssuurraattee wwiitthh tthhee wwiinndd hhyyppootthheessiiss.. FFuurrtthheerrmmoorree,, tthhee JJWWSSTT ddaattaa wwiillll aallllooww tthhee
fifirrsstt  iinn--ddeepptthh  ssttuuddiieess  ooff  tthhee  iimmppaacctt  ooff  tthhee  AAGGNN  oonn  tthhee  mmoolleeccuullaarr  ggaass  iinn  tthheeiirr  hhoossttss..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

NNaaddiiaa  ZZaakkaammsskkaa  TThhee  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy,,  MMaarriinnaa  BBiiaanncchhiinn  UUnniivveerrssiiddaaddee  FFeeddeerraall  ddee  SSaannttaa  MMaarriiaa,,  TThhaaiissaa  SSttoorrcchhii--BBeerrggmmaannnn  UUnniivveerrssiiddaaddee  FFeeddeerraall  ddoo  RRiioo  GGrraannddee  ddoo  SSuull,,  RRooggeerriioo  RRiiffffeell
UUnniivveerrssiiddaaddee  FFeeddeerraall  ddoo  RRiioo  GGrraannddee  ddoo  SSuull

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss

9977 33//1199//22002211



JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess

IIDD:: 0011993333
AAnnaattoommyy  ooff  aann  iioonniizzeedd  bbuubbbbllee  aatt  zz==66..66::  WWhhiicchh  ggaallaaxxiieess  rreeiioonniizzeedd  tthhee  UUnniivveerrssee??

JJoorrrryytt MMaatttthheeee

EEiiddggeennoossssiicchhee  TTeecchhnniisscchhee  HHoocchhsscchhuullee  ((EETTHH))

IIddeennttiiffyyiinngg tthhee ssoouurrcceess tthhaatt ddrroovvee ccoossmmiicc rreeiioonniizzaattiioonn iiss aa kkeeyy ggooaall ooff oobbsseerrvvaattiioonnaall ccoossmmoollooggyy.. PPhhoottoonnss ffrroomm tthheessee ssoouurrcceess ccaarrvveedd oouutt iioonniizzeedd bbuubbbblleess iinn tthhee nneeuuttrraall
iinntteerrggaallaaccttiicc  mmeeddiiuumm,,  aanndd  tthheessee  bbuubbbblleess  ggrraadduuaallllyy  ccooaalleesscceedd,,  rreessuullttiinngg  iinn  aa  ffuullllyy  iioonniizzeedd  UUnniivveerrssee..  

TThhee lluummiinnoouuss zz==66..66 ''CCOOLLAA11'' ggaallaaxxyy lliieess iinn tthhee eeppoocchh ooff rreeiioonniizzaattiioonn aanndd sshhoowwss aa rreemmaarrkkaabbllee,, ddoouubbllee--ppeeaakkeedd LLyymmaann--aallpphhaa ((LLyyaa)) lliinnee,, tthhee oonnllyy oonnee ccoonnfifirrmmeedd bbyy mmuullttiippllee
tteeaammss wwiitthh hhiigghh SSNNRR aanndd rreessoolluuttiioonn.. TThhee ddeetteeccttiioonn ooff LLyyaa flfluuxx bblluueewwaarrddss ooff tthhee ssyysstteemmiicc vveelloocciittyy mmeeaannss CCOOLLAA11 rreessiiddeess iinn aann iioonniizzeedd bbuubbbbllee.. TThhee eexxaacctt vveelloocciittyy aatt wwhhiicchh
tthhee bblluuee LLyyaa lliigghhtt iiss ccuutt--ooffff ccoonnssttrraaiinnss tthhee bbuubbbbllee ssiizzee.. TThhiiss bbuubbbbllee pprroovviiddeess aa uunniiqquuee ffoorrttuuiittoouuss,, ccoonnttrroolllleedd eennvviirroonnmmeenntt ---- ssiinnccee tthhee bbuubbbbllee ssiizzee iiss ccoonnssttrraaiinneedd,, ssoo iiss tthhee
ttoottaall iioonniizziinngg flfluuxx rreeqquuiirreedd ttoo ppoowweerr iitt.. DDiidd CCOOLLAA11 pprroodduuccee tthhiiss iioonniizziinngg flfluuxx aallll bbyy iittsseellff?? OOrr iiss iitt ssuurrrroouunnddeedd bbyy llaarrggee nnuummbbeerrss ooff bbrriigghhtt ggaallaaxxiieess?? IIss aa ssiiggnniifificcaanntt
ccoonnttrriibbuuttiioonn  ffrroomm  tthhee  ffaaiinntteesstt  ggaallaaxxiieess  nneecceessssaarryy??  

WWee pprrooppoossee ttoo bblliinnddllyy iiddeennttiiffyy eemmiissssiioonn--lliinnee ggaallaaxxiieess wwiitthhiinn tthhee iioonniizzeedd bbuubbbbllee aanndd ttoo oobbttaaiinn sseennssiittiivvee ssppeeccttrroossccooppyy ooff CCOOLLAA11 iittsseellff wwiitthh sslliittlleessss ggrriissmm ssppeeccttrroossccooppyy iinn
tthhee NNIIRRCCaamm FF335566WW fifilltteerr.. TThhee bbuubbbbllee ssiizzee iiss wweellll mmaattcchheedd ttoo tthhee eeffffeeccttiivvee fifieelldd ooff vviieeww ffoorr HH--bbeettaa aanndd tthhee [[OOIIIIII]] ddoouubblleett aatt zz==66..66.. WWee wwiillll oobbttaaiinn ssppeeccttrroossccooppiicc rreeddsshhiiffttss
ffoorr aallll oobbjjeeccttss bbrriigghhtteerr tthhaann 00..11 LL** ((SSFFRR>>22 MMssuunn//yyrr)) aanndd ddiirreeccttllyy mmeeaassuurree tthheeiirr iioonniizziinngg pphhoottoonn pprroodduuccttiioonn rraattee.. WWee wwiillll tthheenn aasssseessss hhooww mmuucchh ccoonnttrriibbuuttiioonn ffrroomm uunnsseeeenn
ggaallaaxxiieess iiss rreeqquuiirreedd.. TThhrroouugghh oouurr ddeettaaiilleedd aaccccoouunnttiinngg ooff iioonniizziinngg pphhoottoonnss wwee wwiillll aaddddrreessss tthhee cceennttrraall qquueessttiioonn ttoo rreeiioonniizzaattiioonn ssttuuddiieess:: wwaass iitt bbrriigghhtt oorr ffaaiinntt ggaallaaxxiieess tthhaatt
rreeiioonniizzeedd  tthhee  uunniivveerrssee??

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

RRoohhaann  NNaaiidduu  HHaarrvvaarrdd  UUnniivveerrssiittyy,,  SSaannddrroo  TTaacccchheellllaa  SSmmiitthhssoonniiaann  IInnssttiittuuttiioonn  AAssttrroopphhyyssiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy,,  CChhaarrlliiee  CCoonnrrooyy  HHaarrvvaarrdd  UUnniivveerrssiittyy,,  PPaassccaall  OOeesscchh  OObbsseerrvvaattooiirree  ddee  GGeenneevvee,,  AAnnnnee  HHuutttteerr
KKaapptteeyynn  AAssttrroonnoommiiccaall  IInnssttiittuuttee,,  DDaavviidd  SSoobbrraall  LLaannccaasstteerr  UUnniivveerrssiittyy,,  GGaabbrriieellee  PPeezzzzuullllii  KKaapptteeyynn  AAssttrroonnoommiiccaall  IInnssttiittuuttee

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
EExxooppllaanneettss  aanndd  EExxooppllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 0011993355
UUnnsshhrroouuddiinngg  tthhee  SSuubb--NNeeppttuunnee  PPooppuullaattiioonn::    TThhee  CCaassee  ooff  TTOOII--442211bb

EElliizzaa KKeemmppttoonn

UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaarryyllaanndd

SSuubb--NNeeppttuunneess,, wwhhiillee uubbiiqquuiittoouuss iinn oouurr ggaallaaxxyy,, rreemmaaiinn ooff uunncceerrttaaiinn ddiissppoossiittiioonn.. TThhee rraaddiiuuss ddiissttrriibbuuttiioonn ooff ssuucchh ppllaanneettss iinnddiiccaatteess tthheeyy hhaavvee rroocckkyy ccoorreess wwiitthh tteennuuoouuss
pprriimmoorrddiiaall HH22--rriicchh aattmmoosspphheerreess,, bbuutt tthheeiirr bbuullkk ddeennssiittiieess aaddmmiitt tthhee ppoossssiibbiilliittyy ooff iiccee--rriicchh ccoommppoossiittiioonnss.. OOnnllyy aattmmoosspphheerriicc iinnvveessttiiggaattiioonnss ccaann bbrreeaakk ddeeggeenneerraacciieess iinn bbuullkk
ccoommppoossiittiioonn aanndd aaddddrreessss tthhee ffuunnddaammeennttaall nnaattuurree ooff tthhee ssuubb--NNeeppttuunnee ppooppuullaattiioonn.. HHoowweevveerr,, oobbsseerrvvaattiioonnss ooff ssuubb--NNeeppttuunneess hhaavvee rreeppeeaatteeddllyy rreettuurrnneedd ffeeaattuurreelleessss oorr mmuutteedd
ttrraannssmmiissssiioonn ssppeeccttrraa tthhaatt hhaavvee pprroovviiddeedd uuss wwiitthh lliittttllee iinnffoorrmmaattiioonn aabboouutt tthheeiirr aattmmoosspphheerreess.. IItt iiss ssttrroonnggllyy ssuussppeecctteedd tthhaatt pphhoottoocchheemmiiccaall hhaazzee iiss ttoo bbllaammee ffoorr tthhee mmuutteedd
ssppeeccttrraa.. SSuucchh hhaazzeess aarree pprreeddiicctteedd ttoo ffoorrmm oovveerr aa lliimmiitteedd tteemmppeerraattuurree rraannggee —— pprriimmaarriillyy bbeellooww 885500 KK.. TThhee iimmpplliiccaattiioonn iiss tthhaatt ppllaanneettss hhootttteerr tthhaann tthhiiss ccuuttooffff tteemmppeerraattuurree
sshhoouulldd bbee ffrreeee ooff oobbssccuurriinngg hhaazzeess aanndd sshhoouulldd pprreesseenntt cclleeaarr aattmmoosspphheerreess tthhaatt aarree iiddeeaall ffoorr aattmmoosspphheerriicc iinnvveessttiiggaattiioonnss.. TToo tthhaatt eenndd,, wwee pprrooppoossee ttoo oobbttaaiinn tthhee
ttrraannssmmiissssiioonn ssppeeccttrruumm ooff TTOOII--442211bb —— tthhee hhiigghheesstt SS//NN ssuubb--NNeeppttuunnee tthhaatt iiss hhoott eennoouugghh ((TTeeqq~~11,,000000 KK)) ttoo eexxppeecctt hhaazzee--ffrreeee ccoonnddiittiioonnss.. WWee wwiillll mmeeaassuurree tthhee ttrraannssmmiissssiioonn
ssppeeccttrruumm ooff tthhiiss ppllaanneett ffrroomm 00..8833 ttoo 55 mmiiccrroonnss,, aalllloowwiinngg uuss ttoo ddeetteerrmmiinnee tthhee aabbuunnddaanncceess ooff mmuullttiippllee HH//OO//CC--bbeeaarriinngg mmoolleeccuulleess.. OOuurr rreessuullttss aarree eexxppeecctteedd ttoo pprroovviiddee tthhee
fifirrsstt cclleeaarr--aattmmoosspphheerree cchhaarraacctteerriizzaattiioonn ooff aa ssuubb--NNeeppttuunnee.. WWee wwiillll rroobbuussttllyy ccoonnssttrraaiinn tthhee bbuullkk ccoommppoossiittiioonn ooff TTOOII--442211bb’’ss aattmmoosspphheerree,, tteesstt tthheeoorriieess ooff aaeerroossooll ffoorrmmaattiioonn,,
aanndd  pprroovviiddee  vvaalluuaabbllee  ccoonntteexxtt  ffoorr  hhooww  ttoo  bbeesstt  uussee  JJWWSSTT  ffoorr  ffuuttuurree  iinnvveessttiiggaattiioonnss  ooff  tthhee  ssuubb--NNeeppttuunnee  ppooppuullaattiioonn..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

JJaaccoobb  BBeeaann  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CChhiiccaaggoo,,  DDrraakkee  DDeemmiinngg  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaarryyllaanndd,,  GGuuaannggwweeii  FFuu  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaarryyllaanndd,,  PPeetteerr  GGaaoo  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  CCrruuzz,,  JJeegguugg  IIhh  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaarryyllaanndd,,
MMaatteejj  MMaalliikk  UUnniivveerrssiittyy  ooff  BBeerrnn,,  EErriinn  MMaayy  TThhee  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy  AApppplliieedd  PPhhyyssiiccss  LLaabboorraattoorryy,,  LLeesslliiee  RRooggeerrss  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CChhiiccaaggoo

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss

9999 33//1199//22002211



JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss  aanndd  SStteellllaarr  TTyyppeess

IIDD:: 0011993366
NNeebbuullaarr  SSppeeccttrroossccooppyy  ooff  aa  KKiilloonnoovvaa  wwiitthh  JJWWSSTT

CChhaarrlleess KKiillppaattrriicckk

NNoorrtthhwweesstteerrnn  UUnniivveerrssiittyy

GGrraavviittaattiioonnaall wwaavvee aanndd ooppttiiccaall//iinnffrraarreedd ddeetteeccttiioonnss ooff tthhee bbiinnaarryy nneeuuttrroonn ssttaarr mmeerrggeerr GGWW117700881177//AATT22001177ggffoo rreevveeaalleedd tthhee aassttrroopphhyyssiiccaall ssiittee ooff hheeaavvyy eelleemmeenntt pprroodduuccttiioonn
vviiaa rraappiidd nneeuuttrroonn ccaappttuurree ((tthhee rr--pprroocceessss)).. EEmmiissssiioonn ffrroomm aa ""kkiilloonnoovvaa"" ppoowweerreedd bbyy tthhee rraaddiiooaaccttiivvee ddeeccaaaayy ooff tthheessee eelleemmeennttss wwaass uusseedd ttoo iinnffeerr tthhee bbuullkk aabbuunnddaanncceess ooff rr--
pprroocceessss ssppeecciieess aanndd aa hhaannddffuull ooff lliigghhtteerr eelleemmeennttss iinn iittss oouutteerr llaayyeerrss,, bbuutt wwee ssttiillll hhaavvee nnoo ""ssmmookkiinngg gguunn"" eevviiddeennccee tthhaatt aannyy ssppeecciifificc hheeaavvyy eelleemmeennttss,, eessppeecciiaallllyy
llaanntthhaanniiddeess ((ZZ>>5577)),, wweerree pprroodduucceedd iinn tthhee eejjeeccttaa.. MMoorreeoovveerr,, oouurr oobbsseerrvvaattiioonnss wweerree ccoonnfifinneedd ttoo tthhee eeaarrlliieesstt ssttaaggeess ooff kkiilloonnoovvaa eevvoolluuttiioonn wwhheenn mmoosstt ooff tthhee eejjeeccttaa wweerree
ooppttiiccaallllyy tthhiicckk,, oobbssccuurriinngg aannyy eemmiissssiioonn ffrroomm tthhee iinnnneerr llaayyeerrss.. WWiitthh oonnllyy aa ssiinnggllee wweellll--ssttuuddiieedd kkiilloonnoovvaa,, tthheerree iiss ssiiggnniifificcaanntt pprrooggrreessss ttoo bbee mmaaddee oonnccee tthhee
LLIIGGOO//VViirrggoo//KKAAGGRRAA ggrraavviittaattiioonnaall wwaavvee ddeetteeccttoorrss bbeeggiinn fifinnddiinngg nneeww nneeuuttrroonn ssttaarr mmeerrggeerrss dduurriinngg tthheeiirr OObbsseerrvviinngg RRuunn 44.. HHeerree wwee pprrooppoossee ttoo uussee tthhee uunniiqquuee sseennssiittiivviittyy aanndd
mmiidd--iinnffrraarreedd ccaappaabbiilliittiieess ooff JJWWSSTT//NNIIRRSSppeecc ttoo oobbsseerrvvee oonnee kkiilloonnoovvaa aatt >>3300 ddaayyss ppoosstt--mmeerrggeerr oovveerr tthhrreeee eeppoocchhss wwiitthh nnoonn--ddiissrruuppttiivvee ttrriiggggeerrss.. DDeettaaiilleedd oobbsseerrvvaattiioonnss ooff
eevveenn aa ssiinnggllee kkiilloonnoovvaa wwoouulldd lleenndd nneeww iinnssiigghhtt iinnttoo tthhee rr--pprroocceessss,, eennaabblliinngg uuss ttoo iissoollaattee eemmiissssiioonn ffeeaattuurreess ffrroomm ssppeecciifificc rr--pprroocceessss ssppeecciieess ((eessppeecciiaallllyy NNdd)) iinn tthhee ""nneebbuullaarr""
pphhaassee ooff kkiilloonnoovvaa eevvoolluuttiioonn wwhheenn tthheeyy aarree mmoossttllyy ttrraannssppaarreenntt ttoo mmiidd--iinnffrraarreedd rraaddiiaattiioonn.. FFrroomm tthheessee mmeeaassuurreemmeennttss,, wwee wwiillll bbeeggiinn ttoo pprroobbee tthhee uunniiqquuee pphhyyssiiccaall ccoonnddiittiioonnss
aanndd  vvaarriiaattiioonnss  iinn  kkiilloonnoovvaa  aabbuunnddaannccee  ppaatttteerrnnss,,  ttaakkiinngg  tthhee  nneexxtt  sstteepp  ffoorrwwaarrdd  iinn  oouurr  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhee  rr--pprroocceessss..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

RRyyaann  FFoolleeyy  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  CCrruuzz,,  AArrmmiinn  RReesstt  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  MMaarriiaa  DDrroouutt  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TToorroonnttoo,,  TTeeaa  TTeemmiimm  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  GGaauutthhaamm
NNaarraayyaann  UUnniivveerrssiittyy  ooff  IIlllliinnooiiss  aatt  UUrrbbaannaa  --  CChhaammppaaiiggnn,,  DDeeeepp  CChhaatttteerrjjeeee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  IIlllliinnooiiss  aatt  UUrrbbaannaa  --  CChhaammppaaiiggnn,,  LLoouuiiss--GGrreeggoorryy  SSttrroollggeerr  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  OOrrii  FFooxx  SSppaaccee
TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  QQiinnaann  wwaanngg  TThhee  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy,,  RRuusssseellll  RRyyaann  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  IIaaiirr  AArrccaavvii  TTeell  AAvviivv  UUnniivveerrssiittyy,,  AAlleexxaannddeerr  GGaagglliiaannoo  UUnniivveerrssiittyy  ooff
IIlllliinnooiiss  aatt  UUrrbbaannaa  --  CChhaammppaaiiggnn,,  JJeeffff  CCooookkee  SSwwiinnbbuurrnnee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  RRoobbeerrtt  KKiirrsshhnneerr  HHaarrvvaarrdd  UUnniivveerrssiittyy,,  AAnnttoonneellllaa  PPaallmmeessee  FFeerrmmii  NNaattiioonnaall  AAcccceelleerraattoorr  LLaabboorraattoorryy  ((FFNNAALL)),,  DDaallee
HHoowweellll  LLaass  CCuummbbrreess  OObbsseerrvvaattoorryy  GGlloobbaall  TTeelleessccooppee  NNeettwwoorrkk,,  CCuurrttiiss  MMccCCuullllyy  LLaass  CCuummbbrreess  OObbsseerrvvaattoorryy  GGlloobbaall  TTeelleessccooppee  NNeettwwoorrkk,,  DDaaiicchhii  HHiirraammaattssuu  LLaass  CCuummbbrreess  OObbsseerrvvaattoorryy  GGlloobbaall
TTeelleessccooppee  NNeettwwoorrkk,,  SSaauurraabbhh  JJhhaa  RRuuttggeerrss  tthhee  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  NNeeww  JJeerrsseeyy,,  DDaavviidd  CCoouulltteerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  CCrruuzz,,  GGeeoorrggiiooss  DDiimmiittrriiaaddiiss  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  CCrruuzz,,
DDaavviidd  JJoonneess  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  CCrruuzz,,  PPhhiilllliipp  MMaacciiaass  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  CCrruuzz,,  CCeessaarr  RRoojjaass--BBrraavvoo  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  CCrruuzz,,  MMaatttthheeww  SSiieebbeerrtt  UUnniivveerrssiittyy  ooff
CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  CCrruuzz,,  KKiirrssttyy  TTaaggggaarrtt  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  CCrruuzz,,  SSaammaappoorrnn  TTiinnyyaannoonntt  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  CCrruuzz,,  SStteeffaannoo  VVaalleennttii  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  DDaavviiss,,  DDaarryyll
HHaaggggaarrdd  MMccGGiillll  UUnniivveerrssiittyy,,  DDaavviidd  SSaanndd  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,  RRyyaann  RRiiddddeenn--HHaarrppeerr  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  AAaarroonn  TToohhuuvvaavvoohhuu  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TToorroonnttoo

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPooppuullaattiioonnss  aanndd  tthhee  IInntteerrsstteellllaarr  MMeeddiiuumm

IIDD:: 0011993399
TThhee  GGaallaaccttiicc  CCeenntteerr

JJeessssiiccaa LLuu

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  BBeerrkkeelleeyy

SSttuuddiieess ooff tthhee GGaallaaccttiicc CCeenntteerr rroouuttiinneellyy ddeelliivveerr bbrreeaakktthhrroouugghh ddiissccoovveerriieess.. HHoowweevveerr,, oouurr ppiiccttuurree iiss ffaarr ffrroomm ccoommpplleettee.. WWeebbbb iiss uunniiqquueellyy ppooiisseedd ttoo aannsswweerr aa nnuummbbeerr ooff
rreemmaaiinniinngg qquueessttiioonnss iinncclluuddiinngg:: ((11)) HHooww ddoo ssttaarrss ffoorrmm ssoo cclloossee ttoo tthhee ssuuppeerr--mmaassssiivvee bbllaacckk hhoollee ((SSMMBBHH)) aanndd ddoo tthheeyy hhaavvee aann uunnuussuuaall iinniittiiaall mmaassss ffuunnccttiioonn?? ((22)) AArree tthhee
oolldd ssttaarrss mmiissssiinngg oorr hhaavvee tthheeyy bbeeeenn ttiiddaallllyy ssttrriippppeedd,, mmaakkiinngg tthheemm ffaaiinntt aanndd hhaarrdd ttoo ddeetteecctt?? ((33)) HHooww aarree bbiinnaarryy ssyysstteemmss,, iinncclluuddiinngg tthhoossee wwiitthh ccoommppaacctt oobbjjeeccttss,, ccrreeaatteedd,,
ddeessttrrooyyeedd,, aanndd mmeerrggeedd aarroouunndd aa SSMMBBHH?? aanndd ((44)) IIss tthheerree aa ccuusspp ooff ddaarrkk mmaatttteerr aanndd sstteellllaarr mmaassss bbllaacckk hhoolleess aarroouunndd tthhee SSMMBBHH?? TToo aaddddrreessss tthheessee qquueessttiioonnss,, wwee rreeqquuiirree aa
tthhoorroouugghh aanndd aaccccuurraattee cceennssuuss ooff tthhee ddiiffffeerreenntt ppooppuullaattiioonnss ooff ssttaarrss wwiitthhiinn tthhee nnuucclleeaarr ssttaarr cclluusstteerr,, iinncclluuddiinngg ssppeeccttrraall ttyyppeess aanndd 33DD kkiinneemmaattiiccss.. WWee pprrooppoossee ttoo oobbttaaiinn
NNIIRRCCaamm iimmaaggiinngg ooff tthhee cceennttrraall 22'' ((44..88 ppcc)) aanndd NNIIRRSSppeecc IIFFUU ssppeeccttrroossccooppyy ooff tthhee cceennttrraall 99'''' ((00..3366 ppcc)) iinn oorrddeerr ttoo ssttuuddyy tthhee nnuucclleeaarr ssttaarr cclluusstteerr aanndd iittss ccoo--eevvoolluuttiioonn wwiitthh
tthhee  SSMMBBHH..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

TTuuaann  DDoo  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  LLooss  AAnnggeelleess,,  AAnnddrreeaa  GGhheezz  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  LLooss  AAnnggeelleess,,  AAnnnnaa  CCiiuurrlloo  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  LLooss  AAnnggeelleess,,  MMaarrkk  MMoorrrriiss  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --
LLooss  AAnnggeelleess,,  SSmmaaddaarr  NNaaoozz  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  LLooss  AAnnggeelleess,,  RRaaiinneerr  SScchhooeeddeell  IInnssttiittuuttoo  ddee  AAssttrroofifissiiccaa  ddee  AAnnddaalluucciiaa  ((IIAAAA)),,  DDeevviinn  CChhuu  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  LLooss  AAnnggeelleess,,  AAbbhhiimmaatt
GGaauuttaamm  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  LLooss  AAnnggeelleess,,  MMaatttthheeww  HHoosseekk  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  LLooss  AAnnggeelleess,,  ZZhhuuoo  CChheenn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  LLooss  AAnnggeelleess,,  WWiilllliiaamm  DDrreecchhsslleerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff
CCaalliiffoorrnniiaa  --  BBeerrkkeelleeyy,,  RRuuooyyii  YYiinn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  BBeerrkkeelleeyy

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss  aanndd  SStteellllaarr  TTyyppeess

IIDD:: 0011994477
JJWWSSTT  SSuurrvveeyy  ooff  tthhee  PPrroottoottyyppiiccaall  CCoorree--ccoollllaappssee  SSuuppeerrnnoovvaa  RReemmnnaanntt  CCaassssiiooppeeiiaa  AA

DDaann MMiilliissaavvlljjeevviicc

PPuurrdduuee  UUnniivveerrssiittyy

CCoorree--ccoollllaappssee ssuuppeerrnnoovvaaee ((SSNNee)) aarree aammoonngg tthhee mmoosstt iinnflfluueennttiiaall pphheennoommeennaa iinn tthhee uunniivveerrssee,, aanndd yyeett mmaannyy kkeeyy qquueessttiioonnss aabboouutt tthheeiirr nnaattuurree aanndd eexxpplloossiivvee pprroodduuccttss rreemmaaiinn
uunnaannsswweerreedd.. TThhiiss uunncceerrttaaiinnttyy hhaass bbrrooaadd iimmpplliiccaattiioonnss ffoorr tthhee ffoorrmmaattiioonn aanndd eevvoolluuttiioonn ooff sstteellllaarr ppooppuullaattiioonnss,, tthhee mmeettaall eennrriicchhmmeenntt ooff ggaallaaxxiieess,, aanndd tthhee oorriiggiinn ooff lliiffee.. JJWWSSTT
ooppeennss nneeww ppaatthhwwaayyss ttoo iinnvveessttiiggaattee SSNNee,, aanndd tthhiiss pprrooppoossaall oouuttlliinneess aann iinntteerrddiisscciipplliinnaarryy sscciieennccee--eennaabblliinngg ssuurrvveeyy ooff tthhee yyoouunngg SSNN rreemmnnaanntt tthhaatt pprroovviiddeess tthhee cclleeaarreesstt
aacccceessss ttoo tthhee pprrooppeerrttiieess ooff aa ccoorree--ccoollllaappssee SSNN:: CCaassssiiooppeeiiaa AA ((CCaass AA)).. TThhrreeee ccrriittiiccaall qquueessttiioonnss mmoottiivvaattee aa ssuuiittee ooff oobbsseerrvvaattiioonnss mmaaddee uupp ooff iimmaaggiinngg mmoossaaiiccss ccoovveerriinngg tthhee
eennttiirree mmaaiinn sshheellll aanndd IIFFUU ssppeeccttrroossccooppyy ooff sseelleecctt rreepprreesseennttaattiivvee llooccaattiioonnss:: WWhhaatt iiss tthhee ttoottaall mmaassss,, rreellaattiivvee cchheemmiiccaall yyiieelldd,, aanndd kkiinneemmaattiicc ddiissttrriibbuuttiioonn ooff vvaarriioouuss
ccoommppoonneennttss ooff tthhee SSNN eejjeeccttaa?? HHooww mmuucchh eejjeeccttaa iiss ttrraannssffoorrmmeedd iinnttoo dduusstt aanndd hhooww mmuucchh ooff tthhaatt dduusstt ssuurrvviivveess ppaassssaaggee tthhrroouugghh tthhee rreevveerrssee sshhoocckk?? WWhhaatt pprroocceesssseess
ggoovveerrnn tthhee ffoorrmmaattiioonn aanndd fifinnaall ffaattee ooff tthhee rreemmnnaanntt ccoommppaacctt oobbjjeecctt?? TThhee rreeqquueesstteedd oobbsseerrvvaattiioonnss eexxppllooiitt JJWWSSTT''ss uunniiqquuee aabbiilliittyy ttoo 11)) pprroovviiddee mmaappss ooff sshhoocckkeedd aanndd uunn--
sshhoocckkeedd eejjeeccttaa tthhaatt ccaann bbee ddiirreeccttllyy ccoommppaarreedd ttoo ccuurrrreenntt SSNN mmooddeellss;; 22)) ccoonnssttrraaiinn tthhee ggrraaiinn ssiizzee ddiissttrriibbuuttiioonn,, cclluummpp ssiizzee,, aanndd ddeennssiittyy ccoonnttrraasstt ooff sshhoocckkeedd SSNN dduusstt;; aanndd 33))
ppeeeerr ddeeeeppllyy eennoouugghh tthhrroouugghh hhiigghh eexxttiinnccttiioonn ttoo tteesstt hhyyppootthheesseess aabboouutt tthhee nnaattuurree ooff CCaass AA''ss cceennttrraall ccoommppaacctt oobbjjeecctt,, wwhhiicchh iiss rreeggaarrddeedd aass aa kkeeyy oobbjjeecctt ttoo uunnddeerrssttaannddiinngg
nneeuuttrroonn ssttaarr eevvoolluuttiioonn mmooddeellss.. TThhee pprrooppoosseedd pprrooggrraamm wwiillll sseerrvvee aass aann iinnvvaalluuaabbllee rreessoouurrccee ffoorr ssuubbsseeqquueenntt JJWWSSTT ccyycclleess aanndd wwiillll ccoonnttrriibbuuttee ttoo tthhee lleeggaaccyy ooff pprriioorr NNAASSAA
GGrreeaatt  OObbsseerrvvaattoorriieess  tthhaatt  hhaavvee  aallll  oobbsseerrvveedd  CCaass  AA..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

TTeeaa  TTeemmiimm  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  IIllssee  DDee  LLoooozzee  UUnniivveerrssiitteeiitt  GGeenntt,,  WWiilllliiaamm  BBllaaiirr  TThhee  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy,,  JJaaccccoo  VViinnkk  SSppaaccee  RReesseeaarrcchh  OOrrggaanniizzaattiioonn  NNeetthheerrllaannddss,,  AArrmmiinn  RReesstt
SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  BBoonn--CChhuull  KKoooo  SSeeoouull  NNaattiioonnaall  UUnniivveerrssiittyy,,  NNaatthhaann  SSmmiitthh  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,  KKaatthhrryynn  WWeeiill  PPuurrdduuee  UUnniivveerrssiittyy,,  JJ..  LLaammiinngg  NNaavvaall  RReesseeaarrcchh  LLaabboorraattoorryy,,  JJ..
WWhheeeelleerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  aatt  AAuussttiinn,,  RRooggeerr  CChheevvaalliieerr  TThhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  VViirrggiinniiaa,,  AAddaamm  BBuurrrroowwss  PPrriinncceettoonn  UUnniivveerrssiittyy,,  SSaallvvaattoorree  OOrrllaannddoo  IINNAAFF--OOsssseerrvvaattoorriioo  AAssttrroonnoommiiccoo  ddii  PPaalleerrmmoo
GGiiuusseeppppee  SS..  VVaaiiaannaa,,  CChhrriiss  FFrryyeerr  LLooss  AAllaammooss  NNaattiioonnaall  LLaabboorraattoorryy,,  NNiihhaarriikkaa  SSrraavvaann  PPuurrdduuee  UUnniivveerrssiittyy,,  JJoohhnn  RRaayymmoonndd  SSmmiitthhssoonniiaann  IInnssttiittuuttiioonn  AAssttrroopphhyyssiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy,,  CCllaaeess  FFrraannssssoonn
SSttoocckkhhoollmm  UUnniivveerrssiittyy,,  DDaanniieell  PPaattnnaauuddee  SSmmiitthhssoonniiaann  IInnssttiittuuttiioonn  AAssttrroopphhyyssiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy,,  PPaauull  PPlluucciinnsskkyy  SSmmiitthhssoonniiaann  IInnssttiittuuttiioonn  AAssttrroopphhyyssiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy,,  MMiicchhaaeell  BBaarrllooww  UUnniivveerrssiittyy
CCoolllleeggee  LLoonnddoonn,,  OOrrii  FFooxx  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  JJeeoonngghheeee  RRhhoo  SSEETTII  IInnssttiittuuttee,,  GGeeooffffrreeyy  CCllaayyttoonn  LLoouuiissiiaannaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy  aanndd  AA  &&  MM  CCoolllleeggee,,  MMiikkaakkoo  MMaattssuuuurraa  CCaarrddiiffff  UUnniivveerrssiittyy,,
AAnnttoonniiaa  BBeevvaann  UUnniivveerrssiittyy  CCoolllleeggee  LLoonnddoonn,,  RRiicchhaarrdd  AArreennddtt  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaarryyllaanndd  BBaallttiimmoorree  CCoouunnttyy,,  HHaalleeyy  GGoommeezz  CCaarrddiiffff  UUnniivveerrssiittyy,,  FFeelliixx  PPrriieessttlleeyy  CCaarrddiiffff  UUnniivveerrssiittyy,,  MMaarriiaa  NNiiccuulleessccuu--DDuuvvaazz
UUnniivveerrssiittyy  CCoolllleeggee  LLoonnddoonn,,  FFrraannzziisskkaa  SScchhmmiiddtt  UUnniivveerrssiittyy  CCoolllleeggee  LLoonnddoonn,,  HHaannnnaahh  CChhaawwnneerr  CCaarrddiiffff  UUnniivveerrssiittyy,,  FFlloorriiaann  KKiirrcchhsscchhllaaggeerr  UUnniivveerrssiittyy  CCoolllleeggee  LLoonnddoonn,,  BBeettttiinnaa  PPoosssseelltt  UUnniivveerrssiittyy  ooff
OOxxffoorrdd,,  GGeeoorrggee  PPaavvlloovv  TThhee  PPeennnnssyyllvvaanniiaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy,,  PPaattrriicckk  SSllaannee  SSmmiitthhssoonniiaann  IInnssttiittuuttiioonn  AAssttrroopphhyyssiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy,,  RRoobbeerrtt  FFeesseenn  DDaarrttmmoouutthh  CCoolllleeggee,,  YYoonngg--HHyyuunn  LLeeee  SSeeoouull  NNaattiioonnaall
UUnniivveerrssiittyy,,  HHaannss--TThhoommaass  JJaannkkaa  MMaaxx  PPllaanncckk  IInnssttiittuuttee  ffoorr  AAssttrroopphhyyssiiccss

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
EExxooppllaanneettss  aanndd  EExxooppllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 0011995522
DDeetteerrmmiinniinngg  tthhee  AAttmmoosspphheerriicc  CCoommppoossiittiioonn  ooff  tthhee  SSuuppeerr--EEaarrtthh  5555  CCaannccrrii  ee

RReennyyuu HHuu

JJeett  PPrrooppuullssiioonn  LLaabboorraattoorryy

OOnnee ooff tthhee pprriimmaarryy iinnqquuiirriieess ooff aassttrroonnoommyy iiss ttoo ddeetteerrmmiinnee ffoorr ssmmaallll eexxooppllaanneettss ((11)) wwhheetthheerr tthheeyy hhaavvee aann aattmmoosspphheerree,, aanndd ((22)) wwhhaatt tthheeiirr aattmmoosspphheerreess aarree mmaaddee ooff.. TToo
ddaattee,, wwee hhaavvee aannsswweerreedd tthhee fifirrsstt qquueessttiioonn ffoorr oonnllyy oonnee ppllaanneett tthhaatt iiss rroocckkyy iinn ccoommppoossiittiioonn aanndd llaacckkiinngg aann HH22--ddoommiinnaatteedd aattmmoosspphheerree ((ii..ee..,, aa ssuuppeerr--EEaarrtthh)):: 5555 CCaannccrrii ee..
HHeerree wwee pprrooppoossee ttoo uussee JJWWSSTT''ss ssppeeccttrraall ccaappaabbiilliittiieess iinn tthhee mmiidd--iinnffrraarreedd ttoo aannsswweerr tthhee sseeccoonndd qquueessttiioonn ffoorr tthhiiss ppllaanneett.. PPrriioorr oobbsseerrvvaattiioonnss wwiitthh SSppiittzzeerr pphhoottoommeettrryy
sshhoowweedd tthhaatt tthhee ppllaanneett mmuusstt hhaavvee eeiitthheerr aa tthhiicckk vvoollaattiillee--rriicchh aattmmoosspphheerree,, oorr aa mmoolltteenn llaavvaa ssuurrffaaccee sshhrroouuddeedd bbyy aa mmiinneerraall aattmmoosspphheerree wwhhiillee rroottaattiinngg aatt aann aassyynncchhrroonnoouuss
rraattee.. TThhee SSppiittzzeerr mmeeaassuurreemmeennttss aallssoo rruulleedd oouutt HH22OO,, CCOO,, oorr CCOO22 aass tthhee mmaaiinn ccoommppoonneenntt ooff tthhee aattmmoosspphheerree.. TThhee rreemmaaiinniinngg ppoossssiibbiilliittyy ffoorr tthhee vvoollaattiillee--rriicchh aattmmoosspphheerree aarree
eeiitthheerr aann OO22 aattmmoosspphheerree ffoorrmmeedd bbyy tthhee lloossss ooff hhyyddrrooggeenn ffrroomm aa pprriimmoorrddiiaall wwaatteerr wwoorrlldd,, oorr aann NN22 aattmmoosspphheerree wwiitthh vvaarriieedd aabbuunnddaanncceess ooff CCOO22,, CCOO,, aanndd HHCCNN rreessuulltteedd
ffrroomm tthhee aaccccrreettiioonn ooff rroocckkyy mmaatteerriiaallss.. TThhee mmiinneerraall aattmmoosspphheerree wwoouulldd ootthheerrwwiissee bbee ddoommiinnaatteedd bbyy NNaa,, OO,, KK,, FFee,, aanndd SSiiOO.. WWee rreeqquueesstt tthhee JJWWSSTT ttiimmee ttoo oobbsseerrvvee ttwwoo
sseeccoonnddaarryy eecclliippsseess ooff 5555 CCaannccrrii ee,, oonnee wwiitthh NNIIRRCCaamm uussiinngg tthhee FF444444WW fifilltteerr aanndd tthhee ootthheerr wwiitthh MMIIRRII//LLRRSS iinn tthhee sslliittlleessss mmooddee.. TThheessee oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll bbee aabbllee ttoo
ddiissttiinngguuiisshh tthhee tthhiicckk aattmmoosspphheerree sscceennaarriioo vveerrssuuss tthhee mmiinneerraall aattmmoosspphheerree sscceennaarriioo aatt hhiigghh ssiiggnniifificcaannccee vviiaa ssppeeccttrraall ffeeaattuurreess ooff HH22OO,, CCOO,, CCOO22,, aanndd SSiiOO.. TThhee pprrooppoosseedd
oobbsseerrvvaattiioonnss wwoouulldd pprroovviiddee tthhee fifirrsstt ddiirreecctt ddeetteeccttiioonn ooff aa nnoonn--HH22--ddoommiinnaatteedd aattmmoosspphheerree oonn aann eexxooppllaanneett aanndd ddeemmoonnssttrraattee JJWWSSTT’’ss uunniiqquuee ccaappaabbiilliittyy ttoo cchhaarraacctteerriizzee
ssuuppeerr--EEaarrtthhss  iinn  tthheerrmmaall  eemmiissssiioonn..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

AAlleexxiiss  BBrraannddeekkeerr  SSttoocckkhhoollmm  UUnniivveerrssiittyy,,  MMaarriioo  DDaammiiaannoo  JJeett  PPrrooppuullssiioonn  LLaabboorraattoorryy,,  BBrriiccee--OOlliivviieerr  DDeemmoorryy  UUnniivveerrssiittyy  ooff  BBeerrnn,,  DDiiaannaa  DDrraaggoommiirr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  NNeeww  MMeexxiiccoo,,  YYuuiicchhii  IIttoo  UUnniivveerrssiittyy
CCoolllleeggee  LLoonnddoonn  ((UUCCLL)),,  HHeeaatthheerr  KKnnuuttssoonn  CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  YYaammiillaa  MMiigguueell  UUnniivveerrssiitteeiitt  LLeeiiddeenn,,  MMiicchhaaeell  ZZhhaanngg  CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
EExxooppllaanneettss  aanndd  EExxooppllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 0011995588
SSppeeccttrroossccooppyy  ooff  tthhee  cciirrccuummppllaanneettaarryy  ddiisskk  aarroouunndd  tthhee  yyoouunngg  ppllaanneett--mmaassss  ccoommppaanniioonn  CCTT  CChhaa  bb

CChhrriissttiiaann RRaabb

MMaaxx  PPllaanncckk  IInnssttiittuuttee  ffoorr  EExxttrraatteerrrreessttrriiaall  PPhhyyssiiccss

SSeevveerraall ppllaanneett--mmaassss ccoommppaanniioonnss ((PPMMCCss)) oonn wwiiddee--oorrbbiittss hhaavvee bbeeeenn iimmaaggeedd aarroouunndd yyoouunngg ssttaarrss ((11--1100 MMyyrr)).. TThheeiirr eessttiimmaatteedd mmaassss iiss jjuusstt aarroouunndd tthhee bbrroowwnn ddwwaarrff ttoo ggiiaanntt
ppllaanneett ttrraannssiittiioonn ((~~1133 JJuuppiitteerr mmaasssseess)),, wwhhiicchh mmaakkeess tthheemm eessppeecciiaallllyy iinntteerreessttiinngg ffoorr bbootthh ssttaarr aanndd ppllaanneett ffoorrmmaattiioonn tthheeoorriieess.. SSeevveerraall ffoorrmmaattiioonn sscceennaarriiooss eexxiisstt,, bbuutt nnoonnee
ooff tthheemm ccaann eexxppllaaiinn aallll pprrooppeerrttiieess ooff tthhee ccuurrrreennttllyy kknnoowwnn PPMMCCss.. TThheerree aarree ssttrroonngg tthheeoorreettiiccaall rreeaassoonnss ttoo eexxppeecctt ddiisskkss aarroouunndd PPMMCCss,, aanndd iinnddiirreecctt eevviiddeennccee ffoorr ddiisskkss aarroouunndd
PPMMCCss ffrroomm ooppttiiccaall aanndd nneeaarr--iinnffrraarreedd eemmiissssiioonn eexxiissttss.. HHoowweevveerr,, aatttteemmppttss ttoo ddeetteecctt tthhee dduusstt aanndd ggaass eemmiissssiioonn ooff tthhee ddiisskk ddiirreeccttllyy hhaavvee bbeeeenn uunnssuucccceessssffuull.. TThhee hhiigghh
sseennssiittiivviittyy ooff JJWWSSTT MMIIRRII wwiillll aallllooww ddeetteeccttiinngg ddiisskkss wwiitthh ssiizzeess ssmmaalllleerr tthhaann oonnee aauu,, mmaasssseess aass llooww 11//1100000000 ooff aa JJuuppiitteerr mmaassss aanndd wwiillll pprroovviiddee fifirrsstt ccoonnssttrraaiinnttss oonn tthhee ssoolliidd
aanndd ggaass ccoommppoossiittiioonn ooff ddiisskkss aarroouunndd PPMMCCss.. WWee pprrooppoossee ttoo oobbsseerrvvee tthhee PPMMCC CCTT CChhaa bb wwiitthh tthhee MMIIRRII ssppeeccttrrooggrraapphh ttoo ddeetteecctt tthhee dduusstt aanndd ggaass eemmiissssiioonn ((wwaatteerr lliinneess)) ooff
iittss ddiisskk.. TThhoossee rreessuullttss aallllooww ffoorr aa ccoommppaarriissoonn ttoo tthhee ccoommppoossiittiioonn ooff tthhee pprriimmaarryy ddiisskk ooff CCTT CChhaa,, wwhhiicchh iiss oobbsseerrvveedd ssiimmuullttaanneeoouussllyy,, aanndd ttoo oobbsseerrvvaattiioonnss ooff pprroottooppllaanneettaarryy
ddiisskkss,, pprroovviiddiinngg nneeww ccoonnssttrraaiinnttss ffoorr ppoossssiibbllee ddiiffffeerreenncceess iinn ddiisskk eevvoolluuttiioonn.. TThhoossee oobbsseerrvvaattiioonnss,, ttooggeetthheerr wwiitthh ffoorrtthhccoommiinngg ccoommpplleemmeennttaarryy AALLMMAA oobbsseerrvvaattiioonnss,, wwiillll ppuutt
ssttrriinnggeenntt lliimmiittss oonn tthhee mmaassss aanndd ssiizzee ooff tthhee ccoommppaanniioonn''ss ddiisskk;; qquuaannttiittiieess mmoosstt rreelleevvaanntt ffoorr PPMMCC ffoorrmmaattiioonn tthheeoorriieess aanndd ssppiinn--eevvoolluuttiioonn ssttuuddiieess.. TThhee pprrooppoosseedd pprrooggrraamm wwiillll
bbee aa bbiigg sstteepp ffoorrwwaarrdd ffoorr oouurr uunnddeerrssttaannddiinngg ooff tthhee mmyysstteerriioouuss nnaattuurree ooff wwiiddee--oorrbbiitt ppllaanneett--mmaassss ccoommppaanniioonnss aanndd wwiillll sseerrvvee aass aa ppiioonneeeerriinngg ssttuuddyy ffoorr ffuuttuurree JJWWSSTT ssuurrvveeyyss
ooff  PPMMCCss..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

IInnggaa  KKaammpp  KKaapptteeyynn  AAssttrroonnoommiiccaall  IInnssttiittuuttee,,  RReennss  WWaatteerrss  SSppaaccee  RReesseeaarrcchh  OOrrggaanniizzaattiioonn  NNeetthheerrllaannddss,,  MMiicchhaaeell  MMiiggoo  MMuueelllleerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  GGrroonniinnggeenn,,  GGaabbrriieell--DDoommiinniiqquuee  MMaarrlleeaauu  EEbbeerrhhaarrdd  KKaarrllss
UUnniivveerrssiittaatt,,  TTuubbiinnggeenn,,  YYuuhhiikkoo  AAooyyaammaa  TTssiinngghhuuaa  UUnniivveerrssiittyy,,  CChhrriissttiiaann  GGiinnsskkii  UUnniivveerrssiitteeiitt  vvaann  AAmmsstteerrddaamm,,  TToobbiiaass  SScchhmmiiddtt  UUnniivveerrssiittaatt  HHaammbbuurrgg,,  HHaammbbuurrggeerr  SStteerrnnwwaarrttee

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss  aanndd  SStteellllaarr  TTyyppeess

IIDD:: 0011995599
IIccee  cchheemmiiccaall  ccoommpplleexxiittyy  ttoowwaarrdd  tthhee  OOpphhiiuucchhuuss  mmoolleeccuullaarr  cclloouudd

WWiillll RRoocchhaa

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCooppeennhhaaggeenn,,  NNiieellss  BBoohhrr  IInnssttiittuuttee

AAnn uunnssoollvveedd pprroobblleemm iinn tthhee ccoonntteexxtt ooff tthhee cchheemmiiccaall ccoommppoossiittiioonn ooff ssttaarr--ffoorrmmiinngg rreeggiioonnss iiss hhooww ccoommpplleexx oorrggaanniicc mmoolleeccuulleess ((CCOOMMss)) aarree pprroodduucceedd.. TThhee ccuurrrreenntt ccoonnsseennssuuss
iiss tthhaatt ssuucchh mmoolleeccuulleess aarree ffoorrmmeedd iinn iiccee mmaannttlleess oonn dduusstt ggrraaiinn aanndd tthheenn rreelleeaasseedd ttoo tthhee ggaass--pphhaassee uuppoonn hheeaattiinngg oorr iirrrraaddiiaattiioonn bbyy pphhoottoonnss oorr ccoossmmiicc--rraayyss.. HHoowweevveerr,, wwhhiillee
aa wweeaalltthh ooff CCOOMMss hhaass bbeeeenn ddeetteecctteedd iinn tthhee ggaass--pphhaassee ttoowwaarrdd hhoott ccoorreess aanndd hhoott ccoorriinnooss wwiitthh mmiilllliimmeetteerr//ssuubbmmiilllliimmeetteerr oobbsseerrvvaattiioonnss,, oonnllyy mmeetthhaannooll,, tthhee pprreeccuurrssoorr ooff
ssoommee CCOOMMss,, hhaass bbeeeenn sseeccuurreellyy iiddeennttiififieedd iinn tthhee iiccee pphhaassee.. LLaabboorraattoorryy eexxppeerriimmeennttss hhaavvee sshhoowwnn tthhaatt llaarrggee mmoolleeccuulleess aarree ffoorrmmeedd iinn tthhee iiccee--pphhaassee,, tthhuuss ssuuggggeessttiinngg tthhaatt
iinntteerrsstteellllaarr  iicceess  hhoolldd  llaarrggee  rreesseerrvvooiirrss  ooff  CCOOMMss..

WWiitthh tthhiiss pprrooppoossaall,, wwee aaiimm ttoo aannsswweerr:: ((ii)) WWhhaatt iiss tthhee oorriiggiinn ooff CCOOMMss iinn iicceess aanndd tthheeiirr aabbuunnddaanncceess?? ((iiii)) HHooww ddooeess tthhee eexxtteerrnnaall UUVV iirrrraaddiiaattiioonn ooff OOBB ssttaarrss aaffffeeccttss tthhee
ffoorrmmaattiioonn ooff CCOOMMss iinn pprroottoosstteellllaarr ccoorreess?? aanndd ((iiiiii)) HHooww ddoo CCOOMM aabbuunnddaanncceess ddeeppeenndd oonn tthhee iiccee ssttrruuccttuurree ((aammoorrpphhoouuss aanndd ccrryyssttaalllliinnee))?? WWee pprrooppoossee mmiidd--iinnffrraarreedd
oobbsseerrvvaattiioonnss wwiitthh MMIIRRII//MMRRSS ttoowwaarrdd ssiixx pprroottoossttaarrss llooccaatteedd iinn tthhee OOpphhiiuucchhuuss MMoolleeccuullaarr CClloouudd aanndd cclloossee ttoo ttwwoo OOBB ssttaarrss,, SS11 aanndd HHDD114477888899.. TThhee rreessoolluuttiioonn ((RR~~22550000)) aanndd
sseennssiittiivviittyy ((SS//NN >> 330000)) pprroovviiddeedd bbyy MMIIRRII wwiillll aallllooww uuss ttoo iiddeennttiiffyy aanndd rreessoollvvee nnaarrrrooww ssppeeccttrraall bbaannddss aassssoocciiaatteedd wwiitthh CCOOMMss,, ssuucchh aass aacceettaallddeehhyyddee aanndd eetthhaannooll.. TThheeyy ccaann
bbee ffoorrmmeedd ffrroomm eenneerrggeettiicc pprroocceessssiinngg ooff mmeetthhaannooll iiccee wwiitthh UUVV pphhoottoonnss aanndd ccoossmmiicc rraayyss.. IInn ppaarrttiiccuullaarr,, eetthhaannooll iiss aa pprreeccuurrssoorr ooff ggllyyccoollaallddeehhyyddee,, aa bbuuiillddiinngg bblloocckk ooff aammiinnoo
aacciiddss.. AAddddiittiioonnaallllyy,, tthhee IIFFUU ssppeeccttrroossccooppyy wwiillll aallllooww uuss ttoo mmaapp tthhee ddiissttrriibbuuttiioonn ooff iicceess aarroouunndd tthhee YYSSOOss aanndd ssttaabblliisshh ccoorrrreellaattiioonnss wwiitthh tthhee eennvviirroonnmmeenntt ((ee..gg..,, UUVV iirrrraaddiiaattiioonn
fifieelldd))..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

JJeess  JJoorrggeennsseenn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCooppeennhhaaggeenn,,  NNiieellss  BBoohhrr  IInnssttiittuuttee,,  LLaarrss  KKrriisstteennsseenn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCooppeennhhaaggeenn,,  NNiieellss  BBoohhrr  IInnssttiittuuttee,,  GGiiuulliiaa  PPeerroottttii  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCooppeennhhaaggeenn,,  NNiieellss  BBoohhrr  IInnssttiittuuttee,,
AAggaattaa  KKaarrsskkaa  TToorruunn  CCeennttrree  ffoorr  AAssttrroonnoommyy,,  NNiiccoollaauuss  CCooppeerrnniiccuuss  UUnniivveerrssiittyy

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss  aanndd  SStteellllaarr  TTyyppeess

IIDD:: 0011996600
TThhee  JJWWSSTT  PPrroottoosstteellllaarr  IIccee  LLeeggaaccyy  SSuurrvveeyy

EEwwiinnee VVaann  DDiisshhooeecckk

UUnniivveerrssiitteeiitt  LLeeiiddeenn

TThhiiss pprrooppoossaall rreeqquueessttss NNIIRRSSppeecc--IIFFUU GG339955HH RR==22770000 oobbsseerrvvaattiioonnss aatt 22..8877--55..2277 mmiiccrroonn ooff 1155 llooww--mmaassss pprroottoosstteellllaarr ttaarrggeettss ((2233 ssoouurrcceess)) tthhaatt wwiillll bbee oobbsseerrvveedd wwiitthh MMIIRRII--
MMRRSS iinn GGTTOO ttiimmee.. SShhoorrtt iinntteeggrraattiioonn PPRRIISSMM oorr GG223355HH iinntteeggrraattiioonnss aarree aaddddeedd ttoo ccoovveerr tthhee sshhoorrtteesstt wwaavveelleennggtthhss.. TTooggeetthheerr,, tthhee ddaattaa pprroovviiddee ffuullll 22--2288 mmiiccrroonn ssppeeccttrraa tthhaatt
wwiillll aallllooww aa ccoommpplleettee iinnvveennttoorryy ooff iinntteerrsstteellllaarr iicceess iinn tthhee mmaatteerriiaall tthhaatt ffeeeeddss yyoouunngg ddiisskkss iinn tthheeiirr ppllaanneett--bbuuiillddiinngg pphhaassee.. TThhee NNIIRRSSppeecc rraannggee ccoonnttaaiinnss uunniiqquuee ffeeaattuurreess ooff
CCNN-- aanndd SS--ccoonnttaaiinniinngg mmoolleeccuulleess,, aass wweellll aass tthhee pprroommiinneenntt ssoolliidd aanndd ggaasseeoouuss ((1133))CCOO22 aanndd ((1133))CCOO bbaannddss tthhaatt ccoonnssttrraaiinn tthhee cchheemmiissttrryy aanndd tthheerrmmaall hhiissttoorryy ooff tthhee ssoouurrcceess..
BByy oobbsseerrvviinngg aa ssiiggnniifificcaanntt ssaammppllee ooff pprroottoossttaarrss aatt hhiigghh SS//NN iinn ddiiffffeerreenntt eevvoolluuttiioonnaarryy ssttaaggeess wwiitthh bbootthh NNIIRRSSppeecc aanndd MMIIRRII,, wwee pprroovviiddee aa JJWWSSTT lleeggaaccyy tthhaatt ccaann bbee uusseedd ttoo
iinnvveessttiiggaattee ttrreennddss iinn aabbuunnddaanncceess aanndd aabbuunnddaannccee rraattiiooss ooff mmaajjoorr aanndd mmiinnoorr CC,, OO,, NN aanndd SS ssppeecciieess oonn ssppaattiiaall ssccaalleess ffrroomm >>11 ppcc ddoowwnn ttoo <<110000 aauu.. MMoorreeoovveerr,, tthhee hhiigghh
ssppaattiiaall rreessoolluuttiioonn ooff NNIIRRSSppeecc aalllloowwss ssppeeccttrraall mmaappss ooff tthhee ssttrroonnggeerr iiccee ffeeaattuurreess oonn ~~2200 aauu ssccaalleess.. BByy mmaattcchhiinngg aabbuunnddaanncceess wwiitthh wwhhaatt AALLMMAA oobbsseerrvveess iinn tthheeiirr hhoott ccoorreess
wwee ccaann aaddddrreessss ddiirreeccttllyy tthhee ddeebbaattee wwhheetthheerr ggaass--pphhaassee aabbuunnddaanncceess rreeflfleecctt tthheerrmmaall ssuubblliimmaattiioonn ooff iicceess oorr wwhheetthheerr aaddddiittiioonnaall ggaass--pphhaassee cchheemmiissttrryy ppllaayyss aa rroollee.. UUllttiimmaatteellyy
oouurr pprroottoosstteellllaarr iiccee iinnvveennttoorryy ccaann bbee ccoommppaarreedd wwiitthh iicceess oobbsseerrvveedd iinn mmaattuurree eeddggee--oonn ddiisskkss ttoo aasssseessss cchheemmiiccaall iinnhheerriittaannccee vveerrssuuss eevvoolluuttiioonn aanndd rreesseett ooff tthhee ppllaanneett--
bbuuiillddiinngg  mmaatteerriiaall..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

MMeelliissssaa  MMccCClluurree  SStteerrrreewwaacchhtt  LLeeiiddeenn,,  KKllaauuss  PPoonnttooppppiiddaann  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  AAbbrraahhaamm  BBooooggeerrtt  UUnniivveerrssiittyy  ooff  HHaawwaaiiii,,  JJoohhnn  TToobbiinn  AAssssoocciiaatteedd  UUnniivveerrssiittiieess,,  IInncc..,,  TThhoommaass  GGrreeeennee
NNAASSAA  AAmmeess  RReesseeaarrcchh  CCeenntteerr,,  HHeennrriikk  BBeeuutthheerr  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroonnoommiiee,,  HHeeiiddeellbbeerrgg,,  PPaammeellaa  KKllaaaasssseenn  UUnniitteedd  KKiinnggddoomm  AAssttrroonnoommyy  TTeecchhnnoollooggyy  CCeennttrree,,  AAlleessssiioo  CCaarraattttii  oo  GGaarraattttii
DDuubblliinn  IInnssttiittuuttee  FFoorr  AAddvvaanncceedd  SSttuuddiieess,,  HHaarroolldd  LLiinnnnaarrttzz  UUnniivveerrssiitteeiitt  LLeeiiddeenn,,  MMaarrttiijjnn  vvaann  GGeellddeerr  SStteerrrreewwaacchhtt  LLeeiiddeenn,,  LLuukkaasszz  TTyycchhoonniieecc  EEuurrooppeeaann  SSoouutthheerrnn  OObbsseerrvvaattoorryy,,  MMiicchhaaeell  RReesssslleerr  JJeett
PPrrooppuullssiioonn  LLaabboorraattoorryy

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess

IIDD:: 0011996633
UUDDFF  mmeeddiiuumm  bbaanndd  ssuurrvveeyy::  UUssiinngg  HH--aallpphhaa  eemmiissssiioonn  ttoo  rreeccoonnssttrruucctt  LLyy--aallpphhaa  eessccaappee  dduurriinngg  tthhee  EEppoocchh  ooff  RReeiioonniizzaattiioonn

CChhrriissttiinnaa WWiilllliiaammss

UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa

TThhee ddrriivveerr aanndd ttiimmeelliinnee ooff tthhee rreeiioonniizzaattiioonn ooff hhyyddrrooggeenn iinn tthhee eeaarrllyy UUnniivveerrssee rreemmaaiinnss aa mmaajjoorr uunncceerrttaaiinnttyy iinn ggaallaaxxyy ffoorrmmaattiioonn.. AAss rreeddsshhiifftt iinnccrreeaasseess,, oonnee ooff tthhee pprriimmaarryy
oobbsseerrvvaattiioonnaall ttrraacceerrss ooff iioonniizziinngg pphhoottoonnss,, LLyymmaann--aallpphhaa ((LLyyaa)),, iiss aatttteennuuaatteedd bbyy tthhee iinnccrreeaassiinnggllyy nneeuuttrraall iinntteerrggaallaaccttiicc mmeeddiiuumm.. IInn oorrddeerr ttoo cciirrccuummvveenntt tthhiiss aanndd uunnddeerrssttaanndd
tthhee pprroodduuccttiioonn aanndd eessccaappee ooff iioonniizziinngg pphhoottoonnss aatt tthhee hhiigghheesstt rreeddsshhiiffttss,, wwee pprrooppoossee aa nnoovveell aanndd eefffificciieenntt JJWWSSTT iimmaaggiinngg ssuurrvveeyy iinn tthhee UUDDFF ttoo ttaarrggeett HH--aallpphhaa ((HHaa)) aanndd tthhee
UUVV ccoonnttiinnuuuumm aatt zz==55..44--66..66 ((tthhee ttaaiill eenndd ooff rreeiioonniizzaattiioonn eeppoocchh)).. TThheessee mmeeddiiuumm--bbaanndd oobbsseerrvvaattiioonnss ((NNIIRRCCaamm FF118822MM,, FF221100MM,, FF443300MM,, FF446600MM,, FF448800MM;; aanndd NNIIRRIISSSS FF443300MM &&
FF448800MM iinn ppaarraalllleell)) bbuuiilldd oonn tthhee ddeeeeppeesstt HHSSTT aanndd MMUUSSEE ddaattaa ppuubblliiccllyy aavvaaiillaabbllee aannyywwhheerree.. TThhee eexxiissttiinngg ddaattaa pprroovviiddee LLyyaa aanndd ssoommee UUVV iinnffoorrmmaattiioonn aatt hhiigghh ssppaattiiaall
rreessoolluuttiioonn,, bbuutt llaacckk tthhee ccrriittiiccaall ccoonnssttrraaiinnttss oonn tthhee iinnttrriinnssiicc iioonniizziinngg pphhoottoonn pprroodduuccttiioonn aanndd dduusstt ggeeoommeettrryy wwiitthhiinn ssuucchh ggaallaaxxiieess.. OOuurr jjooiinntt LLyyaa--UUVV--HHaa aannaallyyssiiss wwiillll pprroovviiddee
tthhiiss iinnffoorrmmaattiioonn oonn gglloobbaall aanndd ssppaattiiaallllyy rreessoollvveedd ((kkppcc)) ssccaalleess ffoorr tthhee fifirrsstt ttiimmee iinn iinnddiivviidduuaall,, nnoorrmmaall ssttaarr ffoorrmmiinngg ggaallaaxxiieess dduurriinngg rreeiioonniizzaattiioonn.. TThhiiss pprrooggrraamm eennaabblleess tthhee
fifirrsstt uunnbbiiaasseedd aaccccoouunnttiinngg ooff tthhee iioonniizziinngg pphhoottoonn pprroodduuccttiioonn bbuuddggeett vviiaa HHaa,, ppiinnppooiinnttiinngg wwhheerree LLyyaa iiss iinniittiiaallllyy ccrreeaatteedd,, aanndd rreessoollvviinngg tthhee uunncceerrttaaiinnttiieess iinn ccuurrrreenntt ddaattaa ffrroomm
ggaallaaxxyy oorriieennttaattiioonn aanndd dduusstt ggeeoommeettrryy.. TThhee pprrooppoosseedd ddaattaa aallssoo eennaabbllee mmuullttiippllee aaddddiittiioonnaall sscciieennccee oobbjjeeccttiivveess,, iinncclluuddiinngg tthhee ddiissccoovveerryy ooff [[OOIIIIII]]++HH--bbeettaa eemmiitttteerrss aatt zz==77..66
--99..33.. TThheessee ddaattaa wwiillll bbee ppuubblliicc iimmmmeeddiiaatteellyy,, eennaabblliinngg nnuummeerroouuss rraappiidd ffoollllooww--uupp ssttuuddiieess wwiitthh JJWWSSTT,, aanndd wwiillll eennhhaannccee tthhee lleeggaaccyy vvaalluuee ooff ppaasstt aanndd ffuuttuurree ssuurrvveeyyss iinn tthhiiss
ppooppuullaarr  fifieelldd..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

MMiicchhaaeell  MMaasseeddaa  UUnniivveerrssiitteeiitt  LLeeiiddeenn,,  SSaannddrroo  TTaacccchheellllaa  SSmmiitthhssoonniiaann  IInnssttiittuuttiioonn  AAssttrroopphhyyssiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy,,  SSttaacceeyy  AAllbbeerrttss  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,  RRaacchhaannaa  BBhhaattaawwddeekkaarr  EEuurrooppeeaann  SSppaaccee
AAggeennccyy  --  EESSTTEECC,,  AAnnddrreeww  BBuunnkkeerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  OOxxffoorrdd,,  SStteepphhaannee  CChhaarrlloott  CCNNRRSS,,  IInnssttiittuutt  dd''AAssttrroopphhyyssiiqquuee  ddee  PPaarriiss,,  JJaaccooppoo  CChheevvaallllaarrdd  CCNNRRSS,,  IInnssttiittuutt  dd''AAssttrroopphhyyssiiqquuee  ddee  PPaarriiss,,  EEmmmmaa  CCuurrttiiss--
LLaakkee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaammbbrriiddggee,,  AAnnnnaa  ddee  GGrraaaaffff  UUnniivveerrssiitteeiitt  LLeeiiddeenn,,  EEiiiicchhii  EEggaammii  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,  DDaanniieell  EEiisseennsstteeiinn  HHaarrvvaarrdd  UUnniivveerrssiittyy,,  MMaarriijjnn  FFrraannxx  UUnniivveerrssiitteeiitt  LLeeiiddeenn,,  KKeevviinn  HHaaiinnlliinnee
UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,  BBeennjjaammiinn  JJoohhnnssoonn  HHaarrvvaarrdd  UUnniivveerrssiittyy,,  RRoobbeerrttoo  MMaaiioolliinnoo  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaammbbrriiddggee,,  EErriiccaa  NNeellssoonn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCoolloorraaddoo  aatt  BBoouullddeerr,,  MMaarrcciiaa  RRiieekkee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,
BBrraanntt  RRoobbeerrttssoonn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  CCrruuzz,,  IIrreennee  SShhiivvaaeeii  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,  RReennsskkee  SSmmiitt  LLiivveerrppooooll  JJoohhnn  MMoooorreess  UUnniivveerrssiittyy,,  DDaanniieell  SSttaarrkk  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,  HHaannnnaahh  UUeebblleerr
MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  eexxttrraatteerrrreessttrriisscchhee  PPhhyyssiikk,,  CChhrriissttoopphheerr  WWiillllmmeerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,  CChhrriiss  WWiillllootttt  DDoommiinniioonn  AAssttrroopphhyyssiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy
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IIDD:: 0011996644
TThhee  rroollee  ooff  rraaddiioo  AAGGNN  ffeeeeddbbaacckk  iinn  mmaassssiivvee  ggaallaaxxiieess  aatt  zz  ==  44  --  66

RRooddeerriikk OOvveerrzziieerr

OObbsseerrvvaattoorriioo  NNaacciioonnaall

TThhee eevvoolluuttiioonn iinn tthhee mmaassss aaccccrreettiioonn rraattee aanndd ddeennssiittyy ooff ssuuppeerrmmaassssiivvee bbllaacckk hhoolleess ((SSMMBBHHss)) sshhoowwss tthhaatt tthhee SSMMBBHHss iinn ttooddaayy''ss mmoosstt mmaassssiivvee ggaallaaxxiieess ffoorrmmeedd iinn aa rreellaattiivveellyy
sshhoorrtt ttiimmee aafftteerr tthhee BBiigg BBaanngg.. TThhiiss bbiiaasseedd ggrroowwtthh ooff mmaassssiivvee ggaallaaxxiieess aanndd SSMMBBHHss rreeqquuiirreess rraappiidd aaccccrreettiioonn iinn tthhee eeaarrllyy UUnniivveerrssee,, ccoouupplleedd wwiitthh aa ssttrroonngg iinnflfluueennccee ooff SSMMBBHH
aaccttiivviittyy oonn tthhee hhoossttss tthhrroouugghh ppoowweerrffuull rraaddiioo jjeettss aanndd rraaddiiaattiioonn--ddrriivveenn wwiinnddss.. LLuummiinnoouuss rraaddiioo ggaallaaxxiieess ooffffeerr iiddeeaall llaabboorraattoorriieess ffoorr ssttuuddyyiinngg bbootthh mmooddeess ooff AAGGNN ‘‘ffeeeeddbbaacckk’’
aanndd wwhheerree tthhee AAGGNN ddooeess nnoott oouuttsshhiinnee iittss hhoosstt ggaallaaxxyy ((uunnlliikkee ffoorr qquuaassaarrss)).. WWiitthh tthhee NNIIRRSSppeecc//IIFFUU iitt iiss nnooww ppoossssiibbllee ffoorr tthhee fifirrsstt ttiimmee ttoo ssppaattiiaallllyy rreessoollvvee tthhee iimmppaacctt ooff
AAGGNN  rraaddiioo  jjeettss  oonn  tthheeiirr  hhoosstt  ggaallaaxxiieess  iinn  tthhee  rreesstt--ffrraammee  ooppttiiccaall  aatt  zz  >>  44..

WWee wwiillll ttaarrggeett tthhee rreesstt--ffrraammee ooppttiiccaall eemmiissssiioonn ooff ttwwoo ooff tthhee mmoosstt ddiissttaanntt,, pprroottoottyyppiiccaall rraaddiioo ggaallaaxxiieess,, TTNN JJ11333388-- 11994422 ((zz==44..1111)) aanndd TTGGSSSS JJ11553300++11004499 ((zz==55..7722)).. WWee
wwiillll ssppaattiiaallllyy rreessoollvvee tthhee iioonniizzaattiioonn ssttaattee,, kkiinneemmaattiiccss aanndd mmeettaalllliicciittyy ooff tthhee ggaass ttoo ccoonnssttrraaiinn hhooww AAGGNN wwiitthh llaarrggee--ssccaallee rraaddiioo jjeettss iinnjjeecctt eenneerrggyy aanndd mmooddiiffyy ssttaarr--ffoorrmmaattiioonn iinn
tthhee pprreesseennccee ooff iinnffaallll aanndd AAGGNN-- aanndd ssttaarrbbuurrsstt--ddrriivveenn wwiinnddss.. TThhee ddaattaa wwiillll aallssoo ccoonnssttrraaiinn tthhee sstteellllaarr ppooppuullaattiioonnss,, ddeelliinneeaattee tthhee hhoosstt ggaallaaxxyy mmoorrpphhoollooggiieess,, aanndd ddeetteecctt bbrrooaadd
eemmiissssiioonn lliinneess iinn ssccaatttteerreedd lliigghhtt ttoo ddeerriivvee bbllaacckk hhoollee mmaasssseess.. BBootthh oobbjjeeccttss wwiillll bbee oobbsseerrvveedd wwiitthh NNIIRRCCaamm iinn GGTTOO ttoo ssttuuddyy tthheeiirr llaarrggeerr MMppcc--ssccaallee eennvviirroonnmmeennttss.. TTooggeetthheerr
tthheessee pprrooggrraammss wwiillll aallllooww uuss ttoo ddeerriivvee aa ccoommpplleettee ppiiccttuurree ooff tthhee eevvoolluuttiioonn ooff ssoommee ooff tthhee mmoosstt mmaassssiivvee aanndd ppoowweerrffuull rraaddiioo AAGGNN kknnoowwnn iinn tthhee eeaarrllyy uunniivveerrssee,, ffrroomm tthheeiirr
eenneerrggeettiicc  ccoorreess  ttoo  tthheeiirr  wwiiddeerr  ccoossmmiicc  eennvviirroonnmmeennttss..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

CCaattaarriinnaa  AAyyddaarr  UUnniivveerrssiiddaaddee  ddee  SSaaoo  PPaauulloo,,  PPhhiilliipp  BBeesstt  RRooyyaall  OObbsseerrvvaattoorryy  EEddiinnbbuurrgghh,,  SSaarraahh  BBoossmmaann  MMaaxx  PPllaanncckk  IInnssttiittuuttee  ffoorr  AAssttrroonnoommyy,,  KKeennnneetthh  DDuunnccaann  UUnniivveerrssiittyy  ooff  EEddiinnbbuurrgghh,,  IInnssttiittuuttee
ffoorr  AAssttrroonnoommyy,,  KKrriisszzttiinnaa  GGaabbaannyyii  EEoottvvooss  LLoorraanndd  UUnniivveerrssiittyy,,  TTiimmootthhyy  HHeecckkmmaann  TThhee  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy,,  AAnnddrreeww  HHuummpphhrreeyy  IInnssttiittuuttee  ooff  AAssttrroopphhyyssiiccss  aanndd  SSppaaccee  SScciieenncceess  ((IIAA)),,  GGeeoorrggee
MMiilleeyy  UUnniivveerrssiitteeiitt  LLeeiiddeenn,,  MMaarriiaa  MMoonnttsseerrrraatt  VViillllaarr  MMaarrttiinn  CCeennttrroo  ddee  AAssttrroobbiioollooggiiaa  ((CCSSIICC//IINNTTAA))  IInnsstt..  NNaacc..  ddee  TTeecc..  AAeerroo..,,  SSaannddyy  MMoorraaiiss  UUnniivveerrssiiddaaddee  ddoo  PPoorrttoo,,  MMaassaaffuussaa  OOnnoouuee  MMaaxx  PPllaanncckk
IInnssttiittuuttee  ffoorr  AAssttrroonnoommyy,,  LLaauurraa  PPeenntteerriiccccii  IINNAAFF,,  OOsssseerrvvaattoorriioo  AAssttrroonnoommiiccoo  ddii  RRoommaa,,  VViiccttoorriiaa  RReeyynnaallddii  UUnniivveerrssiiddaadd  NNaacciioonnaall  ddee  LLaa  PPllaattaa  ((UUNNLLPP)),,  HHuuuubb  RRoottttggeerriinngg  SStteerrrreewwaacchhtt  LLeeiiddeenn,,  AAaayyuusshh
SSaaxxeennaa  UUnniivveerrssiittyy  CCoolllleeggee  LLoonnddoonn,,  BBrraamm  VVeenneemmaannss  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroonnoommiiee,,  HHeeiiddeellbbeerrgg
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SSuuppeerrmmaassssiivvee  BBllaacckk  HHoolleess  aanndd  AAGGNN

IIDD:: 0011996677
AA  CCoommpplleettee  CCeennssuuss  ooff  SSuuppeerrmmaassssiivvee  BBllaacckk  HHoolleess  aanndd  HHoosstt  GGaallaaxxiieess  aatt  zz==66

MMaassaaffuussaa OOnnoouuee

MMaaxx  PPllaanncckk  IInnssttiittuuttee  ffoorr  AAssttrroonnoommyy

WWee pprrooppoossee NNIIRRSSppeecc FFiixxeedd--SSlliitt ++ NNIIRRCCaamm bbrrooaadd--bbaanndd oobbsseerrvvaattiioonnss ooff 1122 ooff tthhee lloowweesstt--lluummiinnoossiittyy qquuaassaarrss kknnoowwnn aatt zz==66 ttoo oobbttaaiinn tthhee fifirrsstt ffuullll cceennssuuss ooff tthhee bbllaacckk hhoolleess
aanndd hhoosstt ggaallaaxxiieess ooff tthhee eeaarrlliieesstt qquuaassaarrss.. WWee wwiillll ddeerriivvee tthhee wweellll--ccaalliibbrraatteedd HHbbeettaa--bbaasseedd mmaasssseess ((MM__BBHH)) ooff ssuuppeerrmmaassssiivvee bbllaacckk hhoolleess ((SSMMBBHHss)) wwiitthh NNIIRRSSppeecc''ss GG339955MM
ggrriissmm,, ffrroomm wwhhiicchh wwee cchhaarraacctteerriizzee tthhee ddiissttrriibbuuttiioonn ffuunnccttiioonnss ooff MM__BBHH aanndd EEddddiinnggttoonn rraattiiooss,, eelliimmiinnaattiinngg sseevveerree pprreevviioouuss sseelleeccttiioonn bbiiaasseess dduuee ttoo tthhee lliimmiittaattiioonn ooff ggrroouunndd--
bbaasseedd NNIIRR ssppeeccttrroossccooppyy.. WWee wwiillll mmeeaassuurree tthheeiirr hhoosstt sstteellllaarr mmaasssseess wwiitthh NNIIRRCCaamm''ss FF115500WW aanndd FF335566WW fifilltteerrss ttoo ccaallccuullaattee tthhee SSMMBBHH--ttoo--sstteellllaarr mmaassss rraattiiooss,, ffrroomm wwhhiicchh wwee
iinnvveessttiiggaattee tthhee oorriiggiinn ooff tthhee ttiigghhtt ccoorrrreellaattiioonn bbeettwweeeenn MM__BBHH aanndd hhoosstt bbuullggee mmaassss oobbsseerrvveedd iinn tthhee pprreesseenntt--ddaayy uunniivveerrssee.. OOuurr ssaammppllee ssiizzee wwiillll aallllooww uuss ttoo ssttrriinnggeennttllyy
ddeetteerrmmiinnee wwhheetthheerr SSMMBBHHss hhaavvee ggrroowwnn iinn ppaarraalllleell wwiitthh tthheeiirr hhoossttss ((aass ssuuggggeesstteedd bbyy rreecceenntt AALLMMAA oobbsseerrvvaattiioonnss)),, oorr iiff oonnee eevvoollvveess ffaasstteerr tthhaann tthhee ootthheerr.. OOuurr ssaammppllee iiss tthhee
lleeaasstt  bbiiaasseedd  ooff  aallll  hhiigghh--zz  qquuaassaarr  ssaammpplleess,,  aalllloowwiinngg  uuss  ttoo  ddeerriivvee  aa  ccoommpprreehheennssiivvee  ppiiccttuurree  ooff  tthhee  SSMMBBHHss  aanndd  tthheeiirr  hhoosstt  ggaallaaxxiieess  wwiitthhiinn  tthhee  fifirrsstt  bbiilllliioonn  yyeeaarrss  ooff  tthhee  uunniivveerrssee..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

YYoosshhiikkii  MMaattssuuookkaa  EEhhiimmee  UUnniivveerrssiittyy,,  TTaakkuummaa  IIzzuummii  NNaattiioonnaall  AAssttrroonnoommiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy  ooff  JJaappaann  ((NNAAOOJJ)),,  JJoohhnn  SSiillvveerrmmaann  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTookkyyoo,,  XXuuhheenngg  DDiinngg  IInnssttiittuuttee  ffoorr  PPhhyyssiiccss  aanndd
MMaatthheemmaattiiccss  ooff  tthhee  UUnniivveerrssee,,  MMiicchhaaeell  SSttrraauussss  PPrriinncceettoonn  UUnniivveerrssiittyy,,  NNoobbuunnaarrii  KKaasshhiikkaawwaa  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTookkyyoo,,  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  AAssttrroonnoommyy,,  TToohhrruu  NNaaggaaoo  EEhhiimmee  UUnniivveerrssiittyy,,  MMaassaayyuukkii  AAkkiiyyaammaa
TToohhookkuu  UUnniivveerrssiittyy,,  AAssttrroonnoommiiccaall  IInnssttiittuuttee,,  MMaassaattoosshhii  IImmaanniisshhii  NNaattiioonnaall  AAssttrroonnoommiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy  ooff  JJaappaann  ((NNAAOOJJ)),,  MMeellaanniiee  HHaabboouuzziitt  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroonnoommiiee,,  HHeeiiddeellbbeerrgg,,  MMaarrttaa
VVoolloonntteerrii  CCNNRRSS,,  IInnssttiittuutt  dd''AAssttrroopphhyyssiiqquuee  ddee  PPaarriiss,,  AAnnnnaa--CChhrriissttiinnaa  EEiilleerrss  MMaassssaacchhuusseettttss  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  JJaann--TToorrggee  SScchhiinnddlleerr  MMaaxx  PPllaanncckk  IInnssttiittuuttee  ffoorr  AAssttrroonnoommyy,,  RRooddeerriikk  OOvveerrzziieerr
OObbsseerrvvaattoorriioo  NNaacciioonnaall,,  AAlleessssaannddrroo  LLuuppii  UUnniivveerrssiittaa  ddeeggllii  SSttuuddii  ddii  MMiillaannoo--BBiiccooccccaa,,  ZZoollttaann  HHaaiimmaann  CCoolluummbbiiaa  UUnniivveerrssiittyy  iinn  tthhee  CCiittyy  ooff  NNeeww  YYoorrkk,,  SSaarraahh  BBoossmmaann  MMaaxx  PPllaanncckk  IInnssttiittuuttee  ffoorr
AAssttrroonnoommyy,,  VViiccttoorr  MMaarriiaann  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroonnoommiiee,,  HHeeiiddeellbbeerrgg,,  BBeennnnyy  TTrraakkhhtteennbbrroott  TTeell  AAvviivv  UUnniivveerrssiittyy,,  RReebbeekkkkaa  BBiieerrii  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroopphhyyssiikk,,  MMaaxxiimmee  TTrreebbiittsscchh  MMaaxx
PPllaanncckk  IInnssttiittuuttee  ffoorr  AAssttrroonnoommyy,,  MMaallttee  SScchhrraammmm  NNaattiioonnaall  AAssttrroonnoommiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy  ooff  JJaappaann  ((NNAAOOJJ)),,  KKaazzuuhhiirroo  SShhiimmaassaakkuu  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTookkyyoo,,  GGrraadduuaattee  SScchhooooll  ooff  SScciieennccee,,  SSeeiijjii  FFuujjiimmoottoo
CCoossmmiicc  DDaawwnn  CCeenntteerr,,  NNiieellss  BBoohhrr  IInnssttiittuuttee,,  IIrrhhaamm  AAnnddiikkaa  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroonnoommiiee,,  HHeeiiddeellbbeerrgg,,  FFeeiiggee  WWaanngg  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,  JJiinnyyii  YYaanngg  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,  JJiiaannwweeii  LLyyuu
UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,  MMaarriiaannnnee  VVeesstteerrggaaaarrdd  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCooppeennhhaaggeenn,,  NNiieellss  BBoohhrr  IInnssttiittuuttee,,  KKoohheeii  IInnaayyoosshhii  PPeekkiinngg  UUnniivveerrssiittyy,,  HHiiddeekkii  UUmmeehhaattaa  RRIIKKEENN  WWaakkoo  IInnssttiittuuttee,,  SShhuunnssuukkee  BBaabbaa  NNaattiioonnaall
AAssttrroonnoommiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy  ooff  JJaappaann  ((NNAAOOJJ)),,  CChhiieenn--HHssiiuu  LLeeee  NNSSFF''ss  NNOOIIRRLLaabb,,  KKeennttaarroo  AAookkii  NNaattiioonnaall  AAssttrroonnoommiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy  ooff  JJaappaann  ((NNAAOOJJ)),,  TToosshhiihhiirroo  KKaawwaagguucchhii  OOnnoommiicchhii  CCiittyy
UUnniivveerrssiittyy,,  BBrraamm  VVeenneemmaannss  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroonnoommiiee,,  HHeeiiddeellbbeerrgg,,  FFaabbiiaann  WWaalltteerr  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroonnoommiiee,,  HHeeiiddeellbbeerrgg,,  wwaannqqiiuu  hhee  NNaattiioonnaall  AAssttrroonnoommiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy  ooff
JJaappaann  ((NNAAOOJJ)),,  KKnnuudd  JJaahhnnkkee  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroonnoommiiee,,  HHeeiiddeellbbeerrgg,,  KKoottaarroo  KKoohhnnoo  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTookkyyoo,,  IInnssttiittuuttee  ooff  AAssttrroonnoommyy,,  SSaattoosshhii  KKiikkuuttaa  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTssuukkuubbaa
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SSuuppeerrmmaassssiivvee  BBllaacckk  HHoolleess  aanndd  AAGGNN

IIDD:: 0011997700
ZZoooommiinngg  iinnttoo  tthhee  mmoonnsstteerr''ss  mmoouutthh::  ttrraacciinngg  ffeeeeddbbaacckk  ffrroomm  tthheeiirr  hhoossttss  ttoo  cciirrccuummggaallaaccttiicc  mmeeddiiuumm  iinn  zz==33..55  rraaddiioo--lloouudd  AAGGNN

WWuujjii WWaanngg

AARRII  HHeeiiddeellbbeerrgg  UUnniivveerrssiittyy

AAccttiivveellyy aaccccrreettiinngg ssuuppeerrmmaassssiivvee bbllaacckk hhoolleess ((AAGGNN)) ccaann hhaavvee ssiiggnniifificcaanntt iimmppaacctt oonn tthhee eevvoolluuttiioonn ooff tthheeiirr hhoosstt ggaallaaxxiieess tthhrroouugghh ffeeeeddbbaacckk iinn tthhee ffoorrmm ooff ggaass wwiinnddss aanndd
rraaddiioo jjeettss wwhhiicchh ccaann bbee sseeeenn oonn kkppcc ssccaallee,, eennccoommppaassssiinngg tthhee eennttiirree ggaallaaxxyy.. WWee pprrooppoossee hheerree ttoo ddeetteerrmmiinnee tthhee iimmppaacctt ooff ppoowweerrffuull AAGGNN oonn tthheeiirr hhoosstt ggaallaaxxiieess aatt CCoossmmiicc
NNoooonn wwhheerree tthhee ccoo--mmoovviinngg ddeennssiittyy ooff lluummiinnoouuss AAGGNN iiss aatt iittss ppeeaakk.. OOuurr ssaammppllee ccoonnssiissttss ooff hhiigghh--rreeddsshhiifftt rraaddiioo ggaallaaxxiieess ((HHzzRRGGss)),, tthhee oonnllyy AAGGNN ppooppuullaattiioonn,, iinn wwhhiicchh qquuaassaarr--
mmooddee ffeeeeddbbaacckk,, rraaddiioo--mmooddee ffeeeeddbbaacckk aanndd tthhee hhoosstt ggaallaaxxiieess ccaann bbee cchhaarraacctteerriisseedd ssiimmuullttaanneeoouussllyy.. WWee wwiillll uussee tthhee JJWWSSTT ttoo ''zzoooomm iinnttoo'' ssoommee ooff tthhee mmoosstt mmaassssiivvee aanndd
aaccttiivvee ggaallaaxxiieess aatt tthhee oonnsseett ooff tthhee ppeeaakk ooff ssttaarr--ffoorrmmaattiioonn aanndd AAGGNN aaccttiivviittyy ttoo aaddddrreessss tthhee lloonngg--ssttaannddiinngg qquueessttiioonn oonn hhooww eexxaaccttllyy AAGGNN--ddrriivveenn oouuttflfloowwss pprrooppaaggaattee iinnttoo
tthhee hhoosstt ggaallaaxxyy aanndd hhooww ssmmaallll--ssccaallee pphheennoommeennaa cclloossee ttoo tthhee cceennttrraall eennggiinnee rreeflfleecctt oonn tthhee llaarrggee--ssccaallee jjeett aanndd ggaass cchhaarraacctteerriissttiiccss.. TThhee ddiiffffrraaccttiioonn--lliimmiitteedd rreessoolluuttiioonn ooff
JJWWSSTT aanndd ttwwoo--ddiimmeennssiioonnaall ccoovveerraaggee wwiitthh NNIIRRSSppeecc IIFFUU wwiillll pprroovviiddee aa 1100--ffoolldd iimmpprroovveemmeenntt iinn rreessoolluuttiioonn oovveerr eexxiissttiinngg oobbsseerrvvaattiioonnss aanndd wwiillll aallllooww uuss ttoo mmaapp tthhee sstteellllaarr,,
ggaass,, aanndd eexxcciittaattiioonn ccoommppoonneennttss ooff ddiissttaanntt HHzzRRGGss aallll aatt oonnccee ffoorr tthhee fifirrsstt ttiimmee.. IItt iiss ccrriittiiccaallllyy iimmppoorrttaanntt ttoo ccoommppaarree llooccaall AAGGNN wwiitthh wwhhaatt hhaappppeennss nneeaarr tthhee ssttaarrtt ooff tthhee
ppeeaakk ooff tthhee ccoossmmiicc ssttaarr ffoorrmmaattiioonn rraattee ddeennssiittyy aatt ccoommppaarraabbllee ssuubb--kkppcc ssccaallee rreessoolluuttiioonn,, aanndd wwiitthh eexxaaccttllyy tthhee ssaammee ddiiaaggnnoossttiiccss.. OOuurr ssaammppllee aatt tthhee ““sswweeeett ssppoott”” rreeddsshhiifftt
~~33..55 iiss uunniiqquueellyy ssuuiitteedd ttoo ddoo tthhiiss,, ccoovveerriinngg tthhee ccrriittiiccaall wwaavveelleennggtthh rreeggiimmee bbeettwweeeenn [[OOIIII]] aanndd HH--aallpphhaa eevveenn iinncclluuddiinngg [[SSIIII]] iinn jjuusstt oonnee ssppeeccttrraall sseettttiinngg wwiitthh tthhee NNIIRRSSppeecc
GG223355HH//FF117700LLPP..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

DDoommiinniikkaa  WWyylleezzaalleekk  ZZeennttrruumm  ffuurr  AAssttrroonnoommiiee  --  UUnniivveerrssiittaatt  HHeeiiddeellbbeerrgg,,  CCaarrllooss  DDee  BBrreeuucckk  EEuurrooppeeaann  SSoouutthheerrnn  OObbsseerrvvaattoorryy  --  GGeerrmmaannyy,,  JJooeell  VVeerrnneett  EEuurrooppeeaann  SSoouutthheerrnn  OObbsseerrvvaattoorryy  --  GGeerrmmaannyy,,
NNiiccoollee  NNeessvvaaddbbaa  OObbsseerrvvaattooiirree  ddee  llaa  CCoottee  dd''AAzzuurr,,  MMaatttthheeww  LLeehhnneerrtt  CCNNRRSS,,  IInnssttiittuutt  dd''AAssttrroopphhyyssiiqquuee  ddee  PPaarriiss,,  DDaavviidd  RRuuppkkee  RRhhooddeess  CCoolllleeggee,,  DDaanniieell  SStteerrnn  JJeett  PPrrooppuullssiioonn  LLaabboorraattoorryy,,  NNaaddiiaa
ZZaakkaammsskkaa  TThhee  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy,,  AAnnddrreeyy  VVaayynneerr  TThhee  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss

111100 33//1199//22002211



JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: AARR
EExxooppllaanneettss  aanndd  EExxooppllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 0011997777

GGlloowwss  iinn  tthhee  DDaarrkk::  NNeeww  MMooddeellss  ffoorr  tthhee  AAttmmoosspphheerriicc  SSttrruuccttuurree  aanndd  EEvvoolluuttiioonn  ooff  HHiigghh  MMeettaalllliicciittyy  aanndd  LLooww  MMaassss  GGiiaanntt  PPllaanneettss

MMaarrkk MMaarrlleeyy

NNAASSAA  AAmmeess  RReesseeaarrcchh  CCeenntteerr

JJWWSSTT iiss eexxppeecctteedd ttoo ddiissccoovveerr aa hhoosstt ooff yyoouunngg,, sseellff--lluummiinnoouuss,, llooww mmaassss ggiiaannttss ppllaanneettss iinn tthhee ccoommiinngg yyeeaarrss.. TThhee tteelleessccooppee wwiillll bbee ccaappaabbllee ooff ddeetteeccttiinngg ppllaanneettss
ccoommppaarraabbllee ttoo oouurr oowwnn UUrraannuuss aanndd NNeeppttuunnee wwhheenn tthheeyy wweerree yyoouunngg aanndd gglloowwiinngg bbrriigghhttllyy iinn tthhee tthheerrmmaall iinnffrraarreedd.. TThhee aattmmoosspphheerriicc ssttrruuccttuurree aanndd eevvoolluuttiioonn mmooddeellss tthhaatt aarree
nneeeeddeedd ttoo iinntteerrpprreett tthheessee ppllaanneettss aanndd ppllaaccee tthheemm iinn ccoonntteexxtt,, hhoowweevveerr,, ddoo nnoott ccuurrrreennttllyy eexxiisstt oorr aarree nnoott aaddeeqquuaattee ffoorr tthhee jjoobb ooff cchhaarraacctteerriizziinngg tthheessee eexxppeecctteedd
ddiissccoovveerriieess.. WWee pprrooppoossee ttoo ddeevveelloopp ggrriiddss ooff eexxooppllaanneett aattmmoosspphheerriicc ssttrruuccttuurree,, ssppeeccttrraa,, aanndd eevvoolluuttiioonn mmooddeellss ttoo lloowweerr mmaasssseess aanndd hhiigghheerr mmeettaalllliicciittiieess tthhaann hhaavvee yyeett bbeeeenn
ccoommppuutteedd.. SSuucchh mmooddeellss wwiillll ffaacciilliittaattee tthhee ppllaannnniinngg aanndd iinntteerrpprreettaattiioonn ooff ffuuttuurree oobbsseerrvvaattiioonnss ooff ccooooll,, llooww mmaassss ddiirreeccttllyy iimmaaggeedd ppllaanneettss bbyy JJWWSSTT.. WWee wwiillll ddeelliivveerr oouurr ggrriiddss
aanndd  tthhee  iinnffrraassttrruuccttuurree  nneeeeddeedd  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  aanndd  mmaanniippuullaattee  tthheemm  ttoo  tthhee  ccoommmmuunniittyy  aass  aa  rreessoouurrccee  ttoo  ssuuppppoorrtt  tthhee  ssttuuddyy  ooff  yyoouunngg  ggiiaanntt  ppllaanneettss  iinnttoo  tthhee  ffuuttuurree..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

CCaarroolliinnee  MMoorrlleeyy  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  aatt  AAuussttiinn,,  RRooxxaannaa  LLuuppuu  BBaayy  AArreeaa  EEnnvviirroonnmmeennttaall  RReesseeaarrcchh  IInnssttiittuuttee,,  NNaattaasshhaa  BBaattaallhhaa  NNAASSAA  AAmmeess  RReesseeaarrcchh  CCeenntteerr,,  JJoonnaatthhaann  FFoorrttnneeyy  UUnniivveerrssiittyy  ooff
CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  CCrruuzz

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss  aanndd  SStteellllaarr  TTyyppeess

IIDD:: 0011997799
TThhee  ffaaiinntteesstt  aanndd  ccoooolleesstt  ssttaarrss  iinn  tthhee  ttwwoo  cclloosseesstt  gglloobbuullaarrss

LLuuiiggii BBeeddiinn

OOsssseerrvvaattoorriioo  AAssttrroonnoommiiccoo  ddii  PPaaddoovvaa

GGlloobbuullaarr cclluusstteerrss ((GGCCss)) aarree tthhee oollddeesstt oobbjjeeccttss iinn tthhee UUnniivveerrssee ffoorr wwhhiicchh aaccccuurraattee aaggeess ccaann bbee ddeetteerrmmiinneedd.. TThheeyy aarree iiddeeaall llaabboorraattoorriieess bbeeccaauussee,, ttoo fifirrsstt aapppprrooxxiimmaattiioonn,,
tthheeyy ccoonnssiisstt ooff ssttaarrss ooff tthhee ssaammee aaggee,, ddiissttaannccee,, aanndd cchheemmiiccaall ccoommppoossiittiioonn.. SStteellllaarr ccoolloorr--mmaaggnniittuuddee ddiiaaggrraammss ((CCMMDDss)) ooff GGCCss aarree iimmppoorrttaanntt ttoooollss ffoorr sstteellllaarr aassttrroopphhyyssiiccss
aanndd  ddyynnaammiiccss..

WWee pprrooppoossee ttoo uussee JJWWSSTT iinn ddiirreecctt--iimmaaggiinngg mmooddee wwiitthh NNIIRRCCaamm aanndd NNIIRRIISSSS ttoo oobbttaaiinn hhiigghh--pprreecciissiioonn pphhoottoommeettrryy aanndd aassttrroommeettrryy ooff tthhee ffaaiinntteesstt oobbjjeeccttss iinn tthhee ttwwoo cclloosseesstt
GGCCss::  MM44  aanndd  NNGGCC66339977..  OOuurr  pprrooggrraamm  iiss  ttwwoo--ffoolldd::

((11)) WWee iinntteenndd ttoo mmaapp tthhee ttrraannssiittiioonn iinn tthhee CCMMDD aanndd iinn tthhee lluummiinnoossiittyy ffuunnccttiioonn bbeettwweeeenn ssttaarrss ffuussiinngg HHyyddrrooggeenn aanndd nnoonn--ffuussiinngg bbrroowwnn ddwwaarrffss ((BBDDss)).. OObbsseerrvvaattiioonnss ooff GGCC
BBDDss  aarree  ccrruucciiaall  ffoorr  tteessttiinngg  aanndd  ccaalliibbrraattiinngg  mmeettaall--ppoooorr  mmooddeellss  ooff  BBDD  aattmmoosspphheerreess,,  ffoorrmmaattiioonn  aanndd  eevvoolluuttiioonn..

((22)) WWee wwiillll aallssoo bbee sseennssiittiivvee ttoo tthhee eennttiirree wwhhiittee ddwwaarrff ((WWDD)) ccoooolliinngg sseeqquueennccee iinn tthhee iinnffrraarreedd.. TThhiiss wwiillll eexxtteenndd eexxiissttiinngg HHSSTT pphhoottoommeettrryy,, aalllloowwiinngg uuss ttoo pprroobbee ffuunnddaammeennttaall
aassttrroopphhyyssiiccss  aanndd  sseeaarrcchh  ffoorr  eevviiddeennccee  iinn  tthhee  ccoolloouurrss  ooff  hhootttteerr  WWDDss  ffoorr  ((oorr  aaggaaiinnsstt))  tthhee  eexxiisstteennccee  ooff  aanncciieenntt  ppllaanneettaarryy  ssyysstteemmss  ffrroomm  tthhee  pprreesseennccee  ((oorr  nnoott))  ooff  IIRR  eexxcceesssseess..

UUnnddeerrssttaannddiinngg fifieelldd ccoonnttaammiinnaattiioonn iinn GGCC oobbsseerrvvaattiioonnss iiss ffuunnddaammeennttaall,, aanndd tthhee pprrooppoosseedd pprrooggrraamm wwiillll bbee uusseedd ttoo tteesstt JJWWSSTT’’ss aassttrroommeettrriicc ccaappaabbiilliittiieess bbyy ddeetteerrmmiinniinngg
pprrooppeerr--mmoottiioonn mmeemmbbeerrsshhiipp ooff ttaarrggeett ssoouurrcceess uussiinngg eexxiissttiinngg hhiigghh--rreessoolluuttiioonn HHSSTT iimmaaggeess tthhaatt jjuusstt rreeaacchh tthhee ssttaarr//BBDD lliimmiitt,, 1155 yyrrss aaggoo.. FFuuttuurree JJWWSSTT eeppoocchhss wwiillll aallllooww uuss ttoo
eexxtteenndd  pprrooppeerr--mmoottiioonn  mmeemmbbeerrsshhiipp  ttoo  ffaaiinntteerr  oobbjjeeccttss  aanndd  wweellll  iinnttoo  tthhee  BBDD  sseeqquueennccee..

FFiinnaallllyy,,  oouurr  rreedduucceedd  ddaattaa  aanndd  hhiigghh--aaccccuurraayy  aassttrroommeettrriicc  &&  pphhoottoommeettrriicc  ttoooollss  wwiillll  bbee  mmaaddee  ppuubblliiccllyy  aanndd  ttiimmeellyy  aavvaaiillaabbllee..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

MMaattttiiaa  LLiibbrraallaattoo  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  AAddaamm  BBuurrggaasssseerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaann  DDiieeggoo,,  DDaanniieell  AAppaaii  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,  JJaayy  AAnnddeerrssoonn  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,
PPiieerrrree  BBeerrggeerroonn  UUnniivveerrssiittee  ddee  MMoonnttrreeaall,,  MMaauurriizziioo  SSaallaarriiss  LLiivveerrppooooll  JJoohhnn  MMoooorreess  UUnniivveerrssiittyy,,  AAnnddrreeaa  BBeelllliinnii  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  AAnnddrreeaa  DDiieebbaallll  HHeellmmhhoollttzz  IInnssttiittuutt  ffuurr  SSttrraahhlleenn--
uunndd  KKeerrnnpphhyyssiikk,,  UUnnii  BBoonnnn,,  RRoommaann  GGeerraassiimmoovv  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaann  DDiieeggoo,,  DDoommeenniiccoo  NNaarrddiieelllloo  CCNNRRSS,,  LLaabboorraattooiirree  dd''AAssttrroopphhyyssiiqquuee  ddee  MMaarrsseeiillllee

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
EExxooppllaanneettss  aanndd  EExxooppllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 0011998811
TTeellll  MMee  HHooww  II’’mm  SSuuppppoosseedd  TToo  BBrreeaatthhee  WWiitthh  NNoo  AAiirr::  MMeeaassuurriinngg  tthhee  PPrreevvaalleennccee  aanndd  DDiivveerrssiittyy  ooff  MM--DDwwaarrff  PPllaanneett  AAttmmoosspphheerreess

KKeevviinn SStteevveennssoonn

TThhee  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy  AApppplliieedd  PPhhyyssiiccss  LLaabboorraattoorryy

OOnnee ooff JJWWSSTT''ss ffoouurr ppiillllaarrss ooff sscciieennccee ppooiinnttss ttoo fifinnddiinngg tthhee bbuuiillddiinngg bblloocckkss ooff lliiffee eellsseewwhheerree iinn tthhee uunniivveerrssee.. PPllaanneettss oorrbbiittiinngg MM--ddwwaarrff ssttaarrss rreepprreesseenntt oouurr bbeesstt ((aanndd oonnllyy))
ooppppoorrttuunniittyy ttoo mmeeaassuurree tthhee ssppeeccttrruumm ooff aa ppootteennttiiaallllyy--hhaabbiittaabbllee ppllaanneett iinn tthhee nneexxtt ddeeccaaddee.. TThhee qquueesstt ttoowwaarrddss hhaabbiittaabbiilliittyy bbeeggiinnss wwiitthh aa ssiimmppllee qquueessttiioonn:: DDooeess tthhiiss ppllaanneett
hhaavvee aann aattmmoosspphheerree?? WWhheetthheerr oorr nnoott tteerrrreessttrriiaall MM--ddwwaarrff ppllaanneettss ccaann rreettaaiinn tthheeiirr aattmmoosspphheerreess iiss aa hhoottllyy ddeebbaatteedd ttooppiicc aanndd oonnllyy aa llaarrggee oobbsseerrvvaattiioonnaall ccaammppaaiiggnn aaccqquuiirriinngg
eexxooppllaanneett ttrraannssmmiissssiioonn ssppeeccttrraa ccaann pprroovviiddee uunneeqquuiivvooccaall eevviiddeennccee ooff aattmmoosspphheerreess.. UUnnddeerrssttaannddiinngg wwhhiicchh MM--ddwwaarrff ppllaanneettss hhaavvee aattmmoosspphheerreess wwiillll ffooccuuss ffuuttuurree tthheeoorreettiiccaall
eeffffoorrttss aanndd ccoouulldd pprroovviiddee tthhee fifirrsstt eevviiddeennccee ooff aa ""ccoossmmiicc sshhoorreelliinnee"",, aa uunniivveerrssaall ddiivviissiioonn bbeettwweeeenn ppllaanneettss wwiitthh aanndd wwiitthhoouutt ssuubbssttaannttiiaall aattmmoosspphheerreess.. EEvveenn tthhee ppooppuullaattiioonn
ooff  ppllaanneettss  wwiitthh  tteennuuoouuss  aattmmoosspphheerreess  wwiillll  iinnffoorrmm  uuss  aabboouutt  aattmmoosspphheerriicc  eessccaappee  pprroocceesssseess..

IInn tthhiiss ssttuuddyy,,wwee wwiillll oobbttaaiinn ttrraannssmmiissssiioonn ssppeeccttrraa ooff nniinnee tteerrrreessttrriiaall ppllaanneettss oorrbbiittiinngg tthhee nneeaarreesstt MM ddwwaarrffss uussiinngg iinnssttrruummeenntt mmooddeess tthhaatt aarree sseennssiittiivvee ttoo CCOO22 aatt 44..33
mmiiccrroonnss aanndd CCHH44 aatt 33..33 mmiiccrroonnss,, tthhee ssttrroonnggeesstt ssuucchh ffeeaattuurreess iinn JJWWSSTT''ss wwaavveelleennggtthh rraannggee.. UUppoonn ssuucccceessssffuull ccoommpplleettiioonn ooff tthhiiss ccaammppaaiiggnn,, wwee wwiillll kknnooww wwhhiicchh ttrraannssiittiinngg
MM--ddwwaarrff ppllaanneettss wwiitthhiinn 1155 ppaarrsseeccss hhaavvee aattmmoosspphheerreess aanndd,, ooff tthhoossee tthhaatt ddoo,, tthhee ffuunnddaammeennttaall ddiivveerrssiittyy iinn tthheeiirr bbaassiicc aattmmoosspphheerriicc ccoommppoossiittiioonnss.. WWee wwiillll kknnooww hhooww tthhee
pprreesseennccee ooff aann aattmmoosspphheerree ccoorrrreellaatteess wwiitthh ppllaanneett iirrrraaddiiaattiioonn aanndd eessccaappee vveelloocciittyy,, aanndd hhooww tthhee eevvoolluuttiioonnaarryy hhiissttoorryy ooff MM ddwwaarrffss sshhaappeess tthhee aattmmoosspphheerreess ooff tthhee ppllaanneettss
tthhaatt  oorrbbiitt  tthheemm..  UUllttiimmaatteellyy,,  tthhiiss  ssttuuddyy  wwiillll  ggeenneerraattee  nneeww  ssppaarrkkss  ooff  lliiffee  iinn  MM--ddwwaarrff  ppllaanneett  rreesseeaarrcchh..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

JJaaccoobb  LLuussttiigg--YYaaeeggeerr  TThhee  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy  AApppplliieedd  PPhhyyssiiccss  LLaabboorraattoorryy,,  MMuunnaazzzzaa  AAllaamm  HHaarrvvaarrdd  UUnniivveerrssiittyy,,  NNaattaasshhaa  BBaattaallhhaa  NNAASSAA  AAmmeess  RReesseeaarrcchh  CCeenntteerr,,  MMeerrcceeddeess  LLooppeezz--MMoorraalleess
SSmmiitthhssoonniiaann  IInnssttiittuuttiioonn  AAssttrroopphhyyssiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy,,  JJoosshhuuaa  LLootthhrriinnggeerr  TThhee  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy,,  RRyyaann  MMaaccDDoonnaalldd  CCoorrnneellll  UUnniivveerrssiittyy,,  EErriinn  MMaayy  TThhee  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy  AApppplliieedd
PPhhyyssiiccss  LLaabboorraattoorryy,,  SSaarraahh  MMoorraann  TThhee  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy,,  SSaarraahh  PPeeaaccoocckk  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,  ZZaaffaarr  RRuussttaammkkuulloovv  TThhee  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy,,  DDaavviidd  SSiinngg  TThhee  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss
UUnniivveerrssiittyy,,  KKrriissttiinn  SSoottzzeenn  TThhee  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy  AApppplliieedd  PPhhyyssiiccss  LLaabboorraattoorryy,,  JJeeffff  VVaalleennttii  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  HHaannnnaahh  WWaakkeeffoorrdd  UUnniivveerrssiittyy  ooff  BBrriissttooll

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SSuuppeerrmmaassssiivvee  BBllaacckk  HHoolleess  aanndd  AAGGNN

IIDD:: 0011998833
UUnnccoovveerriinngg  IInntteerrmmeeddiiaattee  MMaassss  BBllaacckk  HHoolleess  wwiitthh  JJWWSSTT::  PPuusshhiinngg  tthhee  FFrroonnttiieerr

SShhoobbiittaa SSaattyyaappaall

GGeeoorrggee  MMaassoonn  UUnniivveerrssiittyy

IInntteerrmmeeddiiaattee mmaassss bbllaacckk hhoolleess ((IIMMBBHHss)) iinn llooccaall llooww mmeettaalllliicciittyy ddwwaarrff ggaallaaxxiieess,, wwiitthh mmaasssseess bbeettwweeeenn oonnee hhuunnddrreedd aanndd aa mmiilllliioonn ssoollaarr mmaasssseess aarree ccrruucciiaall ttoo oouurr
uunnddeerrssttaannddiinngg ooff tthhee oorriiggiinnss ooff ssuuppeerrmmaassssiivvee bbllaacckk hhoolleess ((SSMMBBHHss)) aanndd wwiillll ggiivvee rriissee ttoo tthhee pprriimmee ttaarrggeettss ffoorr LLIISSAA.. DDeessppiittee tthheeiirr iimmppoorrttaannccee,, vveerryy lliittttllee iiss kknnoowwnn aabboouutt
tthheeiirr mmaassss ddiissttrriibbuuttiioonn aanndd tthhee hhoosstt ggaallaaxxiieess iinn wwhhiicchh tthheeyy rreessiiddee.. DDyynnaammiiccaall ssttuuddiieess ccaannnnoott uunnccoovveerr tthhee lloowweesstt mmaasssseess,, aanndd aaccccrreettiinngg IIMMBBHHss hhaavvee eelluuddeedd ddeetteeccttiioonn bbyy
ooppttiiccaall ssppeeccttrroossccooppiicc,, mmiidd--iinnffrraarreedd ccoolloorr,, XX--rraayy,, aanndd rraaddiioo ssuurrvveeyyss dduuee eeiitthheerr ttoo oobbssccuurraattiioonn ooff tthhee cceennttrraall eennggiinnee,, oorr ddiilluuttiioonn ooff tthhee aaccccrreettiioonn aaccttiivviittyy ffrroomm ssttaarr ffoorrmmaattiioonn
iinn tthhee hhoosstt ggaallaaxxyy.. IInn ffaacctt,, tthheerree iiss ccuurrrreennttllyy nnoo ddiirreecctt eevviiddeennccee ffoorr bbllaacckk hhoolleess wwiitthh mmaasssseess bbeettwweeeenn ~~ 115500 -- 1100,,000000 ssoollaarr mmaasssseess,, aa ggaapp ooff rroouugghhllyy ttwwoo oorrddeerrss ooff
mmaaggnniittuuddee iinn mmaassss.. IInn tthhiiss ppiilloott pprrooggrraamm,, wwee pprrooppoossee ttoo ppuusshh tthhee ffrroonnttiieerr iinn tthhee llooww mmaassss rreeggiimmee bbyy oobbsseerrvviinngg ttwwoo nneeaarrbbyy llooww mmaassss,, llooww mmeettaalllliicciittyy ddwwaarrff ggaallaaxxiieess wwiitthh
tthhee mmoosstt ccoonnvviinncciinngg eevviiddeennccee yyeett ffoorr ooppttiiccaallllyy eelluussiivvee AAGGNNss iinn tthhee lloowweesstt mmaassss ggaallaaxxiieess.. UUssiinngg tthhee NNIIRRSSppeecc IIFFUU,, tthhiiss ppiilloott pprrooggrraamm iiss ddeessiiggnneedd ttoo uunnvveeiill aa ~~11000000 ssoollaarr
mmaassss IIMMBBHH,, aann oorrddeerr ooff mmaaggnniittuuddee lloowweerr tthhaann aannyy ootthheerr nnuucclleeaarr bbllaacckk hhoollee kknnoowwnn iinn aa ggaallaaxxyy tthhuuss ffaarr aanndd wwiillll bbee tthhee lloowweesstt mmaassss ggaallaaxxyy iinn tthhee UUnniivveerrssee kknnoowwnn ttoo
hhoosstt aann AAGGNN.. WWiitthh aa mmooddeesstt iinnvveessttmmeenntt iinn oobbsseerrvviinngg ttiimmee,, tthhiiss ssttuuddyy ccaann nnoott oonnllyy mmaakkee aa bbrreeaakktthhrroouugghh iinn tthhee IIMMBBHH mmaassss ffrroonnttiieerr,, bbuutt ppaavvee tthhee wwaayy ttoo ddiissccoovveerr mmoorree
eelluussiivvee  AAGGNNss  iinn  tthhee  llooww  mmaassss  rreeggiimmee..  TThhiiss  pprrooggrraamm  ccaann  oonnllyy  bbee  ccaarrrriieedd  oouutt  uussiinngg  tthhee  uunniiqquuee  ccaappaabbiilliittiieess  ooff  JJWWSSTT..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

NNiicchhoollaass  AAbbeell  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCiinncciinnnnaattii--CClleerrmmoonntt  CCoolllleeggee,,  LLaauurraa  BBlleecchhaa  UUnniivveerrssiittyy  ooff  FFlloorriiddaa,,  TToorrsstteenn  BBooeekkeerr  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee  --  EESSAA,,  TThhoommaass  BBoohhnn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --
RRiivveerrssiiddee,,  GGaabbrriieellaa  CCaannaalliizzoo  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  RRiivveerrssiiddee,,  JJeennnnaa  CCaannnn  GGeeoorrggee  MMaassoonn  UUnniivveerrssiittyy,,  JJaaccqquueelliinnee  FFiisscchheerr  GGeeoorrggee  MMaassoonn  UUnniivveerrssiittyy,,  SStteepphhaanniiee  LLaa  MMaassssaa  SSppaaccee  TTeelleessccooppee
SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  SSuuzzaannnnee  MMaaddddeenn  CCEEAA//DDSSMM//DDAAPPNNIIAA//SSeerrvviiccee  dd''AAssttrroopphhyyssiiqquuee,,  WWiilllliiaamm  MMaattzzkkoo  GGeeoorrggee  MMaassoonn  UUnniivveerrssiittyy,,  BBaarrrryy  RRootthhbbeerrgg  GGeeoorrggee  MMaassoonn  UUnniivveerrssiittyy,,  NNaatthhaann  SSeeccrreesstt  UUnniitteedd
SSttaatteess  NNaavvaall  OObbsseerrvvaattoorryy,,  AAnniill  SSeetthh  UUnniivveerrssiittyy  ooff  UUttaahh

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss  aanndd  SStteellllaarr  TTyyppeess

IIDD:: 0011998844
FFiinnee--TTuunneedd  SSeeaarrcchh  ffoorr  KKiilloonnoovvaa  EEmmiissssiioonn  iinn  aa  SShhoorrtt  GGaammmmaa--RRaayy  BBuurrsstt::  IImmpplliiccaattiioonnss  ffoorr  GGrraavviittaattiioonnaall  WWaavvee  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 ddeettaaiilleedd JJWWSSTT oobbsseerrvvaattiioonnss ooff aa kkiilloonnoovvaa
aassssoocciiaatteedd wwiitthh aann SSGGRRBB;; 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 OObbsseerrvviinngg RRuunn 33 ddiidd nnoott yyiieelldd aannyy nneeww jjooiinntt GGWW--EEMM ddeetteeccttiioonnss.. SSuucchh aa ddeettaaiilleedd ssttuuddyy ccaann oonnllyy bbee aacchhiieevveedd aatt tthhee rreeddsshhiiffttss ttyyppiiccaall ooff SSGGRRBBss wwiitthh tthhee
iinnffrraarreedd sseennssiittiivviittyy aanndd aanngguullaarr rreessoolluuttiioonn ooff JJWWSSTT.. WWee rreeqquueesstt uupp ttoo 1111..99 hhoouurrss ffoorr 11 SSGGRRBB eevveenntt.. TThhee JJWWSSTT oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll bbee ssuuppppoorrtteedd bbyy aann oonn--ggooiinngg mmuullttii--
wwaavveelleennggtthh pprrooggrraamm ((ee..gg..,, CChhaannddrraa,, VVLLAA,, AALLMMAA,, GGeemmiinnii,, KKeecckk,, MMaaggeellllaann,, MMMMTT)) tthhaatt wwiillll pprroovviiddee tthhee ttaarrggeett,, 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..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

GGrriifffifinn  HHoosssseeiinnzzaaddeehh  HHaarrvvaarrdd  UUnniivveerrssiittyy,,  PPeetteerr  BBllaanncchhaarrdd  NNoorrtthhwweesstteerrnn  UUnniivveerrssiittyy,,  FFlloooorr  BBrrooeekkggaaaarrddeenn  SSmmiitthhssoonniiaann  IInnssttiittuuttiioonn  AAssttrroopphhyyssiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy,,  RRyyaann  CChhoorrnnoocckk  NNoorrtthhwweesstteerrnn
UUnniivveerrssiittyy,,  PPhhiilliipp  CCoowwppeerrtthhwwaaiittee  CCaarrnneeggiiee  IInnssttiittuuttiioonn  ooff  WWaasshhiinnggttoonn,,  TTaarrrraanneehh  EEfftteekkhhaarrii  SSmmiitthhssoonniiaann  IInnssttiittuuttiioonn  AAssttrroopphhyyssiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy,,  WWeenn--ffaaii  FFoonngg  NNoorrtthhwweesstteerrnn  UUnniivveerrssiittyy,,  CChhrriiss
FFrryyeerr  LLooss  AAllaammooss  NNaattiioonnaall  LLaabboorraattoorryy,,  SSeebbaassttiiaann  GGoommeezz  HHaarrvvaarrdd  UUnniivveerrssiittyy,,  DDaanniieell  KKaasseenn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  BBeerrkkeelleeyy,,  CChhaarrlleess  KKiillppaattrriicckk  NNoorrtthhwweesstteerrnn  UUnniivveerrssiittyy,,  RRaaffffaaeellllaa  MMaarrgguuttttii
NNoorrtthhwweesstteerrnn  UUnniivveerrssiittyy,,  BBrriiaann  MMeettzzggeerr  CCoolluummbbiiaa  UUnniivveerrssiittyy  iinn  tthhee  CCiittyy  ooff  NNeeww  YYoorrkk,,  MMaatttt  NNiicchhoollll  UUnniivveerrssiittyy  ooff  BBiirrmmiinngghhaamm,,  LLoocckkee  PPaattttoonn  SSmmiitthhssoonniiaann  IInnssttiittuuttiioonn  AAssttrroopphhyyssiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy,,
JJiilllliiaann  RRaassttiinneejjaadd  NNoorrtthhwweesstteerrnn  UUnniivveerrssiittyy,,  AAsshhlleeyy  VViillllaarr  CCoolluummbbiiaa  UUnniivveerrssiittyy  iinn  tthhee  CCiittyy  ooff  NNeeww  YYoorrkk,,  KKiirraannjjyyoott  GGiillll  HHaarrvvaarrdd  UUnniivveerrssiittyy

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess

IIDD:: 0011999911
LLiiffttiinngg  tthhee  VVeeiill  oonn  tthhee  MMoosstt  OObbssccuurreedd  GGaallaaxxiieess  iinn  tthhee  UUnniivveerrssee

GGeeoorrggee PPrriivvoonn

AAssssoocciiaatteedd  UUnniivveerrssiittiieess,,  IInncc..

SSoommee ooff tthhee mmoosstt eexxttrreemmee ggaallaaxxyy nnuucclleeii lliiee wwiitthhiinn oouurr ccoossmmiicc bbaacckkyyaarrdd.. CCoommppaacctt OObbssccuurreedd NNuucclleeii ((CCOONNss))----wwiitthh ssiizzeess ooff tteennss ooff ppaarrsseeccss,, lluummiinnoossiittyy ddeennssiittiieess iinn eexxcceessss ooff
1100^̂88 LLssuunn // ppcc^̂22,, aanndd ggaass ccoolluummnn ddeennssiittiieess >> 1100^̂2255 ccmm--22----hhaavvee rreecceennttllyy bbeeeenn iiddeennttiififieedd iinn llooccaall iinnffrraarreedd--lluummiinnoouuss ggaallaaxxiieess.. TThhee pphhyyssiiccaall pprrooppeerrttiieess,, ppoowweerr ssoouurrccee ((AAGGNN
vvss ssttaarr ffoorrmmaattiioonn)),, aanndd ffaattee ooff tthheessee nnuucclleeii rreemmaaiinnss uunncclleeaarr.. TThhee rriicchh ddiiaaggnnoossttiicc ppoowweerr ooff tthhee mmiidd--iinnffrraarreedd,, ccoommbbiinneedd wwiitthh tthhee sseennssiittiivviittyy aanndd rreessoolluuttiioonn ooff JJWWSSTT,, aarree
ccrruucciiaall ttoo uunnddeerrssttaannddiinngg tthhee CCOONNss.. AA ssiiggnnppoosstt ooff CCOONNss iiss tthheeiirr ((ssuubb))mmiilllliimmeetteerr eemmiissssiioonn ffrroomm vviibbrraattiioonnaallllyy eexxcciitteedd HHCCNN mmoolleeccuulleess.. WWee pprrooppoossee JJWWSSTT oobbsseerrvvaattiioonnss ooff ttwwoo
pprroottoottyyppiiccaall CCOONNss ---- NNGGCC 44441188 aanndd IICC 886600.. WWee wwiillll oobbsseerrvvee tthhee 1144uumm aabbssoorrppttiioonn ooff HHCCNN aanndd mmeeaassuurree tthhee pphhyyssiiccaall ccoonnddiittiioonnss iinnssiiddee tthhee CCOONNss.. WWee wwiillll aallssoo uussee tthhee
JJWWSSTT oobbsseerrvvaattiioonnss ttoo mmeeaassuurree tthhee mmoolleeccuullaarr ggaass pprrooppeerrttiieess ((vviiaa HH22 eemmiissssiioonn aanndd CCOO aabbssoorrppttiioonn)) aanndd iinnffeerr tthhee dduusstt ggrraaiinn pprrooppeerrttiieess aanndd rraaddiiaattiioonn fifieelldd iinn aanndd aarroouunndd tthhee
CCOONNss.. TThhee ccoommppaaccttnneessss aanndd eenneerrggyy ddeennssiittiieess ooff tthhee CCOONNss iimmppllyy tthhaatt tthheeyy aarree bbee ppoowweerreedd eeiitthheerr bbyy bbllaacckk hhoollee aaccccrreettiioonn oorr bbyy ssttaarr ffoorrmmaattiioonn wwiitthh aann eexxttrreemmeellyy ttoopp--
hheeaavvyy ((ii..ee..,, OO ssttaarr oonnllyy)) iinniittiiaall mmaassss ffuunnccttiioonn.. TThheeiirr ccoolluummnn ddeennssiittiieess rreennddeerr ooppttiiccaall aanndd XX--rraayy ddiiaaggnnoossttiiccss iinneeffffeeccttiivvee ---- tthhee ssppeeccttrroossccooppiicc ccaappaabbiilliittiieess ooff JJWWSSTT aarree ccrruucciiaall
ttoo ddeetteeccttiinngg aannyy eemmiissssiioonn ffrroomm hhiigghhllyy iioonniizzeedd ssppeecciieess ((ee..gg..,, [[NNee VV]],, [[NNee VVII]],, [[SSii IIXX]])) aarriissiinngg ffrroomm iioonniizzeedd rraaddiiaattiioonn lleeaakkiinngg oouutt ooff tthhee CCOONN.. TThhiiss mmooddeesstt ttiimmee iinnvveessttmmeenntt
wwiillll  rreevveeaall  tthhee  pphhyyssiiccaall  ccoonnddiittiioonnss,,  eenneerrggyy  ssoouurrccee,,  aanndd  ffaattee  ooff  ssoommee  ooff  tthhee  mmoosstt  eexxttrreemmee  ggaallaaxxyy  nnuucclleeii  kknnoowwnn..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

SSuussaannnnee  AAaallttoo  CChhaallmmeerrss  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  DDiimmiittrraa  RRiiggooppoouulloouu  UUnniivveerrssiittyy  ooff  OOxxffoorrdd,,  PPaauull  vvaann  ddeerr  WWeerrff  UUnniivveerrssiitteeiitt  LLeeiiddeenn,,  KKaazzuusshhii  SSaakkaammoottoo  AAccaaddeemmiiaa  SSiinniiccaa,,  IInnssttiittuuttee  ooff
AAssttrroonnoommyy  aanndd  AAssttrroopphhyyssiiccss,,  YYoouuiicchhii  OOhhyyaammaa  AAccaaddeemmiiaa  SSiinniiccaa,,  IInnssttiittuuttee  ooff  AAssttrroonnoommyy  aanndd  AAssttrroopphhyyssiiccss,,  AAaarroonn  EEvvaannss  TThhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  VViirrggiinniiaa,,  LLeeee  AArrmmuuss  CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff
TTeecchhnnoollooggyy,,  TTaanniioo  DDiiaazz--SSaannttooss  IInnssttiittuuttee  ooff  AAssttrroopphhyyssiiccss  --  FFOORRTTHH,,  LLoorreettoo  BBaarrccooss--MMuunnoozz  AAssssoocciiaatteedd  UUnniivveerrssiittiieess,,  IInncc..,,  NNiikkllaass  FFaallssttaadd  CChhaallmmeerrss  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  JJoohhnn  GGaallllaagghheerr
UUnniivveerrssiittyy  ooff  WWiissccoonnssiinn  --  MMaaddiissoonn,,  CCllaauuddiioo  RRiiccccii  DDiieeggoo  PPoorrttaalleess  UUnniivveerrssiittyy,,  FFrreedd  LLaahhuuiiss  SSppaaccee  RReesseeaarrcchh  OOrrggaanniizzaattiioonn  NNeetthheerrllaannddss,,  IIssmmaaeell  GGaarrcciiaa  BBeerrnneettee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  OOxxffoorrdd

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
LLaarrggee  SSccaallee  SSttrruuccttuurree  ooff  tthhee  UUnniivveerrssee

IIDD:: 0011999955
AAnnsswweerriinngg  tthhee  MMoosstt  IImmppoorrttaanntt  PPrroobblleemm  iinn  CCoossmmoollooggyy  TTooddaayy::  IIss  tthhee  TTeennssiioonn  iinn  tthhee  HHuubbbbllee  CCoonnssttaanntt  RReeaall??

WWeennddyy FFrreeeeddmmaann

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CChhiiccaaggoo

MMeeaassuurreemmeennttss ooff tthhee HHuubbbbllee ccoonnssttaanntt aarree oonn tthhee ccuusspp ooff hheerraallddiinngg iinn aa ffuunnddaammeennttaall ddiissccoovveerryy iinn ccoossmmoollooggyy tthhaatt ggooeess bbeeyyoonndd tthhee ssttaannddaarrdd LLaammbbddaa CCDDMM mmooddeell.. YYeett
ppuubblliisshheedd ddiiffffeerreenncceess iinn tthhee llooccaall ddiissttaannccee ssccaallee mmaayy bbee iinnddiiccaattiinngg tthhaatt ssyysstteemmaattiicc eerrrroorrss,, wwhhiicchh hhaavvee lloonngg bbeeeenn tthhee bbaannee ooff tthhee eexxttrraaggaallaaccttiicc ddiissttaannccee ssccaallee,, aarree llaarrggeerr
tthhaann ccuurrrreennttllyy eessttiimmaatteedd.. TThhee iimmppoorrttaannccee ooff tthhiiss ppoossssiibbiilliittyy ccaannnnoott bbee oovveerrssttaatteedd.. IInnddeeppeennddeenntt ppaatthhss ffoorr mmeeaassuurriinngg HHoo aarree vviittaall ttoo pprroovviiddee nneecceessssaarryy ccrroossss cchheecckkss
aaggaaiinnsstt uunnrreeccooggnniizzeedd ssyysstteemmaattiicc uunncceerrttaaiinnttiieess.. IInn tthhiiss fifirrsstt yyeeaarr ooff JJWWSSTT,, wwee pprrooppoossee ttoo mmeeaassuurree tthhee ddiissttaanncceess ttoo hhaallff ooff tthhee ccuurrrreenntt ssaammppllee ooff SSHHooEESS ggaallaaxxiieess tthhaatt
ccaalliibbrraattee tthhee TTyyppee IIaa ssuuppeerrnnoovvaa ddiissttaannccee ssccaallee uussiinngg tthhrreeee iinnddeeppeennddeenntt mmeetthhooddss iinn tthhee ssaammee ggaallaaxxiieess:: tthhiiss wwiillll bbee tthhee fifirrsstt ttiimmee ssuucchh aa tteesstt hhaass bbeeeenn ccaarrrriieedd oouutt.. EEaacchh ooff
tthheessee mmeetthhooddss ((CCeepphheeiiddss,, tthhee TTRRGGBB aanndd ccaarrbboonn ssttaarrss)) aarree iinnddiivviidduuaallllyy ooff hhiigghh pprreecciissiioonn.. WWiitthh iittss uunneeqquuaalllleedd lliigghhtt--ggaatthheerriinngg ppoowweerr iinn ssppaaccee,, iittss iinnffrraarreedd sseennssiittiivviittyy aanndd
hhiigghh aanngguullaarr rreessoolluuttiioonn,, JJWWSSTT iiss uunniiqquueellyy ppooiisseedd ttoo pprroovviiddee tthhee mmoosstt aaccccuurraattee llooccaall mmeeaassuurreemmeenntt ooff tthhee HHuubbbbllee ccoonnssttaanntt yyeett ttoo ddaattee;; aanndd mmoosstt iimmppoorrttaannttllyy,, iitt wwiillll
pprroovviiddee aa rroobbuusstt eessttiimmaattee ooff iittss ssyysstteemmaattiicc uunncceerrttaaiinnttiieess ((ccuurrrreennttllyy rreeddddeenniinngg,, mmeettaalllliicciittyy aanndd ccrroowwddiinngg//bblleennddiinngg)).. AAss ppaarrtt ooff iittss lleeggaaccyy,, HHSSTT rreessoollvveedd tthhee ffaaccttoorr--ooff--ttwwoo
ddeebbaattee iinn tthhee HHuubbbbllee ccoonnssttaanntt,, bbuutt eevveenn wwiitthh ttwwoo aaddddiittiioonnaall ddeeccaaddeess ooff pprrooggrreessss,, oouuttssttaannddiinngg uunncceerrttaaiinnttiieess ssttiillll rreemmaaiinn.. AA lleeggaaccyy ooff JJWWSSTT wwiillll bbee tthhee rreessoolluuttiioonn ooff tthhee
ccuurrrreenntt  tteennssiioonn,,  aanndd  aa  rroobbuusstt  aannsswweerr  ttoo  tthhiiss  qquueessttiioonn::  ""IIss  tthheerree  nneeww  pphhyyssiiccss  rreeqquuiirreedd  bbeeyyoonndd  tthhee  ssttaannddaarrdd  mmooddeell??""

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

BBaarrrryy  MMaaddoorree  CCaarrnneeggiiee  IInnssttiittuuttiioonn  ooff  WWaasshhiinnggttoonn,,  IInn  SSuunngg  JJaanngg  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CChhiiccaaggoo,,  AAbbiiggaaiill  LLeeee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CChhiiccaaggoo,,  KKaayyllaa  OOwweennss  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CChhiiccaaggoo,,  TTaayylloorr  HHooyytt  UUnniivveerrssiittyy  ooff
CChhiiccaaggoo

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss

111177 33//1199//22002211



JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
EExxooppllaanneettss  aanndd  EExxooppllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 0022000011
MMiinneerraall  cclloouuddss  iinn  tthhee  aattmmoosspphheerree  ooff  tthhee  hhoott  JJuuppiitteerr  HHDD118899773333bb

MMiicchhiieell MMiinn

SSppaaccee  RReesseeaarrcchh  OOrrggaanniizzaattiioonn  NNeetthheerrllaannddss

HHoott JJuuppiitteerrss aarree ggaass ggiiaanntt ppllaanneettss iinn sshhoorrtt ppeerriioodd,, ttiiddaallllyy lloocckkeedd oorrbbiittss.. TThheeiirr pprrooppeerrttiieess ooffffeerr aa uunniiqquuee ooppppoorrttuunniittyy ttoo ssttuuddyy tthhee ccoommppoossiittiioonn ooff tthhee ggaass aanndd cclloouuddss iinn
tthheeiirr aattmmoosspphheerreess,, wwhhiicchh ccaarrrryy ccrruucciiaall iinnffoorrmmaattiioonn oonn tthheeiirr ffoorrmmaattiioonn hhiissttoorryy.. WWee pprrooppoossee ttoo uussee JJWWSSTT//MMIIRRII iinn LLRRSS mmooddee ffoorr aa ddeettaaiilleedd cchhaarraacctteerriizzaattiioonn ooff tthhee aaeerroossoollss iinn
tthhee aattmmoosspphheerree ooff HHDD118899773333bb,, oonnee ooff tthhee bbeesstt ssttuuddiieedd,, pprroottoottyyppiiccaall cclloouuddyy hhoott JJuuppiitteerrss.. WWee wwiillll ((11)) eessttaabblliisshh tthhee pprreesseennccee aanndd ccoommppoossiittiioonn ooff tthheeoorreettiiccaallllyy pprreeddiicctteedd
mmiinneerraall cclloouuddss,, aanndd ((22)) ddeetteerrmmiinnee ffoorr tthhee fifirrsstt ttiimmee tthhee cchheemmiiccaall ccoommppoossiittiioonn ooff tthhee aattmmoosspphheerree bbyy ccoonnssiisstteennttllyy iinncclluuddiinngg ggaass aanndd cclloouuddss.. TThhiiss wwiillll ccoonnssttrraaiinn tthhee
ffoorrmmaattiioonn hhiissttoorryy ooff HHDD118899773333bb.. MMooddeellss ffoorr ggaass ggiiaanntt ppllaanneett ffoorrmmaattiioonn pprreeddiicctt llaarrggee vvaarriiaattiioonnss iinn eelleemmeennttaall aabbuunnddaanncceess ooff tthhee aattmmoosspphheerree rreessuullttiinngg ffrroomm aaccccrreettiioonn ooff
ppeebbbblleess aanndd ppllaanneetteessiimmaallss.. CClloouudd pprrooppeerrttiieess ddeeppeenndd ccrriittiiccaallllyy oonn tthhiiss cchheemmiissttrryy,, aanndd ssttrroonnggllyy iimmppaacctt tthhee oobbsseerrvvaabbllee aattmmoosspphheerree.. TThhee MMIIRRII iinnssttrruummeenntt oonn bbooaarrdd JJWWSSTT
ooffffeerrss ffoorr tthhee fifirrsstt ttiimmee aacccceessss ttoo tthhee mmiidd--iinnffrraarreedd wwaavveelleennggtthh rraannggee ffoorr eexxooppllaanneett ssttuuddiieess,, ccrruucciiaall ffoorr mmiinneerraall cclloouudd cchhaarraacctteerriizzaattiioonn.. HHDD118899773333bb hhaass mmaannyy aaddvvaannttaaggeess
ffoorr tthhee ssttuuddyy ooff mmiinneerraallooggiiccaall cclloouuddss:: 11)) ddeettaaiilleedd ssttuuddiieess hhaavvee ccoonnvviinncciinnggllyy sshhoowwnn tthhaatt cclloouuddss aanndd//oorr hhaazzeess aarree pprreesseenntt iinn tthhee uuppppeerr aattmmoosspphheerree,, bbuutt tthheeiirr nnaattuurree iiss nnoott
ccoonnssttrraaiinneedd,, 22)) ffrroomm aa tthheeoorreettiiccaall ppeerrssppeeccttiivvee tthhee tteemmppeerraattuurree ssttrruuccttuurree ooff tthhee ppllaanneett iiss iiddeeaall ffoorr hhoossttiinngg mmiinneerraall cclloouuddss,, 33)) tthhee eexxqquuiissiittee oobbsseerrvvaattiioonnaall pprrooppeerrttiieess ooff
HHDD118899773333bb  aanndd  ssuuppeerrbb  sseennssiittiivviittyy  ooff  JJWWSSTT  aallllooww  uuss  ttoo  eevveenn  aaddddrreessss  ddaayy//nniigghhtt  aassyymmmmeettrriieess  iinn  iittss  aattmmoosspphheerree  uussiinngg  aa  vvaarriioouuss  ppaarrttss  ooff  aa  ssiinnggllee  ttrraannssiitt  oobbsseerrvvaattiioonn..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

JJeerrooeenn  BBoouuwwmmaann  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroonnoommiiee,,  HHeeiiddeellbbeerrgg,,  YYuuii  KKaawwaasshhiimmaa  RRIIKKEENN  WWaakkoo  IInnssttiittuuttee,,  KKaattyy  CChhuubbbb  SSppaaccee  RReesseeaarrcchh  OOrrggaanniizzaattiioonn  NNeetthheerrllaannddss,,  PPaauull  MMoolllliieerree  MMaaxx--PPllaanncckk--
IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroonnoommiiee,,  HHeeiiddeellbbeerrgg,,  BBeerrttrraamm  BBiittsscchh  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroonnoommiiee,,  HHeeiiddeellbbeerrgg,,  TThhoommaass  HHeennnniinngg  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroonnoommiiee,,  HHeeiiddeellbbeerrgg,,  CChhrriissttiiaannee  HHeelllliinngg
UUnniivveerrssiittyy  ooff  SStt..  AAnnddrreewwss,,  CChhrriissttiiaaaann  OOrrmmeell  TTssiinngghhuuaa  UUnniivveerrssiittyy,,  YYaammiillaa  MMiigguueell  UUnniivveerrssiitteeiitt  LLeeiiddeenn,,  LLuuddmmiillaa  CCaarroonnee  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroonnoommiiee,,  HHeeiiddeellbbeerrgg,,  RReennss  WWaatteerrss  SSppaaccee
RReesseeaarrcchh  OOrrggaanniizzaattiioonn  NNeetthheerrllaannddss,,  MMiicchhaaeell  MMiiggoo  MMuueelllleerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  GGrroonniinnggeenn,,  AAaarroonn  SScchhnneeiiddeerr  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroonnoommiiee,,  HHeeiiddeellbbeerrgg,,  LLaauurraa  KKrreeiiddbbeerrgg  MMaaxx  PPllaanncckk  IInnssttiittuuttee  ffoorr
AAssttrroonnoommyy,,  JJeeaann--MMiicchheell  DDeesseerrtt  UUnniivveerrssiitteeiitt  vvaann  AAmmsstteerrddaamm,,  MMaarrttiinn  TTooppiinnkkaa  DDuubblliinn  IInnssttiittuuttee  FFoorr  AAddvvaanncceedd  SSttuuddiieess,,  PPiieerrrree--OOlliivviieerr  LLaaggaaggee  CCoommmmiissssaarriiaatt  aa  ll''EEnneerrggiiee  AAttoommiiqquuee  ((CCEEAA))

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SSuuppeerrmmaassssiivvee  BBllaacckk  HHoolleess  aanndd  AAGGNN

IIDD:: 0022000044
PPrreessssuurree  ggrraaddiieennttss  ooff  tthhee  mmoolleeccuullaarr  ggaass  aanndd  tthheeiirr  rroollee  iinn  cclloouudd  ssttaabbiilliittyy  iinn  mmaassssiivvee  oouuttflfloowwss  ddrriivveenn  bbyy  bbllaacckk  hhoollee  jjeettss

KKaalllliiooppii DDaassyyrraa

UUnniivveerrssiittyy  ooff  AAtthheennss

WWee pprrooppoossee MMIIRRII MMRRSS oobbsseerrvvaattiioonnss ooff tthhee nneeaarrbbyy ggaallaaxxyy IICC55006633 tthhaatt wwiillll eennaabbllee uuss ttoo ddeetteerrmmiinnee tthhee cchhaannggeess iinn tthhee HH22 ggaass pprrooppeerrttiieess tthhaatt ooccccuurr aass rraaddiioo jjeettss pprrooppaaggaattee
tthhrroouugghh aa ddiisskk aanndd iinniittiiaattee oouuttflfloowwss.. WWee wwiillll mmaapp tthhee eemmiissssiioonn ooff HH22 lliinneess iinn oorrddeerr ttoo ddeerriivvee tthhee tteemmppeerraattuurree,, tthhee ddeennssiittyy,, aanndd tthhuuss tthhee pprreessssuurree ooff tthhee wwaarrmm aanndd
tteennuuoouuss mmeeddiiuumm ssuurrrroouunnddiinngg tthhee ccoolldd aanndd ddeennssee mmoolleeccuullaarr cclloouuddss iimmppaacctteedd bbyy tthhee jjeettss.. BByy ccoommppaarriinngg tthhiiss pprreessssuurree mmaapp wwiitthh aa pprreessssuurree mmaapp ffrroomm CCOO((11--00)) ttoo ((44--33))
AALLMMAA ddaattaa,, wwee wwiillll qquuaannttiiffyy tthhee cchhaannggeess iinn tthhee eexxtteerrnnaall vvss.. iinntteerrnnaall pprreessssuurree aanndd,, tthhuuss,, iinn tthhee ssttaabbiilliittyy ooff iinnddiivviidduuaall ddeennssee cclloouuddss aafftteerr tthhee jjeett ppaassssaaggee.. WWee wwiillll
oobbsseerrvvaattiioonnaallllyy ddeetteerrmmiinnee,, ffoorr tthhee fifirrsstt ttiimmee,, tthhee mmaassss ffrraaccttiioonn ooff ddeennssee cclloouuddss tthhaatt jjooiinnss tthhee oouuttflflooww.. WWee wwiillll eexxaammiinnee wwhheetthheerr tthhee ddiissssiippaattiioonn ooff tthhee ddeennssee cclloouuddss tthhaatt
lleeaaddss ttoo tthheeiirr eennttrraaiinnmmeenntt iiss pprriimmaarriillyy dduuee ttoo sshhoocckkss,, ccoossmmiicc rraayyss,, oorr XX--rraayyss.. FFrroomm tthhee ddeennssiittyy aanndd tthhee vveelloocciittyy ooff tthhee wwaarrmm HH22,, wwee wwiillll oobbttaaiinn aa lloowweerr lliimmiitt ffoorr tthhee
oouuttflflooww dduurraattiioonn bbaasseedd oonn hhooww lloonngg rraamm pprreessssuurree ttooookk ttoo aacccceelleerraattee ddeennssee cclloouuddss ttoo tthhee oobbsseerrvveedd vveelloocciittiieess.. FFrroomm tthhee mmaassss aanndd tthhee vveelloocciittyy ooff tthhee wwaarrmm HH22,, wwee wwiillll
ccoommppuuttee tthhee ttoottaall mmoolleeccuullaarr ggaass mmaassss tthhaatt rreessuulltteedd iinn tthhee hhaalloo aanndd ggoott rreemmoovveedd ffrroomm tthhee rreesseerrvvooiirr aavvaaiillaabbllee ffoorr ssttaarr ffoorrmmaattiioonn.. CCoommbbiinniinngg ggaass aanndd dduusstt ddiiaaggnnoossttiiccss,, wwee
wwiillll llooookk ffoorr ssttaarr ffoorrmmaattiioonn vvaarriiaattiioonnss aalloonngg tthhee jjeett.. FFoorr tthhiiss pprroojjeecctt,, wwhhiicchh wwiillll tteesstt ffuunnddaammeennttaall pphhyyssiiccss mmooddeellss ooff tthhee ddeennssee ggaass aacccceelleerraattiioonn iinn mmiilllliioonn oorr bbiilllliioonn ssoollaarr
mmaassss oouuttflfloowwss,, wwee aasskk ffoorr ~~22 hhoouurrss ooff sscciieennccee ttiimmee oonn tthhee JJWWSSTT.. TThhee oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll hhaavvee aa hhiigghhllyy ddeemmoonnssttrraattiivvee vvaalluuee ffoorr tthhee tteelleessccooppee,, aass IICC55006633 iiss aa wweellll ssttuuddiieedd
ggaallaaxxyy,,  pprroottoottyyppee  ooff  jjeett--ddrriivveenn  wwiinnddss..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

FFrraannccooiissee  CCoommbbeess  OObbsseerrvvaattooiirree  ddee  PPaarriiss,,  JJuuaann  FFeerrnnaannddeezz  OOnnttiivveerrooss  IINNAAFF  --  IIssttiittuuttoo  ddii  AAssttrroofifissiiccaa  ee  PPllaanneettoollooggiiaa  SSppaazziiaallii,,  GGeeoorrggiiooss  FFiilliippppooss  PPaarraasscchhooss  MMaaxx  PPllaanncckk  IInnssttiittuuttee  ffoorr  RRaaddiioo
AAssttrroonnoommyy,,  TThhoommaass  BBiissbbaass  UUnniivveerrssiittaatt  zzuu  KKoollnn,,  GGeeoorrggee  HHeelloouu  CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  LLeeee  AArrmmuuss  CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  MMaatttthheeww  MMaallkkaann  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  LLooss
AAnnggeelleess,,  LLuuiiggii  SSppiinnoogglliioo  IINNAAFF  --  IIssttiittuuttoo  ddii  AAssttrroofifissiiccaa  ee  PPllaanneettoollooggiiaa  SSppaazziiaallii

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
EExxooppllaanneettss  aanndd  EExxooppllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 0022000088
AA  BBllaasstt  FFrroomm  tthhee  PPaasstt::  AA  SSppeeccttrroossccooppiicc  llooookk  aatt  tthhee  FFllaasshh  HHeeaattiinngg  ooff  HHDD8800660066bb

TTiiffffaannyy KKaattaarriiaa

JJeett  PPrrooppuullssiioonn  LLaabboorraattoorryy

HHiigghh--eecccceennttrriicciittyy eexxooppllaanneettss aarree aa uunniiqquuee ccllaassss ooff ppllaanneettss tthhaatt eexxppeerriieennccee ddrraammaattiicc iinnccrreeaasseess iinn iinnssoollaattiioonn aanndd ttiiddaall ffoorrcciinngg nneeaarr ppeerriiaassttrroonn ppaassssaaggee.. BByy oobbsseerrvviinngg tthhee
tthheerrmmaall rreessppoonnssee ooff tthhee aattmmoosspphheerree bbeeffoorree,, dduurriinngg,, aanndd aafftteerr ppeerriiaassttrroonn ppaassssaaggee ((tthhee ‘‘flflaasshh--hheeaattiinngg’’ eevveenntt)),, wwee ccaann ccoonnssttrraaiinn pphhyyssiiccaall pprroocceesssseess wwiitthhiinn aa ssiinnggllee sseett ooff
oobbsseerrvvaattiioonnss.. WWee pprrooppoossee ttoo uuttiilliizzee MMIIRRII//LLRRSS ttoo oobbsseerrvvee aa ppaarrttiiaall ssppeeccttrroossccooppiicc pphhaassee ccuurrvvee ooff tthhee eecccceennttrriicc hhoott JJuuppiitteerr HHDD 8800660066bb.. IInn ccoonndduuccttiinngg oouurr ssppeeccttrroossccooppiicc
oobbsseerrvvaattiioonnss ffrroomm 1122 hhrrss bbeeffoorree tthhrroouugghh ttoo 88 hhrrss aafftteerr ppeerriiaassttrroonn,, wwee wwiillll ccaappttuurree tthhee ttiimmee-- aanndd wwaavveelleennggtthh--ddeeppeennddeenntt flfluuxx bbeeffoorree,, dduurriinngg aanndd aafftteerr HHDD 8800660066bb’’ss flflaasshh--
hheeaattiinngg eevveenntt.. TThhiiss iinnffoorrmmaattiioonn wwiillll aallllooww uuss ttoo ccoonnssttrraaiinn tthhee iinntteerrnnaall hheeaattiinngg ooff HHDD 8800660066bb,, pprroobbee vvaarriiaattiioonnss iinn cclloouuddss aanndd cchheemmiissttrryy tthhrroouugghhoouutt HHDD 8800660066bb’’ss oorrbbiitt,,
aanndd aasssseessss tthhee rroollee ooff ddyynnaammiiccaall mmiixxiinngg iinn HHDD 8800660066bb’’ss aattmmoosspphheerree.. OOuurr pprrooppoosseedd MMIIRRII//LLRRSS oobbsseerrvvaattiioonnss ooff HHDD~~8800660066bb wwiillll bbuuiilldd uuppoonn tthhee rriicchh lleeggaaccyy ooff SSppiittzzeerr,,
HHuubbbbllee,, aanndd nnooww TTEESSSS aanndd bbrriinngg aa nneeww eexxppeerriimmeennttaall llooookk iinnttoo ffuunnddaammeennttaall pprroocceesssseess tthhaatt sshhaappee tthhee pphhaassee--ccuurrvvee oobbsseerrvvaattiioonnss ooff nnoott oonnllyy eecccceennttrriicc hhoott JJuuppiitteerrss,, bbuutt aallll
hhoott  JJuuppiitteerrss..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

NNiikkoollee  LLeewwiiss  CCoorrnneellll  UUnniivveerrssiittyy,,  LLaauurraa  MMaayyoorrggaa  TThhee  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy  AApppplliieedd  PPhhyyssiiccss  LLaabboorraattoorryy,,  TThhoommaass  GGrreeeennee  NNAASSAA  AAmmeess  RReesseeaarrcchh  CCeenntteerr,,  CChhaarrlleess  BBeeiicchhmmaann  JJeett  PPrrooppuullssiioonn
LLaabboorraattoorryy,,  GGrreeggoorryy  LLaauugghhlliinn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  CCrruuzz,,  MMaarrkk  MMaarrlleeyy  NNAASSAA  AAmmeess  RReesseeaarrcchh  CCeenntteerr

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SSuuppeerrmmaassssiivvee  BBllaacckk  HHoolleess  aanndd  AAGGNN

IIDD:: 0022001166
RReevveeaalliinngg  LLooww  LLuummiinnoossiittyy  AAccttiivvee  GGaallaaccttiicc  NNuucclleeii  ((RReevveeaaLLLLAAGGNN))

AAnniill SSeetthh

UUnniivveerrssiittyy  ooff  UUttaahh

JJWWSSTT wwiillll bbee tthhee mmoosstt sseennssiittiivvee ttooooll eevveerr bbuuiilltt ffoorr ssttuuddyyiinngg tthhee aaccccrreettiioonn oonnttoo ssuuppeerrmmaassssiivvee bbllaacckk hhoolleess ((SSMMBBHHss)) aatt tthhee cceenntteerrss ooff ggaallaaxxiieess.. WWhhiillee qquuaassaarrss aanndd bbrriigghhtt
aaccttiivvee ggaallaaccttiicc nnuucclleeii ((AAGGNN)) pprroovviiddee ssppeeccttaaccuullaarr eexxaammpplleess ooff tthhiiss aaccccrreettiioonn,, aa vvaasstt mmaajjoorriittyy ooff ggaallaaxxiieess hhaavvee bbllaacckk hhoolleess aaccccrreettiinngg aatt mmuucchh lloowweerr rraatteess.. AAlltthhoouugghh tthheessee
llooww lluummiinnoossiittyy AAGGNN ((LLLLAAGGNN)) aarree nnoott aass wweellll ssttuuddiieedd oorr uunnddeerrssttoooodd aass tthheeiirr bbrriigghhtteerr ccoouunntteerrppaarrttss,, iitt iiss cclleeaarr tthheeiirr iinnnneerr ssttrruuccttuurreess ddiiffffeerr ssiiggnniifificcaannttllyy ffrroomm tthhee aaccccrreettiioonn
ddiisskkss iinn lluummiinnoouuss AAGGNN.. JJWWSSTT ssppeeccttrroossccooppyy pprroovviiddeess aa uunniiqquuee ooppppoorrttuunniittyy ttoo ssiiggnniifificcaannttllyy aaddvvaannccee oouurr uunnddeerrssttaannddiinngg ooff LLLLAAGGNN.. OOuurr pprrooppoossaall ffooccuusseess oonn ggeettttiinngg IIFFUU
ssppeeccttrraa ffrroomm 11..77 ttoo 2288 mmiiccrroonnss ffoorr sseevveenn ooff tthhee nneeaarreesstt LLLLAAGGNN ssppaannnniinngg ffoouurr oorrddeerrss ooff mmaaggnniittuuddee iinn bbootthh bbllaacckk hhoollee mmaassss aanndd aaccccrreettiioonn rraattee ((tthheessee wwiillll aallssoo bbee
ccoommpplleemmeenntteedd bbyy ttwwoo GGTTOO ttaarrggeettss)).. JJWWSSTT''ss ssppaattiiaall rreessoolluuttiioonn wwiillll eennaabbllee eeaassyy sseeppaarraattiioonn ooff tthhee AAGGNN ffrroomm tthhee hhoosstt ggaallaaxxyy lliigghhtt pprroovviiddiinngg uuss wwiitthh ssppeeccttrraall tteemmppllaatteess ooff
llooww lluummiinnoossiittyy AAGGNN ssppeeccttrraa iinn tthhee iinnffrraarreedd ffoorr tthhee fifirrsstt ttiimmee.. DDeettaaiilleedd pphhyyssiiccaall mmooddeelliinngg ooff bbootthh tthhee lliinnee eemmiissssiioonn aanndd ssppeeccttrraall eenneerrggyy ddiissttrriibbuuttiioonnss ooff tthheessee LLLLAAGGNN
ssppeeccttrraa wwiillll rreevveeaall tthhee pphhyyssiiccaall ssttrruuccttuurree ooff llooww lluummiinnoossiittyy AAGGNN,, aanndd hhooww iitt vvaarriieess wwiitthh tthhee mmaassss aanndd aaccccrreettiioonn rraattee ooff tthhee SSMMBBHH.. WWee wwiillll aallssoo uussee tthheessee ssppeeccttrraall
tteemmppllaatteess ttoo eemmppiirriiccaallllyy ddeetteerrmmiinnee tthhee mmoosstt sseennssiittiivvee lliinneess aanndd SSEEDD ffeeaattuurreess ffoorr ssppeeccttrroossccooppiiccaallllyy aanndd pphhoottoommeettrriiccaallllyy iiddeennttiiffyyiinngg LLLLAAGGNN iinn mmoorree ddiissttaanntt ggaallaaxxiieess wwhheerree
tthhee  AAGGNN  wwoonn''tt  bbee  ssppaattiiaallllyy  rreessoollvveedd..    RReevveeaaLLLLAAGGNN  wwiillll  bbootthh  ssiiggnniifificcaannttllyy  eennhhaannccee  oouurr  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  AAGGNN  aanndd  ooppeenn  aa  nneeww  wwiinnddooww  ffoorr  ffuuttuurree  AAGGNN  ssttuuddiieess  wwiitthh  JJWWSSTT..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

NNaaddiinnee  NNeeuummaayyeerr  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroonnoommiiee,,  HHeeiiddeellbbeerrgg,,  JJeennnnyy  GGrreeeennee  PPrriinncceettoonn  UUnniivveerrssiittyy,,  AAlllliissoonn  KKiirrkkppaattrriicckk  UUnniivveerrssiittyy  ooff  KKaannssaass  CCeenntteerr  ffoorr  RReesseeaarrcchh,,  IInncc..,,  SShhoobbiittaa  SSaattyyaappaall
GGeeoorrggee  MMaassoonn  UUnniivveerrssiittyy,,  RRiicchhaarrdd  PPlloottkkiinn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  NNeevvaaddaa--RReennoo,,  SSeebbaassttiiaann  KKaammaannnn  LLiivveerrppooooll  JJoohhnn  MMoooorreess  UUnniivveerrssiittyy,,  KKaarriinnaa  VVooggggeell  OObbsseerrvvaattooiirree  AAssttrroonnoommiiqquuee  ddee  SSttrraassbboouurrgg,,  TToorrsstteenn
BBooeekkeerr  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee  --  EESSAA,,  SSeerraa  MMaarrkkooffff  UUnniivveerrssiitteeiitt  vvaann  AAmmsstteerrddaamm,,  AAllmmuuddeennaa  PPrriieettoo  IInnssttiittuuttoo  ddee  AAssttrroofifissiiccaa  ddee  CCaannaarriiaass,,  JJuuaann  FFeerrnnaannddeezz  OOnnttiivveerrooss  IINNAAFF  --  IIssttiittuuttoo  ddii
AAssttrroofifissiiccaa  ee  PPllaanneettoollooggiiaa  SSppaazziiaallii,,  KKaayyhhaann  GGuulltteekkiinn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMiicchhiiggaann,,  JJoonnaatthhaann  TTrruummpp  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCoonnnneeccttiiccuutt,,  NNoorraa  LLuueettzzggeennddoorrff  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee  --  EESSAA,,  LLuuiiss  HHoo
PPeekkiinngg  UUnniivveerrssiittyy,,  EElleennaa  GGaalllloo  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMiicchhiiggaann,,  FFeenngg  YYuuaann  CChhiinneessee  AAccaaddeemmyy  ooff  SScciieenncceess,,  SSeebbaassttiiaann  HHooeenniigg  UUnniivveerrssiittyy  ooff  SSoouutthhaammppttoonn,,  JJaayy  SSttrraaddeerr  MMiicchhiiggaann  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy,,  GGlleennnn
vvaann  ddee  VVeenn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  VViieennnnaa,,  EErriicc  PPeelllleeggrriinnii  UUnniivveerrssiittaatt  HHeeiiddeellbbeerrgg,,  JJoonneellllee  WWaallsshh  TTeexxaass  AA  &&  MM  UUnniivveerrssiittyy,,  LLeeoonnaarrdd  BBuurrttsscchheerr  SStteerrrreewwaacchhtt  LLeeiiddeenn,,  AAnnttooiinnee  DDuummoonntt  UUnniivveerrssiittyy  ooff  UUttaahh,,
AAmmyy  RReeiinneess  MMoonnttaannaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy  --  BBoozzeemmaann,,  JJeessssiiee  RRuunnnnooee  VVaannddeerrbbiilltt  UUnniivveerrssiittyy,,  AAnnjjaa  FFeellddmmeeiieerr--KKrraauussee  MMaaxx  PPllaanncckk  IInnssttiittuuttee  ffoorr  AAssttrroonnoommyy,,  TTiimmootthhyy  DDaavviiss  CCaarrddiiffff  UUnniivveerrssiittyy

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss

112211 33//1199//22002211



JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
EExxooppllaanneettss  aanndd  EExxooppllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 0022002211
IInnttoo  tthhee  nneexxtt  DDiimmeennssiioonn::    33--DD  EEcclliippssee  MMaappss  ooff  tthhee  CCaannoonniiccaall  HHoott  JJuuppiitteerr  HHDD  118899773333bb

BBrriiaann KKiillppaattrriicckk

SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee

EEcclliippssee mmaappppiinngg iiss aann oobbsseerrvvaattiioonnaall tteecchhnniiqquuee tthhaatt mmeeaassuurreess aann eexxooppllaanneett''ss tthheerrmmaall ssttrruuccttuurree aass aa ffuunnccttiioonn ooff bbootthh llaattiittuuddee aanndd lloonnggiittuuddee yyiieellddiinngg ttwwoo ddiimmeennssiioonnaall mmaappss
ooff tthhee ppllaanneettaarryy ddaayyssiiddee.. MMuullttiiwwaavveelleennggtthh eecclliippssee mmaappss pprrooppeell tthheessee oobbsseerrvvaattiioonnss iinnttoo tthhee nneexxtt ddiimmeennssiioonn aanndd pprroovviiddee aann uunnpprreecceeddeenntteedd vviieeww ooff aa ppllaanneett''ss tthhrreeee--
ddiimmeennssiioonnaall ddyynnaammiiccss,, tthheerrmmaall ssttrruuccttuurree,, cchheemmiissttrryy,, aanndd eenneerrggeettiiccss.. HHeerree wwee pprrooppoossee ttoo pprroodduuccee ssppeeccttrroossccooppiicc eecclliippssee mmaappss ooff tthhee ccaannoonniiccaall hhoott JJuuppiitteerr,, HHDD 118899773333bb,,
ffrroomm 66 ttoo 1122 mmiiccrroonnss wwiitthh MMIIRRII LLRRSS.. TThheessee oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll mmeeaassuurree tthhee ggeeooggrraapphhiicc ddiissttrriibbuuttiioonn ooff ddaayyssiiddee eemmiissssiioonn oovveerr tthheessee wwaavveelleennggtthhss,, tthheerreebbyy ccoonnssttrraaiinniinngg tthhee
gglloobbaall cciirrccuullaattiioonn ppaatttteerrnnss aanndd rreelleevvaanntt aattmmoosspphheerriicc ttiimmeessccaalleess iinn HHDD 118899773333bb wwiitthh llaattiittuuddee,, lloonnggiittuuddee aanndd aallttiittuuddee.. WWhheenn ccoommbbiinneedd wwiitthh pprreevviioouuss SSppiittzzeerr//IIRRAACC mmiidd--IIRR
pphhoottoommeettrriicc pphhaassee ccuurrvveess aanndd eecclliippssee mmaappss,, oouurr pprrooppoosseedd MMIIRRII ssppeeccttrroossccooppiicc eecclliippssee mmaappss wwiillll ppaaiinntt tthhee mmoosstt ddeettaaiilleedd aanndd ccoommpplleettee ppiiccttuurree ttoo ddaattee ooff wweeaatthheerr iinn aa hhoott
JJuuppiitteerr  aattmmoosspphheerree,,  rreefifinniinngg  ggeenneerraall  cciirrccuullaattiioonn  mmooddeellss  tthhaatt  aaiimm  ttoo  pprreeddiicctt  tthheeiirr  cclliimmaattee..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

TTiiffffaannyy  KKaattaarriiaa  JJeett  PPrrooppuullssiioonn  LLaabboorraattoorryy,,  NNiikkoollee  LLeewwiiss  CCoorrnneellll  UUnniivveerrssiittyy
CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
EExxooppllaanneettss  aanndd  EExxooppllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 0022002255
TThhee  CChheemmiissttrryy  ooff  PPllaanneett  FFoorrmmaattiioonn::  AA  JJWWSSTT--AALLMMAA  SSuurrvveeyy  ooff  44  PPllaanneett--FFoorrmmiinngg  DDiisskkss

KKaarriinn OObbeerrgg

HHaarrvvaarrdd  UUnniivveerrssiittyy

PPllaanneettss ffoorrmm aanndd oobbttaaiinn tthheeiirr vvoollaattiillee iinnvveennttoorriieess iinn ddiisskkss aarroouunndd yyoouunngg ssttaarrss.. AALLMMAA hhaass rreecceennttllyy ccoommpplleetteedd aa llaarrggee pprrooggrraamm oonn tthhee cchheemmiissttrryy ooff 55 ssuucchh ddiisskkss aatt ssppaattiiaall
rreessoolluuttiioonnss ooff 1100--1155 aauu.. TThhee ggaass ssttrruuccttuurree aanndd cchheemmiiccaall ccoommppoossiittiioonn ooff tthheeiirr oouutteerr ddiisskk rreeggiioonnss ((>>1100 aauu)) hhaavvee bbeeeenn cchhaarraacctteerriizzeedd iinn eexxqquuiissiittee ddeettaaiill,, rreevveeaalliinngg aann
iimmpprreessssiivvee cchheemmiiccaall aanndd mmoorrpphhoollooggiiccaall ddiivveerrssiittyy.. WWee pprrooppoossee ttoo uussee MMIIRRII ttoo oobbttaaiinn tthhee ccoommpplleemmeennttaarryy cchheemmiiccaall ccoommppoossiittiioonn ooff tthhee iinnnneerr 1100 aauu ooff 44//55 ooff tthheessee ddiisskkss
((tthhee 55tthh iiss ppaarrtt ooff aa GGTTOO pprrooggrraamm)).. TThhee rreessuullttiinngg ddaattaa sseett wwiillll pprroovviiddee aa ccoommpplleettee cchheemmiiccaall iinnvveennttoorryy ffrroomm tthhee ssmmaallll tteerrrreessttrriiaall ppllaanneett--ffoorrmmiinngg ssccaalleess ttoo tthhee oouutteerr ddiisskk
rreeggiioonnss wwhheerree ee..gg.. ccoommeettss mmaayy aasssseemmbbllee.. WWee wwiillll uussee tthhee ccoommbbiinneedd JJWWSSTT--AALLMMAA ddaattaa sseett ttoo rreettrriieevvee tthhee rraaddiiaall ccoolluummnn ddeennssiittyy pprroofifilleess ooff tthhee mmaaiinn ccaarrrriieerrss ooff vvoollaattiillee CC
aanndd OO,, ooff pprroobbeess ooff tthhee CC//NN//OO//SS ggaass--pphhaassee eelleemmeennttaall rraattiiooss,, aanndd ooff kkeeyy oorrggaanniicc mmoolleeccuulleess aaccrroossss aallll ppllaanneett--ffoorrmmiinngg rraaddiiii.. TThhiiss lleeggaaccyy ddaattaa sseett wwiillll eennaabbllee tthhee bbeesstt
ccoonnssttrraaiinnttss  ttoo  ddaattee  oonn  tthhee  ccoommppoossiittiioonn  ooff  ppllaanneett  ffoorrmmiinngg  mmaatteerriiaall  aatt  ddiiffffeerreenntt  ddiisskk  rraaddiiii,,  aanndd  oonn  tthhee  ddyynnaammiiccaall  aanndd  cchheemmiiccaall  lliinnkkss  bbeettwweeeenn  ddiiffffeerreenntt  ddiisskk  rreeggiioonnss..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

AAnnddrreeaa  BBaannzzaattttii  TTeexxaass  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy,,  EEddwwiinn  BBeerrggiinn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMiicchhiiggaann,,  JJaannee  HHuuaanngg  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMiicchhiiggaann,,  RRiicchhaarrdd  TTeeaagguuee  SSmmiitthhssoonniiaann  IInnssttiittuuttiioonn  AAssttrroopphhyyssiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy,,  CChhaarrlleess
LLaaww  HHaarrvvaarrdd  UUnniivveerrssiittyy,,  IIllssee  CClleeeevveess  TThhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  VViirrggiinniiaa,,  AAlliiccee  BBooootthh  UUnniivveerrssiitteeiitt  LLeeiiddeenn,,  FFrraannccooiiss  MMeennaarrdd  IInnssttiittuutt  ddee  PPllaanneettoollooggiiee  eett  dd''AAssttrroopphhyyssiiqquuee  ddee  GGrreennoobbllee,,  CChhuunnhhuuaa  QQii
SSmmiitthhssoonniiaann  IInnssttiittuuttiioonn  AAssttrroopphhyyssiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy,,  JJeennnniiffeerr  BBeerrggnneerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CChhiiccaaggoo,,  AArrtthhuurr  BBoossmmaann  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMiicchhiiggaann,,  FFeenngg  LLoonngg  SSmmiitthhssoonniiaann  IInnssttiittuuttiioonn  AAssttrroopphhyyssiiccaall
OObbsseerrvvaattoorryy,,  YYuurrii  AAiikkaawwaa  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTookkyyoo,,  IInnssttiittuuttee  ooff  AAssttrroonnoommyy,,  GGiiaannnnii  CCaattaallddii  NNaattiioonnaall  AAssttrroonnoommiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy  ooff  JJaappaann  ((NNAAOOJJ)),,  RRyyaann  LLoooommiiss  AAssssoocciiaatteedd  UUnniivveerrssiittiieess,,  IInncc..,,  JJoohhnn
IIlleeee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  LLeeeeddss,,  VViivviiaannaa  GGuuzzmmaann  PPoonnttiifificciiaa  UUnniivveerrssiiddaadd  CCaattoolliiccaa  ddee  CChhiillee,,  JJaaeehhaann  BBaaee  CCaarrnneeggiiee  IInnssttiittuuttiioonn  ooff  WWaasshhiinnggttoonn,,  KKee  ZZhhaanngg  UUnniivveerrssiittyy  ooff  WWiissccoonnssiinn  --  MMaaddiissoonn,,  RRoommaannee  LLee  GGaall
SSmmiitthhssoonniiaann  IInnssttiittuuttiioonn  AAssttrroopphhyyssiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy,,  CCaatthheerriinnee  WWaallsshh  UUnniivveerrssiittyy  ooff  LLeeeeddss

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SSuuppeerrmmaassssiivvee  BBllaacckk  HHoolleess  aanndd  AAGGNN

IIDD:: 0022002288
MMaappppiinngg  AA  DDiissttaanntt  PPrroottoocclluusstteerr  AAnncchhoorreedd  bbyy  AA  LLuummiinnoouuss  QQuuaassaarr  iinn  tthhee  EEppoocchh  ooff  RReeiioonniizzaattiioonn

FFeeiiggee WWaanngg

UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa

TThheeoorreettiiccaall mmooddeellss pprreeddiicctt tthhaatt lluummiinnoouuss qquuaassaarrss sshhoouulldd aacctt aass ssiiggnnppoossttss ffoorr pprroottoocclluusstteerrss iinn tthhee yyoouunngg UUnniivveerrssee.. HHoowweevveerr,, ddeessppiittee eexxtteennssiivvee sseeaarrcchhiinngg,, pprroottoocclluusstteerrss
ttrraacceedd bbyy qquuaassaarrss hhaavvee nnoott yyeett bbeeeenn ddiissccoovveerreedd iinn tthhee eeppoocchh ooff rreeiioonniizzaattiioonn ((EEooRR)).. RReecceenntt AALLMMAA//JJCCMMTT ssuubb--mmmm oobbsseerrvvaattiioonnss aanndd SSuubbaarruu nnaarrrrooww//bbrrooaadd bbaanndd iimmaaggiinngg ooff
aa lluummiinnoouuss qquuaassaarr aatt zz==66..6633 hhaavvee fifinnaallllyy rreevveeaalleedd aa ssppeeccttaaccuullaarr oovveerrddeennssiittyy ooff [[CCIIII]] eemmiitttteerrss,, ssuubb--mmmm ggaallaaxxiieess,, aanndd LLyymmaann aallpphhaa eemmiitttteerrss,, ssuuggggeessttiinngg tthhaatt iitt iiss tthhee mmoosstt
ddiissttaanntt kknnoowwnn pprroottoocclluusstteerr hhaarrbboorriinngg qquuaassaarr aaccttiivviittyy,, aanndd tthhee fifirrsstt ssuucchh ssyysstteemm ddiissccoovveerreedd iinn tthhee EEooRR.. AAnn aapppprroovveedd HHSSTT pprrooggrraamm wwiillll mmoossaaiicc ttwwoo 33..66''xx33..66'' fifieellddss,,
cceenntteerreedd aatt tthhee qquuaassaarr aanndd aa ggaallaaxxyy mmeerrggiinngg ssyysstteemm wwiitthhiinn tthhiiss pprroottoocclluusstteerr,, rreessppeeccttiivveellyy.. TThhee qquuaassaarr,, wwiitthh bbootthh ssttrroonngg ggaass oouuttflflooww aass iinnddiiccaatteedd bbyy bbrrooaadd aabbssoorrppttiioonn
lliinneess aanndd iinnflflooww aass iinnddiiccaatteedd bbyy mmuullttiippllee mmeettaall aabbssoorrppttiioonn lliinneess,, iiss hhoosstteedd bbyy aann eexxtteennddeedd mmaassssiivvee mmeerrggiinngg ggaallaaxxyy.. MMoorreeoovveerr,, tthhee qquuaassaarr hhoosstt ffeeaattuurreess aann eexxttrreemmeellyy bbrrooaadd
[[CCIIII]]  lliinnee  wwiitthh  aa  FFWWHHMM  ooff  993300  kkmm//ss,,  ssuuggggeessttiinngg  tthhaatt  tthhiiss  qquuaassaarr  rreessiiddeess  iinn  aa  ddeeeepp  ggrraavviittaattiioonnaall  ppootteennttiiaall  aanndd  ccoouulldd  bbee  aa  pprrooggeenniittoorr  ooff  tthhee  bbrriigghhtteesstt  cclluusstteerr  ggaallaaxxyy  ((BBCCGG))..

WWee pprrooppoossee NNIIRRSSppeecc MMSSAA oobbsseerrvvaattiioonnss ttoo iiddeennttiiffyy ggaallaaxxiieess pphhyyssiiccaallllyy aassssoocciiaatteedd ttoo tthhiiss pprroottoocclluusstteerr bbyy ttaarrggeettiinngg ggaallaaxxiieess sseelleecctteedd ffrroomm HHSSTT oobbsseerrvvaattiioonnss.. TThhee MMSSAA
oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll aallllooww uuss ttoo mmaapp tthhee 33DD ssttrruuccttuurree ooff tthhee pprroottoocclluusstteerr,, mmeeaassuurree AAGGNN ffrraaccttiioonn ooff pprroottoocclluusstteerr mmeemmbbeerr ggaallaaxxiieess,, aanndd cchhaarraacctteerriizzee tthhee pphhyyssiiccaall pprrooppeerrttiieess
ooff ggaallaaxxiieess iinn tthhee mmoosstt ddeennssee ssttrruuccttuurree yyeett kknnoowwnn iinn tthhee EEooRR.. IInn aaddddiittiioonn,, wwee wwiillll ppeerrffoorrmm NNIIRRSSppeecc IIFFUU oobbsseerrvvaattiioonn ooff tthhee qquuaassaarr ttoo ssttuuddyy tthhee ffoorrmmaattiioonn ooff tthhee BBCCGG
pprrooggeenniittoorr..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

JJiinnyyii  YYaanngg  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,  XXiiaaoohhuuii  FFaann  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,  JJoosseepphh  HHeennnnaawwii  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  BBaarrbbaarraa,,  TTiiaaggoo  CCoossttaa  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroopphhyyssiikk,,  VViiccttoorriiaa  JJoonneess
UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,  EEdduuaarrddoo  BBaannaaddooss  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroonnoommiiee,,  HHeeiiddeellbbeerrgg,,  FFuuyyaann  BBiiaann  EEuurrooppeeaann  SSoouutthheerrnn  OObbsseerrvvaattoorryy  --  CChhiillee,,  LLaauurraa  BBlleecchhaa  UUnniivveerrssiittyy  ooff  FFlloorriiddaa,,  SSaarraahh  BBoossmmaann
MMaaxx  PPllaanncckk  IInnssttiittuuttee  ffoorr  AAssttrroonnoommyy,,  FFrreeddeerriicckk  DDaavviieess  MMaaxx  PPllaanncckk  IInnssttiittuuttee  ffoorr  AAssttrroonnoommyy,,  RRoobbeerrttoo  DDeeccaarrllii  IINNAAFF,,  OOsssseerrvvaattoorriioo  ddii  AAssttrroofifissiiccaa  ee  SScciieennzzaa  ddeelllloo  SSppaazziioo,,  AAnnnnaa--CChhrriissttiinnaa  EEiilleerrss
MMaassssaacchhuusseettttss  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  EEmmaannuueellee  FFaarriinnaa  MMaaxx  PPllaanncckk  IInnssttiittuuttee  ffoorr  AAssttrroopphhyyssiiccss,,  MMeellaanniiee  HHaabboouuzziitt  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroonnoommiiee,,  HHeeiiddeellbbeerrgg,,  KKookkii  KKaakkiiiicchhii  UUnniivveerrssiittyy  ooff
CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  BBaarrbbaarraa,,  JJiiaannggttaaoo  LLii  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMiicchhiiggaann,,  CChhiiaarraa  MMaazzzzuucccchheellllii  EEuurrooppeeaann  SSoouutthheerrnn  OObbsseerrvvaattoorryy  --  CChhiillee,,  MMaassaaffuussaa  OOnnoouuee  MMaaxx  PPllaanncckk  IInnssttiittuuttee  ffoorr  AAssttrroonnoommyy,,  RRooddeerriikk
OOvveerrzziieerr  OObbsseerrvvaattoorriioo  NNaacciioonnaall,,  RRoobbeerrtt  SSiimmccooee  MMaassssaacchhuusseettttss  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  BBrraamm  VVeenneemmaannss  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroonnoommiiee,,  HHeeiiddeellbbeerrgg,,  MMaarrttaa  VVoolloonntteerrii  CCNNRRSS,,  IInnssttiittuutt
dd''AAssttrroopphhyyssiiqquuee  ddee  PPaarriiss,,  FFaabbiiaann  WWaalltteerr  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroonnoommiiee,,  HHeeiiddeellbbeerrgg,,  XXuuee--BBiinngg  WWuu  PPeekkiinngg  UUnniivveerrssiittyy,,  MMiinngghhaaoo  YYuuee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: AARR
SSoollaarr  SSyysstteemm  AAssttrroonnoommyy

IIDD:: 0022003377
FFiirrsstt  ddeetteeccttiioonn  ooff  vvoollaattiilleess  ffrroomm  aa  mmaaiinn--bbeelltt  ccoommeett

MMiicchhaaeell KKeelllleeyy

UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaarryyllaanndd

WWee pprrooppoossee aann aarrcchhiivvaall rreesseeaarrcchh pprroojjeecctt ttoo ssttuuddyy ggaass ccoommaa vvoollaattiilleess iinn aa mmaaiinn--bbeelltt ccoommeett wwiitthh tthhee JJaammeess WWeebbbb SSppaaccee TTeelleessccooppee''ss NNIIRRSSppeecc aanndd NNIIRRCCaamm iinnssttrruummeennttss..
MMaaiinn--bbeelltt ccoommeettss hhaavvee ddyynnaammiiccaall pprrooppeerrttiieess ccoonnssiisstteenntt wwiitthh aann oorriiggiinn iinn tthhee aasstteerrooiidd bbeelltt,, bbuutt eexxhhiibbiitt tthhee bbeehhaavviioorr ooff ccoommeettss.. DDeessppiittee rreeppeeaatteedd mmaassss--lloossss eeppiissooddeess
dduurriinngg ppeerriihheelliioonn ppaassssaaggeess ccoonnssiisstteenntt wwiitthh wwaatteerr--iiccee ddrriivveenn ssuubblliimmaattiioonn,, vvoollaattiilleess hhaavvee nneevveerr bbeeeenn oobbsseerrvveedd aatt aannyy mmaaiinn--bbeelltt ccoommeett.. MMeeaassuurriinngg tthheeiirr vvoollaattiillee pprroodduuccttiioonn
rraatteess aanndd ccoommaa dduusstt--ttoo--ggaass mmaassss rraattiiooss pprroovviiddeess aann bbeetttteerr uunnddeerrssttaannddiinngg ooff tthhee ssuubbssuurrffaaccee pprreesseerrvvaattiioonn ooff wwaatteerr iiccee iinn tthhee aasstteerrooiidd bbeelltt.. WWiitthh oobbsseerrvvaattiioonnss ooff
223388PP//RReeaadd ffrroomm GGTTOO pprrooggrraamm 11225522,, wwee eexxppeecctt ttoo eexxcceeeedd pprreevviioouuss uuppppeerr lliimmiittss bbyy ttwwoo oorrddeerrss ooff mmaaggnniittuuddee,, yyiieellddiinngg tthhee fifirrsstt ddeetteeccttiioonn ooff wwaatteerr iinn aann MMBBCC ccoommaa,, oorr aa
pphhyyssiiccaallllyy  mmeeaanniinnggffuull  uuppppeerr  lliimmiitt..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

HHeennrryy  HHssiieehh  PPllaanneettaarryy  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  DDeennnniiss  BBooddeewwiittss  AAuubbuurrnn  UUnniivveerrssiittyy,,  SStteeffaanniiee  MMiillaamm  NNAASSAA  GGooddddaarrdd  SSppaaccee  FFlliigghhtt  CCeenntteerr
CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
EExxooppllaanneettss  aanndd  EExxooppllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 0022004444
DDiirreecctt  IImmaaggiinngg  SSppeeccttrroossccooppyy  ooff  ttwwoo  JJoovviiaann  EExxooppllaanneettss::  CChhaarraacctteerriizzaattiioonn  ooff  tthhee  TTYYCC  88999988--776600--11  MMuullttii--PPllaanneettaarryy  SSyysstteemm

KKiieellaann WWiillccoommbb

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaann  DDiieeggoo

TTYYCC 88998888--776600--11 iiss tthhee mmoosstt rreecceennttllyy ddiissccoovveerreedd iimmaaggeedd mmuullttii--ppllaanneettaarryy ssyysstteemm,, ccoonnttaaiinniinngg ttwwoo yyoouunngg JJoovviiaann eexxooppllaanneettss sseeeenn aatt ~~116600 aanndd 332200 aauu ((11..77'''' aanndd 33''''
pprroojjeecctteedd sseeppaarraattiioonnss)).. WWee pprrooppoossee aa ccoommpprreehheennssiivvee ssppeeccttrroossccooppiicc cchhaarraacctteerriizzaattiioonn ooff tthheessee ttwwoo wwoorrllddss uussiinngg tthhee NNIIRRSSppeecc IIFFUU aanndd MMIIRRII LLRRSS ttoo oobbttaaiinn ccoommpplleettee ssppeeccttrraa
ooff bbootthh ppllaanneettss ssppaannnniinngg 11--1122 mmiiccrroonnss aatt llooww rreessoolluuttiioonn,, ffoorr hhiigghh fifiddeelliittyy mmeeaassuurreemmeennttss ooff ffuunnddaammeennttaall ppllaanneettaarryy pprrooppeerrttiieess tthhrroouugghh aattmmoosspphheerriicc rreettrriieevvaallss,, aanndd aatt hhiigghh--
rreessoolluuttiioonn aaccrroossss 33--55 mmiiccrroonnss ttoo mmeeaassuurree eelleemmeennttaall aabbuunnddaanncceess,, nnoonn--eeqquuiilliibbrriiuumm cchheemmiissttrryy,, aanndd cclloouudd pprrooppeerrttiieess uussiinngg ffoorrwwaarrdd mmooddeelliinngg.. TTooggeetthheerr tthheessee ssppeeccttrraall
ddaattaasseettss,, ssppaannnniinngg aa wweeaalltthh ooff mmoolleeccuullaarr aanndd aattoommiicc lliinneess,, wwiillll yyiieelldd mmeeaassuurreemmeennttss ooff ppllaanneettaarryy tteemmppeerraattuurreess,, rraaddiiii,, aattmmoosspphheerriicc CC//OO rraattiioo,, mmeettaalllliicciittyy,, vveerrttiiccaall mmiixxiinngg,,
cclloouuddss,, aanndd mmoorree.. TThhee ccoommbbiinnaattiioonn ooff llooww-- aanndd hhiigghh--rreessoolluuttiioonn ddaattaa wwiillll bbrreeaakk ddeeggeenneerraacciieess ooff tthheessee ppaarraammeetteerrss wwiitthh pprrooppeerrttiieess ssuucchh aass nnoonn--eeqquuiilliibbrriiuumm cchheemmiissttrryy aanndd
ssuurrffaaccee ggrraavviittyy.. TThheessee oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll eennaabbllee ddeettaaiilleedd ccoommppaarraattiivvee ppllaanneettoollooggyy aasssseessssiinngg tthhee aattmmoosspphheerreess aanndd ffoorrmmaattiioonn ppaatthhwwaayyss ooff tthheessee wwoorrllddss aaggaaiinnsstt oonnee aannootthheerr,,
ootthheerr ddiirreeccttllyy iimmaaggeedd ppllaanneettss,, aanndd yyoouunngg fifieelldd bbrroowwnn ddwwaarrffss.. TThhee pprreesseennccee ooff ttwwoo iimmaaggeedd ppllaanneettss iinn tthhiiss ssyysstteemm,, aanndd tthheeiirr bbrriigghhttnneessss aanndd wwiiddee sseeppaarraattiioonn ffrroomm tthhee
hhoosstt ssttaarr,, mmaakkeess tthhiiss ssyysstteemm aann eexxttrraaoorrddiinnaarriillyy ffaavvoorraabbllee ttaarrggeett ffoorr JJWWSSTT eexxooppllaanneett ssppeeccttrroossccooppyy,, aanndd wwiillll eefffificciieennttllyy yyiieelldd eexxqquuiissiitteellyy pprreecciissee ssppeeccttrraa ffoorr ccoommppaarraattiivvee
ssttuuddyy  ooff  tthheeiirr  aattmmoosspphheerreess  ttoo  aann  uunnpprreecceeddeenntteedd  lleevveell..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

MMaarrsshhaallll  PPeerrrriinn  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  QQuuiinnnn  KKoonnooppaacckkyy  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaann  DDiieeggoo,,  TTrraavviiss  BBaarrmmaann  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,  MMiicckkaaeell  BBoonnnneeffooyy  IInnssttiittuutt  ddee  PPllaanneettoollooggiiee  eett
dd''AAssttrroopphhyyssiiqquuee  ddee  GGrreennoobbllee,,  GGaaeell  CChhaauuvviinn  UUnniivveerrssiittee  ddee  GGrreennoobbllee  II,,  VVaalleennttiinnaa  DD''OOrraazzii  OOsssseerrvvaattoorriioo  AAssttrroonnoommiiccoo  ddii  PPaaddoovvaa,,  JJuulliieenn  GGiirraarrdd  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  EEiilleeeenn  GGoonnzzaalleess
CCoorrnneellll  UUnniivveerrssiittyy,,  JJeessssiiccaa  LLuunnaa  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  aatt  AAuussttiinn,,  BBrruuccee  MMaacciinnttoosshh  SSttaannffoorrdd  UUnniivveerrssiittyy,,  CCaarroolliinnee  MMoorrlleeyy  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  aatt  AAuussttiinn,,  SSiimmoonn  PPeettrruuss  IInnssttiittuutt  ddee  PPllaanneettoollooggiiee  eett
dd''AAssttrroopphhyyssiiqquuee  ddee  GGrreennoobbllee,,  JJuulliieenn  RRaammeeaauu  IInnssttiittuutt  ddee  PPllaanneettoollooggiiee  eett  dd''AAssttrroopphhyyssiiqquuee  ddee  GGrreennoobbllee,,  BBiinn  RReenn  CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  EEmmiillyy  RRiicckkmmaann  EESSAA  SSttaaffff,,  RRoobbeerrtt  DDee  RRoossaa
EEuurrooppeeaann  SSoouutthheerrnn  OObbsseerrvvaattoorryy  --  CChhiillee,,  JJeeaann--BBaappttiissttee  RRuufffifioo  CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  CChhrriissttoopphheerr  TThheeiisssseenn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaann  DDiieeggoo,,  KKiimmbbeerrllyy  WWaarrdd--DDuuoonngg  SSppaaccee
TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPooppuullaattiioonnss  aanndd  tthhee  IInntteerrsstteellllaarr  MMeeddiiuumm

IIDD:: 0022004455
TTeessttiinngg  tthhee  PPhhyyssiiccaall  OOrriiggiinn  ooff  tthhee  IInniittiiaall  MMaassss  FFuunnccttiioonn  aanndd  CCiirrccuummsstteellllaarr  DDiisskk  DDeessttrruuccttiioonn  wwiitthh  MMaassssiivvee  CClluusstteerrss  aatt  tthhee  GGaallaaccttiicc
CCeenntteerr
MMaatttthheeww HHoosseekk

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  LLooss  AAnnggeelleess

TThhee GGaallaaccttiicc cceenntteerr ((GGCC)) ooffffeerrss aa uunniiqquuee ooppppoorrttuunniittyy ttoo ccoonndduucctt ddeettaaiilleedd aanndd rreessoollvveedd ssttuuddiieess ooff ssttaarr ffoorrmmaattiioonn iinn aann eexxttrreemmee ssttaarrbbuurrsstt--lliikkee eennvviirroonnmmeenntt.. WWee pprrooppoossee ttoo
uussee JJWWSSTT NNIIRRCCaamm ttoo ppeerrffoorrmm tthhee ddeeeeppeesstt eevveerr ssttuuddyy ooff tthhee AArrcchheess aanndd QQuuiinnttuupplleett cclluusstteerrss,, ttwwoo yyoouunngg ((<<55 MMyyrr)) aanndd mmaassssiivvee ((1100^̂44 MMssuunn)) cclluusstteerrss nneeaarr tthhee GGCC.. TThheessee
oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll aallllooww uuss ttoo iiddeennttiiffyy cclluusstteerr mmeemmbbeerrss ttoo ssuubb--ssoollaarr mmaasssseess ((MM >> 00..44 MMssuunn)) ffoorr tthhee fifirrsstt ttiimmee,, ddiissttiinngguuiisshhiinngg bbeettwweeeenn ccoommppeettiinngg mmooddeellss ffoorr hhooww tthhee IInniittiiaall
MMaassss FFuunnccttiioonn ((IIMMFF)) bbeehhaavveess iinn ssuucchh eennvviirroonnmmeennttss.. TThhiiss pprroovviiddeess aa ccrriittiiccaall bbeenncchhmmaarrkk ffoorr ssttaarr ffoorrmmaattiioonn tthheeoorryy,, aass tthhee IIMMFF iiss sshhaappeedd bbyy tthhee pphhyyssiiccaall pprroocceesssseess ddrriivviinngg
ssttaarr ffoorrmmaattiioonn,, aanndd iinnffoorrmmss oouurr uunnddeerrssttaannddiinngg ooff uunnrreessoollvveedd sstteellllaarr ppooppuullaattiioonnss aatt hhiigghh rreeddsshhiiffttss wwhheerree ssttaarrbbuurrssttss wweerree ccoommmmoonn.. IInn aaddddiittiioonn,, ssiimmuullttaanneeoouuss lloonngg--
wwaavveelleennggtthh oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll pprroovviiddee aa cceennssuuss ooff iinnffrraarreedd eexxcceessss ssoouurrcceess ~~33 mmaaggss ddeeeeppeerr tthhaann pprreevviioouuss ssttuuddiieess,, ffrroomm wwhhiicchh wwee wwiillll tteesstt pprreeddiiccttiioonnss rreeggaarrddiinngg hhooww
ssttrroonnggllyy eennvviirroonnmmeennttaall ccoonnddiittiioonnss ((ssuucchh aass eexxtteerrnnaall pphhoottooiioonniizzaattiioonn aanndd ddyynnaammiiccaall iinntteerraaccttiioonnss)) iinnflfluueennccee cciirrccuummsstteellllaarr ddiisskk lliiffeettiimmeess.. TThhee ccoommbbiinnaattiioonn ooff hhiigghh ssppaattiiaall
rreessoolluuttiioonn,, sseennssiittiivviittyy,, aanndd fifieelldd ooff vviieeww mmaakkeess JJWWSSTT uunniiqquueellyy ssuuiitteedd ttoo aacchhiieevvee tthheessee ggooaallss,, wwhhiicchh wwiillll iimmppaacctt mmaannyy aaddddiittiioonnaall aarreeaass ooff aassttrroopphhyyssiiccss ssuucchh aass ggaallaaxxyy mmaassss
eevvoolluuttiioonn,,  ccoossmmiicc  ssttaarr  ffoorrmmaattiioonn,,  ccoommppaacctt  oobbjjeecctt  pprroodduuccttiioonn  aanndd  mmeerrggeerr  rraatteess  iinn  ggaallaaccttiicc  nnuucclleeii,,  aanndd  ppllaanneett  ffoorrmmaattiioonn  iinn  ddiiffffeerreenntt  eennvviirroonnmmeennttss..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

TTuuaann  DDoo  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  LLooss  AAnnggeelleess,,  JJeessssiiccaa  LLuu  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  BBeerrkkeelleeyy,,  MMaarrkk  MMoorrrriiss  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  LLooss  AAnnggeelleess,,  AAnnnnaa  CCiiuurrlloo  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  LLooss
AAnnggeelleess,,  AAnnddrreeaa  GGhheezz  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  LLooss  AAnnggeelleess,,  RRaaiinneerr  SScchhooeeddeell  IInnssttiittuuttoo  ddee  AAssttrroofifissiiccaa  ddee  AAnnddaalluucciiaa  ((IIAAAA)),,  FFrraanncciissccoo  NNoogguueerraass--LLaarraa  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroonnoommiiee,,
HHeeiiddeellbbeerrgg,,  BBaannaaffsshheehh  SShhaahhzzaammaanniiaann  IInnssttiittuuttoo  ddee  AAssttrroofifissiiccaa  ddee  AAnnddaalluucciiaa  ((IIAAAA)),,  SSmmaaddaarr  NNaaoozz  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  LLooss  AAnnggeelleess,,  NNaaddeeeenn  SSaabbhhaa  UUnniivveerrssiittaatt  IInnnnssbbrruucckk,,  IInnssttiittuutt  ffuurr
AAssttrroonnoommiiee

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
LLaarrggee  SSccaallee  SSttrruuccttuurree  ooff  tthhee  UUnniivveerrssee

IIDD:: 0022004466
AA  ddeefifinniittiivvee  tteesstt  ooff  tthhee  ddaarrkk  mmaatttteerr  ppaarraaddiiggmm  oonn  ssmmaallll  ssccaalleess

AAnnnnaa NNiieerreennbbeerrgg

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  MMeerrcceedd

TThhee ccoolldd ddaarrkk mmaatttteerr ppaarraaddiiggmm pprreeddiiccttss tthhaatt sseellff--ggrraavviittaattiinngg ssttrruuccttuurreess kknnoowwnn aass hhaallooss sshhoouulldd ffoorrmm ddoowwnn ttoo EEaarrtthh mmaasssseess.. BBeellooww vviirriiaall mmaasssseess ooff ~~1100^̂88 MMssuunn mmoosstt ooff
tthheessee hhaallooss mmuusstt bbee ddeevvooiidd ooff ssttaarrss aanndd ggaass ttoo mmaattcchh oobbsseerrvvaattiioonnss ooff MMiillkkyy WWaayy ssaatteelllliitteess.. TThhuuss,, ddeetteeccttiinngg tthhee pprreeddiicctteedd ppooppuullaattiioonn ooff ddaarrkk hhaallooss bbeellooww 1100^̂88 MM ssuunn
wwoouulldd bbee aa ttrriiuummpphh ooff tthhee ccoolldd ddaarrkk mmaatttteerr ppaarraaddiiggmm.. CCoonnvveerrsseellyy,, tthheeiirr aabbsseennccee wwoouulldd iimmppllyy tthhaatt ddaarrkk mmaatttteerr ccaannnnoott bbee ccoolldd,, bbuutt mmuusstt bbee ooff aa mmoorree eexxoottiicc nnaattuurree..
SSttrroonngg ggrraavviittaattiioonnaall lleennssiinngg pprroovviiddeess aa ddiirreecctt pprroobbee ooff ddaarrkk mmaatttteerr aass lleennsseedd iimmaaggee flfluuxxeess aanndd ppoossiittiioonnss aarree sseennssiittiivvee ttoo vveerryy llooww mmaassss ppeerrttuurrbbaattiioonnss dduuee ttoo ddaarrkk mmaatttteerr
hhaallooss bbootthh wwiitthhiinn aa lleennss ggaallaaxxyy aanndd aalloonngg tthhee lliinnee ooff ssiigghhtt.. WWee pprrooppoossee ttoo mmeeaassuurree tthhee ssttrroonnggllyy lleennsseedd flfluuxx ffrroomm tthhee ccoolldd dduusstt ttoorruuss ssuurrrroouunnddiinngg tthhee aaccccrreettiinngg ssuuppeerr--
mmaassssiivvee bbllaacckk hhoollee ppoowweerriinngg qquuaassaarrss.. TThhee ccoolldd dduusstt ttoorruuss iiss aann iiddeeaall ssoouurrccee,, aass iittss ssiizzee ((~~ 11--1100 ppcc)) iiss llaarrggee eennoouugghh ttoo aavvooiidd mmiiccrroolleennssiinngg,, yyeett ssmmaallll eennoouugghh ttoo bbee
sseennssiittiivvee ttoo 1100^̂77 MMssuunn hhaallooss.. TThhiiss mmeeaassuurreemmeenntt wwiillll eennaabbllee uuss ttoo ddeetteecctt oorr rruullee oouutt aa wwaarrmm ddaarrkk mmaatttteerr mmaassss ffuunnccttiioonn wwiitthh aa ttuurrnnoovveerr aass llooww aass 1100^̂66..55 MMssuunn,,
eeqquuiivvaalleenntt tthhaatt ooff aa 1100 kkeeVV tthheerrmmaall rreelliicc,, ffoorr eexxaammppllee.. IIff wwee ddeetteecctt tthhee ttuurrnnoovveerr,, wwee wwiillll pprroovvee ddaarrkk mmaatttteerr iiss nnoott ccoolldd.. IIff wwee ddoo nnoott ddeetteecctt tthhee ttuurrnnoovveerr aatt tthheessee
mmaasssseess,, nneeaarrllyy ttwwoo oorrddeerrss ooff mmaaggnniittuuddee bbeellooww tthhee lliimmiitt aatt wwhhiicchh hhaallooss aarree eexxppeecctteedd ttoo bbee mmoossttllyy ddaarrkk,, iitt wwiillll pprroovvee tthhee eexxiisstteennccee ooff aa ssiiggnniifificcaanntt ppooppuullaattiioonn ooff
ccoommpplleetteellyy ddaarrkk hhaallooss,, vveerriiffyyiinngg aa kkeeyy pprreeddiiccttiioonn ooff tthhee ccoolldd ddaarrkk mmaatttteerr ppaarraaddiiggmm.. JJWWSSTT MMIIRRII pprroovviiddeess tthhee oonnllyy ppoossssiibbllee mmeeaannss ooff aattttaaiinniinngg tthhee flfluuxx aanndd ssppaattiiaall pprreecciissiioonn
aatt  tthhee  wwaavveelleennggtthhss  nneecceessssaarryy  ttoo  mmaakkee  tthhiiss  mmeeaassuurreemmeenntt..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

TToommmmaassoo  TTrreeuu  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  LLooss  AAnnggeelleess,,  SSiimmoonn  BBiirrrreerr  SSttaannffoorrdd  UUnniivveerrssiittyy,,  DDaanniieell  GGiillmmaann  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  LLooss  AAnnggeelleess,,  AAnnddrreeww  BBeennssoonn  CCaarrnneeggiiee  IInnssttiittuuttiioonn  ooff
WWaasshhiinnggttoonn,,  CChhrriissttoopphheerr  FFaassssnnaacchhtt  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  DDaavviiss,,  LLeeoonniiddaass  MMoouussttaakkaass  JJeett  PPrrooppuullssiioonn  LLaabboorraattoorryy,,  AAlleexxaannddeerr  KKuusseennkkoo  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  LLooss  AAnnggeelleess,,  SS..  DDjjoorrggoovvsskkii
CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  DDaanniieell  SStteerrnn  JJeett  PPrrooppuullssiioonn  LLaabboorraattoorryy,,  MMaatttthheeww  MMaallkkaann  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  LLooss  AAnnggeelleess,,  SSeebbaassttiiaann  HHooeenniigg  UUnniivveerrssiittyy  ooff  SSoouutthhaammppttoonn,,  VVeerroonniiccaa
MMoottttaa  UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  VVaallppaarraaiissoo,,  XXiiaaoolloonngg  DDuu  CCaarrnneeggiiee  IInnssttiittuuttiioonn  ooff  WWaasshhiinnggttoonn,,  VVaarrddhhaa  BBeennnneerrtt  CCaall  PPoollyy  CCoorrppoorraattiioonn,,  SSppoonnssoorreedd  PPrrooggrraammss  DDeeppaarrttmmeenntt,,  DDoommiinniiqquuee  SSlluussee  UUnniivveerrssiittee  ddee
LLiieeggee

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss

112288 33//1199//22002211



JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss  aanndd  SStteellllaarr  TTyyppeess

IIDD:: 0022005500
MMiidd--iinnffrraarreedd  mmoolleeccuullaarr  aabbssoorrppttiioonn  iinn  tthhee  aattmmoosspphheerreess  ooff  KK  ggiiaannttss

GGrreeggoorryy SSllooaann

SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee

WWee wwiillll oobbsseerrvvee ffoouurr KK ggiiaannttss wwiitthh tthhee MMeeddiiuumm--RReessoolluuttiioonn SSppeeccttrroommeetteerr ((MMRRSS)) oonn JJWWSSTT iinn oorrddeerr ttoo ssoollvvee aann eenndduurriinngg pprroobblleemm iinn sstteellllaarr aassttrroopphhyyssiiccss.. SStteellllaarr mmooddeellss
ccoonnssiisstteennttllyy uunnddeerrpprreeddiicctt tthhee ssttrreennggtthh ooff mmoolleeccuullaarr aabbssoorrppttiioonn bbaannddss oobbsseerrvveedd iinn tthhee mmiidd--iinnffrraarreedd,, iinncclluuddiinngg tthhee CCOO ffuunnddaammeennttaall aatt 55 uumm,, tthhee SSiiOO ffuunnddaammeennttaall aatt 88 uumm,,
aanndd tthhee OOHH bbaannddss ffrroomm 1144 ttoo 1188 uumm.. TThhiiss ddiissccrreeppaannccyy iimmppaaccttss iinnffrraarreedd pphhoottoommeettrriicc ccaalliibbrraattiioonn aanndd aassttrroopphhyyssiiccaall fifieellddss wweellll bbeeyyoonndd sstteellllaarr aattmmoosspphheerreess,, ffrroomm sstteellllaarr
ppooppuullaattiioonn mmooddeellss iinn ggaallaaxxiieess ttoo tthhee ccoossmmiicc ddiissttaannccee llaaddddeerr.. OOuurr MMRRSS oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll rreessoollvvee tthhee lliinnee ssttrruuccttuurree iinn tthhee mmiidd--iinnffrraarreedd aabbssoorrppttiioonn bbaannddss wwiitthh bbeetttteerr
ssppeeccttrraall rreessoolluuttiioonn aanndd sseennssiittiivviittyy tthhaann eevveerr bbeeffoorree ppoossssiibbllee.. TThhee rreessuullttiinngg ssppeeccttrraa wwiillll rreevveeaall tthhee tteemmppeerraattuurree aanndd ootthheerr pphhyyssiiccaall pprrooppeerrttiieess ooff tthhee aabbssoorrbbiinngg mmoolleeccuullaarr
llaayyeerr  aass  aa  ffuunnccttiioonn  ooff  wwaavveelleennggtthh..    WWiitthh  tthheessee  mmeeaassuurreemmeennttss,,  wwee  ccaann  bbuuiilldd  aa  bbeetttteerr  ggeenneerraattiioonn  ooff  mmoorree  aaccccuurraattee  mmooddeellss  ooff  llaattee--ttyyppee  sstteellllaarr  aattmmoosspphheerreess..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

BBeerrnnhhaarrdd  AArriinnggeerr  UUnniivveerrssiittaa  ddeeggllii  SSttuuddii  ddii  PPaaddoovvaa,,  JJaann  CCaammii  TThhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  WWeesstteerrnn  OOnnttaarriioo,,  MMaaccaarreennaa  GGaarrcciiaa  MMaarriinn  EEuurrooppeeaann  SSppaaccee  AAggeennccyy,,  KKaarrll  GGoorrddoonn  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee
IInnssttiittuuttee,,  KKaatthhlleeeenn  KKrraaeemmeerr  BBoossttoonn  CCoolllleeggee

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
EExxooppllaanneettss  aanndd  EExxooppllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 0022005533
SSeeaarrcchh  ffoorr  NNIIRR  ggaass  iinn  ddeebbrriiss  ddiisskkss..  IIss  tthheerree  aa  wwaatteerr  ddeelliivveerryy  mmeecchhaanniissmm??

IIssaabbeell RReebboolllliiddoo

SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee

OObbsseerrvvaattiioonnss iinn ffaarr--iinnffrraarreedd aanndd ((ssuubb--))mmmm wwaavveelleennggtthhss hhaavvee ffoouunndd eevviiddeennccee ffoorr aa nnoonn--nneegglliiggiibbllee aammoouunntt ooff ggaass aarroouunndd ~~2200 nneeaarrbbyy mmaaiinn--sseeqquueennccee ssttaarrss wwiitthh ddeebbrriiss
ddiisskkss.. TThhiiss ggaass,, llooccaatteedd iinn tthhee oouutteerr rreeggiioonnss ooff tthhee ssyysstteemmss,, iiss lliikkeellyy ttoo hhaavvee oorriiggiinnaatteedd vviiaa ccoolllliissiioonnss oorr eevvaappoorraattiioonn ooff ppllaanneetteessiimmaallss dduuee ttoo ddyynnaammiiccaall iinnssttaabbiilliittiieess.. GGaass
ddeetteecctteedd iinn tthhee ooppttiiccaall rraannggee wwiitthh ssppeeccttrroossccooppyy,, llooccaatteedd mmuucchh cclloosseerr ttoo tthhee ssttaarr,, aanndd aattttrriibbuutteedd ttoo tthhee pprreesseennccee ooff eevvaappoorraattiinngg bbooddiieess,, hhaass aallssoo bbeeeenn ffoouunndd iinn tthheessee
ssyysstteemmss,, ppooiinnttiinngg ttoowwaarrddss tthheessee oobbjjeeccttss,, aallssoo kknnoowwnn aass eexxooccoommeettss,, aass aa ppoossssiibbllee ttrraannssppoorrttaattiioonn mmeecchhaanniissmm ffoorr vvoollaattiilleess ffrroomm tthhee oouutteerr rreeggiioonnss ooff ppllaanneettaarryy ssyysstteemmss,,
bbeeyyoonndd  tthhee  ssnnoowwlliinnee,,  ttoo  tthhee  iinnnneerr  rreeggiioonnss  wwhheerree  rroocckkyy  ppllaanneettss  aarree  llooccaatteedd..
HHoowweevveerr,, oobbsseerrvvaattiioonnss tthhuuss ffaarr hhaavvee nnoott bbeeeenn aabbllee ttoo iiddeennttiiffyy wwaarrmm ggaass iinn iinntteerrmmeeddiiaattee rreeggiioonnss,, oorr tthhee pprreesseennccee ooff wwaatteerr,, aanndd tthheerreeffoorree wwee ddoonn''tt yyeett uunnddeerrssttaanndd hhooww
tthhee  ttrraannssppoorrttaattiioonn  mmeecchhaanniissmmss  mmiigghhtt  ccoommppaarree  ttoo  tthhoossee  oobbsseerrvveedd  iinn  tthhee  ssoollaarr  ssyysstteemm..
WWee pprrooppoossee ttoo uussee NNIIRRSSppeecc fifixxeedd sslliitt mmiidd--rreessoolluuttiioonn oobbsseerrvvaattiioonnss iinn tthhee 33 ttoo 55 mmiiccrroonn rraannggee ttoo llooookk ffoorr vvoollaattiilleess iinn aa ssaammppllee ooff 55 ddeebbrriiss ddiisskk ssttaarrss wwiitthh kknnoowwnn mmiilllliimmeettrriicc
aanndd ooppttiiccaall ggaass,, iinn ppaarrttiiccuullaarr ttaarrggeettiinngg tthhee 44..55--55 mmiiccrroonn wwaatteerr ffeeaattuurreess tthhaatt iiss nnoott oobbsseerrvvaabbllee ffrroomm tthhee ggrroouunndd.. TThhee ddeetteeccttiioonn ooff CCOO aanndd wwaatteerr ccoouulldd nnoott oonnllyy hheellpp
ccoonnssttrraaiinn tthhee aammoouunntt aanndd tteemmppeerraattuurree ooff ggaass,, kkeeyy iinn ppllaanneett ffoorrmmaattiioonn ssttuuddiieess,, bbuutt aallssoo sshheedd lliigghhtt iinnttoo tthhee ddyynnaammiiccss aanndd aarrcchhiitteeccttuurree ooff ppllaanneettaarryy ssyysstteemmss,, aanndd hhaavvee
iimmpplliiccaattiioonnss  iinn  aassttrroobbiioollooggiiccaall  ssttuuddiieess,,  ssuucchh  aass  wwaatteerr  ddeelliivveerryy  tthheeoorriieess..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

CChhrriissttiinnee  CChheenn  TThhee  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy,,  MMaarrsshhaallll  PPeerrrriinn  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  AAkkii  RRoobbeerrggee  NNAASSAA  GGooddddaarrdd  SSppaaccee  FFlliigghhtt  CCeenntteerr,,  CCiicceerroo  LLuu  TThhee  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy,,
JJoohhnn  DDeebbeess  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  AAmmaayyaa  MMoorroo--MMaarrttiinn  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
EExxooppllaanneettss  aanndd  EExxooppllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 0022005555
TTrraacciinngg  HHoott  JJuuppiitteerr  FFoorrmmaattiioonn  aanndd  MMiiggrraattiioonn  wwiitthh  VVoollaattiillee  aanndd  RReeffrraaccttoorryy  EElleemmeenntt  RRaattiiooss

JJoosshhuuaa LLootthhrriinnggeerr

TThhee  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy

AA pprriimmaarryy ggooaall ooff eexxooppllaanneett cchhaarraacctteerriizzaattiioonn iiss ttoo uussee aa ppllaanneett''ss ccuurrrreenntt ccoommppoossiittiioonn ttoo uunnddeerrssttaanndd hhooww tthhaatt ppllaanneett ffoorrmmeedd.. FFoorr eexxaammppllee,, tthhee CC//OO rraattiioo hhaass lloonngg bbeeeenn
rreeccooggnniizzeedd aass ccaarrrryyiinngg iimmppoorrttaanntt iinnffoorrmmaattiioonn oonn tthhee eennrriicchhmmeenntt vviiaa iicceess iinn tthhee oouutteerr ppaarrttss ooff tthhee pprroottooppllaanneettaarryy ddiisskk.. JJWWSSTT ooppeennss tthhee ddoooorr ttoo cchhaarraacctteerriizzaattiioonn ooff tthhee
CC//OO rraattiioo.. HHoowweevveerr,, tthhee CC//OO rraattiioo aalloonnee ccaannnnoott uunnaammbbiigguuoouussllyy ccoonnssttrraaiinn tthhee ffoorrmmaattiioonn mmeecchhaanniissmm oorr llooccaattiioonn ooff aann eexxooppllaanneett.. AA nneeww ppaatthh ffoorrwwaarrdd iiss ttoo mmeeaassuurree bbootthh
vvoollaattiillee ((CC,, OO)) aanndd rreeffrraaccttoorryy ((FFee,, MMgg,, SSii)) eelleemmeennttaall aabbuunnddaanncceess iinn uullttrraa--hhoott JJuuppiitteerrss,, wwhhiicchh ccaann rreemmaaiinn hhoott eennoouugghh ttoo llaarrggeellyy aavvooiidd tthhee ccoonnddeennssaattiioonn ooff tthheessee eelleemmeennttss..
BByy mmeeaassuurriinngg tthhee rreeffrraaccttoorryy--ttoo--vvoollaattiillee rraattiioo,, wwee ccaann iinnffeerr tthhee rroocckk--ttoo--iiccee rraattiioo ooff tthhee aattmmoosspphheerree,, wwhhiicchh ccaann ddiissttiinngguuiisshh vvaarriioouuss ffoorrmmaattiioonn aanndd mmiiggrraattiioonn sscceennaarriiooss.. WWee
pprrooppoossee ttoo mmeeaassuurree tthhee 22..99--55..22 mmiiccrroonn ttrraannssmmiissssiioonn ssppeeccttrruumm ooff uullttrraa--hhoott JJuuppiitteerr WWAASSPP--117788bb wwiitthh JJWWSSTT//NNIIRRSSppeecc//GG339955HH ttoo ccoommpplleemmeenntt UUVV--NNIIRR oobbsseerrvvaattiioonnss ffrroomm
HHSSTT.. TThhiiss eexxcciittiinngg ppllaanneett sshhoowwss llaarrggee sshhoorrtt--wwaavveelleennggtthh ttrraannssiitt ddeepptthhss ffrroomm FFee aanndd SSiiOO,, aalllloowwiinngg uuss ttoo mmeeaassuurree rreeffrraaccttoorryy eelleemmeennttaall aabbuunnddaanncceess.. CCoommbbiinneedd wwiitthh oouurr
pprrooppoosseedd JJWWSSTT ssppeeccttrraa,, wwee wwiillll mmeeaassuurree tthhee ppllaanneettss OO,, CC,, aanndd rreeffrraaccttoorryy ccoonntteenntt aanndd bbee aabbllee ttoo ccoonnssttrraaiinn wwhheetthheerr tthhee ppllaanneett ffoorrmmeedd iinnssiiddee oorr oouuttssiiddee tthhee HH22OO iicceelliinnee,,
wwhheetthheerr tthhee ppllaanneett ffoorrmmeedd vviiaa ppllaanneetteessiimmaall-- oorr ggaass--ddoommiinnaatteedd aaccccrreeaattiioonn,, aanndd wwhheetthheerr tthhee ppllaanneett ffoorrmmeedd iinn aa ccaarrbboonn--ddeepplleetteedd ddiisskk.. SSuucchh mmeeaassuurreemmeennttss wwoouulldd rreepprreesseenntt
tthhee  bbeeggiinnnniinngg  ooff  aa  ppaarraaddiiggmm  sshhiifftt  iinn  oouurr  aabbiilliittyy  ttoo  ccoonnnneecctt  tthhee  pprreesseenntt--ddaayy  ccoommppoossiittiioonn  ooff  eexxooppllaanneettss  ttoo  tthhee  pprroocceesssseess  aanndd  bbuuiillddiinngg  bblloocckkss  tthhaatt  ffoorrmmeedd  tthheemm..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

DDaavviidd  SSiinngg  TThhee  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy,,  NNeeaallee  GGiibbssoonn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  DDuubblliinn,,  TTrriinniittyy  CCoolllleeggee,,  JJaammiiee  WWiillssoonn  TThhee  QQuueeeenn''ss  UUnniivveerrssiittyy  ooff  BBeellffaasstt,,  KKeevviinn  SScchhllaauuffmmaann  TThhee  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy,,
HHeennrriiqquuee  RReeggggiiaannii  TThhee  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy,,  ZZaaffaarr  RRuussttaammkkuulloovv  TThhee  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SSuuppeerrmmaassssiivvee  BBllaacckk  HHoolleess  aanndd  AAGGNN

IIDD:: 0022005577
AA  JJWWSSTT  SSttuuddyy  ooff  tthhee  LLiinnkk  BBeettwweeeenn  SSuuppeerrmmaassssiivvee  BBllaacckk  HHoolleess  aanndd  GGaallaaxxiieess  aatt  CCoossmmiicc  NNoooonn

YYuuee SShheenn

UUnniivveerrssiittyy  ooff  IIlllliinnooiiss  aatt  UUrrbbaannaa  --  CChhaammppaaiiggnn

TThhee mmeeaassuurreemmeenntt ooff tthhee ssccaalliinngg rreellaattiioonnss bbeettwweeeenn ssuuppeerrmmaassssiivvee bbllaacckk hhoollee ((SSMMBBHH)) mmaassss aanndd tthhee pprrooppeerrttiieess ooff tthhee hhoosstt ggaallaaxxyy aatt ccoossmmiicc nnoooonn ((zz~~22)) iiss ccrruucciiaall ttoo
uunnddeerrssttaannddiinngg tthhee ccoo--eevvoolluuttiioonn ((oorr nnoott)) ooff SSMMBBHHss aanndd ggaallaaxxiieess,, tthhee nnaattuurree ooff AAGGNN ffeeeeddbbaacckk aanndd sseellff--rreegguullaatteedd BBHH ggrroowwtthh,, aanndd tthhee ffoorreeccaasstt ffoorr tthhee ssttoocchhaassttiicc
ggrraavviittaattiioonnaall wwaavvee bbaacckkggrroouunndd ffrroomm mmeerrggeerrss ooff SSMMBBHHss.. GGiivveenn tthhee ddiifffificcuullttiieess ooff aaccqquuiirriinngg bbootthh rreelliiaabbllee BBHH mmaasssseess aanndd hhoosstt ggaallaaxxyy mmeeaassuurreemmeennttss iinn tthhiiss rreeggiimmee,, tthheerree iiss
ccuurrrreennttllyy nnoo ccoonnsseennssuuss oonn wwhheetthheerr oorr nnoott ssuucchh ccoorrrreellaattiioonnss eexxiisstt aatt zz~~22.. WWee pprrooppoossee ppiioonneeeerriinngg JJWWSSTT NNIIRRCCaamm ~~11--55 mmiiccrroonn iimmaaggiinngg aanndd NNIIRRSSppeecc IIFFUU ~~11--22 mmiiccrroonn
ssppeeccttrroossccooppyy ttoo ccoonnssttrraaiinn tthhee ccoorrrreellaattiioonnss bbeettwweeeenn SSMMBBHH mmaassss aanndd hhoosstt sstteellllaarr vveelloocciittyy ddiissppeerrssiioonn,, sstteellllaarr mmaassss aanndd lluummiinnoossiittyy,, uussiinngg aa uunniiqquuee ssaammppllee ooff tteenn zz~~22
qquuaassaarrss wwiitthh BBHH mmaasssseess mmeeaassuurreedd ddiirreeccttllyy ffrroomm rreevveerrbbeerraattiioonn mmaappppiinngg.. TThhiiss ppiilloott JJWWSSTT pprrooggrraamm iiss ppooiisseedd ttoo ddeelliivveerr tthhee mmoosstt ddeefifinniittiivvee ccoonnssttrraaiinnttss oonn tthhee hhiigghh--zz SSMMBBHH--
ggaallaaxxyy ssccaalliinngg rreellaattiioonnss ttoo ddaattee,, ppaavviinngg tthhee wwaayy ffoorr ffuuttuurree mmoorree aammbbiittiioouuss pprrooggrraammss.. IItt wwiillll aallssoo eennaabbllee aa bbrrooaadd rraannggee ooff sscciieennccee,, ffrroomm sstteellllaarr ppooppuullaattiioonnss ooff mmaassssiivvee
qquuaassaarr hhoosstt ggaallaaxxiieess,, ttoo kkppcc--ssccaallee qquuaassaarr--ddrriivveenn oouuttflfloowwss ((ee..gg..,, iinn [[OOIIIIII]]55000077)),, aanndd pprroovviiddee aa bbeenncchhmmaarrkk ssaammppllee ffoorr ccoommppaarraattiivvee ssttuuddiieess ooff mmaassssiivvee ggaallaaxxiieess aatt zz~~22 ((ee..gg..,,
ssttaarr--ffoorrmmiinngg  aanndd  qquuiieesscceenntt  ggaallaaxxiieess,,  oobbssccuurreedd  AAGGNN  hhoossttss,,  eettcc))..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

JJeennnniiffeerr  LLii  UUnniivveerrssiittyy  ooff  IIlllliinnooiiss  aatt  UUrrbbaannaa  --  CChhaammppaaiiggnn,,  PPaattrriicckk  HHaallll  YYoorrkk  UUnniivveerrssiittyy,,  QQiiaann  YYaanngg  UUnniivveerrssiittyy  ooff  IIlllliinnooiiss  aatt  UUrrbbaannaa--CChhaammppaaiiggnn,,  XXiinn  LLiiuu  UUnniivveerrssiittyy  ooff  IIlllliinnooiiss  aatt  UUrrbbaannaa  --  CChhaammppaaiiggnn,,
HHeeccttoorr  IIbbaarrrraa  MMeeddeell  UUnniivveerrssiittyy  ooff  IIlllliinnooiiss  aatt  UUrrbbaannaa  --  CChhaammppaaiiggnn,,  LLuuiiss  HHoo  PPeekkiinngg  UUnniivveerrssiittyy,,  LLiinnhhuuaa  JJiiaanngg  PPeekkiinngg  UUnniivveerrssiittyy,,  JJoonnaatthhaann  TTrruummpp  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCoonnnneeccttiiccuutt,,  DDoonnaalldd  SScchhnneeiiddeerr  TThhee
PPeennnnssyyllvvaanniiaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy,,  YYaassaammaann  HHoommaayyoouunnii  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCoonnnneeccttiiccuutt,,  WWiilllliiaamm  BBrraannddtt  TThhee  PPeennnnssyyllvvaanniiaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy,,  KKeeiitthh  HHoorrnnee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  SStt..  AAnnddrreewwss,,  SSccootttt  AAnnddeerrssoonn
UUnniivveerrssiittyy  ooff  WWaasshhiinnggttoonn,,  BBrraaddlleeyy  PPeetteerrssoonn  TThhee  OOhhiioo  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss

113322 33//1199//22002211



JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SSoollaarr  SSyysstteemm  AAssttrroonnoommyy

IIDD:: 0022006600
UUnnrraavveelliinngg  tthhee  pprriimmoorrddiiaall  ccoonnssttiittuueennttss  aanndd  eexxooggeenniicc  pprroocceesssseess  tthhaatt  sshhaappeedd  CCaalllliissttoo''ss  ssuurrffaaccee

RRiicchhaarrdd CCaarrttwwrriigghhtt

SSEETTII  IInnssttiittuuttee

WWee pprrooppoossee ttoo oobbsseerrvvee tthhee GGaalliilleeaann mmoooonn CCaalllliissttoo wwiitthh NNIIRRSSppeecc IIFFUU ((GG339955HH,, 22..99 –– 55..33 mmiiccrroonnss)) ttoo iimmpprroovvee oouurr uunnddeerrssttaannddiinngg ooff tthhee ccaarrbboonn aanndd nniittrrooggeenn cchheemmiiccaall
ssyysstteemmss ooppeerraattiinngg oonn tthhiiss mmoooonn aanndd ggaaiinn iinnssiigghhtt iinnttoo tthhee ffoorrmmaattiioonn ccoonnddiittiioonnss iinn tthhee JJoovviiaann ssuubbnneebbuullaa.. WWee wwiillll iinnvveessttiiggaattee tthhee nnaattuurree ooff CCOO22 bbyy cchhaarraacctteerriizziinngg iittss
ssppeeccttrraall ssiiggnnaattuurree aanndd ddiissttrriibbuuttiioonn aaccrroossss CCaalllliissttoo aanndd bbyy ddeetteerrmmiinniinngg wwhheetthheerr pprriimmoorrddiiaall ddeeppoossiittss ooff ‘‘ppuurree’’ CCOO22 iiccee aarree pprreesseenntt iinn tthhee VVaallhhaallllaa aanndd AAssggaarrdd iimmppaacctt bbaassiinnss..
WWee wwiillll iinnvveessttiiggaattee wwhheetthheerr aa 44..5577--mmiiccrroonn bbaanndd ddeetteecctteedd oonn CCaalllliissttoo rreessuullttss ffrroomm nniittrrooggeenn--rriicchh oorrggaanniiccss,, wwhhiicchh mmiigghhtt hhaavvee bbeeeenn ddeelliivveerreedd iinn dduusstt ggrraaiinnss ffrroomm JJuuppiitteerr’’ss
iirrrreegguullaarr ssaatteelllliitteess.. BByy cchhaarraacctteerriizziinngg 1133CCOO22,, aa hheeaavvyy ssttaabbllee iissoottooppee ooff CCOO22,, wwee wwiillll pprroobbee CCaalllliissttoo’’ss ffoorrmmaattiioonn eennvviirroonnmmeenntt.. BBeeccaauussee EEaarrtthh’’ss aattmmoosspphheerree iiss ooppaaqquuee
bbeettwweeeenn 44..22 aanndd 44..55 mmiiccrroonnss,, iinnvveessttiiggaattiioonn ooff ssoolliidd--ssttaattee CCOO22 oonn ppllaanneettaarryy bbooddiieess lliikkee CCaalllliissttoo iiss iimmppoossssiibbllee uussiinngg ggrroouunndd--bbaasseedd ffaacciilliittiieess.. SSiimmiillaarrllyy,, tthhee 44..5577--mmiiccrroonn bbaanndd
iiss hheeaavviillyy ccoonnttaammiinnaatteedd bbyy EEaarrtthh''ss aattmmoosspphheerree,, mmaakkiinngg aasssseessssmmeenntt ooff tthhiiss bbaanndd hhiigghhllyy cchhaalllleennggiinngg uussiinngg ggrroouunndd--bbaasseedd ffaacciilliittiieess.. JJWWSSTT iiss tthheerreeffoorree tthhee oonnllyy eexxiissttiinngg
ffaacciilliittyy tthhaatt ccaann ccoolllleecctt tthhee hhiigghh qquuaalliittyy ssppeeccttrraa rreeqquuiirreedd ttoo ccoommpplleettee tthhiiss pprroojjeecctt''ss oobbjjeeccttiivveess.. WWee rreeqquuiirree 00..0077 hhoouurrss ooff sscciieennccee ttiimmee,, aanndd 33..3399 hhoouurrss ooff ttoottaall cchhaarrggeedd
ttiimmee,, ttoo mmaakkee oouurr tthhrreeee rreeqquuiirreedd oobbsseerrvvaattiioonnss.. CCoolllleecctteedd NNIIRRSSppeecc ssppeeccttrraa wwiillll bbee hhiigghhllyy vvaalluuaabbllee ffoorr ddeevveellooppiinngg tthhee ssppeeccttrroossccooppiicc pprriioorriittiieess ooff tthhee NNAASSAA EEuurrooppaa CClliippppeerr
aanndd  EESSAA  JJUUIICCEE  ssppaacceeccrraafftt  mmiissssiioonnss  ttoo  tthhee  JJoovviiaann  ssyysstteemm,,  wwhhiicchh  wwiillll  bbootthh  mmaakkee  cclloossee  ppaasssseess  ooff  CCaalllliissttoo..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

BBrryyaann  HHoolllleerr  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  MMaarrcc  NNeevveeuu  NNAASSAA  GGooddddaarrdd  SSppaaccee  FFlliigghhtt  CCeenntteerr,,  DDaallee  CCrruuiikksshhaannkk  NNAASSAA  AAmmeess  RReesseeaarrcchh  CCeenntteerr,,  TToomm  NNoorrddhheeiimm  JJeett  PPrrooppuullssiioonn  LLaabboorraattoorryy,,
KKeevviinn  HHaanndd  JJeett  PPrrooppuullssiioonn  LLaabboorraattoorryy,,  YYvvoonnnnee  PPeennddlleettoonn  NNAASSAA  AAmmeess  RReesseeaarrcchh  CCeenntteerr

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss  aanndd  SStteellllaarr  TTyyppeess

IIDD:: 0022006611
NNuucclleeoossyynntthheessiiss,,  AAssttrroopphhyyssiiccss,,  aanndd  CCoossmmoollooggyy  wwiitthh  IIRR  OObbsseerrvvaattiioonnss  ooff  aa  GGrraavviittaattiioonnaall  WWaavvee  CCoouunntteerrppaarrtt

RRyyaann FFoolleeyy

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  CCrruuzz

TThhee 22001177 ddiissccoovveerryy ooff aa bbiinnaarryy nneeuuttrroonn ssttaarr ((BBNNSS)) mmeerrggeerr iinn ggrraavviittaattiioonnaall wwaavveess ((GGWWss)) aanndd lliigghhtt wwaass aa wwaatteerrsshheedd mmoommeenntt.. UUssiinngg uunniiqquuee mmuullttii--mmeesssseennggeerr ddaattaa,, tthhee
ccoommmmuunniittyy mmaaddee mmaajjoorr aaddvvaanncceess iinn aa bbrrooaadd rraannggee ooff ttooppiiccss ffrroomm $$rr$$--pprroocceessss nnuucclleeoossyynntthheessiiss ttoo ccoommppaacctt--oobbjjeecctt ffoorrmmaattiioonn ttoo ccoossmmoollooggyy.. WWhhiillee nnoo ootthheerr
eelleeccttrroommaaggnneettiicc  ccoouunntteerrppaarrtt  hhaass  yyeett  bbeeeenn  ddiissccoovveerreedd,,  tthhee  sseeccoonndd  eexxaammppllee  wwiillll  lliikkeellyy  lleeaadd  ttoo  nneeww  ffuunnddaammeennttaall  ddiissccoovveerriieess..

CCyyccllee 11 aanndd tthhee nneexxtt LLIIGGOO//VViirrggoo//KKAAGGRRAA oobbsseerrvviinngg rruunn ((OO44)) hhaavvee hhiigghh oovveerrllaapp.. BBuutt ssiimmuullaattiioonnss ssuuggggeesstt tthhaatt tthheerree wwiillll bbee oonnllyy oonnee OO44 eevveenntt vviissiibbllee ttoo JJWWSSTT -- aanndd iitt wwiillll
lliikkeellyy  bbee  ddiissttaanntt//ffaaiinntt..  NNeevveerrtthheelleessss,,  tthhee  oobbsseerrvvaattiioonnss  pprrooppoosseedd  hheerree  ccaann  aannsswweerr  sseevveerraall  qquueessttiioonnss::

WWhhaatt  ffrraaccttiioonn  ooff  tthhee  hheeaavviieesstt  eelleemmeennttss  ccoommee  ffrroomm  NNSS  mmeerrggeerrss??

WWhhaatt  aarree  tthhee  pprrooggeenniittoorrss  ooff  BBNNSS  ssyysstteemmss??

HHooww  ffaasstt  iiss  tthhee  UUnniivveerrssee  eexxppaannddiinngg??

NNSS mmeerrggeerrss pprroodduuccee rraaddiiooaaccttiivvee,, rr--pprroocceessss eejjeeccttaa -- aa kkiilloonnoovvaa ((KKNN)) -- wwhhoossee ssppeeccttrraall--eenneerrggyy ddiissttrriibbuuttiioonn ddeeppeennddss oonn iittss ccoommppoossiittiioonn.. TThheeoorryy pprreeddiiccttss tthhaatt aallll KKNNee hhaavvee aa
""rreedd"" ccoommppoonneenntt ppeeaakkiinngg iinn tthhee IIRR,, aanndd ttrraacckkiinngg iittss eevvoolluuttiioonn ccoonnssttrraaiinnss tthhee aammoouunntt ooff hheeaavvyy rr--pprroocceessss mmaatteerriiaall pprroodduucceedd.. TThhee ssaammee oobbsseerrvvaattiioonnss ccaann ppiinnppooiinntt tthhee KKNN iinn
iittss ggaallaaxxyy,, ppoossssiibbllyy rreevveeaalliinngg tthhee oorriiggiinn ooff tthhee pprrooggeenniittoorr ssyysstteemm,, aanndd ccoonnssttrraaiinn tthhee ssyysstteemm''ss iinncclliinnaattiioonn aannggllee,, bbrreeaakkiinngg aa ddeeggeenneerraaccyy wwiitthh ddiissttaannccee iinn tthhee GGWW ddaattaa aanndd
iimmpprroovviinngg  tthhee  ""ssttaannddaarrdd  ssiirreenn""  HH00  mmeeaassuurreemmeenntt..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

IIaaiirr  AArrccaavvii  TTeell  AAvviivv  UUnniivveerrssiittyy,,  AAnnnnaalliissaa  CCaallaammiiddaa  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  DDeeeepp  CChhaatttteerrjjeeee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  IIlllliinnooiiss  aatt  UUrrbbaannaa  --  CChhaammppaaiiggnn,,  JJeeffff  CCooookkee  SSwwiinnbbuurrnnee  UUnniivveerrssiittyy  ooff
TTeecchhnnoollooggyy,,  DDaavviidd  CCoouulltteerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  CCrruuzz,,  GGeeoorrggiiooss  DDiimmiittrriiaaddiiss  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  CCrruuzz,,  MMaarriiaa  DDrroouutt  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TToorroonnttoo,,  OOrrii  FFooxx  SSppaaccee  TTeelleessccooppee
SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  SSuuvvii  GGeezzaarrii  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaarryyllaanndd,,  DDaarryyll  HHaaggggaarrdd  MMccGGiillll  UUnniivveerrssiittyy,,  DDaaiicchhii  HHiirraammaattssuu  LLaass  CCuummbbrreess  OObbsseerrvvaattoorryy  GGlloobbaall  TTeelleessccooppee  NNeettwwoorrkk,,  DDaallee  HHoowweellll  LLaass  CCuummbbrreess
OObbsseerrvvaattoorryy  GGlloobbaall  TTeelleessccooppee  NNeettwwoorrkk,,  SSaauurraabbhh  JJhhaa  RRuuttggeerrss  tthhee  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  NNeeww  JJeerrsseeyy,,  AAlleexxaannddeerr  JJii  CCaarrnneeggiiee  IInnssttiittuuttiioonn  ooff  WWaasshhiinnggttoonn,,  DDaavviidd  JJoonneess  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --
SSaannttaa  CCrruuzz,,  DDaanniieell  KKaasseenn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  BBeerrkkeelleeyy,,  CChhaarrlleess  KKiillppaattrriicckk  NNoorrtthhwweesstteerrnn  UUnniivveerrssiittyy,,  RRoobbeerrtt  KKiirrsshhnneerr  HHaarrvvaarrdd  UUnniivveerrssiittyy,,  NNoorraa  LLuueettzzggeennddoorrff  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee
IInnssttiittuuttee,,  PPhhiilllliipp  MMaacciiaass  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  CCrruuzz,,  CCuurrttiiss  MMccCCuullllyy  LLaass  CCuummbbrreess  OObbsseerrvvaattoorryy  GGlloobbaall  TTeelleessccooppee  NNeettwwoorrkk,,  GGaauutthhaamm  NNaarraayyaann  UUnniivveerrssiittyy  ooff  IIlllliinnooiiss  aatt  UUrrbbaannaa  --
CChhaammppaaiiggnn,,  AAnnttoonneellllaa  PPaallmmeessee  FFeerrmmii  NNaattiioonnaall  AAcccceelleerraattoorr  LLaabboorraattoorryy  ((FFNNAALL)),,  YYeenn--CChheenn  PPaann  NNaattiioonnaall  CCeennttrraall  UUnniivveerrssiittyy,,  AAnntthhoonnyy  PPiirroo  CCaarrnneeggiiee  IInnssttiittuuttiioonn  ooff  WWaasshhiinnggttoonn,,  EEnnrriiccoo  RRaammiirreezz--
RRuuiizz  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  CCrruuzz,,  AArrmmiinn  RReesstt  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  RRyyaann  RRiiddddeenn--HHaarrppeerr  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  CCeessaarr  RRoojjaass--BBrraavvoo  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --
SSaannttaa  CCrruuzz,,  RRuusssseellll  RRyyaann  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  DDaavviidd  SSaanndd  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,  MMaatttthheeww  SSiieebbeerrtt  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  CCrruuzz,,  MMaarrcceellllee  SSooaarreess--SSaannttooss  UUnniivveerrssiittyy  ooff
MMiicchhiiggaann,,  JJoosshhuuaa  SSiimmoonn  CCaarrnneeggiiee  IInnssttiittuuttiioonn  ooff  WWaasshhiinnggttoonn,,  LLoouuiiss--GGrreeggoorryy  SSttrroollggeerr  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  KKiirrssttyy  TTaaggggaarrtt  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  CCrruuzz,,  TTeeaa  TTeemmiimm  SSppaaccee
TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  AAlleexxaannddeerr  GGaagglliiaannoo  UUnniivveerrssiittyy  ooff  IIlllliinnooiiss  aatt  UUrrbbaannaa  --  CChhaammppaaiiggnn,,  SSaammaappoorrnn  TTiinnyyaannoonntt  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  CCrruuzz,,  AAaarroonn  TToohhuuvvaavvoohhuu  UUnniivveerrssiittyy  ooff
TToorroonnttoo,,  SStteeffaannoo  VVaalleennttii  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  DDaavviiss,,  QQiinnaann  WWaanngg  TThhee  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
EExxooppllaanneettss  aanndd  EExxooppllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 0022006622
TTrraannssmmiissssiioonn  SSppeeccttrroossccooppyy  ooff  tthhee  SSuuppeerr--NNeeppttuunnee  WWAASSPP--116666bb

AAnnddrreeww MMaayyoo

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  BBeerrkkeelleeyy

WWee pprrooppoossee aa SSmmaallll GGOO pprrooggrraamm ((2222..8811 hhrrss CChhaarrggeedd TTiimmee)) ttoo aannaallyyzzee tthhee aattmmoosspphheerree ooff WWAASSPP--116666bb,, aa hhoott,, ppuuffffyy,, ssuuppeerr--NNeeppttuunnee eexxooppllaanneett ((PP == 55..4444335544 dd,, MMpp ==
3322..11 ±± 11..66 MM__eeaarrtthh,, RRpp == 77..11 ±± 00..33 RR__eeaarrtthh,, TTeeqq == 11227700 ±± 3300 KK)).. WWee wwiillll ccoonndduucctt ttrraannssmmiissssiioonn ssppeeccttrroossccooppyy ooff oonnee ttrraannssiitt ooff WWAASSPP--116666bb wwiitthh NNIIRRIISSSS SSOOSSSS OOrrddeerr--11
((00..99 ttoo 22..88 mmiiccrroonnss)) aanndd aa sseeccoonndd ttrraannssiitt wwiitthh NNIIRRSSppeecc BBOOTTSS GG339955MM//FF229900LLPP ((22..8877 ttoo 55..1188 mmiiccrroonnss)).. TThheessee oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll aallllooww uuss ttoo ccoonnssttrraaiinn oorr ppllaaccee uuppppeerr lliimmiittss
oonn tthhee aabbuunnddaanncceess ooff HH22OO,, CCOO,, CCHH44,, CCOO22,, CC22HH22,, HHCCNN,, aanndd NNHH33.. WWAASSPP--116666bb iiss iinn aa ssppaarrsseellyy ppooppuullaatteedd rreeggiioonn ooff mmaassss--iinnssoollaattiioonn flfluuxx ssppaaccee kknnoowwnn aass tthhee ““hhoott NNeeppttuunnee
ddeesseerrtt””,, tthheerreeffoorree tthhee ppllaanneett’’ss ffoorrmmaattiioonn hhiissttoorryy wwiillll hheellpp uuss pprroobbee tthhee oorriiggiinn aanndd nnaattuurree ooff tthhee ddeesseerrtt.. OOuurr pprrooppoosseedd ttrraannssmmiissssiioonn ssppeeccttrroossccooppyy ooff WWAASSPP--116666bb wwiillll yyiieelldd
mmeeaanniinnggffuull ccoonnssttrraaiinnttss oonn mmoolleeccuullaarr aabbuunnddaanncceess,, mmeettaalllliicciittyy,, aanndd CC//OO rraattiioo,, tthheerreebbyy pprroovviiddiinngg iinnssiigghhtt iinnttoo tthhee ccoommppoossiittiioonn,, ffoorrmmaattiioonn ppaatthhwwaayy,, aanndd eevvoolluuttiioonn ooff ppllaanneettss
ooff tthhiiss ccllaassss.. CCoommppaarriinngg oouurr aabbuunnddaannccee rreessuullttss ttoo tthheeoorreettiiccaall mmooddeellss aanndd oobbsseerrvvaattiioonnss ooff ootthheerr ppllaanneettss wwiillll hheellpp aasssseessss tthheeoorriieess ffoorr tthhee oorriiggiinn aanndd nnaattuurree ooff tthhee hhoott
NNeeppttuunnee  ddeesseerrtt..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

CCoouurrttnneeyy  DDrreessssiinngg  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  BBeerrkkeelleeyy,,  SStteevveenn  GGiiaaccaalloonnee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  BBeerrkkeelleeyy,,  EEmmmmaa  TTuurrtteellbboooomm  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  BBeerrkkeelleeyy,,  CCaalleebb  HHaarraaddaa  UUnniivveerrssiittyy  ooff
CCaalliiffoorrnniiaa  --  BBeerrkkeelleeyy,,  CChhaarrlleess  FFoorrtteennbbaacchh  SSaann  FFrraanncciissccoo  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SSuuppeerrmmaassssiivvee  BBllaacckk  HHoolleess  aanndd  AAGGNN

IIDD:: 0022006644
DDuusstt  iinn  tthhee  WWiinndd::  tteessttiinngg  aa  nneeww  ppaarraaddiiggmm  ffoorr  tthhee  nnaattuurree  ooff  AAGGNN  ffeeeeddbbaacckk

DDaavviidd RRoossaarriioo

DDuurrhhaamm  UUnniivv..

UUnnddeerrssttaannddiinngg tthhee oouuflfloowwss ddrriivveenn bbyy AAccttiivvee GGaallaaccttiicc NNuucclleeii ((AAGGNN)) iiss ooff kkeeyy iimmppoorrttaannccee ffoorr tthhee mmooddeerrnn vviieeww ooff ggaallaaxxyy eevvoolluuttiioonn.. AA rreecceenntt ppaarraaddiiggmm sshhiifftt iinn oouurr ppiiccttuurree ooff
dduusstt iinn tthhee vviicciinniittyy ooff AAGGNN ooffffeerrss pprroommiissee ffoorr oouuttflflooww sscciieennccee.. WWee nnooww kknnooww tthhaatt aa mmaajjoorr ppaarrtt ooff aann AAGGNN''ss mmiidd--iinnffrraarreedd ((MMIIRR)) dduusstt eemmiissssiioonn ccoommeess ffrroomm aa ppoollaarr
ssttrruuccttuurree tthhaatt aarriisseess iinn aa rraaddiiaattiivveellyy--aacccceelleerraatteedd dduussttyy wwiinndd.. GGrroouunndd--bbaasseedd wwoorrkk hhaass sshhoowwnn tthhaatt ssiimmiillaarr ppoollaarr eemmiissssiioonn iiss aallssoo ffoouunndd hhuunnddrreeddss ooff ppcc aawwaayy ffrroomm tthhee
nnuucclleeuuss.. IIff wwee ccaann ccoonnfifirrmm tthhaatt tthhiiss eexxtteennddeedd ppoollaarr eemmiissssiioonn iiss ffuunnddaammeennttaallllyy ccoonnnneecctteedd ttoo tthhee ppcc--ssccaallee dduussttyy wwiinndd,, iitt wwiillll bbee oouurr bbeesstt eevviiddeennccee yyeett ffoorr aa ccoohheerreenntt
ddyynnaammiiccaall  ccoonnnneeccttiioonn  bbeettwweeeenn  nnuucclleeaarr  aanndd  ggaallaaxxyy--ssccaallee  oouuttflfloowwss..  

TThhiiss pprrooppoossaall wwiillll eemmppllooyy MMIIRRII mmuullttii--fifilltteerr iimmaaggiinngg ttoo uunnrraavveell tthhee nnaattuurree ooff AAGGNN--hheeaatteedd eemmiissssiioonn bbeeyyoonndd tthhee cceennttrraall 110000 ppaarrsseecc.. IItt rreelliieess oonn tthhee uunnppaarraalllleelleedd ssuurrffaaccee--
bbrriigghhttnneessss sseennssiittiivviittyy ooff JJWWSSTT,, aa ssttrreennggtthh tthhaatt tthhee bbeesstt ggrroouunndd--bbaasseedd iinnssttrruummeennttss ccaannnnoott mmaattcchh.. OOuurr 88 ttaarrggeettss aarree wweellll--ssttuuddiieedd nneeaarrbbyy SSeeyyffeerrttss tthhaatt aallrreeaaddyy hhaavvee
eessttaabblliisshheedd  ppoollaarr  dduusstt  ddeetteeccttiioonnss,,  aanndd  aarree  ccaarreeffuullllyy  sseelleecctteedd  ffoorr  tthheeiirr  hhiigghh--rreessoolluuttiioonn  aanncciillllaarryy  ddaattaa  ((HHSSTT  iimmaaggiinngg,,  AAOO--aassssiisstteedd  aanndd  AALLMMAA  33DD  ssppeeccttrroossccooppyy))..  

TThhee nneeww JJWWSSTT ddaattaa wwiillll rreevveeaall tthhee ssttrruuccttuurree aanndd ccoolloorrss ooff tthhee eexxtteennddeedd dduusstt.. WWee wwiillll ccoommppaarree tthhee ggeeoommeettrryy ooff tthhee dduusstt ttoo tthhee pprreeddiiccttiioonnss ooff hhyyddrrooddyynnaammiicc ssiimmuullaattiioonnss,,
ddeetteerrmmiinnee iittss mmaasssseess aanndd eenneerrggyy ccoonntteenntt uussiinngg ssttaattee--ooff--tthhee--aarrtt rraaddiiaattiivvee ttrraannssffeerr mmooddeellss,, aanndd eexxpplloorree iittss ggrraaiinn ccoommppoossiittiioonn uussiinngg nnoovveell ddiiaaggnnoossttiiccss ooff bbrrooaadd--bbaanndd
ssppeeccttrraall  ffeeaattuurreess..  AAlloonngg  wwiitthh  aanncciillllaarryy  kkiinneemmaattiicc  iinnffoorrmmaattiioonn,,  wwee  wwiillll  tteesstt  tthhee  ssaalliieenntt  hhyyppootthheessiiss  tthhaatt  tthhee  eexxtteennddeedd  dduusstt  eemmiissssiioonn  iiss  sshhaappeedd  bbyy  aa  nnuucclleeaarr  oouuttflflooww..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

SSeebbaassttiiaann  HHooeenniigg  UUnniivveerrssiittyy  ooff  SSoouutthhaammppttoonn,,  PPoosshhaakk  GGaannddhhii  UUnniivveerrssiittyy  ooff  SSoouutthhaammppttoonn,,  CChhrriiss  PPaacckkhhaamm  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass,,  SSaann  AAnnttoonniioo,,  TToorrsstteenn  BBooeekkeerr  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee
--  EESSAA,,  PPaattrriicckk  RRoocchhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  OOxxffoorrdd,,  LLeeoonnaarrdd  BBuurrttsscchheerr  SStteerrrreewwaacchhtt  LLeeiiddeenn,,  AAllmmuuddeennaa  AAlloonnssoo--HHeerrrreerroo  CCeennttrroo  ddee  AAssttrroobbiioollooggiiaa  ((CCSSIICC//IINNTTAA))  IInnsstt..  NNaacc..  ddee  TTeecc..  AAeerroo..,,  DDaanniieell  AAssmmuuss
UUnniivveerrssiittyy  ooff  SSoouutthhaammppttoonn,,  DDaavviidd  WWiilllliiaammssoonn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  SSoouutthhaammppttoonn,,  CCrriissttiinnaa  RRaammooss  AAllmmeeiiddaa  IInnssttiittuuttoo  ddee  AAssttrroofifissiiccaa  ddee  CCaannaarriiaass,,  AAllvvaarroo  LLaabbiiaannoo  CCeennttrroo  ddee  AAssttrroobbiioollooggiiaa  ((CCSSIICC//IINNTTAA))
IInnsstt..  NNaacc..  ddee  TTeecc..  AAeerroo..,,  PPeetteerr  BBoooorrmmaann  AAssttrroonnoommiiccaall  IInnssttiittuuttee  ooff  AAccaaddeemmyy  ooff  SScciieenncceess,,  IIssmmaaeell  GGaarrcciiaa  BBeerrnneettee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  OOxxffoorrdd,,  SSaannttiiaaggoo  GGaarrcciiaa--BBuurriilllloo  OObbsseerrvvaattoorriioo  AAssttrroonnoommiiccoo
NNaacciioonnaall,,  CCllaauuddiioo  RRiiccccii  DDiieeggoo  PPoorrttaalleess  UUnniivveerrssiittyy,,  DDaanniieell  RRoouuaann  OObbsseerrvvaattooiirree  ddee  PPaarriiss,,  RRiicchhaarrdd  DDaavviieess  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  eexxttrraatteerrrreessttrriisscchhee  PPhhyyssiikk,,  TTaanniioo  DDiiaazz--SSaannttooss  IInnssttiittuuttee  ooff
AAssttrroopphhyyssiiccss  --  FFOORRTTHH,,  EErriinn  HHiicckkss  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AAllaasskkaa  AAnncchhoorraaggee,,  LLiinnddssaayy  FFuulllleerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  aatt  SSaann  AAnnttoonniioo,,  OOmmaaiirraa  GGoonnzzaalleezz--MMaarrttiinn  IIRRyyAA--UUNNAAMM,,  KKoohheeii  IIcchhiikkaawwaa  TToohhookkuu  UUnniivveerrssiittyy,,
AAssttrroonnoommiiccaall  IInnssttiittuuttee,,  MMaassaattoosshhii  IImmaanniisshhii  NNaattiioonnaall  AAssttrroonnoommiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy  ooff  JJaappaann  ((NNAAOOJJ)),,  TTaakkuummaa  IIzzuummii  NNaattiioonnaall  AAssttrroonnoommiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy  ooff  JJaappaann  ((NNAAOOJJ)),,  KKeeiiiicchhii  WWaaddaa  NNaattiioonnaall
AAssttrroonnoommiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy  ooff  JJaappaann  ((NNAAOOJJ)),,  MMaarrkkoo  SSttaalleevvsskkii  AAssttrroonnoommiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy,,  TThhoommaass  SShhiimmiizzuu  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  eexxttrraatteerrrreessttrriisscchhee  PPhhyyssiikk,,  MMaaccaarreennaa  GGaarrcciiaa  MMaarriinn  EEuurrooppeeaann
SSppaaccee  AAggeennccyy

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss  aanndd  SStteellllaarr  TTyyppeess

IIDD:: 0022007722
SSeeee  TThhrroouugghh  SSuuppeerrnnoovvaaee::  NNeebbuullaarr  SSppeeccttrroossccooppyy  ooff  EExxppllooddiinngg  WWhhiittee  DDwwaarrffss

SSaauurraabbhh JJhhaa

RRuuttggeerrss  tthhee  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  NNeeww  JJeerrsseeyy

TTyyppee IIaa ssuuppeerrnnoovvaaee ((SSNN IIaa)) hhaavvee eennoorrmmoouuss iimmppoorrttaannccee ttoo ccoossmmoollooggyy aanndd aassttrroopphhyyssiiccss,, bbuutt wwee ssttiillll llaacckk aa ddeettaaiilleedd uunnddeerrssttaannddiinngg ooff tthheeiirr pprrooggeenniittoorr ssyysstteemmss aanndd
eexxpplloossiioonn mmeecchhaanniissmmss.. AAtt llaattee ttiimmeess,, iinn tthhee nneebbuullaarr pphhaassee,, tthhee eejjeeccttaa bbeeccoommee ooppttiiccaallllyy tthhiinn,, aalllloowwiinngg uuss ttoo ""sseeee tthhrroouugghh"" tthhee ssuuppeerrnnoovvaa aanndd ddiirreeccttllyy pprroobbee iittss
ccoommppoossiittiioonn,, ddeennssiittyy,, tteemmppeerraattuurree,, aanndd kkiinneemmaattiicc ssttrruuccttuurree.. NNeebbuullaarr pphhaassee oobbsseerrvvaattiioonnss iinn tthhee nneeaarr--iinnffrraarreedd aanndd mmiidd--iinnffrraarreedd pprroovviiddee uunniiqquuee aanndd ppoowweerrffuull ccoonnssttrraaiinnttss oonn
mmooddeellss,, iinncclluuddiinngg tthhee ddeennssiittyy--ddeeppeennddeenntt nnuucclleeoossyynntthheessiiss ooff iinntteerrmmeeddiiaattee mmaassss eelleemmeennttss,, rraaddiiooaaccttiivvee iirroonn--ggrroouupp eelleemmeennttss,, aanndd ssttaabbllee iirroonn--ggrroouupp eelleemmeennttss.. HHeerree wwee
pprrooppoossee ttoo bbuuiilldd aa lleeggaaccyy,, rreeffeerreennccee ssaammppllee ooff JJWWSSTT nneeaarr-- aanndd mmiidd--iinnffrraarreedd nneebbuullaarr ssppeeccttrraa ooff wwhhiittee ddwwaarrff ssuuppeerrnnoovvaaee wwiitthh nnoonn--ddiissrruuppttiivvee ttaarrggeett--ooff--ooppppoorrttuunniittyy
oobbsseerrvvaattiioonnss.. IInn aaddddiittiioonn ttoo nnoorrmmaall SSNN IIaa,, wwee wwiillll aallssoo oobbsseerrvvee tthhee ddiivveerrssiittyy ooff tthheerrmmoonnuucclleeaarr ssuuppeerrnnoovvaaee,, iinncclluuddiinngg eexxttrreemmee aanndd ppeeccuulliiaarr oobbjjeeccttss.. OOuurr ddaattaa wwiillll mmaapp
pprrooggeenniittoorr aanndd eexxpplloossiioonn sscceennaarriiooss ttoo ssuuppeerrnnoovvaa oouuttccoommeess,, eexxppllaaiinniinngg ddiiffffeerreenntt ccllaasssseess aanndd nnaarrrroowwiinngg tthhee aalllloowweedd mmooddeell ssppaaccee ffoorr nnoorrmmaall SSNN IIaa.. AAllll ddaattaa oobbttaaiinneedd wwiillll bbee
mmaaddee  ppuubblliicc  iimmmmeeddiiaatteellyy,,  wwiitthh  nnoo  eexxcclluussiivvee  aacccceessss  ppeerriioodd..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

LLiinnddsseeyy  KKwwookk  RRuuttggeerrss  tthhee  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  NNeeww  JJeerrsseeyy,,  YYssssaavvoo  CCaammaacchhoo--NNeevveess  RRuuttggeerrss  tthhee  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  NNeeww  JJeerrsseeyy,,  KKyyllee  DDeettttmmaann  RRuuttggeerrss  tthhee  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  NNeeww  JJeerrsseeyy,,
JJoohhnn  HHuugghheess  RRuuttggeerrss  tthhee  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  NNeeww  JJeerrsseeyy,,  RRyyaann  FFoolleeyy  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  CCrruuzz,,  AArrmmiinn  RReesstt  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  CCuurrttiiss  MMccCCuullllyy  LLaass  CCuummbbrreess
OObbsseerrvvaattoorryy  GGlloobbaall  TTeelleessccooppee  NNeettwwoorrkk,,  CCaarrlleess  BBaaddeenneess  UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPiittttssbbuurrgghh,,  TTeeaa  TTeemmiimm  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  OOrrii  FFooxx  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  LLoouuiiss--GGrreeggoorryy
SSttrroollggeerr  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  JJooeell  JJoohhaannssssoonn  OOsskkaarr  KKlleeiinn  CCeennttrree,,  SSttoocckkhhoollmm  UUnniivveerrssiittyy,,  TTaammaass  SSzzaallaaii  UUnniivveerrssiittyy  ooff  SSzzeeggeedd

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
IInntteerrggaallaaccttiicc  MMeeddiiuumm  aanndd  tthhee  CCiirrccuummggaallaaccttiicc
MMeeddiiuummIIDD:: 0022007733
TToowwaarrddss  TToommooggrraapphhiicc  MMaappppiinngg  ooff  RReeiioonniizzaattiioonn  EEppoocchh  QQuuaassaarr  LLiigghhtt--EEcchhooeess  wwiitthh  JJWWSSTT

JJoosseepphh HHeennnnaawwii

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  BBaarrbbaarraa

TThhee eexxiisstteennccee ooff lluummiinnoouuss qquuaassaarrss aatt zz>>77,, jjuusstt 880000 MMyyrr aafftteerr tthhee BBiigg BBaanngg cchhaalllleennggeess oouurr uunnddeerrssttaannddiinngg ooff ssuuppeerrmmaassssiivvee bbllaacckk hhoollee ((SSMMBBHH)) ggrroowwtthh.. IInn tthhee ssttaannddaarrdd
ppiiccttuurree,, tthheerree iiss nnoott eennoouugghh ttiimmee ttoo ggrrooww tthheeiirr >> 1100^̂99 MM__ssuunn SSMMBBHHss uunnlleessss oonnee iinnvvookkeess iinniittiiaall sseeeeddss >>11000000 MM__ssuunn ffoorrmmeedd vviiaa eexxoottiicc pprroocceesssseess.. DDuurriinngg tthhee eeppoocchh ooff
rreeiioonniizzaattiioonn,, tthhee qquuaassaarr rraaddiiaattiioonn ssoouurrcceess aa ccoossmmoollooggiiccaall--ssccaallee HHIIII rreeggiioonn eennccooddiinngg iittss rraaddiiaattiivvee hhiissttoorryy.. CCaarreeffuull aannaallyyssiiss ooff tthheessee pprrooxxiimmiittyy zzoonneess aalloonngg tthhee qquuaassaarr
ssiigghhttlliinnee  rreevveeaallss  aa  ppuuzzzzlliinngg  ddiissccrreeppaannccyy..  TThhee  qquuaassaarr  lliiffeettiimmeess  aarree  ffaarr  ttoooo  sshhoorrtt  ttoo  ggrrooww  tthheeiirr  SSMMBBHHss,,  iimmppllyyiinngg  aatt  zz  >>
77 eeiitthheerr:: 11)) SSMMBBHHss ggrrooww ffaasstteerr tthhaann aalllloowweedd bbyy ggeenneerraall rreellaattiivviittyy aanndd tthhee EEddddiinnggttoonn lliimmiitt,, oobbvviiaattiinngg tthhee nneeeedd ffoorr mmaassssiivvee sseeeeddss,, oorr 22)) tthhee bbuullkk ooff SSMMBBHH ggrroowwtthh iiss
eennsshhrroouuddeedd bbyy dduusstt.. TThhiiss ddeeggeenneerraaccyy,, iinnhheerreenntt ttoo 11DD mmeeaassuurreemmeennttss aalloonngg tthhee qquuaassaarr lliinnee--ooff--ssiigghhtt,, ccaann bbee bbrrookkeenn uussiinngg bbaacckkggrroouunndd ((bb//gg)) ggaallaaxxiieess aass LLyy--aallpphhaa
aabbssoorrppttiioonn pprroobbeess ttoo ttoommooggrraapphhiiccaallllyy mmaapp tthhee ''lliigghhtt--eecchhoo'' pprroodduucceedd bbyy tthhee ffoorreeggrroouunndd ((ff//gg)) qquuaassaarr iinn 33DD.. WWee pprrooppoossee ttoo ccoommbbiinnee NNIIRRCCaamm iimmaaggiinngg wwiitthh aa ppoowweerrffuull
NNIIRRSSppeecc//MMSSAA rreeddsshhiifftt ssuurrvveeyy ttoo ccoonnfifirrmm 6600 ggaallaaxxiieess aarroouunndd ttwwoo zz >> 77 qquuaassaarrss.. TThhiiss wwiillll sseett tthhee ssttaaggee ffoorr ffuuttuurree ddeeeepp iinntteeggrraattiioonnss ttoo ddeefifinniittiivveellyy ddeetteecctt tthheeiirr lliigghhtt--
eecchhooeess pprroovviiddiinngg ffuunnddaammeennttaallllyy nneeww iinnssiigghhttss aabboouutt SSMMBBHH ggrroowwtthh ppoossssiibbllee oonnllyy wwiitthh JJWWSSTT.. TThhee rreeqquueesstteedd ddaattaa wwiillll aallssoo:: 11)) eennaabbllee tthhee fifirrsstt mmeeaassuurreemmeenntt ooff qquuaassaarr
cclluusstteerriinngg aatt zz >> 77,, pprroovviiddiinngg aa ttoottaallllyy iinnddeeppeennddeenntt ccoonnssttrraaiinntt oonn tthhee qquuaassaarr lliiffeettiimmee,, 22)) cchhaarraacctteerriizzee tthhee LLyy--aallpphhaa ffrraaccttiioonn ffoorr aa ssaammppllee ooff 2200 ggaallaaxxiieess iinn tthhee oovveerrddeennssee
qquuaassaarr  eennvviirroonnmmeenntt,,  33))  ccoonnfifirrmm  2200  ff//gg  ggaallaaxxiieess  ttoo  bbee  ccoorrrreellaatteedd  wwiitthh  aabbssoorrppttiioonn  lliinneess  iinn  tthhee  bb//gg  qquuaassaarr  ssppeeccttrraa..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

FFrreeddeerriicckk  DDaavviieess  MMaaxx  PPllaanncckk  IInnssttiittuuttee  ffoorr  AAssttrroonnoommyy,,  FFeeiiggee  WWaanngg  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,  JJiinnyyii  YYaanngg  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,  XXiiaaoohhuuii  FFaann  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,  AAnnnnaa--CChhrriissttiinnaa  EEiilleerrss
MMaassssaacchhuusseettttss  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  SSaarraahh  BBoossmmaann  MMaaxx  PPllaanncckk  IInnssttiittuuttee  ffoorr  AAssttrroonnoommyy,,  KKookkii  KKaakkiiiicchhii  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  BBaarrbbaarraa,,  RRiiccccaarrddoo  NNaannnnii  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --
SSaannttaa  BBaarrbbaarraa,,  SSuukk  SSiieenn  TTiiee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  BBaarrbbaarraa

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss

113388 33//1199//22002211



JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: AARR
SStteellllaarr  PPooppuullaattiioonnss  aanndd  tthhee  IInntteerrsstteellllaarr  MMeeddiiuumm

IIDD:: 0022007744
GGaallaaccttiicc  AArrcchhaaeeoollooggyy  wwiitthh  BBrroowwnn  DDwwaarrffss  iinn  MMeeddiiuumm--DDeeeepp  JJWWSSTT  OObbsseerrvvaattiioonnss

RRuusssseellll RRyyaann

SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee

WWee pprrooppoossee aann AArrcchhiivvaall ssttuuddyy ooff bbrroowwnn ddwwaarrffss aanndd ssuubbddwwaarrffss iinn tthhee NNoorrtthh EEcclliippttiicc PPoollee TTiimmee--DDoommaaiinn FFiieelldd tthhaatt iiss ttaakkeenn aass ppaarrtt ooff tthhee gguuaarraanntteeeedd--ttiimmee oobbsseerrvvaattiioonnss ooff
WWiinnddhhoorrsstt eett aall.. WWhhiillee tthhiiss GGTTOO pprrooggrraamm iiss ddeessiiggnneedd aass aann eexxttrraaggaallaaccttiicc ssuurrvveeyy,, wwee pprrooppoossee ttoo uussee tthhee uunniiqquueellyy sseennssiittiivvee oobbsseerrvvaattiioonnss ttoo iiddeennttiiffyy ppooppuullaattiioonnss ooff bbrroowwnn
ddwwaarrffss iinn tthhee GGaallaaccttiicc hhaalloo aanndd tthhiinn ddiisskk.. TThhiiss fifieelldd wwiillll bbee oobbsseerrvveedd iinn eeiigghhtt NNIIRRCCaamm iimmaaggiinngg bbaannddss aanndd oonnee NNIIRRIISSSS wwiiddee--fifieelldd sslliittlleessss bbaanndd,, aanndd hhaass HHSSTT ddaattaa ffrroomm WWFFCC33
aanndd AACCSS.. TThheessee fifilltteerrss aanndd tthhiiss ssppeeccttrroossccooppiicc mmooddee aarree iiddeeaall ffoorr nnoott oonnllyy iiddeennttiiffyyiinngg ssuubbsstteellllaarr oobbjjeeccttss,, bbuutt aallssoo ffoorr ddiissccrriimmiinnaattiinngg bbeettwweeeenn tthhee eeffffeeccttss ooff ssuurrffaaccee
ggrraavviittyy aanndd mmeettaalllliicciittyy.. SSiinnccee tthhiiss iiss aa mmeeddiiuumm--ddeeeepp fifieelldd aatt mmooddeesstt GGaallaaccttiicc llaattiittuuddee ((bb~~3333 ddeegg)),, wwee eexxppeecctt ttoo fifinndd 2200--3300 bbrroowwnn ddwwaarrffss oouutt ttoo <<1144 kkppcc ((oorr <<77 kkppcc
aabboovvee tthhee GGaallaaccttiicc ppllaannee)).. TThheessee JJWWSSTT ddaattaa ppeerrmmiitt tthhee fifirrsstt ddiirreecctt eexxpplloorraattiioonn ooff bbrroowwnn ddwwaarrffss iinn tthhee GGaallaaccttiicc hhaalloo,, aass ccuurrrreenntt ssttuuddiieess rreellyy oonn iiddeennttiiffyyiinngg ccaannddiiddaattee hhaalloo
bbrroowwnn ddwwaarrffss bbyy tthheeiirr eexxttrreemmee pprrooppeerr mmoottiioonnss.. TThheerreeffoorree tthhiiss ssuurrvveeyy iiss aa uunniiqquuee ooppppoorrttuunniittyy ttoo cchhaarraacctteerriizzee ssuubbddwwaarrffss aanndd tthhee ccoooolleesstt kknnoowwnn ssuubbsstteellllaarr oobbjjeeccttss ((YY--
ddwwaarrffss)).. CCyyccllee 11 aarrcchhiivvaall ssuuppppoorrtt iiss ccrriittiiccaall ttoo ddeevveelloopp tthhee ttoooollss ttoo iiddeennttiiffyy ssuubbsstteellllaarr oobbjjeeccttss iinn llaarrggee JJWWSSTT ddaattaasseettss oonn aa ttiimmeessccaallee ssuucchh tthhaatt ffoollllooww--uupp ssttuuddiieess ccaann
pprrooppoosseedd..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

JJeennnnyy  PPaattiieennccee  AArriizzoonnaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy,,  AAddaamm  SScchhnneeiiddeerr  UUnniitteedd  SSttaatteess  NNaavvaall  OObbsseerrvvaattoorryy  FFllaaggssttaaffff  SSttaattiioonn,,  MMiicchhaaeell  LLiinnee  AArriizzoonnaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy,,  CChhrriissttoopphheerr  WWiillllmmeerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff
AArriizzoonnaa,,  NNoorrbbeerrtt  PPiirrzzkkaall  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SSuuppeerrmmaassssiivvee  BBllaacckk  HHoolleess  aanndd  AAGGNN

IIDD:: 0022007755
TThhee  UUllttrraa  VViioolleett  OOuuttppuutt  ooff  SSggrr  AA**

CChhii--kkwwaann CChhaann

UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa

FFlloowwss iinn tthhee aaccccrreettiioonn ddiisskkss ssuurrrroouunnddiinngg ssuuppeerrmmaassssiivvee bbllaacckk hhoolleess aarree cceennttrraall ttoo vviirrttuuaallllyy aallll oobbsseerrvvaattiioonnss ooff tthheessee oobbjjeeccttss,, aass wweellll aass ttoo tthhee ccoonnsseeqquueenncceess tthheeyy hhaavvee oonn
tthheeiirr eennvviirroonnmmeennttss.. TThhiiss ttooppiicc iiss ccoommpplleexx bbeeccaauussee aaccccrreettiioonn ddiisskkss aarree tthhrreeee--ddiimmeennssiioonnaall,, ttuurrbbuulleenntt,, ffrreeqquueennttllyy sseellff--ggrraavviittaattiinngg,, aanndd ssttrroonnggllyy iinnflfluueenncceedd bbyy mmaaggnneettiicc fifieellddss..
FFuurrtthheerrmmoorree,, iinn nneeaarrllyy aallll ccaasseess tthhee ssyysstteemm iiss ttoooo ddiissttaanntt ffoorr ddeettaaiilleedd ssttuuddyy.. SSggrr AA** pprroovviiddeess aa uunniiqquuee llaabboorraattoorryy ttoo ssttuuddyy tthhiiss pprroocceessss tthhrroouugghh ddeettaaiilleedd iimmaaggiinngg ooff tthhee
eeffffeeccttss ooff tthhee bbllaacckk hhoollee oonn iittss eennvviirroonnmmeenntt,, ggiivveenn tthhaatt iitt iiss oorrddeerrss ooff mmaaggnniittuuddee cclloosseerr tthhaann aannyy ootthheerr eexxaammppllee.. WWee wwiillll aannsswweerr aa kkeeyy qquueessttiioonn aabboouutt mmooddeellss ooff tthhee
aaccccrreettiioonn ddiisskk aarroouunndd SSggrr AA**,, nnaammeellyy wwhheetthheerr ppuurreellyy tthheerrmmaall oorr hhyybbrriidd tthheerrmmaall//nnoonntthheerrmmaall mmooddeellss aarree aapppprroopprriiaattee.. TThhiiss aammbbiigguuiittyy aarriisseess bbeeccaauussee ppllaassmmaa iinnssttaabbiilliittiieess ccaann
aacccceelleerraattee eelleeccttrroonnss aanndd ppuusshh tthhee eelleeccttrroonn ddiissttrriibbuuttiioonn ffuunnccttiioonn iinnttoo aa nnoonn--tthheerrmmaall ssttaattee.. HHyybbrriidd mmooddeellss pprreeddiicctt UUVV flfluuxxeess 33 oorrddeerrss ooff mmaaggnniittuuddee hhiigghheerr iinn tthhaatt ccaassee tthhaann
ppuurree tthheerrmmaall mmooddeellss.. WWee wwiillll mmaakkee aa ddeefifinniittiivvee tteesstt ooff tthhiiss pprreeddiiccttiioonn uussiinngg aa vveerryy ddeeeepp sseeaarrcchh ffoorr tthhee [[NNee VVII]] lliinnee,, iioonniizzaattiioonn ppootteennttiiaall 112266 eeVV,, aatt 77..6644 mmiiccrroonnss.. TThhiiss
rreessuulltt  fifillllss  iinn  aa  kkeeyy  aassppeecctt  ooff  tthhee  tthheeoorryy  ooff  tthhee  nneeaarreesstt,,  aanndd  bbeesstt  ssttuuddiieedd,,  ssuuppeerr--mmaassssiivvee  bbllaacckk  hhoollee  aanndd  iittss  aaccccrreettiioonn  ddiisskk..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

AAnnddrraass  GGaassppaarr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,  GGeeoorrggee  RRiieekkee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,  FFeerryyaall  OOzzeell  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,  DDaanniieell  MMaarrrroonnee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,  DDiimmiittrriiooss  PPssaallttiiss  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,
JJiiaannwweeii  LLyyuu  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
LLaarrggee  SSccaallee  SSttrruuccttuurree  ooff  tthhee  UUnniivveerrssee

IIDD:: 0022007788
AA  SSPPeeccttrroossccooppiicc  ssuurrvveeyy  ooff  bbiiaasseedd  hhaallooss  IInn  tthhee  RReeiioonniizzaattiioonn  EErraa  ((AASSPPIIRREE))::  AA  JJWWSSTT  QQuuaassaarr  LLeeggaaccyy  SSuurrvveeyy

FFeeiiggee WWaanngg

UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa

AAfftteerr ttwwoo ddeeccaaddeess ooff sseeaarrcchh,, tthhee fifirrsstt llaarrggee ssaammppllee ooff qquuaassaarrss hhaass bbeeeenn iiddeennttiififieedd iinn tthhee rreeiioonniizzaattiioonn eerraa.. WWee pprrooppoossee ttoo oobbttaaiinn NNIIRRCCaamm oobbsseerrvvaattiioonnss ooff aa flfluuxx--lliimmiitteedd
ssaammppllee ooff 2255 qquuaassaarrss aatt 66..55<<zz<<==66..88 wwiitthh eexxttaanntt hhiigghh rreessoolluuttiioonn AALLMMAA ssuubb--mmmm oobbsseerrvvaattiioonnss aanndd ddeeeepp ooppttiiccaall--ttoo--iinnffrraarreedd ssppeeccttrraa.. TThhiiss pprrooggrraamm wwiillll eennaabbllee aa ppoowweerrffuull
ssppeeccttrroossccooppiicc ((WWFFSSSS mmooddee)) aanndd iimmaaggiinngg ssuurrvveeyy aalloonngg tthhee eennttiirree qquuaassaarr lliigghhtt ccoonneess,, rreessuullttiinngg iinn tthhee ddeetteeccttiioonn ooff HHbbeettaa++[[OOIIIIII]] lliinneess ooff ~~335500 ggaallaaxxiieess aatt 55..33<<zz<<77 oovveerr
224400 aarrccmmiinn^̂22 sskkyy aarreeaa,, iinncclluuddiinngg 4455 ggaallaaxxiieess pphhyyssiiccaallllyy aassssoocciiaatteedd ttoo tthhee cceennttrraall qquuaassaarrss.. IItt wwiillll fifinnaallllyy rreessoollvvee tthhee lloonngg--ssttaannddiinngg qquueessttiioonn ooff wwhheetthheerr tthhee eeaarrlliieesstt
ssuuppeerrmmaassssiivvee bbllaacckk hhoolleess ((SSMMBBHHss)) rreessiiddee iinn tthhee mmoosstt mmaassssiivvee ddaarrkk mmaatttteerr hhaallooss aanndd iinnhhaabbiitt llaarrggee ssccaallee ggaallaaxxyy oovveerrddeennssiittiieess.. WWee wwiillll ssiimmuullttaanneeoouussllyy iimmaaggee tthhee hhoosstt
ggaallaaxxiieess aanndd cclloossee ccoommppaanniioonnss ooff qquuaassaarrss,, mmeeaassuurree tthhee mmaasssseess ooff tthhee cceennttrraall SSMMBBHHss aanndd cchhaarraacctteerriizzee qquuaassaarr ffeeeeddbbaacckk wwiitthh HHbbeettaa++[[OOIIIIII]] eemmiissssiioonnss,, pprroovviiddiinngg
uunnpprreecceeddeenntteedd ccoonnssttrraaiinnttss oonn tthhee ccoonnnneeccttiioonn bbeettwweeeenn SSMMBBHHss aanndd tthheeiirr hhoossttss aass wweellll aass tthheeiirr pprriimmoorrddiiaall eennvviirroonnmmeenntt.. TThhiiss pprrooggrraamm wwiillll aallssoo pprroovviiddee uunnppaarraalllleelleedd
ccoonnssttrraaiinnttss oonn ccoossmmiicc rreeiioonniizzaattiioonn aanndd ggaallaaxxyy ffoorrmmaattiioonn bbyy mmeeaassuurriinngg iioonniizziinngg pphhoottoonn eessccaappee ffrraaccttiioonnss ooff ffaaiinntt ggaallaaxxiieess aanndd pprroobbiinngg tthhee cciirrccuummggaallaaccttiicc mmeeddiiaa ooff ggaallaaxxiieess
aatt zz~~55--77.. IInn aaddddiittiioonn,, tthhiiss ssuurrvveeyy wwiillll ggiivvee tthhee mmoosstt aaccccuurraattee bbrriigghhtt--eenndd ggaallaaxxyy lluummiinnoossiittyy ffuunnccttiioonn aanndd HHbbeettaa++[[OOIIIIII]] eeqquuiivvaalleenntt wwiiddtthh mmeeaassuurreemmeennttss aatt zz~~55--77,,
ccoommpplleemmeennttaarryy ttoo tthhee GGTTOO JJAADDEESS ddeeeepp ssppeeccttrroossccooppiicc ssuurrvveeyy.. FFiinnaallllyy,, tthhee ccoooorrddiinnaatteedd NNIIRRIISSSS ppaarraalllleell iimmaaggiinngg wwiillll aallllooww uuss ttoo iiddeennttiiffyy aaddddiittiioonnaall ggaallaaxxiieess aatt zz~~66..55--66..88 ttoo
pprroobbee  qquuaassaarr--ggaallaaxxyy  cclluusstteerriinngg  aatt  llaarrggeerr  ssccaalleess..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

JJoosseepphh  HHeennnnaawwii  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  BBaarrbbaarraa,,  XXiiaaoohhuuii  FFaann  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,  JJiinnyyii  YYaanngg  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,  AAaarroonn  BBaarrtthh  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  IIrrvviinnee,,  EEdduuaarrddoo  BBaannaaddooss
MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroonnoommiiee,,  HHeeiiddeellbbeerrgg,,  RReebbeekkkkaa  BBiieerrii  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroopphhyyssiikk,,  LLaauurraa  BBlleecchhaa  UUnniivveerrssiittyy  ooff  FFlloorriiddaa,,  SSaarraahh  BBoossmmaann  MMaaxx  PPllaanncckk  IInnssttiittuuttee  ffoorr  AAssttrroonnoommyy,,
ZZhheenngg  CCaaii  TTssiinngghhuuaa  UUnniivveerrssiittyy,,  TThhoommaass  CCoonnnnoorr  JJeett  PPrrooppuullssiioonn  LLaabboorraattoorryy,,  TTiiaaggoo  CCoossttaa  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroopphhyyssiikk,,  FFrreeddeerriicckk  DDaavviieess  MMaaxx  PPllaanncckk  IInnssttiittuuttee  ffoorr  AAssttrroonnoommyy,,  RRoobbeerrttoo
DDeeccaarrllii  IINNAAFF,,  OOsssseerrvvaattoorriioo  ddii  AAssttrroofifissiiccaa  ee  SScciieennzzaa  ddeelllloo  SSppaazziioo,,  GGiisseellllaa  DDee  RRoossaa  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  AAllyyssssaa  DDrraakkee  MMaaxx  PPllaanncckk  IInnssttiittuuttee  ffoorr  AAssttrroonnoommyy,,  EEiiiicchhii  EEggaammii  UUnniivveerrssiittyy
ooff  AArriizzoonnaa,,  AAnnnnaa--CChhrriissttiinnaa  EEiilleerrss  MMaassssaacchhuusseettttss  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  RRyyaann  EEnnddsslleeyy  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,  EEmmaannuueellee  FFaarriinnaa  MMaaxx  PPllaanncckk  IInnssttiittuuttee  ffoorr  AAssttrroopphhyyssiiccss,,  MMeellaanniiee  HHaabboouuzziitt  MMaaxx--
PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroonnoommiiee,,  HHeeiiddeellbbeerrgg,,  YYuunn--HHssiinn  HHuuaanngg  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,  LLiinnhhuuaa  JJiiaanngg  PPeekkiinngg  UUnniivveerrssiittyy,,  VViiccttoorriiaa  JJoonneess  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,  HHyyuunnssuunngg  JJuunn  KKoorreeaa  IInnssttiittuuttee  ffoorr
AAddvvaanncceedd  SSttuuddyy,,  KKookkii  KKaakkiiiicchhii  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  BBaarrbbaarraa,,  YYaannaa  KKhhuussaannoovvaa  MMaaxx  PPllaanncckk  IInnssttiittuuttee  ffoorr  AAssttrroonnoommyy,,  AAlleessssaannddrroo  LLuuppii  UUnniivveerrssiittaa  ddeeggllii  SSttuuddii  ddii  MMiillaannoo--BBiiccooccccaa,,  CChhiiaarraa
MMaazzzzuucccchheellllii  EEuurrooppeeaann  SSoouutthheerrnn  OObbsseerrvvaattoorryy  --  CChhiillee,,  RRoommaaiinn  MMeeyyeerr  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroonnoommiiee,,  HHeeiiddeellbbeerrgg,,  MMaassaaffuussaa  OOnnoouuee  MMaaxx  PPllaanncckk  IInnssttiittuuttee  ffoorr  AAssttrroonnoommyy,,  SSoofifiaa  RRoojjaass  MMaaxx
PPllaanncckk  IInnssttiittuuttee  ffoorr  AAssttrroonnoommyy,,  JJaann--TToorrggee  SScchhiinnddlleerr  MMaaxx  PPllaanncckk  IInnssttiittuuttee  ffoorr  AAssttrroonnoommyy,,  MMiicchhaaeell  SSttrraauussss  PPrriinncceettoonn  UUnniivveerrssiittyy,,  FFeennggwwuu  SSuunn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,  BBeennnnyy  TTrraakkhhtteennbbrroott  TTeell
AAvviivv  UUnniivveerrssiittyy,,  MMaaxxiimmee  TTrreebbiittsscchh  MMaaxx  PPllaanncckk  IInnssttiittuuttee  ffoorr  AAssttrroonnoommyy,,  BBrraamm  VVeenneemmaannss  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroonnoommiiee,,  HHeeiiddeellbbeerrgg,,  MMaarriiaannnnee  VVeesstteerrggaaaarrdd  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCooppeennhhaaggeenn,,
NNiieellss  BBoohhrr  IInnssttiittuuttee,,  MMaarrttaa  VVoolloonntteerrii  CCNNRRSS,,  IInnssttiittuutt  dd''AAssttrroopphhyyssiiqquuee  ddee  PPaarriiss,,  FFaabbiiaann  WWaalltteerr  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroonnoommiiee,,  HHeeiiddeellbbeerrgg,,  YYuunnjjiinngg  WWuu  TTssiinngghhuuaa  UUnniivveerrssiittyy,,  MMiinngghhaaoo  YYuuee
UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,  HHaaoowweenn  ZZhhaanngg  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess

IIDD:: 0022007799
TThhee  WWeebbbb  DDeeeepp  EExxttrraaggaallaaccttiicc  EExxpplloorraattoorryy  PPuubblliicc  ((WWDDEEEEPP))  SSuurrvveeyy::  FFeeeeddbbaacckk  iinn  LLooww--MMaassss  GGaallaaxxiieess  ffrroomm  CCoossmmiicc  DDaawwnn  ttoo  DDuusskk

SStteevveenn FFiinnkkeellsstteeiinn

UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  aatt  AAuussttiinn

WWee pprrooppoossee WWDDEEEEPP:: TThhee WWeebbbb DDeeeepp EExxttrraaggaallaaccttiicc EExxpplloorraattoorryy PPuubblliicc SSuurrvveeyy.. WWDDEEEEPP lleevveerraaggeess eefffificciieenntt ppaarraalllleell oobbsseerrvvaattiioonnss oovveerr 112211..77 hhrr wwiitthh NNIIRRIISSSS iinn tthhee HHuubbbbllee
UUllttrraa DDeeeepp FFiieelldd ((HHUUDDFF)) aanndd NNIIRRCCaamm iinn tthhee HHUUDDFF--PPaarr22 fifieelldd ttoo ccoonnssttrraaiinn tthhee pphhyyssiiccaall pprroocceesssseess ddoommiinnaattiinngg ffeeeeddbbaacckk iinn ggaallaaxxiieess ffrroomm zz~~11--1122.. OObbsseerrvviinngg wwiitthh JJWWSSTT iinn tthhee
HHUUDDFFss  lleevveerraaggeess  ooffff  tthhee  ddeeeeppeesstt  ooppttiiccaall  iimmaaggiinngg  ffrroomm  HHuubbbbllee  aanndd  mmaakkeess  WWDDEEEEPP  aa  pprreemmiieerr  lleeggaaccyy  fifieelldd  ffoorr  bbootthh  mmiissssiioonnss..      

WWDDEEEEPP oobbsseerrvveess ddeeeeppllyy wwiitthh NNIIRRIISSSS ((6600--119900 kkss)) ttoo ddeetteecctt ffaaiinntt eemmiissssiioonn lliinneess ((~~ 1100^̂--1188 ccggss)) ffoorr >>11000000 mmoossttllyy llooww--mmaassss ((lloogg MM//MMssooll == 77--99)) ggaallaaxxiieess.. WWDDEEEEPP--NNIIRRIISSSS
wwiillll eennaabbllee rroobbuusstt ccoonnssttrraaiinnttss oonn tthhee llooww--mmaassss eenndd ooff tthhee mmaassss--mmeettaalllliicciittyy rreellaattiioonn aanndd ccoonnssttrraaiinn ssttoocchhaassttiicc ssttaarr--ffoorrmmaattiioonn bbyy pprroobbiinngg HH--aallpphhaa bbaasseedd ssttaarr--ffoorrmmaattiioonn rraatteess
ttoo 00..11 MMssooll//yyrr iinn tthheessee llooww--mmaassss ggaallaaxxiieess.. TThheessee mmeeaassuurreemmeennttss wwiillll lliimmiitt cchheemmiiccaall eennrriicchhmmeenntt aanndd ffeeeeddbbaacckk pphhyyssiiccaall pprreessccrriippttiioonnss iinn mmooddeellss,, wwhhiicchh aarree ccuurrrreennttllyy
uunnccoonnssttrraaiinneedd  aatt  tthheessee  mmaasssseess..  

IInn ppaarraalllleell,, WWDDEEEEPP wwiillll oobbttaaiinn tthhee ddeeeeppeesstt 66--bbaanndd NNIIRRCCaamm iimmaaggiinngg ((mm~~3300..66--3300..99)) oonn tthhee HHUUDDFF--PPaarr22 fifieelldd.. WWDDEEEEPP--NNIIRRCCaamm wwiillll pprroobbee zz >> 1122,, aanndd ccoonnssttrraaiinn sstteellllaarr
ffeeeeddbbaacckk pprreessccrriippttiioonnss iinn mmooddeellss bbyy pprreecciisseellyy mmeeaassuurriinngg tthhee sshhaappee ooff tthhee ffaaiinntt--eenndd ooff tthhee UUVV lluummiinnoossiittyy ffuunnccttiioonn aatt zz~~1100.. TThheessee ddaattaa wwiillll pprroovviiddee uunnpprreecceeddeenntteedd
mmoorrpphhoollooggiiccaall  ddeettaaiill  iinn  ggaallaaxxiieess  aatt  aallll  rreeddsshhiiffttss,,  aanndd  rreeccoonnnnooiitteerr  tthhee  ssiitteess  ooff  fifirrsstt  bbllaacckk  hhoollee  ffoorrmmaattiioonn..

BBeeiinngg ppuubblliicc iimmmmeeddiiaatteellyy,, WWDDEEEEPP ffoolllloowwss iinn tthhee ffoooottsstteeppss ooff tthhee HHuubbbbllee ddeeeepp fifieelldd pprrooggrraammss,, eennaabblliinngg tthhee ccoommmmuunniittyy ttoo eexxpplloorree tthhee ppoowweerr ooff WWeebbbb wwhheenn ppuusshheedd ttoo iittss
lliimmiittss..  AAss  aa  ttrreeaassuurryy  pprrooggrraamm,,  wwee  aarree  ccoommmmiitttteedd  ttoo  tthhee  rraappiidd  rreedduuccttiioonn  aanndd  rreelleeaassee  ooff  hhiigghh--qquuaalliittyy  rreedduucceedd  ddaattaa  pprroodduuccttss  aanndd  ccaattaallooggss..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

CCaasseeyy  PPaappoovviicchh  TTeexxaass  AA  &&  MM  UUnniivveerrssiittyy,,  NNoorrbbeerrtt  PPiirrzzkkaall  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  JJeennnniiffeerr  LLoottzz  GGeemmiinnii  OObbsseerrvvaattoorryy,,  NNoorrtthheerrnn  OOppeerraattiioonnss,,  MMiiccaaeellaa  BBaagglleeyy  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  aatt
AAuussttiinn,,  DDaanniieellllee  BBeerrgg  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  aatt  AAuussttiinn,,  MMaarrccoo  CCaasstteellllaannoo  IINNAAFF,,  OOsssseerrvvaattoorriioo  AAssttrroonnoommiiccoo  ddii  RRoommaa,,  OOssccaarr  CChhaavveezz  OOrrttiizz  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  aatt  AAuussttiinn,,  KKaatthheerriinnee  CChhwwoorroowwsskkyy
UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  aatt  AAuussttiinn,,  RRoommeeeell  DDaavvee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  EEddiinnbbuurrgghh,,  IInnssttiittuuttee  ffoorr  AAssttrroonnoommyy,,  MMaarrkk  DDiicckkiinnssoonn  NNSSFF''ss  NNOOIIRRLLaabb,,  VViicceennttee  EEssttrraaddaa--CCaarrppeenntteerr  TTeexxaass  AA  &&  MM  UUnniivveerrssiittyy,,  HHaarrrryy
FFeerrgguussoonn  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  AAddrriiaannoo  FFoonnttaannaa  IINNAAFF,,  OOsssseerrvvaattoorriioo  AAssttrroonnoommiiccoo  ddii  RRoommaa,,  MMaauurroo  GGiiaavvaalliissccoo  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaassssaacchhuusseettttss  --  AAmmhheerrsstt,,  AAnnddrreeaa  GGrraazziiaann
OOsssseerrvvaattoorriioo  AAssttrroonnoommiiccoo  ddii  PPaaddoovvaa,,  NNoorrmmaann  GGrrooggiinn  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  AAnnnnee  JJaasskkoott  WWiilllliiaammss  CCoolllleeggee,,  IInnttaaee  JJuunngg  NNAASSAA  GGooddddaarrdd  SSppaaccee  FFlliigghhtt  CCeenntteerr,,  JJeeyyhhaann  KKaarrttaalltteeppee
RRoocchheesstteerr  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  LLiissaa  KKeewwlleeyy  AAuussttrraalliiaann  NNaattiioonnaall  UUnniivveerrssiittyy,,  AAlllliissoonn  KKiirrkkppaattrriicckk  UUnniivveerrssiittyy  ooff  KKaannssaass  CCeenntteerr  ffoorr  RReesseeaarrcchh,,  IInncc..,,  DDaallee  KKoocceevvsskkii  CCoollbbyy  CCoolllleeggee,,  RReebbeeccccaa
LLaarrssoonn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  aatt  AAuussttiinn,,  GG  LLeeuunngg  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaann  DDiieeggoo,,  JJaasslleeeenn  MMaatthhaarruu  TTeexxaass  AA  &&  MM  UUnniivveerrssiittyy,,  AAddaamm  MMccCCaarrrroonn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  aatt  AAuussttiinn,,  PPrriiyyaa  NNaattaarraajjaann
YYaallee  UUnniivveerrssiittyy,,  BBaarrrryy  RRootthhbbeerrgg  GGeeoorrggee  MMaassoonn  UUnniivveerrssiittyy,,  LLaauurraa  PPeenntteerriiccccii  IINNAAFF,,  OOsssseerrvvaattoorriioo  AAssttrroonnoommiiccoo  ddii  RRoommaa,,  SSwwaarraa  RRaavviinnddrraannaatthh  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee  --  CCSSAA,,  VViicceennttee
RRooddrriigguueezz--GGoommeezz  UUnniivveerrssiiddaadd  NNaacciioonnaall  AAuuttoonnoommaa  ddee  MMeexxiiccoo  ((UUNNAAMM)),,  RRuusssseellll  RRyyaann  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  RRaayymmoonndd  SSiimmoonnss  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  RRaacchheell
SSoommeerrvviillllee  RRuuttggeerrss  UUnniivveerrssiittyy,,  GGrreegg  SSnnyyddeerr  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  JJoonnaatthhaann  TTrruummpp  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCoonnnneeccttiiccuutt,,  SStteepphheenn  WWiillkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy  ooff  SSuusssseexx,,  LL..  YY..  AAaarroonn  YYuunngg  NNAASSAA
GGooddddaarrdd  SSppaaccee  FFlliigghhtt  CCeenntteerr,,  DDaanniieell  MMccIInnttoosshh  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMiissssoouurrii  --  KKaannssaass  CCiittyy,,  KKaammeesswwaarraa  MMaanntthhaa  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMiissssoouurrii  --  KKaannssaass  CCiittyy,,  SSaannddrraa  FFaabbeerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  CCrruuzz

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss

114422 33//1199//22002211



JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SSuuppeerrmmaassssiivvee  BBllaacckk  HHoolleess  aanndd  AAGGNN

IIDD:: 0022008800
EExxpplloorraattiioonn  ooff  tthhee  NNuucclleeaarr  JJeett  IImmppaacctt  oonn  tthhee  IInntteerrsstteellllaarr  MMeeddiiuumm  iinn  SSeeyyffeerrtt  GGaallaaxxyy  NNGGCC  44225588

JJaassoonn GGlleennnn

NNAASSAA  GGooddddaarrdd  SSppaaccee  FFlliigghhtt  CCeenntteerr

SShhoocckkss ffrroomm nnuucclleeaarr jjeettss iinn ggaallaaxxiieess hhaavvee pprrooffoouunndd eeffffeeccttss oonn tthheeiirr iinntteerrsstteellllaarr mmeeddiiuumm,, iinnjjeeccttiinngg eenneerrggyy ffrroomm tthhee cceennttrraall AAccttiivvee GGaallaaccttiicc NNuucclleeuuss ((AAGGNN)) wwhhiicchh eexxcciitteess
aanndd iioonniizzeess ggaass,, ddiissssoocciiaatteess mmoolleeccuulleess,, aanndd aabbllaatteess dduusstt ggrraaiinnss.. TTrraacceerrss ooff tthhee sshhoocckkeedd ggaass uusseedd ttoo qquuaannttiiffyy tthhiiss eenneerrggyy iinnjjeeccttiioonn ccaann ttrraacckk tthhee rreessppoonnssee ooff tthhee
iinntteerrsstteellllaarr mmeeddiiuumm ttoo ssppeecciifificc ffoorrmmss ooff ffeeeeddbbaacckk.. WWee pprrooppoossee NNIIRRCCaamm oobbsseerrvvaattiioonnss ooff nneeaarrbbyy SSeeyyffeerrtt ggaallaaxxyy NNGGCC 44225588 ttoo mmaapp tthheessee ttrraacceerrss ooff iioonniizzeedd ggaass,, nneeuuttrraall ggaass,,
mmoolleeccuullaarr ggaass,, aanndd dduusstt iinn tthhee nnuucclleeuuss aanndd iinnnneerr ggaallaaccttiicc ddiisskk ttoo qquuaannttiiffyy tthhee iimmppaacctt ooff tthhee oobbsseerrvveedd ‘‘aannoommaalloouuss’’ jjeett oonn tthhee iinntteerrsstteellllaarr mmeeddiiuumm.. JJWWSSTT aanndd NNIIRRCCaamm
pprroovviiddee aa fifirrsstt--eevveerr ooppppoorrttuunniittyy ttoo oobbsseerrvvee tthhee iimmppaaccttss ooff aa nnuucclleeaarr jjeett tthhrroouugghh tthhee ddiisskk ooff aa ggaallaaxxyy aatt ppaarrsseecc--ssccaallee rreessoolluuttiioonn uussiinngg iinnffrraarreedd ddiiaaggnnoossttiiccss wwiitthh lliittttllee
eexxttiinnccttiioonn bbyy dduusstt.. TThhee ccoommpprreehheennssiivvee sseett ooff ttrraacceerrss oobbttaaiinneedd iinn tthhiiss pprrooggrraamm pprroobbiinngg tthhee pphhyyssiiccss ooff tthhee jjeett // iinntteerrsstteellllaarr mmeeddiiuumm iinntteerraaccttiioonn wwiillll pprroovviiddee aa ddeettaaiilleedd
ppiiccttuurree ooff ffeeeeddbbaacckk iinn aa nneeaarrbbyy AAGGNN--hhoossttiinngg ggaallaaxxyy aanndd wwiillll iinnffoorrmm oobbsseerrvvaattiioonnss ooff mmoorree ddiissttaanntt,, hhiigghh--rreeddsshhiifftt ggaallaaxxiieess wwhhoossee ddiisskkss eevveenn JJWWSSTT wwiillll bbee uunnaabbllee ttoo rreessoollvvee..
EEaarrllyy ccyyccllee JJWWSSTT iimmaaggiinngg ooff NNGGCC 44225588 aallssoo pprroovviiddeess eexxcceelllleenntt aarrcchhiivvaall vvaalluuee ttoo tthhee aassttrroonnoommiiccaall ccoommmmuunniittyy,, pprroovviiddiinngg aa ‘‘fifinnddeerr--cchhaarrtt’’ ffoorr ssppeecciifificc ddyynnaammiicc rreeggiioonnss ttoo bbee
ffoolllloowweedd--uupp  wwiitthh  ffuuttuurree  JJWWSSTT  ssppeeccttrroossccooppiicc  oobbsseerrvvaattiioonnss..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

TTrraavviiss  FFiisscchheerr  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  EErriinn  SSmmiitthh  NNAASSAA  GGooddddaarrdd  SSppaaccee  FFlliigghhtt  CCeenntteerr,,  HHeennrriiqquuee  SScchhmmiitttt  NNaavvaall  RReesseeaarrcchh  LLaabboorraattoorryy
CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
EExxooppllaanneettss  aanndd  EExxooppllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 0022008844
IIss  iitt  rraaiinniinngg  llaavvaa  iinn  tthhee  eevveenniinngg  oonn  5555  CCaannccrrii  ee??

AAlleexxiiss BBrraannddeekkeerr

SSttoocckkhhoollmm  UUnniivveerrssiittyy

TThhee nneeaarrbbyy hhoott ssuuppeerr--EEaarrtthh ppllaanneett 5555 CCaannccrrii ee sshhoowwss vvaarriiaabbllee ooccccuullttaattiioonn ddeepptthhss,, ii..ee.. vvaarriiaabbllee aammoouunnttss ooff ddaayyssiiddee eemmiissssiioonn.. TThhee oorriiggiinn ooff tthheessee vvaarriiaattiioonnss ccoouulldd lliiee iinn
sseevveerraall pphheennoommeennaa,, iinnttrriinnssiiccaallllyy ddeeppeennddeenntt oonn tthhee ppllaanneettaarryy aattmmoosspphheerriicc pprrooppeerrttiieess oorr ssuurrffaaccee ffeeaattuurreess.. WWee aaiimm ttoo iiddeennttiiffyy tthhee oorriiggiinn ooff tthhiiss vvaarriiaattiioonn,, aanndd ssppeecciifificcaallllyy
tteesstt wwhheetthheerr iitt oorriiggiinnaatteess ffrroomm ddiiffffeerreenntt ssiiddeess ooff tthhee ppllaanneett bbeeiinngg vviissiibbllee dduuee ttoo aa 33::22 ssppiinn--oorrbbiitt rreessoonnaannccee.. EEvveenn ffoorr aann aattmmoosspphheerreelleessss `̀`̀bbaarree rroocckk'''',, tthhiiss aassyynncchhrroonnoouuss
rroottaattiioonn wwoouulldd pprroodduuccee aa mmaaggmmaa ppooooll aanndd mmiinneerraall vvaappoorrss oovveerr tthhee ddaayy ssiiddee tthhaatt ddeeppeenndd oonn tthhee llooccaall ssuurrffaaccee ccoonnddiittiioonnss,, ggiivviinngg rriissee ttoo vvaarriiaabbiilliittyy.. IIff tthhee ssuurrffaaccee iiss
ddoommiinnaatteedd bbyy ssiilliiccaatteess,, aass iiss lliikkeellyy ffoorr aa hhoott rroocckkyy ppllaanneett,, tthhee eexxttrreemmee tteemmppeerraattuurreess ooff tthhee ddaayy ssiiddee wwoouulldd pprroodduuccee ddeetteeccttaabbllee aammoouunnttss ooff SSiiOO ggaass ffrroomm tthhee vvaappoorriizzaattiioonn
ooff SSiiOO22 iinn tthhee mmoorrnniinngg tthhaatt ssuubbsseeqquueennttllyy rraaiinnss oouutt aanndd rreeccrryyssttaalllliizzeess bbaacckk ttoo SSiiOO22 iinn tthhee eevveenniinngg.. IIff tthhee ppllaanneett iiss iinn aa 33::22 ssppiinn--oorrbbiitt rreessoonnaannccee,, eevveerryy sseeccoonndd ooccccuullttaattiioonn
wwoouulldd sshhooww tthhee ssaammee ffaaccee ooff tthhee ppllaanneett wwiitthh tthhee eemmiissssiioonn hhiigghhllyy ccoorrrreellaatteedd.. TThhee ppllaanneett ccoouulldd aallssoo bbee ccoovveerreedd bbyy aa mmaassssiivvee aattmmoosspphheerree tthhaatt pprroovviiddeess tthhee tthheerrmmaall
iinneerrttiiaa,, eevveenn iinn tthhee ccaassee tthhaatt tthhee vvaarriiaabbiilliittyy iiss uunnrreellaatteedd ttoo aassyynncchhrroonnoouuss rroottaattiioonn,, ttoo eexxppllaaiinn tthhee oobbsseerrvveedd rreeddiissttrriibbuuttiioonn ooff hheeaatt.. SSppeeccttrraall ffeeaattuurreess,, ppootteennttiiaallllyy vvaarriiaabbllee,,
mmaayy tthheenn bbee ddeetteecctteedd.. WWee tthhuuss aaiimm ttoo aannsswweerr tthhee ffoolllloowwiinngg qquueessttiioonnss:: 11)) IIss tthheerree aa mmaassssiivvee aattmmoosspphheerree oorr iiss iitt eesssseennttiiaallllyy aa bbaarree rroocckk wwiitthh vvaappoorriizzeedd SSiiOO?? 22)) IIff aa bbaarree
rroocckk,, ccaann tthhee vvaarriiaabbiilliittyy bbee eexxppllaaiinneedd bbyy aassyynncchhrroonnoouuss rroottaattiioonn?? TThhiiss wwiillll hheellpp uuss uunnddeerrssttaanndd tthhee oorriiggiinn aanndd nnaattuurree ooff hhoott ssuuppeerr--EEaarrtthhss,, ooff wwhhiicchh 5555 CCnncc ee iiss tthhee bbeesstt
rreepprreesseennttaattiivvee..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

RReennyyuu  HHuu  JJeett  PPrrooppuullssiioonn  LLaabboorraattoorryy,,  YYaannnn  AAlliibbeerrtt  UUnniivveerrssiittyy  ooff  BBeerrnn,,  VViinncceenntt  BBoouurrrriieerr  OObbsseerrvvaattooiirree  ddee  GGeenneevvee,,  LLaaeettiittiiaa  DDeellrreezz  UUnniivveerrssiittee  ddee  LLiieeggee,,  BBrriiccee--OOlliivviieerr  DDeemmoorryy  UUnniivveerrssiittyy  ooff  BBeerrnn,,
DDaavviidd  EEhhrreennrreeiicchh  OObbsseerrvvaattooiirree  ddee  GGeenneevvee,,  MMaallccoollmm  FFrriiddlluunndd  SStteerrrreewwaacchhtt  LLeeiiddeenn,,  KKeevviinn  HHeenngg  UUnniivveerrssiittyy  ooff  BBeerrnn,,  MMaatttthheeww  HHoooottoonn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  BBeerrnn,,  SSeerrggiioo  HHooyyeerr  LLaabboorraattooiirree
dd''AAssttrroopphhyyssiiqquuee  ddee  MMaarrsseeiillllee,,  MMoonniikkaa  LLeennddll  OObbsseerrvvaattooiirree  ddee  GGeenneevvee,,  DDaanniieell  KKiittzzmmaannnn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  BBeerrnn,,  CCaarriinnaa  PPeerrssssoonn  CChhaallmmeerrss  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeecchhnnoollooggyy

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss  aanndd  SStteellllaarr  TTyyppeess

IIDD:: 0022009911
DDeetteeccttiinngg  tthhee  SSyynntthheessiiss  ooff  tthhee  HHeeaavviieesstt  EElleemmeennttss  wwiitthh  PPhhoottoommeettrryy  ooff  aa  KKiilloonnoovvaa  iinn  tthhee  OOppttiiccaallllyy  TThhiinn  PPhhaassee

MMaarriiaa DDrroouutt

UUnniivveerrssiittyy  ooff  TToorroonnttoo

AApppprrooxxiimmaatteellyy hhaallff ooff aallll eelleemmeennttss hheeaavviieerr tthhaann iirroonn ffoorrmm tthhrroouugghh rraappiidd--nneeuuttrroonn ccaappttuurree.. YYeett tthhee ccoossmmiicc oorriiggiinn ooff tthheessee ““rr--pprroocceessss”” eelleemmeennttss hhaass bbeeeenn ddeebbaatteedd ffoorr oovveerr
6600 yyeeaarrss.. IInn 22001177,, tthhee ddiissccoovveerryy ooff aa kkiilloonnoovvaa aassssoocciiaatteedd wwiitthh tthhee ggrraavviittaattiioonnaall wwaavvee ssoouurrccee GGWW117700881177 ppaarrttiiaallllyy uunnrraavveelleedd tthhiiss mmyysstteerryy------fifirrmmllyy eessttaabblliisshhiinngg tthhaatt
nneeuuttrroonn ssttaarr mmeerrggeerrss ddoo ssyynntthheessiizzee rr--pprroocceessss eelleemmeennttss.. HHoowweevveerr,, iinn tthhiiss ddiissccoovveerryy''ss wwaakkee mmaannyy qquueessttiioonnss rreemmaaiinn.. IInn ppaarrttiiccuullaarr,, iitt iiss uunncclleeaarr wwhheetthheerr GGWW117700881177
ssyynntthheessiizzeedd aannyy ooff tthhee hheeaavviieesstt ““tthhiirrdd ppeeaakk”” oorr aaccttiinniiddee eelleemmeennttss.. AAss aa rreessuulltt,, wwee aarree ssttiillll uunncceerrttaaiinn wwhheetthheerr NNSS mmeerrggeerrss aarree tthhee oonnllyy –– oorr eevveenn tthhee ddoommiinnaanntt –– ssiittee ooff rr--
pprroocceessss pprroodduuccttiioonn.. WWee pprrooppoossee ttoo uussee JJWWSSTT//NNIIRRCCaamm aanndd JJWWSSTT//MMIIRRII ttoo ttaacckkllee tthhiiss ooppeenn qquueessttiioonn bbyy oobbsseerrvviinngg aa nneeww kkiilloonnoovvaa ddiissccoovveerreedd dduurriinngg LLIIGGOO//VViirrggoo//KKAAGGRRAA
OObbsseerrvviinngg RRuunn 44.. WWee wwiillll ccaarrrryy oouutt oouurr oobbsseerrvvaattiioonnss bbeettwweeeenn ~~3300--112200 ddaayyss ppoosstt--mmeerrggeerr wwhheenn tthhee eejjeeccttaa iiss ooppttiiccaallllyy tthhiinn.. DDuurriinngg tthhiiss nneebbuullaarr pphhaassee,, tthhee bboolloommeettrriicc
lluummiinnoossiittyy wwiillll ttrraaccee tthhee iinnssttaannttaanneeoouuss hheeaattiinngg rraattee dduuee ttoo rraaddiiooaaccttiivvee ddeeccaayy;; wwiitthh ddeecclliinnee rraatteess tthhaatt vvaarryy ddeeppeennddiinngg hhooww ffaarr uupp tthhee ppeerriiooddiicc ttaabbllee tthhee rr--pprroocceessss
pprroocceeeeddeedd.. CCoonnssttrraaiinniinngg tthhee bboolloommeettrriicc lluummiinnoossiittyy aatt tthheessee eeppoocchhss rreeqquuiirreess bbrrooaadd--bbaanndd ccoovveerraaggee bbeettwweeeenn ~~11--1100 mmiiccrroonnss ttoo ddeepptthhss ooff ~~2255--2288 mmaagg ((AABB)).. HHeennccee,, JJWWSSTT
iiss  tthhee  oonnllyy  ffaacciilliittyy  ccaappaabbllee  ooff  ccaarrrryyiinngg  oouutt  tthheessee  oobbsseerrvvaattiioonnss..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

CChhaarrlleess  KKiillppaattrriicckk  NNoorrtthhwweesstteerrnn  UUnniivveerrssiittyy,,  AAlleexxaannddeerr  JJii  CCaarrnneeggiiee  IInnssttiittuuttiioonn  ooff  WWaasshhiinnggttoonn,,  AAaarroonn  TToohhuuvvaavvoohhuu  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TToorroonnttoo,,  DDaarryyll  HHaaggggaarrdd  MMccGGiillll  UUnniivveerrssiittyy,,  RRyyaann  FFoolleeyy  UUnniivveerrssiittyy
ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  CCrruuzz,,  AArrmmiinn  RReesstt  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  RRyyaann  RRiiddddeenn--HHaarrppeerr  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  TTeeaa  TTeemmiimm  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  JJoosshhuuaa
SSiimmoonn  CCaarrnneeggiiee  IInnssttiittuuttiioonn  ooff  WWaasshhiinnggttoonn,,  JJaammeess  AAnnnniiss  FFeerrmmii  NNaattiioonnaall  AAcccceelleerraattoorr  LLaabboorraattoorryy  ((FFNNAALL)),,  PPaattrriicckk  AAlleeoo  UUnniivveerrssiittyy  ooff  IIlllliinnooiiss  aatt  UUrrbbaannaa  --  CChhaammppaaiiggnn,,  IIaaiirr  AArrccaavvii  TTeell  AAvviivv
UUnniivveerrssiittyy,,  AAnnnnaalliissaa  CCaallaammiiddaa  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  DDeeeepp  CChhaatttteerrjjeeee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  IIlllliinnooiiss  aatt  UUrrbbaannaa  --  CChhaammppaaiiggnn,,  JJeeffff  CCooookkee  SSwwiinnbbuurrnnee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  DDaavviidd  CCoouulltteerr
UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  CCrruuzz,,  GGeeoorrggiiooss  DDiimmiittrriiaaddiiss  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  CCrruuzz,,  OOrrii  FFooxx  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  AAlleexxaannddeerr  GGaagglliiaannoo  UUnniivveerrssiittyy  ooff  IIlllliinnooiiss  aatt  UUrrbbaannaa  --
CChhaammppaaiiggnn,,  SSuuvvii  GGeezzaarrii  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaarryyllaanndd,,  DDaaiicchhii  HHiirraammaattssuu  LLaass  CCuummbbrreess  OObbsseerrvvaattoorryy  GGlloobbaall  TTeelleessccooppee  NNeettwwoorrkk,,  DDaallee  HHoowweellll  LLaass  CCuummbbrreess  OObbsseerrvvaattoorryy  GGlloobbaall  TTeelleessccooppee  NNeettwwoorrkk,,
SSaauurraabbhh  JJhhaa  RRuuttggeerrss  tthhee  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  NNeeww  JJeerrsseeyy,,  DDaavviidd  JJoonneess  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  CCrruuzz,,  DDaanniieell  KKaasseenn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  BBeerrkkeelleeyy,,  RRoobbeerrtt  KKiirrsshhnneerr  HHaarrvvaarrdd
UUnniivveerrssiittyy,,  NNoorraa  LLuueettzzggeennddoorrff  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  PPhhiilllliipp  MMaacciiaass  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  CCrruuzz,,  CCuurrttiiss  MMccCCuullllyy  LLaass  CCuummbbrreess  OObbsseerrvvaattoorryy  GGlloobbaall  TTeelleessccooppee  NNeettwwoorrkk,,
GGaauutthhaamm  NNaarraayyaann  UUnniivveerrssiittyy  ooff  IIlllliinnooiiss  aatt  UUrrbbaannaa  --  CChhaammppaaiiggnn,,  AAnnttoonneellllaa  PPaallmmeessee  FFeerrmmii  NNaattiioonnaall  AAcccceelleerraattoorr  LLaabboorraattoorryy  ((FFNNAALL)),,  YYeenn--CChheenn  PPaann  NNaattiioonnaall  CCeennttrraall  UUnniivveerrssiittyy,,  AAnntthhoonnyy  PPiirroo
CCaarrnneeggiiee  IInnssttiittuuttiioonn  ooff  WWaasshhiinnggttoonn,,  EEnnrriiccoo  RRaammiirreezz--RRuuiizz  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  CCrruuzz,,  CCeessaarr  RRoojjaass--BBrraavvoo  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  CCrruuzz,,  RRuusssseellll  RRyyaann  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee
IInnssttiittuuttee,,  DDaavviidd  SSaanndd  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,  MMaatttthheeww  SSiieebbeerrtt  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  CCrruuzz,,  MMaarrcceellllee  SSooaarreess--SSaannttooss  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMiicchhiiggaann,,  LLoouuiiss--GGrreeggoorryy  SSttrroollggeerr  SSppaaccee  TTeelleessccooppee
SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  KKiirrssttyy  TTaaggggaarrtt  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  CCrruuzz,,  SSaammaappoorrnn  TTiinnyyaannoonntt  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  CCrruuzz,,  SStteeffaannoo  VVaalleennttii  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  DDaavviiss,,  QQiinnaann  wwaanngg
TThhee  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPooppuullaattiioonnss  aanndd  tthhee  IInntteerrsstteellllaarr  MMeeddiiuumm

IIDD:: 0022009922
UUnnvveeiilliinngg  sstteellllaarr  bbiirrtthh  iinn  aa  ccoossmmoollooggiiccaallllyy  ccoommmmoonn  ccrraaddllee

SStteevveenn LLoonnggmmoorree

LLiivveerrppooooll  JJoohhnn  MMoooorreess  UUnniivveerrssiittyy

WWee wwiillll uussee tthhee uunnppaarraalllleelleedd sseennssiittiivviittyy,, rreessoolluuttiioonn aanndd wwaavveelleennggtthh ccoovveerraaggee ooff JJWWSSTT ttoo ppeerrffoorrmm aa ccoommpplleettee cceennssuuss ooff tthhee eemmbbeeddddeedd pprroottoosstteellllaarr ppooppuullaattiioonn ddoowwnn ttoo 00..11
LLssuunn iinn tthhee mmoosstt mmaassssiivvee,, ddeennssee aanndd qquuiieesscceenntt mmoolleeccuullaarr ggaass cclloouudd iinn tthhee GGaallaaxxyy wwiitthh uunnaammbbiigguuoouuss ssiiggnnss ooff vveerryy eeaarrllyy ssttaarr ffoorrmmaattiioonn.. LLyyiinngg iinn tthhee CCeennttrraall MMoolleeccuullaarr
ZZoonnee ooff tthhee GGaallaaxxyy wwiitthh 11 ttoo 22 oorrddeerrss ooff mmaaggnniittuuddee hhiigghheerr ggaass ddeennssiittyy,, tteemmppeerraattuurree aanndd pprreessssuurree tthhaann rreeggiioonnss iinn tthhee ddiisskk,, tthhee cclloouudd''ss pprrooppeerrttiieess aarree ssiimmiillaarr ttoo tthhee
gglloobbaall ggaass ccoonnddiittiioonnss iinn ggaallaaxxiieess aatt tthhee ppeeaakk ooff tthhee ccoossmmiicc ssttaarr ffoorrmmaattiioonn rraattee ddeennssiittyy ((zz == 11 -- 33)),, ssoo rreepprreesseenntt mmoorree ccoossmmoollooggiiccaallllyy `̀`̀ttyyppiiccaall"" ccoonnddiittiioonnss ffoorr ssttaarr aanndd
ppllaanneett ffoorrmmaattiioonn//eevvoolluuttiioonn tthhaann SSoollaarr nneeiigghhbboouurrhhoooodd cclloouuddss.. CCoommbbiinneedd wwiitthh AALLMMAA ddaattaa,, tthhee JJWWSSTT oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll eennaabbllee uuss ttoo ddeetteerrmmiinnee hhooww tthheessee iinniittiiaall ccoonnddiittiioonnss
aaffffeecctt tthhee ffoorrmmaattiioonn aanndd ssuubbsseeqquueenntt eevvoolluuttiioonn ooff pprroottoosstteellllaarr ssyysstteemmss,, aanndd tthheerreebbyy aannsswweerr ffuunnddaammeennttaall ooppeenn qquueessttiioonnss rreellaatteedd ttoo tthhee uunniivveerrssaalliittyy ooff ssttaarr ffoorrmmaattiioonn
llaawwss//rreellaattiioonnss  aanndd  tthhee  ddeeppeennddeennccee  oonn  eennvviirroonnmmeenntt  ooff  pprroottoosstteellllaarr  ffoorrmmaattiioonn  aanndd  eevvoolluuttiioonn..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

JJeennss  KKaauuffffmmaannnn  MMaassssaacchhuusseettttss  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  TThhuusshhaarraa  PPiillllaaii  BBoossttoonn  UUnniivveerrssiittyy,,  SStteellllaa  OOffffnneerr  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  AAssttrroonnoommyy,,  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass,,  SShhuuoo  KKoonngg  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,
RRoobbeerrtt  GGuutteerrmmuutthh  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaassssaacchhuusseettttss  --  AAmmhheerrsstt,,  TTrraaccyy  HHuuaarrdd  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaarryyllaanndd,,  DDuunnhhaamm,,  MMiicchhaaeell  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  NNeeww  YYoorrkk  aatt  FFrreeddoonniiaa,,  NNeeaall  EEvvaannss  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  aatt
AAuussttiinn,,  HHeeccttoorr  AArrccee  YYaallee  UUnniivveerrssiittyy,,  KKllaauuss  PPoonnttooppppiiddaann  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  JJaammeess  UUrrqquuhhaarrtt  UUnniivveerrssiittyy  ooff  KKeenntt,,  SSuuddeesshhnnaa  PPaattrraa  IInnddiiaann  IInnssttiittuuttee  ooff  SScciieennccee  EEdduuccaattiioonn  aanndd
RReesseeaarrcchh  TTiirruuppaattii,,  JJeessssyy  JJoossee  IInnddiiaann  IInnssttiittuuttee  ooff  SScciieennccee  EEdduuccaattiioonn  aanndd  RReesseeaarrcchh  TTiirruuppaattii,,  MMaarrcc  PPoouunndd  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaarryyllaanndd,,  CChhrriissttoopphh  FFeeddeerrrraatthh  AAuussttrraalliiaann  NNaattiioonnaall  UUnniivveerrssiittyy

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPooppuullaattiioonnss  aanndd  tthhee  IInntteerrsstteellllaarr  MMeeddiiuumm

IIDD:: 0022110044
MMaappppiinngg  tthhee  hhoott  ggaass  wwhheerree  aann  oouuttflflooww  iiss  llaauunncchheedd  ffrroomm  aa  pprroottooppllaanneettaarryy  ddiisskk

DDaanniieell HHaarrssoonnoo

AAccaaddeemmiiaa  SSiinniiccaa,,  IInnssttiittuuttee  ooff  AAssttrroonnoommyy  aanndd  AAssttrroopphhyyssiiccss

TThhee mmoosstt pprroommiinneenntt mmaanniiffeessttaattiioonn ooff eeaarrllyy ssttaarr ffoorrmmaattiioonn iiss eenneerrggeettiicc ffeeeeddbbaacckk iinn tthhee ffoorrmm ooff aa pprroottoosstteellllaarr jjeett aanndd//oorr wwiinndd,, eemmaannaattiinngg ffrroomm tthhee ddiisskk aanndd tthhee cceennttrraall
ffeeww aauu nneeaarr tthhee nneeww ssttaarr.. OOuuttflfloowwss rreemmoovvee tthhee aanngguullaarr mmoommeennttuumm ffrroomm iinnffaalllliinngg ddiisskk mmaatteerriiaall aanndd aassssiisstt tthhee aaccccrreettiioonn pprroocceessss tthhrroouugghh tthhee ddiisskk.. AAlltthhoouugghh tthheerree hhaavvee
bbeeeenn mmaannyy tthheeoorreettiiccaall aanndd nnuummeerriiccaall ssttuuddiieess oonn oouuttflflooww llaauunncchhiinngg,, iitt hhaass pprroovveenn vveerryy cchhaalllleennggiinngg ttoo oobbsseerrvvaattiioonnaallllyy mmeeaassuurree tthhee pphhyyssiiccaall ccoonnddiittiioonnss aatt tthhee bbaassee ooff tthhee
oouuttflflooww.. IInn ppaarrttiiccuullaarr,, tthhee pprrooppoosseedd mmeecchhaanniissmmss pprreeddiicctt hhiigghh ggaass tteemmppeerraattuurreess ((>> 11000000 KK)) iinn tthhee vviicciinniittyy ooff tthhee llaauunncchhiinngg rreeggiioonn.. MMeeaannwwhhiillee,, tthhee AAttaaccaammaa LLaarrggee
MMiilllliimmeetteerr//ssuubbmmiilllliimmeetteerr AArrrraayy hhaass ssuucccceessffuullllyy oobbsseerrvveedd tthhee llaauunncchhiinngg ooff tthhee ccoooolleerr mmoolleeccuullaarr oouuttflfloowwss ddoowwnn ttoo aauu ssccaalleess iinn pprroottooppllaanneettaarryy ddiisskkss.. OOnnee ssuucchh aa wweellll--ssttuuddiieedd
oobbjjeecctt iiss tthhee CCllaassss II pprroottoossttaarr TTMMCC11AA.. TThhiiss pprrooppoossaall aaiimmss ttoo ssppaattiiaallllyy mmaapp tthhee hhoott aattoommiicc aanndd mmoolleeccuullaarr ggaass ttoowwaarrddss tthhee TTMMCC11AA pprroottoossttaarr aanndd ddiisskk uussiinngg JJWWSSTT iinn oorrddeerr
ttoo uunnddeerrssttaanndd tthhee pphhyyssiiccaall ccoonnddiittiioonnss ooff tthhee llaauunncchhiinngg rreeggiioonn.. IInn tthhiiss pprrooggrraamm,, wwee wwiillll ttaarrggeett tthhee rroo--vviibbrraattiioonnaall lliinneess ooff CCOO,, HHCCNN,, HH22OO,, aanndd HH22 ,, aass wweellll aass aa sseett ooff
aattoommiicc HH lliinneess aanndd oonnee [[FFee IIII]] lliinnee,, tthhaatt wwiillll ppeerrmmiitt uuss ttoo eexxaammiinnee tthhee aaccccrreettiioonn aanndd hhiigghh--tteemmppeerraattuurree jjeett,, rreessppeeccttiivveellyy.. PPrreevviioouuss oobbsseerrvvaattiioonnss hhaavvee ddeetteecctteedd ((bbuutt nnoott
ssppaattiiaallllyy rreessoollvveedd)) ssoommee ooff tthhee hhoott mmoolleeccuullaarr lliinneess ttoowwaarrddss TTMMCC11AA,, eennssuurriinngg tthhee ffeeaassiibbiilliittyy ooff tthhiiss pprrooggrraamm.. WWiitthh tthhee ssppaattiiaall iinnffoorrmmaattiioonn,, sseennssiittiivviittyy,, aanndd wwaavveelleennggtthh
ccoovveerraaggee ooff NNIIRRSSPPEECC IIFFUU oonn JJWWSSTT,, tthheessee oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll ssiiggnniifificcaannttllyy aaddvvaannccee oouurr uunnddeerrssttaannddiinngg ooff tthhee pphhyyssiiccaall ccoonnddiittiioonnss iinn tthhee oouuttflflooww llaauunncchhiinngg rreeggiioonn ooff yyoouunngg
pprroottoosstteellllaarr  ssyysstteemmss..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

PPeerr  BBjjeerrkkeellii  CChhaallmmeerrss  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeecchhnnoollooggyy//OOnnssaallaa  SSppaaccee  OObbss..,,  LLaarrss  KKrriisstteennsseenn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCooppeennhhaaggeenn,,  NNiieellss  BBoohhrr  IInnssttiittuuttee,,  JJoonn  RRaammsseeyy  TThhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  VViirrggiinniiaa,,  JJeess  JJoorrggeennsseenn
UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCooppeennhhaaggeenn,,  NNiieellss  BBoohhrr  IInnssttiittuuttee,,  AAddeellee  PPlluunnkkeetttt  AAssssoocciiaatteedd  UUnniivveerrssiittiieess,,  IInncc..,,  ZZhhii--YYuunn  LLii  TThhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  VViirrggiinniiaa,,  HHaannnnaahh  CCaallccuutttt  TToorruunn  CCeennttrree  ffoorr  AAssttrroonnoommyy,,  NNiiccoollaauuss
CCooppeerrnniiccuuss  UUnniivveerrssiittyy

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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IIDD:: 0022110077
AA  JJWWSSTT--HHSSTT--VVLLTT//MMUUSSEE--AALLMMAA  TTrreeaassuurryy  ooff  SSttaarr  FFoorrmmaattiioonn  iinn  NNeeaarrbbyy  GGaallaaxxiieess

JJaanniiccee LLeeee

CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy

WWee pprrooppoossee aa TTrreeaassuurryy pprrooggrraamm ttoo oobbttaaiinn 22--2211 mmiiccrroonn NNIIRRCCaamm++MMIIRRII iimmaaggiinngg ooff tthhee uunniiqquuee ssaammppllee ooff 1199 nneeaarrbbyy ((dd << 2200 MMppcc)) ssttaarr--ffoorrmmiinngg mmaaiinn sseeqquueennccee ggaallaaxxiieess wwiitthh
ppuubblliicc HHSSTT,, AALLMMAA,, aanndd VVLLTT--MMUUSSEE ddaattaa.. BByy rreessoollvviinngg IIRR eemmiissssiioonn aaccrroossss tthheessee 1199 mmoorrpphhoollooggiiccaallllyy ddiivveerrssee ggaallaaxxiieess iinnttoo iinnddiivviidduuaall rreeggiioonnss aanndd cclluusstteerrss ((55--5500 ppcc ssccaalleess)),,
tthhee pprrooppoosseedd JJWWSSTT mmeeaassuurreemmeennttss wwiillll eennaabbllee aa ccoommpplleettee iinnvveennttoorryy ooff ssttaarr ffoorrmmaattiioonn aaccttiivviittyy iinn oouurr ttaarrggeettss,, aaccccuurraatteellyy mmeeaassuurree tthhee mmaassss aanndd aaggee ooff tthheeiirr sstteellllaarr
cclluusstteerrss,, ppiinnppooiinntt tthhee yyoouunnggeesstt eemmbbeeddddeedd cclluusstteerrss,, aanndd rreevveeaall tthhee pphhyyssiiccaall ssttaattee ooff tthhee ssmmaallll dduusstt ggrraaiinnss tthhaatt hheeaatt tthhee IISSMM.. WWee wwiillll ggeenneerraattee aanndd rraappiiddllyy rreelleeaassee hhiigghh
lleevveell ddaattaa pprroodduuccttss tthhaatt wwiillll ffuueell ddiivveerrssee,, hhiigghh iimmppaacctt sscciieennccee iinn tthhee fifieellddss ooff ssttaarr ffoorrmmaattiioonn,, ffeeeeddbbaacckk,, IISSMM pphhyyssiiccss aanndd ggaallaaxxyy eevvoolluuttiioonn.. IInn ccoommbbiinnaattiioonn wwiitthh UUVV--ooppttiiccaall
HHuubbbbllee iimmaaggiinngg ooff 1100,,000000 cclluusstteerrss,, MMUUSSEE ssppeeccttrroossccooppyy mmaappppiinngg ooff 2200,,000000 HHIIII rreeggiioonnss,, aanndd 1122,,000000 AALLMMAA--iiddeennttiififieedd mmoolleeccuullaarr cclloouuddss,, oouurr tteeaamm wwiillll uussee tthhee TTrreeaassuurryy
ddaattaa ttoo mmeeaassuurree tthhee ttiimmeessccaalleess aanndd eefffificciieenncciieess ooff tthhee eeaarrlliieesstt pphhaasseess ooff ssttaarr ffoorrmmaattiioonn aanndd sstteellllaarr ffeeeeddbbaacckk,, bbuuiilldd tthhee fifirrsstt eemmppiirriiccaall mmooddeell ooff hhooww ssmmaallll dduusstt ggrraaiinn
pprrooppeerrttiieess ddeeppeenndd oonn llooccaall IISSMM ccoonnddiittiioonnss,, aanndd qquuaannttiittaattiivveellyy eessttaabblliisshh hhooww dduusstt--rreepprroocceesssseedd ssttaarrlliigghhtt ttrraacceess ssttaarr ffoorrmmaattiioonn aaccttiivviittyy aanndd mmaassss,, aallll aaccrroossss aa rreepprreesseennttaattiivvee
rraannggee ooff ccoonnddiittiioonnss iinn tthhee zz==00 uunniivveerrssee.. IInn sshhoorrtt,, tthhiiss TTrreeaassuurryy wwiillll pprroovviiddee aa rreevvoolluuttiioonnaarryy ddaattaa sseett ttoo tthhee JJWWSSTT ccoommmmuunniittyy eeaarrllyy oonn,, ssppuurr mmaajjoorr sscciieennttiifificc aaddvvaanncceess,, aanndd
bbuuiilldd  oonn  rreecceenntt  lleeggaaccyy  pprrooggrraammss  ooff  HHSSTT,,  AALLMMAA  aanndd  MMUUSSEE..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

KKaarriinn  SSaannddssttrroomm  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaann  DDiieeggoo,,  AAddaamm  LLeerrooyy  TThhee  OOhhiioo  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy,,  EEvvaa  SScchhiinnnneerreerr  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroonnoommiiee,,  HHeeiiddeellbbeerrgg,,  DDaavviidd  TThhiillkkeerr  TThhee  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss
UUnniivveerrssiittyy,,  KKiirrsstteenn  LLaarrssoonn  CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  DDaanniieell  DDaallee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  WWyyoommiinngg,,  SSiinnaann  DDeeggeerr  CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  MMeeddeerriicc  BBooqquuiieenn  UUnniivveerrssiiddaadd  ddee
AAnnttooffaaggaassttaa,,  EErriikk  RRoossoolloowwsskkyy  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AAllbbeerrttaa,,  EErriicc  EEmmsseelllleemm  EEuurrooppeeaann  SSoouutthheerrnn  OObbsseerrvvaattoorryy  --  GGeerrmmaannyy,,  RRaallff  KKlleesssseenn  ZZeennttrruumm  ffuurr  AAssttrroonnoommiiee  --  UUnniivveerrssiittaatt  HHeeiiddeellbbeerrgg,,  AAllbbeerrttoo  BBoollaattttoo
UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaarryyllaanndd,,  BBrreenntt  GGrroovveess  UUnniivveerrssiittyy  ooff  WWeesstteerrnn  AAuussttrraalliiaa,,  KKaatthhrryynn  KKrreecckkeell  AAssttrroonnoommiisscchheess  RReecchheenn--IInnssttiittuutt  HHeeiiddeellbbeerrgg,,  SSiimmoonn  GGlloovveerr  UUnniivveerrssiittaatt  HHeeiiddeellbbeerrgg,,  DDyyaass  UUttoommoo
AAssssoocciiaatteedd  UUnniivveerrssiittiieess,,  IInncc..,,  TThhoommaass  WWiilllliiaammss  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroonnoommiiee,,  HHeeiiddeellbbeerrgg,,  FFrraanncceessccoo  SSaannttoorroo  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroonnoommiiee,,  HHeeiiddeellbbeerrgg,,  PPaattrriicciiaa  SSaanncchheezz--BBllaazzqquueezz
UUnniivveerrssiiddaadd  AAuuttoonnoommaa  ddee  MMaaddrriidd  ((UUAAMM)),,  DDiieeddeerriikk  KKrruuiijjsssseenn  ZZeennttrruumm  ffuurr  AAssttrroonnoommiiee  --  UUnniivveerrssiittaatt  HHeeiiddeellbbeerrgg,,  EErriicc  KKoocchh  SSmmiitthhssoonniiaann  AAssttrroopphhyyssiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy,,  JJaaeeyyeeoonn  KKiimm  HHeeiiddeellbbeerrgg
IInnssttiittuuttee  ffoorr  TThheeoorreettiiccaall  SSttuuddiieess,,  AAnnnniiee  HHuugghheess  UUnniivveerrssiittee  ddee  TToouulloouussee,,  KKaatthhrryynn  GGrraasshhaa  AAuussttrraalliiaann  NNaattiioonnaall  UUnniivveerrssiittyy,,  CChhrriiss  FFaaeessii  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroonnoommiiee,,  HHeeiiddeellbbeerrgg,,  MMeellaanniiee
CChheevvaannccee  UUnniivveerrssiittaatt  HHeeiiddeellbbeerrgg,,  JJeerreemmyy  CChhaasstteenneett  GGhheenntt  UUnniivveerrssiittyy,,  AAsshhlleeyy  BBaarrnneess  UUnniivveerrssiittaatt  BBoonnnn,,  AArrggeellaannddeerr  IInnssttiittuuttee  ffoorr  AAssttrroonnoommyy,,  FFrraanncceessccoo  BBeellfifioorree  IINNAAFF,,  OOsssseerrvvaattoorriioo  AAssttrroofifissiiccoo
ddii  AArrcceettrrii,,  FFiirreennzzee,,  FFrraannkk  BBiiggiieell  UUnniivveerrssiittaatt  BBoonnnn,,  AArrggeellaannddeerr  IInnssttiittuuttee  ffoorr  AAssttrroonnoommyy,,  YYiixxiiaann  CCaaoo  LLaabboorraattooiirree  dd''AAssttrroopphhyyssiiqquuee  ddee  MMaarrsseeiillllee,,  AAnnddrreeaass  SScchhrruubbaa  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr
eexxttrraatteerrrreessttrriisscchhee  PPhhyyssiikk,,  JJiiaayyii  SSuunn  TThhee  OOhhiioo  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy,,  EEvvee  OOssttrriikkeerr  PPrriinncceettoonn  UUnniivveerrssiittyy,,  RRuuppaallii  CChhaannddaarr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TToolleeddoo,,  LLaauurraa  LLooppeezz  TThhee  OOhhiioo  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy,,  AAnnttoonniioo  UUsseerroo
OObbsseerrvvaattoorriioo  AAssttrroonnoommiiccoo  NNaacciioonnaall,,  JJeerroommee  PPeettyy  IInnssttiittuutt  ddee  RRaaddiiooaassttrroonnoommiiee  MMiilllliimmeettrriiqquuee,,  GGrreennoobbllee,,  TToosshhiikkii  SSaaiittoo  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroonnoommiiee,,  HHeeiiddeellbbeerrgg,,  SShhaarroonn  MMeeiiddtt
SStteerrrreennkkuunnddiigg  OObbsseerrvvaattoorriiuumm,,  UUnniivveerrssiitteeiitt  GGeenntt,,  AAmmyy  SSaarrddoonnee  TThhee  OOhhiioo  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: AARR
SSuuppeerrmmaassssiivvee  BBllaacckk  HHoolleess  aanndd  AAGGNN

IIDD:: 0022110088
CCoonnssttrraaiinniinngg  tthhee  SSeeeeddiinngg  aanndd  GGrroowwtthh  ooff  FFiirrsstt  BBllaacckk  HHoolleess  vviiaa  OObbsseerrvvaabbllee  SSiiggnnaattuurreess  ffrroomm  tthhee  EEaarrllyy  UUnniivveerrssee

LL..  YY..  AAaarroonn YYuunngg

NNAASSAA  GGooddddaarrdd  SSppaaccee  FFlliigghhtt  CCeenntteerr

TThhee pphhyyssiiccaall pprroocceesssseess ggoovveerrnniinngg tthhee ffoorrmmaattiioonn ooff tthhee sseeeeddss ooff ssuuppeerrmmaassssiivvee bbllaacckk hhoolleess,, aass wweellll aass hhooww tthheeyy ggrrooww iinn tthhee eeaarrllyy uunniivveerrssee,, aarree ttwwoo ffuunnddaammeennttaall
uunnaannsswweerreedd qquueessttiioonnss iinn ggaallaaxxyy ffoorrmmaattiioonn aanndd ccoossmmoollooggyy.. TThhee uunnpprreecceeddeenntteedd sseennssiittiivviittyy ooff JJWWSSTT''ss iinnssttrruummeennttss hhoolldd eexxcciittiinngg ppootteennttiiaall ffoorr pprroobbiinngg tthhee ggrroowwtthh ooff ggaallaaxxiieess
aanndd bbllaacckk hhoolleess ((BBHHss)) iinn tthhee vveerryy eeaarrllyy UUnniivveerrssee.. HHoowweevveerr,, ddeettaaiilleedd tthheeoorreettiiccaall mmooddeellss aarree eesssseennttiiaall ffoorr iinntteerrpprreettiinngg tthheessee oobbsseerrvvaattiioonnss.. WWiitthh tthhee ggooaall ooff eessttaabblliisshhiinngg aa
ccoonnnneeccttiioonn bbeettwweeeenn tthhee ""ggrroouunndd--lleevveell"",, ssmmaallll--ssccaallee pphhyyssiiccaall pprroocceesssseess aanndd tthhee ""ttoopp--lleevveell"" oobbsseerrvvaabbllee ssiiggnnaattuurreess,, wwee pprrooppoossee ttoo ccoonnssttrruucctt aann eefffificciieenntt,, pphhyyssiiccss--bbaasseedd
mmooddeelliinngg ppiippeelliinnee tthhaatt sseellff--ccoonnssiisstteennttllyy ssiimmuullaatteess tthhee ccoo--eevvoolluuttiioonn ooff BBHHss aanndd ggaallaaxxiieess,, aanndd pprroodduucceess pprreeddiiccttiioonnss ooff tthheeiirr pphhyyssiiccaall aanndd oobbsseerrvvaabbllee pprrooppeerrttiieess oovveerr aa wwiiddee
rreeddsshhiifftt aanndd hhaalloo mmaassss rraannggee.. TThhiiss wwiillll bbee ddoonnee bbyy iinnccoorrppoorraattiinngg ttwwoo eesssseennttiiaall nneeww ccoommppoonneennttss iinnttoo aa wweellll--eessttaabblliisshheedd ggaallaaxxyy ffoorrmmaattiioonn ffrraammeewwoorrkk:: 11)) aa ssuuiittee ooff mmooddeellss
rreepprreesseennttiinngg ddiiffffeerreenntt sscceennaarriiooss ffoorr BBHH sseeeedd ffoorrmmaattiioonn aanndd BBHH aaccccrreettiioonn,, aanndd 22)) ppooppuullaattiioonn ssyynntthheessiiss aanndd nneebbuullaarr lliinnee eemmiissssiioonn mmooddeellss tthhaatt aaccccoouunntt ffoorr rraaddiiaattiioonn ffrroomm
bbootthh ssttaarrss aanndd aaccccrreettiinngg BBHH.. WWiitthh tthhiiss nnoovveell mmooddeelliinngg ppiippeelliinnee,, wwee wwiillll bbee aabbllee ttoo 11)) eexxpplloorree tthhee iimmpplliiccaattiioonnss ooff ddiiffffeerreenntt BBHH sseeeeddiinngg aanndd aaccccrreettiioonn mmooddeellss ffoorr pphhyyssiiccaall
BBHH aanndd hhoosstt pprrooppeerrttiieess aatt hhiigghh rreeddsshhiifftt,, aass wweellll aass oobbsseerrvvaabbllee qquuaannttiittiieess ssuucchh aass eemmiissssiioonn lliinnee lluummiinnoossiittyy ffuunnccttiioonnss,, ccoolloorrss,, aanndd lliinnee rraattiiooss;; 22)) iiddeennttiiffyy oobbsseerrvvaabblleess tthhaatt
ccaann ooppttiimmaallllyy ccoonnssttrraaiinn sseeeeddiinngg aanndd aaccccrreettiioonn mmooddeellss;; aanndd 33)) ccrreeaattee mmoocckk ccaattaallooggss ccoonnttaaiinniinngg ssyynntthheettiicc ssppeeccttrraa aanndd pphhoottoommeettrryy,, wwhhiicchh ccaann gguuiiddee tthhee ddeessiiggnn ooff ffuuttuurree
JJWWSSTT  oobbsseerrvvaattiioonnaall  pprrooggrraammss..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

JJoonnaatthhaann  GGaarrddnneerr  NNAASSAA  GGooddddaarrdd  SSppaaccee  FFlliigghhtt  CCeenntteerr,,  RRaacchheell  SSoommeerrvviillllee  RRuuttggeerrss  UUnniivveerrssiittyy,,  MMiicchhaaeellaa  HHiirrsscchhmmaannnn  DDAARRKK,,  NNiieellss  BBoohhrr  IInnssttiittuuttee,,  UU..  ooff  CCooppeennhhaaggeenn,,  GGrreegg  BBrryyaann  CCoolluummbbiiaa
UUnniivveerrssiittyy  iinn  tthhee  CCiittyy  ooff  NNeeww  YYoorrkk,,  ZZoollttaann  HHaaiimmaann  CCoolluummbbiiaa  UUnniivveerrssiittyy  iinn  tthhee  CCiittyy  ooff  NNeeww  YYoorrkk,,  SStteepphhaannee  CChhaarrlloott  CCNNRRSS,,  IInnssttiittuutt  dd''AAssttrroopphhyyssiiqquuee  ddee  PPaarriiss,,  AAnnnnaa  FFeellttrree  SSIISSSSAA  IInntteerrnnaattiioonnaall
SScchhooooll  ffoorr  AAddvvaanncceedd  SSttuuddiieess,,  EEllii  VViissbbaall  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TToolleeddoo,,  SStteevveenn  FFiinnkkeellsstteeiinn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  aatt  AAuussttiinn,,  JJoonnaatthhaann  TTrruummpp  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCoonnnneeccttiiccuutt

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss

114499 33//1199//22002211



JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess

IIDD:: 0022111100
UUllttrraa--ddeeeepp  ccoonnttiinnuuuumm  ssppeeccttrroossccooppyy  ooff  qquuiieesscceenntt  ggaallaaxxiieess  aatt  11..00<<zz<<22..55::  cchheemmiiccaall  aabbuunnddaanncceess  aanndd  sstteellllaarr  kkiinneemmaattiiccss

MMaarriisskkaa KKrriieekk

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  BBeerrkkeelleeyy

OOnnee ooff tthhee mmoosstt rreemmaarrkkaabbllee ddiissccoovveerriieess ffrroomm tthhee ppaasstt ttwwoo ddeeccaaddeess iinn eexxttrraa--ggaallaaccttiicc aassttrroonnoommyy iiss tthhee fifinnddiinngg ooff aa llaarrggee ppooppuullaattiioonn ooff hhiigghh--rreeddsshhiifftt ggaallaaxxiieess wwiitthh vveerryy llooww
ssttaarr ffoorrmmaattiioonn rraatteess.. TThhee eexxiisstteennccee ooff tthheessee qquuiieesscceenntt ggaallaaxxiieess hhaass yyeett ttoo bbee eexxppllaaiinneedd,, llaarrggeellyy dduuee ttoo tthhee ddiifffificcuullttyy ooff oobbttaaiinniinngg hhiigghh--qquuaalliittyy ssppeeccttrraa.. HHeerree wwee pprrooppoossee
ttoo rreemmeeddyy tthhiiss ssiittuuaattiioonn bbyy oobbttaaiinniinngg ddeeeepp rreesstt--ffrraammee ooppttiiccaall ssppeeccttrraa ooff aa ssaammppllee ooff qquuiieesscceenntt ggaallaaxxiieess aatt 11..00<<zz<<22..55 wwiitthh JJWWSSTT//NNIIRRSSppeecc.. EExxppllooiittiinngg tthhee llaarrggee aarreeaa ooff
tthhee UUllttrraaVVIISSTTAA--CCOOSSMMOOSS--DDAASSHH fifieelldd wwee hhaavvee iiddeennttiififieedd aann eexxcceeppttiioonnaall ppooiinnttiinngg ffoorr wwhhiicchh wwee ccaann oobbsseerrvvee 1166 bbrriigghhtt qquuiieesscceenntt ggaallaaxxiieess ssiimmuullttaanneeoouussllyy.. TThhee rreessuullttiinngg
ssppeeccttrraa wwiillll bbee ooff uunnppaarraalllleelleedd qquuaalliittyy,, eennaabblliinngg aaccccuurraattee mmeeaassuurreemmeennttss ooff nnuummeerroouuss BBaallmmeerr aanndd mmeettaall aabbssoorrppttiioonn lliinneess.. TThhiiss pprrooggrraamm wwiillll yyiieelldd tthhee fifirrsstt ssttaattiissttiiccaall ssaammppllee
ooff 11..00<<zz<<22..55 qquuiieesscceenntt ggaallaaxxiieess wwiitthh rroobbuusstt sstteellllaarr aaggeess,, mmeettaalllliicciittiieess,, aanndd cchheemmiiccaall aabbuunnddaannccee ppaatttteerrnnss.. FFuurrtthheerrmmoorree,, tthhee ssppaattiiaall rreessoolluuttiioonn eennaabblleess ssppaattiiaallllyy rreessoollvveedd
kkiinneemmaattiiccss.. TThheessee uunnpprreecceeddeenntteedd mmeeaassuurreemmeennttss wwiillll ((ii)) rreevveeaall wwhheenn,, hhooww ffaasstt,, aanndd hhooww eefffificciieenntt tthheessee ggaallaaxxiieess ffoorrmmeedd tthheeiirr ssttaarrss,, ((iiii)) ccoonnssttrraaiinn tthhee iimmppoorrttaannccee ooff
ffeeeeddbbaacckk iinn tthheeiirr ssttaarr--ffoorrmmiinngg pphhaassee,, ((iiiiii)) pprroovviiddee nneeww iinnssiigghhtt iinnttoo tthhee pphhyyssiiccaall mmeecchhaanniissmm rreessppoonnssiibbllee ffoorr qquueenncchhiinngg ssttaarr ffoorrmmaattiioonn,, ((iivv)) sshhooww iiff aanndd hhooww ggaallaaxxiieess ggrrooww
aafftteerr bbeeccoommiinngg qquuiieesscceenntt,, aanndd ((vv)) ccoonnssttrraaiinn wwhheenn aanndd hhooww eeaarrllyy--ttyyppee ggaallaaxxiieess oobbttaaiinneedd tthheeiirr ccuurrrreenntt ddyynnaammiiccaall ssttrruuccttuurreess.. WWee wwiillll aallssoo oobbsseerrvvee ffaaiinntt qquuiieesscceenntt aanndd ssttaarr--
ffoorrmmiinngg ggaallaaxxiieess,, eennaabblliinngg eennvviirroonnmmeennttaall ssttuuddiieess aanndd uunniiqquuee iinnvveessttiiggaattiioonnss rreellyyiinngg oonn uullttrraa--ffaaiinntt eemmiissssiioonn lliinneess.. GGiivveenn tthhee eexxttrraaoorrddiinnaarryy nnaattuurree ooff tthhiiss ddaattaasseett,, wwee wwaaiivvee
tthhee  pprroopprriieettaarryy  ttiimmee..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

AAlliizzaa  BBeevveerraaggee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  BBeerrkkeelleeyy,,  CChhaarrlliiee  CCoonnrrooyy  HHaarrvvaarrdd  UUnniivveerrssiittyy,,  AAnnddrreeww  NNeewwmmaann  CCaarrnneeggiiee  IInnssttiittuuttiioonn  ooff  WWaasshhiinnggttoonn,,  MMaarriijjnn  FFrraannxx  UUnniivveerrssiitteeiitt  LLeeiiddeenn,,  PPiieetteerr  vvaann
DDookkkkuumm  YYaallee  UUnniivveerrssiittyy,,  RRaacchheell  BBeezzaannssoonn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPiittttssbbuurrgghh,,  SSeeddoonnaa  PPrriiccee  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  eexxttrraatteerrrreessttrriisscchhee  PPhhyyssiikk,,  KKaatthheerriinnee  SSuueessss  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  BBeerrkkeelleeyy,,
GGuuiilllleerrmmoo  BBaarrrroo  UUnniivveerrssiittyy  ooff  tthhee  PPaacciifificc,,  LLaammiiyyaa  MMoowwllaa  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TToorroonnttoo,,  BBrriiaann  LLoorreennzz  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  BBeerrkkeelleeyy,,  AAddaamm  MMuuzzzziinn  YYoorrkk  UUnniivveerrssiittyy,,  MMaauurroo  SStteeffaannoonn  UUnniivveerrssiitteeiitt
LLeeiiddeenn,,  DDaanniilloo  MMaarrcchheessiinnii  TTuuffttss  UUnniivveerrssiittyy,,  IIvvoo  LLaabbbbee  SSwwiinnbbuurrnnee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  AAlliiccee  SShhaapplleeyy  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  LLooss  AAnnggeelleess,,  NN..  FFoorrsstteerr  SScchhrreeiibbeerr  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr
eexxttrraatteerrrreessttrriisscchhee  PPhhyyssiikk

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
EExxooppllaanneettss  aanndd  EExxooppllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 0022111133
EExxpplloorriinngg  tthhee  mmoorrnniinngg  aanndd  eevveenniinngg  lliimmbbss  ooff  aa  ttrraannssiittiinngg  eexxooppllaanneett

NNeessttoorr EEssppiinnoozzaa

SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee

IInn tthhee ppaasstt ddeeccaaddee,, ttrraannssiittiinngg eexxooppllaanneettss hhaavvee bbeeeenn oonnee ooff tthhee mmoosstt ssuucccceessssffuull iinn tteerrmmss ooff tthhee aattmmoosspphheerriicc cchhaarraacctteerriizzaattiioonn ooff eexxooppllaanneettss.. TThhee tteecchhnniiqquuee ooff
ttrraannssmmiissssiioonn ssppeeccttrroossccooppyy -- tthhee wwaavveelleennggtthh--ddeeppeennddeenntt cchhaannggee iinn tthhee ppllaanneettaarryy rraaddiiii dduuee ttoo ooppaacciittyy ssoouurrcceess iinn iittss aattmmoosspphheerree -- iinn ppaarrttiiccuullaarr,, hhaass bbeeeenn oonnee ooff tthhee mmaaiinn
wwoorrkkhhoorrsseess ooff tthhee fifieelldd iinn tteerrmmss ooff pprroovviiddiinngg ccoonnssttrraaiinnttss oonn tthhee aattmmoosspphheerriicc eelleemmeennttaall aabbuunnddaanncceess iinn ggaass ggiiaanntt eexxooppllaanneettss.. TToo ddaattee,, tthhiiss tteecchhnniiqquuee rreelliieess oonn oonnee ssiimmppllee,,
kkeeyy aassssuummppttiioonn:: tthhee tteerrmmiinnaattoorr rreeggiioonn wwee oobbsseerrvvee dduurriinngg ttrraannssiitt iiss hhoommooggeenneeoouuss.. HHeerree,, wwee aaiimm aatt ppuuttttiinngg tthhiiss aassssuummppttiioonn ttoo tthhee tteesstt bbyy eexxpplloorriinngg ttrraannssiitt lliigghhttccuurrvvee
aassyymmmmeettrriieess iinnddiiccaattiivvee ooff iinnhhoommooggeenneeiittiieess bbeettwweeeenn tthhee mmoorrnniinngg aann eevveenniinngg lliimmbbss iinn oonnee ooff tthhee mmoosstt pprroommiissiinngg ttaarrggeettss ttoo sseeaarrcchh ffoorr tthhiiss eeffffeecctt.. DDuuee ttoo tthhee eexxqquuiissiittee
ssppeeccttrroopphhoottoommeettrriicc pprreecciissiioonn eennaabblleedd bbyy tthhee JJaammeess WWeebbbb SSppaaccee TTeelleessccooppee,, oouurr oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll bbee aabbllee ttoo ccoonnssttrraaiinn wwaavveelleennggtthh--ddeeppeennddeenntt mmoorrnniinngg--ttoo--eevveenniinngg ddeepptthh
ddiiffffeerreenncceess ddoowwnn ttoo 5500 ppppmm,, aanndd eexxttrraacctt tthhee vveerryy fifirrsstt nneeaarr--iinnffrraarreedd ttrraannssmmiissssiioonn ssppeeccttrruumm ooff tthhee mmoorrnniinngg aanndd eevveenniinngg ooff aann eexxooppllaanneett.. TThhiiss uunnpprreecceeddeenntteedd sseett ooff
ssppeeccttrraa wwiillll pprroovviiddee ssttrroonngg ccoonnssttrraaiinnttss oonn tthhee tteemmppeerraattuurree aanndd//oorr cclloouuddiinneessss lleevveellss aatt tthhee lliimmbbss,, pprroovviiddiinngg aa bbeenncchhmmaarrkk ddaattaasseett wwiitthh wwhhiicchh ttoo ppuutt mmooddeelllliinngg tteecchhnniiqquueess
ssuucchh  aass  GGlloobbaall  CCiirrccuullaattiioonn  MMooddeellss  ttoo  tthhee  tteesstt..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

LLuuddmmiillaa  CCaarroonnee  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroonnoommiiee,,  HHeeiiddeellbbeerrgg,,  PPaauull  MMoolllliieerree  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroonnoommiiee,,  HHeeiiddeellbbeerrgg,,  RRoobbiinn  BBaaeeyyeennss  KKaatthhoolliieekkee  UUnniivveerrssiitteeiitt  LLeeuuvveenn,,  LLaarrss  BBuucchhhhaavvee
TTeecchhnniiccaall  UUnniivveerrssiittyy  ooff  DDeennmmaarrkk--DDTTUU  SSppaaccee,,  JJeennss  HHooeeiijjmmaakkeerrss  LLuunndd  UUnniivveerrssiittyy,,  MMeerrcceeddeess  LLooppeezz--MMoorraalleess  SSmmiitthhssoonniiaann  IInnssttiittuuttiioonn  AAssttrroopphhyyssiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy,,  JJooaaoo  MMeennddoonnccaa  TTeecchhnniiccaall
UUnniivveerrssiittyy  ooff  DDeennmmaarrkk,,  AAaarroonn  BBeelllloo--AArruuffee  TTeecchhnniiccaall  UUnniivveerrssiittyy  ooff  DDeennmmaarrkk--DDTTUU  SSppaaccee,,  HHaannnnaahh  DDiiaammoonndd--LLoowwee  TTeecchhnniiccaall  UUnniivveerrssiittyy  ooff  DDeennmmaarrkk--DDTTUU  SSppaaccee,,  NNeeaallee  GGiibbssoonn  UUnniivveerrssiittyy  ooff
DDuubblliinn,,  TTrriinniittyy  CCoolllleeggee,,  AAlleexxaannddeerr  RRaatthhcckkee  TTeecchhnniiccaall  UUnniivveerrssiittyy  ooff  DDeennmmaarrkk--DDTTUU  SSppaaccee,,  AAnnddrreeaa  GGuuzzmmaann  MMeessaa  UUnniivveerrssiittyy  ooff  BBeerrnn,,  DDaanniieell  KKiittzzmmaannnn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  BBeerrnn,,  MMaatttthheeww  HHoooottoonn
UUnniivveerrssiittyy  ooff  BBeerrnn,,  BBrreetttt  MMoorrrriiss  UUnniivveerrssiittyy  ooff  BBeerrnn,,  CChhllooee  FFiisshheerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  BBeerrnn,,  AAddaamm  BBuurrggaasssseerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaann  DDiieeggoo,,  TThheeaa  KKoozzaakkiiss  TTeecchhnniiccaall  UUnniivveerrssiittyy  ooff  DDeennmmaarrkk--DDTTUU
SSppaaccee,,  KKeevviinn  HHeenngg  UUnniivveerrssiittyy  ooff  BBeerrnn

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss  aanndd  SStteellllaarr  TTyyppeess

IIDD:: 0022111144
MMIIRR  SSppeeccttrroossccooppyy  ooff  TTyyppee  IIaa  SSuuppeerrnnoovvaaee::  TThhee  KKeeyy  ttoo  UUnnlloocckkiinngg  tthheeiirr  EExxpplloossiioonnss  aanndd  EElleemmeenntt  PPrroodduuccttiioonn

CChhrriiss AAsshhaallll

UUnniivveerrssiittyy  ooff  HHaawwaaiiii  aatt  MMaannooaa

TTyyppee IIaa SSuuppeerrnnoovvaaee ((SSNNee IIaa)) aarree tthhee tthheerrmmoonnuucclleeaarr eexxpplloossiioonnss ooff wwhhiittee ddwwaarrff ssttaarrss,, wwhhiicchh oorriiggiinnaattee ffrroomm bbiinnaarryy ssttaarr ssyysstteemmss aanndd ssyynntthheessiizzee rroouugghhllyy hhaallff ooff tthhee iirroonn--
ggrroouupp eelleemmeennttss iinn tthhee uunniivveerrssee.. TThhee nnaattuurree ooff tthhee pprrooggeenniittoorrss aanndd tthhee eexxpplloossiioonn mmeecchhaanniissmm iiss aann ooppeenn qquueessttiioonn.. UUnnddeerrssttaannddiinngg SSNNee IIaa iiss ffoouunnddaattiioonnaall ffoorr:: tthhee llaattee
ssttaaggeess ooff sstteellllaarr eevvoolluuttiioonn,, tthhee oorriiggiinnss ooff tthhee eelleemmeennttss,, aanndd ccoonnttrroolllliinngg ssyysstteemmaattiicc eerrrroorrss rreellaatteedd ttoo tthhee uussee ooff SSNNee IIaa aass ccoossmmoollooggiiccaall rruulleerrss.. OObbsseerrvvaattiioonnaall eessttiimmaatteess
ooff tthhee nnuucclleeaarr bbuurrnniinngg pprroodduuccttss iinn SSNNee IIaa pprroobbee tthhee pprrooggeenniittoorr aanndd eexxpplloossiioonn.. JJWWSSTT pprroovviiddeess aann eennttiirreellyy nneeww wwiinnddooww ooff ooppppoorrttuunniittyy aass tthheerree aarree ssppeeccttrraall lliinneess wwiitthh
uunniiqquuee iinnffoorrmmaattiioonn iinn tthhee MMIIRR.. WWee rreeqquueesstt 2211..11 hhoouurrss ooff ttiimmee ttoo oobbttaaiinn 33 MMeeddiiuumm rreessoolluuttiioonn MMIIRRII ssppeeccttrraa 110000----550000dd ppaasstt mmaaxxiimmuumm lliigghhtt ffoorr tthhee nneeaarreesstt SSNNee IIaa
ddiissccoovveerreedd iinn 22002211--22002222.. TThhee pprrooggeenniittoorr aanndd eexxpplloossiioonn mmeecchhaanniissmm wwiillll bbee ccoonnssttrraaiinneedd uussiinngg ssppeeccttrraa aaccqquuiirreedd iinn tthhrreeee pphhyyssiiccaall rreeggiimmeess:: 11)) 110000--220000dd wwhhiicchh mmeeaassuurreess
rraaddiiooaaccttiivvee CCoo aanndd tthhee iinntteerrmmeeddiiaattee mmaassss eelleemmeennttss,, 22)) 220000--330000dd wwhheerree hhaarrdd ggaammmmaa--rraayyss,, nnoonn--llooccaall eeffffeeccttss,, aanndd tthhee aappppeeaarraannccee ooff ffoorrbbiiddddeenn lliinneess ooff nneeuuttrroonn rriicchh
eelleemmeennttss pprroobbee tthhee pprrooggeenniittoorr ddeennssiittyy,, 33)) 440000--550000dd wwhheerree ppoossiittrroonnss ddeeppoossiitt eenneerrggyy llooccaallllyy rreevveeaalliinngg tthhee rraaddiiooaaccttiivvee ccoobbaalltt ddiissttrriibbuuttiioonn.. OOnnee ooff ggooaallss ooff JJWWSSTT iiss ttoo
rreevveeaall tthhee oorriiggiinn ooff hheeaavvyy eelleemmeennttss aanndd hhooww tthheeyy ffeeeeddbbaacckk iinnttoo tthhee uunniivveerrssee.. TThhee sseennssiittiivviittyy aanndd rreessoolluuttiioonn ooff MMIIRRII pprroodduuccee rreessoollvveedd lliinnee pprroofifilleess,, pprroobbiinngg tthhee eelleemmeenntt
ddiissttrriibbuuttiioonn.. MMIIRRII ssppeeccttrraa wwiillll aallssoo sshhooww mmaannyy iissoollaatteedd ffoorrbbiiddddeenn lliinneess ooff iissoottooppeess wwiitthh kknnoowwnn wwaavveelleennggtthhss.. TThhee aattoommiicc pphhyyssiiccss lleeaarrnneedd wwiillll pprroovviiddee iinnssiigghhtt iinnttoo mmaannyy
ttrraannssiieennttss  ttoo  ccoommee..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

PPeetteerr  HHooeeflfliicchh  FFlloorriiddaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy,,  EEddddiiee  BBaarroonn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  OOkkllaahhoommaa  NNoorrmmaann  CCaammppuuss,,  EErriicc  HHssiiaaoo  FFlloorriiddaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy,,  SSccootttt  DDaavviiss  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  DDaavviiss,,  MMaarrkk  PPhhiilllliippss
CCaarrnneeggiiee  IInnssttiittuuttiioonn  ooff  WWaasshhiinnggttoonn,,  CChhrriiss  BBuurrnnss  CCaarrnneeggiiee  IInnssttiittuuttiioonn  ooff  WWaasshhiinnggttoonn,,  NNiiddiiaa  MMoorrrreellll  CCaarrnneeggiiee  IInnssttiittuuttiioonn  ooff  WWaasshhiinnggttoonn,,  MMaaxxiimmiilllliiaann  SSttrriittzziinnggeerr  AAaarrhhuuss  UUnniivveerrssiittyy,,  LLlluuiiss  GGaallbbaannyy
UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  GGrraannaaddaa,,  KKeevviinn  KKrriisscciiuunnaass  TTeexxaass  AA  &&  MM  UUnniivveerrssiittyy,,  PPeetteerr  BBrroowwnn  TTeexxaass  AA  &&  MM  UUnniivveerrssiittyy,,  YYii  YYaanngg  WWeeiizzmmaannnn  IInnssttiittuuttee  ooff  SScciieennccee,,  LLiiffaann  WWaanngg  TTeexxaass  AA  &&  MM  UUnniivveerrssiittyy,,  BBeennjjaammiinn
SShhaappppeeee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  HHaawwaaiiii,,  NNiicchhoollaass  SSuunnttzzeeffff  TTeexxaass  AA  &&  MM  UUnniivveerrssiittyy,,  CChhaarrlleess  TTeelleessccoo  UUnniivveerrssiittyy  ooff  FFlloorriiddaa,,  AAlleekkssaannddaarr  CCiikkoottaa  EEuurrooppeeaann  SSoouutthheerrnn  OObbsseerrvvaattoorryy  --  CChhiillee,,  FFeerrddiinnaannddoo  PPaattaatt
EEuurrooppeeaann  SSoouutthheerrnn  OObbsseerrvvaattoorryy  --  GGeerrmmaannyy,,  DDiieettrriicchh  BBaaaaddee  EEuurrooppeeaann  SSoouutthheerrnn  OObbsseerrvvaattoorryy  --  GGeerrmmaannyy,,  TThhoommaass  ddee  JJaaeeggeerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  HHaawwaaiiii,,  AAlleecc  FFiisshheerr  FFlloorriiddaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy,,  AAaarroonn
DDoo  UUnniivveerrssiittyy  ooff  HHaawwaaiiii,,  JJIINNGG  LLUU  FFlloorriiddaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy,,  MMeelliissssaa  SShhaahhbbaannddeehh  FFlloorriiddaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy,,  SSaahhaannaa  KKuummaarr  FFlloorriiddaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy,,  TTyyccoo  MMeerraa  EEvvaannss  FFlloorriiddaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy,,  EEmmiirr
KKaarraammeehhmmeettoogglluu  AAaarrhhuuss  UUnniivveerrssiittyy,,  AAnntthhoonnyy  BBuurrrrooww  UUnniivveerrssiittyy  ooff  OOkkllaahhoommaa  NNoorrmmaann  CCaammppuuss,,  JJaammeess  DDeerrKKaaccyy  UUnniivveerrssiittyy  ooff  OOkkllaahhoommaa  NNoorrmmaann  CCaammppuuss,,  MMiicchhaaeell  TTuucckkeerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  HHaawwaaiiii

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss  aanndd  SStteellllaarr  TTyyppeess

IIDD:: 0022112222
DDuusstt,,  MMaassss  LLoossss  aanndd  EExxpplloossiioonnss  ooff  MMaassssiivvee  SSttaarrss  iinn  tthhee  MMIIRR

CChhrriiss AAsshhaallll

UUnniivveerrssiittyy  ooff  HHaawwaaiiii  aatt  MMaannooaa

CCoorree--ccoollllaappssee ssuuppeerrnnoovvaaee ((CCCC SSNNee)) aarree eexxpplloossiioonnss ooff mmaassssiivvee >>1100 MMssuunn.. CCCC SSNNee wwiitthh hhyyddrrooggeenn rriicchh eennvveellooppeess,, ttyyppee IIII SSNNee ((SSNNee IIII)),, aarree tthhee mmoosstt ccoommmmoonn sstteellllaarr
eexxpplloossiioonnss aanndd aarree tthhee mmaaiinn pprroodduucceerrss ooff hheeaavvyy eelleemmeennttss iinn tthhee uunniivveerrssee.. AAss aa rreessuulltt tthhee ssttuuddyy ooff tthheessee ccoossmmiicc eexxpplloossiioonnss pprroobbeess tthhee cchheemmiiccaall eevvoolluuttiioonn ooff tthhee
uunniivveerrssee,, sshheeddss lliigghhtt oonn tthhee ccoommppoossiittiioonn ooff dduusstt iinn oouurr ssoollaarr ssyysstteemm,, aanndd uullttiimmaatteellyy tthhee ggeenneessiiss ooff lliiffee.. MMoorreeoovveerr,, mmoolleeccuulleess hhaavvee bbeeeenn oobbsseerrvveedd iinn tthhee eejjeeccttaa tthhaatt ffoorrmm
dduusstt aanndd ddeetteerrmmiinnee wwhhiicchh eelleemmeennttss aarree pprreesseenntt iinn iinntteerrsstteellllaarr ggaass aanndd wwhhiicchh aarree ttiieedd uupp iinn ccoossmmiicc dduusstt.. DDeessppiittee tthhee pprreevvaalleennccee ooff CCCC SSNNee,, tthheeiirr pphhyyssiiccss iiss nnoott wweellll
uunnddeerrssttoooodd.. TThhee eexxpplloossiioonn ooff CCCC SSNNee ttaakkeess sseeccoonnddss,, wwhheerreeaass tthhee SSNN lliigghhtt eemmiitttteedd aanndd oobbsseerrvveedd ffrroomm tthhee eexxtteennddeedd eennvveellooppee eevvoollvveess oonn ttiimmeessccaalleess ooff wweeeekkss ttoo yyeeaarrss..
HHoowweevveerr,, tthhee eexxpplloossiioonn mmeecchhaanniissmm ccaann bbee ddeetteerrmmiinneedd bbyy llaattee--ttiimmee oobbsseerrvvaattiioonnss ooff tthhee SSNN wwhheenn tthhee ccoorree rreeggiioonn iiss eexxppoosseedd.. WWee rreeqquueesstt 2222..11 hh ooff nnoonn--ddiissrruuppttiivvee TTooOO
ttiimmee ttoo oobbttaaiinn 33 mmiidd--iinnffrraarreedd ((MMIIRR)) aanndd 33 nneeaarr--iinnffrraarreedd ((NNIIRR)) ssppeeccttrraa ooff aa SSNN IIII bbeettwweeeenn 5500 aanndd 220000 ddaayyss ffrroomm eexxpplloossiioonn.. TThhiiss pprrooggrraamm wwiillll aannsswweerr ffuunnddaammeennttaall
qquueessttiioonnss aabboouutt tthhee pprrooggeenniittoorr aanndd eexxpplloossiioonn pphhyyssiiccss aanndd tthhee lliiffee--ccyyccllee ooff eelleemmeennttss.. TThhee MMIIRR hhaass mmaannyy iissoollaatteedd lliinneess aanndd JJWWSSTT wwiillll oobbttaaiinn hhiigghh rreessoolluuttiioonn aanndd ssiiggnnaall--ttoo--
nnooiissee ddaattaa wwhhiicchh iiss nneecceessssaarryy ttoo ddeetteerrmmiinnee:: 11)) tthhee pprree--eexxpplloossiioonn mmaassss lloossss hhiissttoorryy,, 22)) tthhee ddiissttrriibbuuttiioonn ooff eelleemmeennttss pprroodduucceedd dduurriinngg tthhee sstteellllaarr eevvoolluuttiioonn aanndd eexxpplloossiioonn,,
33)) tthhee ppoossssiibbllee rroollee ooff CCCC SSNNee iinn tthhee pprroodduuccttiioonn ooff rr--pprroocceessss eelleemmeennttss,, 44)) tthhee ffoorrmmaattiioonn ooff nneeww,, wwaarrmm dduusstt vviiaa SSiiOO,, 55)) aanndd wwhheetthheerr tthhee eeaarrllyy ccoolldd ccaarrbboonn--dduusstt iiss
pprriimmoorrddiiaall  oorr  ffrreesshhllyy  ffoorrmmeedd..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

PPeetteerr  HHooeeflfliicchh  FFlloorriiddaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy,,  EEddddiiee  BBaarroonn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  OOkkllaahhoommaa  NNoorrmmaann  CCaammppuuss,,  BBeennjjaammiinn  SShhaappppeeee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  HHaawwaaiiii,,  LLlluuiiss  GGaallbbaannyy  UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  GGrraannaaddaa,,  LLiiffaann  WWaanngg
TTeexxaass  AA  &&  MM  UUnniivveerrssiittyy,,  MMaaxxiimmiilllliiaann  SSttrriittzziinnggeerr  AAaarrhhuuss  UUnniivveerrssiittyy,,  MMaarrkk  PPhhiilllliippss  CCaarrnneeggiiee  IInnssttiittuuttiioonn  ooff  WWaasshhiinnggttoonn,,  EErriicc  HHssiiaaoo  FFlloorriiddaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy,,  CChhrriiss  BBuurrnnss  CCaarrnneeggiiee  IInnssttiittuuttiioonn  ooff
WWaasshhiinnggttoonn,,  KKeevviinn  KKrriisscciiuunnaass  TTeexxaass  AA  &&  MM  UUnniivveerrssiittyy,,  JJuussttyynn  MMaauunndd  UUnniivveerrssiittyy  ooff  SShheefffifieelldd,,  CChhaarrlleess  TTeelleessccoo  UUnniivveerrssiittyy  ooff  FFlloorriiddaa,,  SStteeffaannoo  VVaalleennttii  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  DDaavviiss,,  JJeennnniiffeerr
AAnnddrreewwss  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,  KK..  AAzzaalleeee  BBoossttrrooeemm  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  DDaavviiss,,  AAlleekkssaannddaarr  CCiikkoottaa  EEuurrooppeeaann  SSoouutthheerrnn  OObbsseerrvvaattoorryy  --  CChhiillee,,  FFeerrddiinnaannddoo  PPaattaatt  EEuurrooppeeaann  SSoouutthheerrnn
OObbsseerrvvaattoorryy  --  GGeerrmmaannyy,,  DDiieettrriicchh  BBaaaaddee  EEuurrooppeeaann  SSoouutthheerrnn  OObbsseerrvvaattoorryy  --  GGeerrmmaannyy,,  PPeetteerr  BBrroowwnn  TTeexxaass  AA  &&  MM  UUnniivveerrssiittyy,,  TThhoommaass  ddee  JJaaeeggeerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  HHaawwaaiiii,,  MMeelliissssaa  SShhaahhbbaannddeehh  FFlloorriiddaa
SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy,,  AAlleecc  FFiisshheerr  FFlloorriiddaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy,,  EEmmiirr  KKaarraammeehhmmeettoogglluu  AAaarrhhuuss  UUnniivveerrssiittyy,,  YYiizzee  DDoonngg  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  DDaavviiss,,  JJIINNGG  LLUU  FFlloorriiddaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy,,  NNiiddiiaa  MMoorrrreellll
CCaarrnneeggiiee  IInnssttiittuuttiioonn  ooff  WWaasshhiinnggttoonn,,  TTyyccoo  MMeerraa  EEvvaannss  FFlloorriiddaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy,,  SSccootttt  DDaavviiss  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  DDaavviiss,,  SSaarraahh  SSttaannggll  UUnniivveerrssiittyy  ooff  OOkkllaahhoommaa  NNoorrmmaann  CCaammppuuss,,  NNiicchhoollaass
SSuunnttzzeeffff  TTeexxaass  AA  &&  MM  UUnniivveerrssiittyy

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss

115533 33//1199//22002211



JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess

IIDD:: 0022112233
AA  PPaatthhfifinnddeerr  ffoorr  JJWWSSTT  SSppeeccttrroossccooppyy::  DDeeeepp  HHiigghh  SSppeeccttrraall  RReessoolluuttiioonn  MMaappss  ooff  GGaallaaxxiieess  oovveerr  11<<zz<<66

SSuussaann KKaassssiinn

SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee

WWee pprrooppoossee ddeeeepp,, ssppaattiiaallllyy rreessoollvveedd NNIIRRSSppeecc MMSSAA nneeaarr--IIRR ssppeeccttrroossccooppyy ooff ~~4400 ggaallaaxxiieess aatt rreeddsshhiiffttss 11<<zz<<66 iinn tthhee HHuubbbbllee UUllttrraa DDeeeepp FFiieelldd.. WWee wwiillll uussee tthhee hhiigghheerr
rreessoolluuttiioonn RR==22770000 ggrraattiinngg aanndd ""sslliittlleett sstteeppppiinngg"" aaccrroossss tthhee ggaallaaxxiieess ttoo oobbttaaiinn ssppaattiiaallllyy rreessoollvveedd ssppeeccttrroossccooppyy ooff eemmiissssiioonn aanndd aabbssoorrppttiioonn lliinneess iinn 22--DD.. SSlliittlleett sstteeppppiinngg
eexxppllooiittss  tthhee  mmuullttiipplleexx  aanndd  sseennssiittiivviittyy  aaddvvaannttaaggeess  ooff  tthhee  MMSSAA  ttoo  ccaarrrryy  oouutt  aa  ssuurrvveeyy  iinn  aa  vvaassttllyy  sshhoorrtteerr  ttiimmee  tthhaann  aa  llaarrggee  IIFFUU  ssaammppllee  wwoouulldd  rreeqquuiirree..  

TThhee ssppeeccttrroossccooppiicc mmaappss ooff rreessttffrraammee ooppttiiccaall aanndd nneeaarr--UUVV lliinneess wwiillll bbrreeaakk nneeww ggrroouunndd iinn mmeeaassuurriinngg eevvoolluuttiioonn ooff ggaallaaxxyy oouuttflfloowwss,, aanndd tthhee eevvoolluuttiioonn ooff rroottaattiioonn vvss..
ddiissoorrddeerreedd mmoottiioonnss,, aass mmaassssiivvee ggaallaaxxiieess eevvoollvvee ffrroomm aann eerraa ddoommiinnaatteedd bbyy fifillaammeennttaarryy ccoolldd--mmooddee aaccccrreettiioonn ttoo pprriimmaarriillyy hhoott--mmooddee aaccccrreettiioonn aanndd AAGGNN ffeeeeddbbaacckk.. TThheessee
hhiigghh--SS//NN ssppaattiiaall mmaappss wwiillll eennaabbllee:: ccoommppaarriissoonnss ooff tthhee kkiinneemmaattiiccss ooff ggaass aanndd ssttaarrss;; BBaallmmeerr--ddeeccrreemmeenntt mmeeaassuurreemmeennttss ffoorr bbootthh tthhee bbrrooaadd ((wwiinndd)) aanndd nnaarrrrooww ((IISSMM))
ccoommppoonneennttss ooff eemmiissssiioonn lliinneess;; ssppaattiiaallllyy rreessoollvveedd nneebbuullaarr ddiiaaggnnoossttiiccss ooff mmeettaalllliicciittyy,, eexxcciittaattiioonn,, aanndd IISSMM pprreessssuurree;; AAGGNN aanndd sshhoocckk ssiiggnnaattuurreess iinn bbootthh tthhee cceenntteerrss aanndd
eexxtteennddeedd rreeggiioonnss ooff ggaallaaxxiieess;; aanndd ssttaarr--ffoorrmmaattiioonn aanndd eexxttiinnccttiioonn mmaappss ffrroomm mmuullttiippllee ssppeeccttrroossccooppiicc iinnddiiccaattoorrss.. TThheessee oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll bbee mmaaddee ppuubblliicc iimmmmeeddiiaatteellyy,, aanndd
wwiillll sseerrvvee aass aa ppaatthhfifinnddeerr ffoorr tthhee JJWWSSTT ccoommmmuunniittyy ttoo eexxpplloorree tthhee rreevvoolluuttiioonnaarryy sscciieennccee rreettuurrnn ffrroomm ddeeeepp JJWWSSTT ssppeeccttrroossccooppyy ooff hhiigghh--zz ggaallaaxxiieess aatt hhiigghh ssppaattiiaall aanndd
ssppeeccttrraall  rreessoolluuttiioonn..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

cchhaarrlloottttee  wweellkkeerr  TThhee  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy,,  RRaayymmoonndd  SSiimmoonnss  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  WWeeiicchheenn  WWaanngg  TThhee  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy,,  AAlleexxaannddeerr  ddee  llaa  VVeeggaa  TThhee  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss
UUnniivveerrssiittyy,,  MMiiaa  BBoovviillll  TTeexxaass  CChhrriissttiiaann  UUnniivveerrssiittyy,,  CChhrriissttoopphheerr  HHaayywwaarrdd  SSiimmoonnss  FFoouunnddaattiioonn  CCeenntteerr  ffoorr  CCoommppuuttaattiioonnaall  AAssttrroopphhyyssiiccss,,  BBeennjjaammiinn  WWeeiinneerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,  EEvvaann  SScchhnneeiiddeerr
UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPiittttssbbuurrgghh,,  IIrreennee  SShhiivvaaeeii  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,  RRaacchheell  SSoommeerrvviillllee  RRuuttggeerrss  UUnniivveerrssiittyy,,  CCaasseeyy  PPaappoovviicchh  TTeexxaass  AA  &&  MM  UUnniivveerrssiittyy,,  JJeeyyhhaann  KKaarrttaalltteeppee  RRoocchheesstteerr  IInnssttiittuuttee  ooff
TTeecchhnnoollooggyy,,  JJoonnaatthhaann  TTrruummpp  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCoonnnneeccttiiccuutt,,  PPaattrriicckk  OOggllee  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  JJoonnaatthhaann  GGaarrddnneerr  NNAASSAA  GGooddddaarrdd  SSppaaccee  FFlliigghhtt  CCeenntteerr,,  NNoorrmmaann  GGrrooggiinn  SSppaaccee
TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  CChhrriissttoopphheerr  WWiillllmmeerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,  EElliizzaabbeetthh  MMccGGrraatthh  CCoollbbyy  CCoolllleeggee,,  MMaarrcc  RRaaffeellsskkii  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  RRoommeeeell  DDaavvee  UUnniivveerrssiittyy  ooff
EEddiinnbbuurrgghh,,  IInnssttiittuuttee  ffoorr  AAssttrroonnoommyy,,  PPaabblloo  PPeerreezz--GGoonnzzaalleezz  CCeennttrroo  ddee  AAssttrroobbiioollooggiiaa  ((CCSSIICC//IINNTTAA))  IInnsstt..  NNaacc..  ddee  TTeecc..  AAeerroo..,,  SStteevveenn  FFiinnkkeellsstteeiinn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  aatt  AAuussttiinn,,  AAllaaiinnaa  HHeennrryy
SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  VViiccttoorr  DDeebbaattttiissttaa  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCeennttrraall  LLaannccaasshhiirree,,  AAmmbbeerr  SSttrraauugghhnn  NNAASSAA  GGooddddaarrdd  SSppaaccee  FFlliigghhtt  CCeenntteerr,,  EErriicc  GGaawwiisseerr  RRuuttggeerrss  tthhee  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  NNeeww
JJeerrsseeyy,,  RRaayy  LLuuccaass  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  NNiimmiisshh  HHaatthhii  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  DDaavviidd  LLaaww  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  LL..  YY..  AAaarroonn  YYuunngg  NNAASSAA  GGooddddaarrdd  SSppaaccee
FFlliigghhtt  CCeenntteerr,,  DDaallee  KKoocceevvsskkii  CCoollbbyy  CCoolllleeggee,,  HHaarrrryy  FFeerrgguussoonn  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  BBeennnnee  HHoollwweerrddaa  UUnniivveerrssiittyy  ooff  LLoouuiissvviillllee  RReesseeaarrcchh  FFoouunnddaattiioonn,,  IInncc..,,  MMaarrccoo  CCaasstteellllaannoo  IINNAAFF,,
OOsssseerrvvaattoorriioo  AAssttrroonnoommiiccoo  ddii  RRoommaa,,  AAnnttoonn  KKooeekkeemmooeerr  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  MMaarrcc  HHuueerrttaass--CCoommppaannyy  OObbsseerrvvaattooiirree  ddee  PPaarriiss,,  KKaammeesswwaarraa  MMaanntthhaa  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMiissssoouurrii  --  KKaannssaass
CCiittyy,,  CChhrriissttoopphheerr  CCoonnsseelliiccee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  NNoottttiinngghhaamm,,  SSaannddrroo  TTaacccchheellllaa  SSmmiitthhssoonniiaann  IInnssttiittuuttiioonn  AAssttrroopphhyyssiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy,,  SStteepphheenn  WWiillkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy  ooff  SSuusssseexx,,  FFrraannccooiiss  HHaammmmeerr
OObbsseerrvvaattooiirree  ddee  PPaarriiss  --  SSeeccttiioonn  ddee  MMeeuuddoonn,,  IInnttaaee  JJuunngg  NNAASSAA  GGooddddaarrdd  SSppaaccee  FFlliigghhtt  CCeenntteerr,,  FFuuyyaann  BBiiaann  EEuurrooppeeaann  SSoouutthheerrnn  OObbsseerrvvaattoorryy  --  CChhiillee,,  YYiicchheenngg  GGuuoo  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMiissssoouurrii  --
CCoolluummbbiiaa,,  GGrreegg  SSnnyyddeerr  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  MMaatthhiieeuu  PPuueecchh  OObbsseerrvvaattooiirree  ddee  PPaarriiss,,  RRiiccaarrddoo  AAmmoorriinn  UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  LLaa  SSeerreennaa,,  XXiinnffeenngg  XXuu  TThhee  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy,,  PPeetteerr

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss  aanndd  SStteellllaarr  TTyyppeess

IIDD:: 0022112244
EExxppllaaiinniinngg  tthhee  DDiivveerrssiittyy  ooff  CCoolldd  WWoorrllddss

JJaaccqquueelliinnee FFaahheerrttyy

AAmmeerriiccaann  MMuusseeuumm  ooff  NNaattuurraall  HHiissttoorryy

UUssiinngg ccoolldd bbrroowwnn ddwwaarrffss ttoo uunnddeerrssttaanndd JJuuppiitteerr--lliikkee aattmmoosspphheerreess hhiinnggeess oonn ddeefifinniinngg aanndd eexxppllaaiinniinngg tthheeiirr ddiivveerrssee pprrooppeerrttiieess.. IInn tthhiiss JJWWSSTT pprrooppoossaall wwee hhaavvee uusseedd tthhee
ppaarraallllaaxx ssaammppllee ooff tthhee rreeddddeesstt//ffaaiinntteesstt bbrroowwnn ddwwaarrffss ttoo ddeefifinnee aa ssaammppllee ooff 1122 ssoouurrcceess tthhaatt sshhaarree aa ccoommmmoonn mmiidd iinnffrraarreedd ccoolloorr ---- oouurr pprrooxxyy ffoorr tteemmppeerraattuurree ---- bbuutt sshhooww
mmeeaanniinnggffuullllyy ddiiffffeerreenntt 44..55 mmiiccrroonn aabbssoolluuttee mmaaggnniittuuddeess.. GGuuiiddeedd bbyy wwhhaatt wwee hhaavvee ffoouunndd ffoorr wwaarrmmeerr bbrroowwnn ddwwaarrffss,, wwee wwiillll uussee JJWWSSTT ddaattaa oonn tthhiiss ssaammppllee ttoo mmaapp tthhee
ddiivveerrssiittyy ooff ccoolldd bbrroowwnn ddwwaarrffss iinn ((AA)) cclloouudd pprrooppeerrttiieess ((BB)) mmeettaalllliicciittyy ((CC)) ggrraavviittyy ((DD)) bbiinnaarriittyy ((EE)) oovveerraallll cchheemmiissttrryy oorr aa ccoommbbiinnaattiioonn ooff ttwwoo oorr mmoorree ooff tthheessee pprrooppeerrttiieess..
UUnnddeerrssttaannddiinngg hhooww eeaacchh ooff tthhoossee ppaarraammeetteerrss aalltteerrss tthhee oobbsseerrvvaabbllee pprrooppeerrttiieess ooff aa bbrroowwnn ddwwaarrff oorr ggiiaanntt eexxooppllaanneett iiss ccrruucciiaall ttoo iinntteerrpprreettiinngg ccoolldd wwoorrllddss bbeeyyoonndd oouurr oowwnn..
UUssiinngg JJWWSSTT ssppeeccttrraa aanndd pphhoottoommeettrryy,, wwee wwiillll ccoommppuuttee bboolloommeettrriicc lluummiinnoossiittiieess ffoorr aallll 1122 oobbjjeeccttss iinn oouurr ssaammppllee aanndd uussee tthhoossee vvaalluueess ttoo aanncchhoorr oouurr mmiidd iinnffrraarreedd ccoolloorr
bbiinnnniinngg.. WWee wwiillll tthheenn ccoommppaarree aanndd ccoonnttrraasstt ssppeeccttrraall ffeeaattuurreess aatt tthhee ppeeaakk ooff tthhee ssppeeccttrraall eenneerrggyy ddiissttrriibbuuttiioonn tthhaatt ccaann bbee aattttrriibbuutteedd ttoo aannyy ooff tthhee kknnoowwnn sseeccoonnddaarryy
iimmppaaccttss lliisstteedd aabboovvee.. IInn ddooiinngg ssoo,, tthhiiss pprrooppoossaall wwiillll ccrreeaattee aa JJWWSSTT lleeggaaccyy oobbsseerrvvaattiioonnaall rrooaadd mmaapp ffoorr bbootthh llooww--mmaassss bbrroowwnn ddwwaarrffss aanndd ccoolldd ggiiaanntt eexxooppllaanneettss ttoo iinntteerrpprreett
tthhee  ccoommpplleexx  ddaattaa  eemmeerrggiinngg  ffrroomm  eexxttrraassoollaarr  JJuuppiitteerr--lliikkee  oobbjjeeccttss..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

FFeeddeerriiccoo  MMaarrooccccoo  CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  AAddaamm  SScchhnneeiiddeerr  UUnniitteedd  SSttaatteess  NNaavvaall  OObbsseerrvvaattoorryy  FFllaaggssttaaffff  SSttaattiioonn,,  JJoonnaatthhaann  GGaaggnnee  UUnniivveerrssiittee  ddee  MMoonnttrreeaall,,  DDaanniieellllaa  BBaarrddaalleezz  GGaagglliiuufffifi
AAmmeerriiccaann  MMuusseeuumm  ooff  NNaattuurraall  HHiissttoorryy,,  JJ..  KKiirrkkppaattrriicckk  CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  AAaarroonn  MMeeiissnneerr  NNaattiioonnaall  OOppttiiccaall  AAssttrroonnoommyy  OObbsseerrvvaattoorryy,,  AAUURRAA,,  MMaarrcc  KKuucchhnneerr  NNAASSAA  GGooddddaarrdd  SSppaaccee
FFlliigghhtt  CCeenntteerr,,  JJoohhaannnnaa  VVooss  AAmmeerriiccaann  MMuusseeuumm  ooff  NNaattuurraall  HHiissttoorryy,,  PPeetteerr  EEiisseennhhaarrddtt  JJeett  PPrrooppuullssiioonn  LLaabboorraattoorryy,,  CChhaarrlleess  BBeeiicchhmmaann  JJeett  PPrrooppuullssiioonn  LLaabboorraattoorryy,,  CChhrriissttoopphheerr  GGeelliinnoo  CCaalliiffoorrnniiaa
IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  NNiiaallll  WWhhiitteeffoorrdd  RRooyyaall  OObbsseerrvvaattoorryy  EEddiinnbbuurrgghh,,  BBeenn  BBuurrnniinngghhaamm  UUnniivveerrssiittyy  ooff  HHeerrttffoorrddsshhiirree,,  EEiilleeeenn  GGoonnzzaalleess  CCoorrnneellll  UUnniivveerrssiittyy,,  AAuussttiinn  RRootthheerrmmiicchh  UUnniivveerrssiittyy  ooff
CCeennttrraall  FFlloorriiddaa,,  DDaann  CCaasseellddeenn  GGiiggaammoonn  AApppplliieedd  TThhrreeaatt  RReesseeaarrcchh,,  CCaarroolliinnee  MMoorrlleeyy  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  aatt  AAuussttiinn

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SSoollaarr  SSyysstteemm  AAssttrroonnoommyy

IIDD:: 0022112277
FFrroozzeenn  OOoorrtt  CClloouudd  CCoommeett  HHaallee--BBoopppp

MMiicchhaaeell KKeelllleeyy

UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaarryyllaanndd

WWee pprrooppoossee ttoo oobbsseerrvvee tthhee GGrreeaatt CCoommeett CC//11999955 OO11 ((HHaallee--BBoopppp)) aatt 4466 aauu ffrroomm tthhee SSuunn,, ddiissttaanncceess wwhheerree mmaannyy ssuurrffaaccee iicceess aarree tthheerrmmaallllyy ssttaabbllee.. WWiitthh aa mmooddeesstt 1111..22
hhrr pprrooggrraamm,, aa nneeaarr--iinnffrraarreedd ssppeeccttrruumm ccaann bbee oobbttaaiinneedd,, pprroovviiddiinngg kkeeyy pphhyyssiiccaall iinnffoorrmmaattiioonn oonn tthhee ccoommppoossiittiioonn ooff ccoolldd ccoommeettaarryy ssuurrffaacceess.. TThhiiss wwaavveelleennggtthh rraannggee ccoonnttaaiinnss
ddiiaaggnnoossttiicc ssppeeccttrraall ffeeaattuurreess ffrroomm wwaatteerr,, CCOO22,, aanndd mmeetthhaannooll iiccee.. SSuucchh ddaattaa wwoouulldd eennaabbllee ssttuuddiieess ooff ccoommeettaarryy vvoollaattiilleess iinn aa uunniiqquuee ccoonntteexxtt:: oonn tthhee ssuurrffaaccee ooff aann OOoorrtt
cclloouudd ccoommeett aatt ddiissttaanncceess eeqquuiivvaalleenntt ttoo tthhee KKuuiippeerr BBeelltt.. NNoo ootthheerr oobbsseerrvvaattoorryy ccaann ssppeeccttrroossccooppiiccaallllyy oobbsseerrvvee HHaallee--BBoopppp iinn tthhee nneeaarr--iinnffrraarreedd,, aanndd nnoo ootthheerr ccoommeett wwiillll bbee
oobbsseerrvvaabbllee aatt tthhiiss ddiissttaannccee iinn JJWWSSTT''ss lliiffeettiimmee.. TThhiiss,, aanndd ffuuttuurree ssttuuddiieess ooff ccoommeettaarryy ssuurrffaacceess wwiitthh JJWWSSTT,, wwiillll llaayy tthhee ggrroouunnddwwoorrkk tthhaatt,, ttooggeetthheerr wwiitthh ssppaacceeccrraafftt mmiissssiioonnss
ttoo  ccoommeettss,,  wwiillll  eennaabbllee  uuss  ttoo  aasssseessss  ccoommeettaarryy  nnuucclleeii  uunnddeerr  aa  wwiiddee  rraannggee  ooff  pphhyyssiiccaall  cciirrccuummssttaanncceess..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

SSiillvviiaa  PPrroottooppaappaa  SSoouutthhwweesstt  RReesseeaarrcchh  IInnssttiittuuttee,,  CCyyrriieellllee  OOppiittoomm  RRooyyaall  OObbsseerrvvaattoorryy  EEddiinnbbuurrgghh,,  CCoolliinn  SSnnooddggrraassss  UUnniivveerrssiittyy  ooff  EEddiinnbbuurrgghh,,  IInnssttiittuuttee  ffoorr  AAssttrroonnoommyy,,  DDaavviiddee  FFaarrnnoocccchhiiaa  JJeett
PPrrooppuullssiioonn  LLaabboorraattoorryy,,  MMaarrccoo  MMiicchheellii  EESSAA  NNEEOO  CCoooorrddiinnaattiioonn  CCeennttrree,,  AAddaamm  MMccKKaayy  AAmmeerriiccaann  UUnniivveerrssiittyy

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss

115566 33//1199//22002211



JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPooppuullaattiioonnss  aanndd  tthhee  IInntteerrsstteellllaarr  MMeeddiiuumm

IIDD:: 0022112288
TThhee  FFiirrsstt  RReessoollvveedd  VViieeww  ooff  IInnddiivviidduuaall  SSttaarr  FFoorrmmaattiioonn  AAccrroossss  aa  SSppiirraall  AArrmm

EErriikk RRoossoolloowwsskkyy

UUnniivveerrssiittyy  ooff  AAllbbeerrttaa

WWee pprrooppoossee ppaarraalllleell MMIIRRII aanndd NNIIRRCCaamm oobbsseerrvvaattiioonnss ooff MM3333,, tthhee nneeaarreesstt llooww--iinncclliinnaattiioonn ssppiirraall ggaallaaxxyy ttoo tthhee MMiillkkyy WWaayy ((dd==884400 kkppcc)).. OOuurr pprriimmaarryy sscciieennccee ggooaall iiss ttoo pprroodduuccee
tthhee fifirrsstt--eevveerr hhiigghh rreessoolluuttiioonn vviieeww ooff ssttaarr ffoorrmmaattiioonn aaccrroossss aa pprrooppaaggaattiinngg ssppiirraall aarrmm.. TThhiiss vviieeww aalllloowwss uuss ttoo qquuaannttiiffyy tthhee ttiimmeessccaalleess ooff ssttaarr ffoorrmmaattiioonn aanndd sstteellllaarr cclluusstteerr
aasssseemmbbllyy.. OOuurr oobbsseerrvvaattiioonnaall ssttrraatteeggyy uusseess ttwwoo--bbaanndd MMIIRRII oobbsseerrvvaattiioonnss ((FF556600WW aanndd FF22110000WW)) oovveerr aa 55..55 ssqq.. kkppcc rreeggiioonn ssppaannnniinngg tthhee ssoouutthhwweesstt ssppiirraall aarrmm ooff tthhee ggaallaaxxyy
ttoo ddeetteecctt YYSSOOss iinn aa rreeggiioonn wwiitthh rriicchh IISSMM aanndd HHSSTT ddaattaa.. PPaarraalllleell NNIIRRCCaamm oobbsseerrvvaattiioonnss iinn ffoouurr bbaannddss ((FF009900WW,, FF220000WW,, FF336600MM,, FF444444WW)) wwiillll ssiimmuullttaanneeoouussllyy mmaapp aa 66..55 ssqq..
kkppcc aarreeaa iinn cceenntteerr ooff tthhee ggaallaaxxyy,, rreessoollvviinngg tthhee ffuullll sstteellllaarr ppooppuullaattiioonn ttoo mmeeaassuurree ssppaattiiaallllyy--rreessoollvveedd ssttaarr ffoorrmmaattiioonn hhiissttoorriieess,, PPAAHH ccoooolliinngg,, aanndd eemmbbeeddddeedd sstteellllaarr cclluusstteerr
ppooppuullaattiioonnss.. WWee wwiillll bbee aabbllee ttoo ddiirreeccttllyy aannsswweerr sseevveerraall lloonngg--ssttaannddiinngg qquueessttiioonnss aabboouutt tthhee ssttaarr ffoorrmmaattiioonn pprroocceessss iinncclluuddiinngg:: DDoo eexxttrraaggaallaaccttiicc aanndd ggaallaaccttiicc aapppprrooaacchheess ttoo
mmeeaassuurriinngg ssttaarr ffoorrmmaattiioonn rraatteess aaggrreeee iinn ssppiirraall ggaallaaxxiieess?? HHooww lloonngg aarree mmoolleeccuullaarr cclloouuddss qquuiieesscceenntt?? HHooww lloonngg aarree tthheeyy ddaarrkk?? DDooeess llooww mmaassss ssttaarr ffoorrmmaattiioonn pprreecceeddee hhiigghh
mmaassss  ssttaarr  ffoorrmmaattiioonn??    ((HHooww  mmuucchh))  DDoo  mmoolleeccuullaarr  cclloouuddss  ccoonnttiinnuuee  ggrrooww  aafftteerr  ssttaarr  ffoorrmmaattiioonn  bbeeggiinnss??

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

EErriicc  KKoocchh  SSmmiitthhssoonniiaann  AAssttrroopphhyyssiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy,,  AAddaamm  LLeerrooyy  TThhee  OOhhiioo  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy,,  KKaarriinn  SSaannddssttrroomm  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaann  DDiieeggoo,,  JJuulliiaannnnee  DDaallccaannttoonn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  WWaasshhiinnggttoonn,,
BBeennjjaammiinn  WWiilllliiaammss  UUnniivveerrssiittyy  ooff  WWaasshhiinnggttoonn,,  AAddaamm  SSmmeerrcciinnaa  UUnniivveerrssiittyy  ooff  WWaasshhiinnggttoonn,,  LLeenntt  JJoohhnnssoonn  NNoorrtthhwweesstteerrnn  UUnniivveerrssiittyy,,  TThhoommaass  WWiilllliiaammss  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroonnoommiiee,,
HHeeiiddeellbbeerrgg,,  DDyyaass  UUttoommoo  AAssssoocciiaatteedd  UUnniivveerrssiittiieess,,  IInncc..,,  JJeerreemmyy  CChhaasstteenneett  GGhheenntt  UUnniivveerrssiittyy,,  MMaarrggaarreett  LLaazzzzaarriinnii  UUnniivveerrssiittyy  ooff  WWaasshhiinnggttoonn,,  II--DDaa  CChhiiaanngg  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaann  DDiieeggoo

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss

115577 33//1199//22002211



JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess

IIDD:: 0022113300
EEmmbbeeddddeedd  SSttaarr  FFoorrmmaattiioonn  iinn  NNeeaarrbbyy  GGaallaaxxiieess::  TThhee  AAddvveenntt  ooff  PPaarrsseecc  SSccaallee  SSttuuddiieess  bbeeyyoonndd  tthhee  MMaaggeellllaanniicc  CClloouuddss

JJaanniiccee LLeeee

CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy

WWee pprrooppoossee ttoo bbeeggiinn tthhee mmiidd--iinnffrraarreedd ppaarrsseecc--ssccaallee ssttuuddyy ooff dduusstt--eennsshhrroouuddeedd sstteellllaarr ppooppuullaattiioonnss iinn ggaallaaxxiieess bbeeyyoonndd tthhee MMaaggeellllaanniicc CClloouuddss..   BBuuiillddiinngg oonn mmeetthhooddss
eessttaabblliisshheedd bbyy SSppiittzzeerr oobbsseerrvvaattiioonnss ooff tthhee SSMMCC aanndd LLMMCC,, wwee wwiillll iiddeennttiiffyy aanndd cchhaarraacctteerriizzee mmaassssiivvee yyoouunngg sstteellllaarr oobbjjeeccttss ((MMYYSSOOss)) aanndd eemmbbeeddddeedd ssttaarr cclluusstteerrss,, uussiinngg
NNIIRRCCaamm aanndd MMIIRRII iimmaaggiinngg aatt 22,, 44..44,, 1100,, aanndd 2211 uumm..   WWee wwiillll oobbsseerrvvee aann aarreeaa ooff ~~22--33 ssqq.. kkppcc ccoovveerriinngg ssppiirraall ffeeaattuurreess iinn eeaacchh ooff 33 ggaallaaxxiieess ((MM3333,, NNGGCC 330000,, NNGGCC 77779933))
aatt ddiissttaanncceess ooff ~~11,, 22,, 33 MMppcc..   IInn eeaacchh ggaallaaxxyy,, wwee eexxppeecctt ttoo fifinndd >>~~115500 cclluusstteerrss ddoommiinnaatteedd bbyy eemmiissssiioonn ffrroomm iinnddiivviidduuaall MMYYSSOOss..   SSttuuddyy ooff tthhiiss eeaarrllyy eemmbbeeddddeedd pphhaassee,,
wwhhiicchh llaassttss aatt mmoosstt 22--33 MMyyrr,, hhoolldd ccrriittiiccaall cclluueess ttoo tthhee ccoonnddiittiioonnss tthhaatt iiggnniittee aanndd eexxttiinngguuiisshh ssttaarr ffoorrmmaattiioonn..     TTooggeetthheerr wwiitthh eexxiissttiinngg HHSSTT aanndd AALLMMAA CCOO iimmaaggiinngg,, wwee wwiillll
bbuuiilldd aa ffoouunnddaattiioonnaall ddaattaasseett ttoo aannsswweerr kkeeyy qquueessttiioonnss oonn ssttaarr ffoorrmmaattiioonn aatt ppaarrsseecc ssccaalleess,, iinncclluuddiinngg tthhee ttiimmeessccaalleess ffoorr pprrooggrreessssiioonn ffrroomm mmoolleeccuullaarr cclloouudd ttoo eemmbbeeddddeedd
cclluusstteerr  ttoo  rreevveeaalleedd  cclluusstteerr;;  tthhee  rraattee  aanndd  eefffificciieennccyy  ooff  ssttaarr  ffoorrmmaattiioonn;;  aanndd  tthhee  ffoorrmm  ooff  tthhee  ssttaarr  ffoorrmmaattiioonn  llaaww..

TThhiiss pprrooggrraamm wwiillll sseerrvvee aass aa ppaatthhfifinnddeerr ffoorr ssttuuddyy ooff tthhee pphhyyssiiccaall pprrooppeerrttiieess ooff MMYYSSOOss aanndd eemmbbeeddddeedd sstteellllaarr cclluusstteerrss oouutt ttoo aa ffeeww MMppcc,, aanndd ffoorr iinntteerrpprreettaattiioonn ooff MMIIRR
iimmaaggiinngg ooff cclluusstteerrss aanndd cclluummppss aatt llaarrggeerr ddiissttaanncceess..   NNeeww SSEEDD mmooddeelliinngg tteecchhnniiqquueess aarree nneeeeddeedd ttoo iinntteerrpprreett tthhee pphhoottoommeettrryy,, wwhhiicchh wwee aarree ddeevveellooppiinngg aanndd wwiillll rreelleeaassee aass
ppaarrtt ooff tthhiiss pprrooggrraamm..   TThhee ddaattaa bbrrooaaddllyy eennaabbllee ssttuuddiieess ooff aallll ootthheerr oobbjjeeccttss ttiinnyy,, dduussttyy,, aanndd mmiidd--iinnffrraarreedd bbrriigghhtt,, iinncclluuddiinngg eevvoollvveedd ssttaarrss..     WWee tthhuuss wwiillll wwaaiivvee tthhee
pprroopprriieettaarryy  ppeerriioodd  ttoo  ffaacciilliittaattee  ccoommmmuunniittyy  sscciieennccee  aanndd  ppllaannnniinngg  ffoorr  ssppeeccttrroossccooppiicc  aanndd  ootthheerr  ffoollllooww--uupp  ssttuuddiieess..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

RReemmyy  IInnddeebbeettoouuww  TThhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  VViirrggiinniiaa,,  DDaavviidd  TThhiillkkeerr  TThhee  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy,,  DDaanniieell  DDaallee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  WWyyoommiinngg,,  RRoobbeerrttaa  PPaallaaddiinnii  CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  BBrruuccee
EEllmmeeggrreeeenn  IIBBMM  TT..JJ..  WWaattssoonn  RReesseeaarrcchh  CCeenntteerr,,  KKeellsseeyy  JJoohhnnssoonn  TThhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  VViirrggiinniiaa,,  AAddaamm  GGiinnssbbuurrgg  UUnniivveerrssiittyy  ooff  FFlloorriiddaa,,  MMaarrkk  KKrruummhhoollzz  AAuussttrraalliiaann  NNaattiioonnaall  UUnniivveerrssiittyy

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
LLaarrggee  SSccaallee  SSttrruuccttuurree  ooff  tthhee  UUnniivveerrssee

IIDD:: 0022113344
AAbbssoolluuttee  BBrriigghhttnneessss  MMeeaassuurreemmtt  ooff  tthhee  EExxttrraaggaallaaccttiicc  BBaacckkggrroouunndd  LLiigghhtt  UUssiinngg  GGaalllliilleeaann  SSaatteelllliitteess  EEcclliippssee  OOccccuullttaattiioonnss

KKoohhjjii TTssuummuurraa

TTookkyyoo  CCiittyy  UUnniivveerrssiittyy

TThhee EExxttrraaggaallaaccttiicc BBaacckkggrroouunndd LLiigghhtt ((EEBBLL)) aass aann iinntteeggrraatteedd hhiissttoorryy ooff tthhee eeaarrllyy uunniivveerrssee iiss iimmppoorrttaanntt ffoorr tthhee ssttuuddyy ooff uunnrreessoollvveedd ssttaarr ffoorrmmaattiioonn.. HHoowweevveerr,, pprreevviioouuss EEBBLL
mmeeaassuurreemmeennttss ssuuffffeerr ffrroomm rreessiidduuaall ccoonnttaammiinnaattiioonn ffrroomm ssttrroonngg ffoorreeggrroouunnddss,, tthhee zzooddiiaaccaall lliigghhtt ((ZZLL)).. WWee pprrooppoossee ttoo oobbsseerrvvee GGaalliilleeaann ssaatteelllliitteess eecclliippsseedd iinn tthhee JJoovviiaann
sshhaaddooww aass ooccccuulltteerrss ttoo ddeetteecctt tthhee aabbssoolluuttee EEBBLL iinntteennssiittyy wwiitthhoouutt aannyy ZZLL uunncceerrttaaiinnttyy.. ZZLL oorriiggiinnaatteess iinnssiiddee tthhee JJoovviiaann oorrbbiitt;; ssiinnccee tthhee GGaalliilleeaann ssaatteelllliitteess iinn eecclliippssee sshhiieelldd aallll
lliigghhtt bbeeyyoonndd tthhee JJoovviiaann oorrbbiitt,, tthheeyy sshhoouulldd bbee ddeetteecctteedd aass ''ddaarrkk ssppoottss'' iiff tthhee ssttrroonngg EEBBLL iimmpplliieedd bbyy pprreevviioouuss oobbsseerrvvaattiioonnss eexxiissttss.. TThhee iinntteennssiittyy ddeefificciitt ooff tthhiiss ddaarrkk ssppoott
rreellaattiivvee ttoo tthhee ssuurrrroouunnddiinngg sskkyy ddiirreeccttllyy mmeeaassuurreess tthhee bbrriigghhttnneessss ooff EEBBLL,, ffrreeee ffrroomm aannyy aassssuummppttiioonnss aabboouutt ZZLL.. TThhee oobbsseerrvvaattiioonnll ccoonnddiittiioonn ffoorr EEBBLL iiss ppeerrffeecctt aatt JJWWSSTT
CCyyccllee--11 sseeaassoonn bbeeccaauussee JJuuppiitteerr llooccaatteess aatt hhiigghh GGaallaaccttiicc llaattiittuuddee ((||bb|| >> 4400 ddeegg)) aanndd ddeeeepp eecclliippsseess wwiillll ooccccuurree,, wwhhiicchh iiss tthhee ooppppoorrttuunniittyy oonnccee iinn 66 yyeeaarrss.. TThheerreeffoorree,,
oobbsseerrvvaattiioonnss  iinn  tthhiiss  CCyyccllee--11  aarree  hhiigghhllyy  rreeqquuiirreedd..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

EEiiiicchhii  EEggaammii  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,  SShhuujjii  MMaattssuuuurraa  KKwwaannsseeii  GGaakkuuiinn  UUnniivveerrssiittyy,,  KKoo  AArriimmaattssuu  KKyyoottoo  UUnniivveerrssiittyy,,  TTaakkeehhiikkoo  WWaaddaa  IISSAASS,,  JJaappaann  AAeerroossppaaccee  EExxpplloorraattiioonn  AAggeennccyy,,  KKeeii  SSaannoo  KKwwaannsseeii
GGaakkuuiinn  UUnniivveerrssiittyy,,  JJaassoonn  SSuurraaccee  EEuurreekkaa  SScciieennttiifificc  IInncc..

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess

IIDD:: 0022113366
TThhee  eemmeerrggeennccee  ooff  tthhee  mmooddeerrnn  HHuubbbbllee  sseeqquueennccee  rreevveeaalleedd  bbyy  JJWWSSTT  sslliitt--sstteeppppiinngg

TTuucckkeerr JJoonneess

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  DDaavviiss

AAtt wwhhaatt rreeddsshhiiffttss aanndd mmaassss ssccaalleess ddooeess tthhee ggaallaaxxyy ppooppuullaattiioonn ttrraannssiittiioonn ffrroomm iirrrreegguullaarr cclluummppyy ssttrruuccttuurreess,, ttoo oorrddeerreedd tthhiinn ddiisskkss ooff tthhee mmooddeerrnn HHuubbbbllee sseeqquueennccee?? WWhhaatt
aarree  tthhee  rroolleess  ooff  aaccccrreettiioonn  aanndd  ffeeeeddbbaacckk,,  wwhhiicchh  rreegguullaattee  tthhee  ggaass  ssuuppppllyy  aanndd  ssttaarr  ffoorrmmaattiioonn  iinn  ggaallaaxxiieess,,  iinn  ddrriivviinngg  tthhiiss  ttrraannssiittiioonn??

AAddddrreessssiinngg tthheessee qquueessttiioonnss rreeqquuiirreess kkiinneemmaattiicc ddaattaa ffoorr ggaallaaxxiieess dduurriinngg tthheeiirr ffoorrmmaattiivvee eeppoocchhss,, vviiaa ssppaattiiaallllyy rreessoollvveedd ssppeeccttrroossccooppyy oonn kkppcc pphhyyssiiccaall ssccaalleess.. WWhhiillee pprrooggrreessss
hhaass bbeeeenn mmaaddee uussiinngg iinntteeggrraall fifieelldd ssppeeccttrrooggrraapphhss ccoouupplleedd ttoo aaddaappttiivvee ooppttiiccss ((AAOO)) ssyysstteemmss,, tthheessee ggrroouunndd--bbaasseedd eeffffoorrttss aarree lliimmiitteedd iinn bbootthh ssaammppllee ssiizzee aanndd aacccceessssiibbllee
rreeddsshhiifftt rraannggee.. IInn ppaarrttiiccuullaarr AAOO ssyysstteemmss aarree uunnaabbllee ttoo rreeaacchh kkeeyy ddiiaaggnnoossttiiccss aatt tthhee ttrraannssffoorrmmaattiivvee ppeerriioodd zz~~11 wwhheenn tthhiinn ddiisskkss fifirrsstt eemmeerrggee.. TThhiiss pprrooppoossaall wwiillll cchhaarrtt tthhee
kkiinneemmaattiiccss ooff 4400----5500 ggaallaaxxiieess aatt zz~~11,, aalloonngg wwiitthh rreessoollvveedd ssttaarr ffoorrmmaattiioonn aanndd mmeettaalllliicciittyy ttoo uunnddeerrssttaanndd hhooww tthhee ffoorrmmaattiioonn ooff tthhiinn ddiisskkss iiss ggoovveerrnneedd bbyy ggaass aaccccrreettiioonn aanndd
ffeeeeddbbaacckk..

WWee pprrooppoossee aa nnoovveell aapppprrooaacchh uussiinngg sslliitt--sstteeppppiinngg wwiitthh tthhee mmuullttiipplleexxeedd NNIIRRSSppeecc MMSSAA ttoo eefffificciieennttllyy oobbttaaiinn 33--DD ssppeeccttrroossccooppyy ffoorr aa ssiiggnniifificcaanntt ssaammppllee,, ffoorr wwhhiicchh tthhee rreeqquuiissiittee
ssppeeccttrraall aanndd ssppaattiiaall rreessoolluuttiioonn ccaann oonnllyy bbee aacchhiieevveedd wwiitthh JJWWSSTT''ss uunniiqquuee ccaappaabbiilliittiieess.. IInn ccoonnttrraasstt ttoo tthhee ttrraaddiittiioonnaall IIFFUU mmooddee,, sslliitt--sstteeppppiinngg pprroovviiddeess eeqquuiivvaalleenntt ddaattaa wwiitthh
mmoorree tthhaann 1155 ttiimmeess hhiigghheerr eefffificciieennccyy,, aanndd iiss tthheerreeffoorree tthhee oonnllyy ssuuiittaabbllee aapppprrooaacchh ffoorr bbuuiillddiinngg aa llaarrggee ssaammppllee wwiitthh JJWWSSTT!! AAss tthhiiss rreepprreesseennttss aa ppiilloott aapppplliiccaattiioonn ooff tthhee sslliitt--
sstteeppppiinngg mmeetthhooddoollooggyy wwiitthh JJWWSSTT,, wwee ccoommmmiitt ttoo ppuubblliiccllyy rreelleeaassiinngg pprroocceesssseedd 33--DD ddaattaaccuubbeess aanndd ssooffttwwaarree ttoooollss aass aa sseerrvviiccee ttoo tthhee ccoommmmuunniittyy,, ttoo ffaacciilliittaattee ffuuttuurree
pprrooggrraammss  uussiinngg  tthhiiss  aapppprrooaacchh..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

RRyyaann  SSaannddeerrss  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  DDaavviiss,,  AAllaaiinnaa  HHeennrryy  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  JJeessssiiee  HHiirrtteennsstteeiinn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  DDaavviiss,,  MMaatttthheeww  MMaallkkaann  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  LLooss
AAnnggeelleess,,  KKaassppeerr  SScchhmmiiddtt  LLeeiibbnniizz--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroopphhyyssiikk  PPoottssddaamm  ((AAIIPP)),,  TToommmmaassoo  TTrreeuu  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  LLooss  AAnnggeelleess,,  XXiinn  WWaanngg  CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  KKaarrll  GGllaazzeebbrrooookk
SSwwiinnbbuurrnnee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  TTaakkaahhiirroo  MMoorriisshhiittaa  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  JJuuaann  EEssppeejjoo  SSwwiinnbbuurrnnee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeecchhnnoollooggyy

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss

116600 33//1199//22002211



JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPooppuullaattiioonnss  aanndd  tthhee  IInntteerrsstteellllaarr  MMeeddiiuumm

IIDD:: 0022114433
TThhee  ttuurrbbuulleenntt  mmaaggnneettiizzeedd  iinntteerrsstteellllaarr  mmeeddiiuumm::  llooookkiinngg  ffoorr  aammbbiippoollaarr  ddiiffffuussiioonn  iinn  tthhee  PPlleeiiaaddeess

FFrraannccooiiss BBoouullaannggeerr

EEccoollee  NNoorrmmaallee  SSuuppeerriieeuurree

MMaaggnneettiicc fifieellddss aanndd ttuurrbbuulleennccee aarree ttwwoo iinntteerrttwwiinneedd aaccttoorrss ooff ccoossmmiicc eevvoolluuttiioonn aatt tthhee ccrroossssrrooaadd ooff tthhee ffoorrmmaattiioonn ooff ppllaanneettss,, ssttaarrss aanndd ggaallaaxxiieess.. IInn tthhee iinntteerrsstteellllaarr mmeeddiiuumm,,
mmaaggnneettiicc fifieellddss aarree ggeenneerraallllyy ffrroozzeenn ttoo mmaatttteerr bbuutt tthhiiss pprrooppeerrttyy bbrreeaakkss ffoorr ddyynnaammiiccaall ttiimmeessccaalleess sshhoorrtteerr tthhaann tthhee iioonn--nneeuuttrraall ccoouupplliinngg ttiimmee tthhrroouugghh ccoolllliissiioonnss.. TThhee
rreessuullttiinngg iioonn--nneeuuttrraall ddrriifftt,, kknnoowwnn aass aammbbiippoollaarr ddiiffffuussiioonn,, iiss aa ffuunnddaammeennttaall pprroocceessss iinn IISSMM ddyynnaammiiccss,, bbeeccaauussee iitt iiss aa mmaajjoorr cchhaannnneell ooff ttuurrbbuulleenntt eenneerrggyy ddiissssiippaattiioonn aanndd iitt
rreeddiissttrriibbuutteess mmaaggnneettiicc flfluuxx.. OObbsseerrvvaattiioonnaall eevviiddeennccee ooff iittss iimmppaacctt oonn iinntteerrsstteellllaarr ttuurrbbuulleennccee hhaavvee bbeeeenn ssoo ffaarr eelluussiivvee.. TThhee JJWWSSTT ooffffeerrss tthhee ooppppoorrttuunniittyy ffoorr aa bbrreeaakktthhrroouugghh,,
wwhhiicchh  wwee  aaiimm  ttoo  mmaatteerriiaalliizzee..  

WWiitthh NNIIRRCCAAMM,, wwee pprrooppoossee ttoo iimmaaggee tthhee ddiiffffuussee iinntteerrsstteellllaarr mmeeddiiuumm,, iilllluummiinnaatteedd bbyy tthhee PPlleeiiaaddeess ssttaarrss,, ddoowwnn ttoo pphhyyssiiccaall ssccaalleess ((1155 aauu)) tthhaatt eennccoommppaassss tthhee aammbbiippoollaarr
ddiiffffuussiioonn ssccaallee.. TThhee flfluuoorreesscceenntt lliinnee eemmiissssiioonn ooff HH22 wwiillll bbee tthhee ttrraacceerr ooff nneeuuttrraall ggaass,, aanndd PPAAHH eemmiissssiioonn tthhaatt ooff iioonnss.. HH22 iinn tthhee ddiiffffuussee iinntteerrsstteellllaarr mmeeddiiuumm wwiillll bbee mmaappppeedd
wwiitthh uunnpprreecceeddeenntteedd rreessoolluuttiioonn aanndd sseennssiittiivviittyy.. OOuurr pprroojjeecctt ffoolllloowwss--uupp HHuubbbbllee SSppaaccee TTeelleessccooppee oobbsseerrvvaattiioonnss tthhaatt sshhooww ssttrriiaattiioonnss,, aalliiggnneedd wwiitthh tthhee mmaaggnneettiicc fifieelldd
oorriieennttaattiioonn,, iinn tthhee PPlleeiiaaddeess nneebbuullaa wwiitthh ssttrruuccttuurree ddoowwnn ttoo tthhee 00..11'''' rreessoolluuttiioonn ooff JJWWSSTT.. TThhee HH22 aanndd PPAAHH mmaappss aarree eexxppeecctteedd ttoo sshhooww ssiimmiillaarr bbuutt ssoommeehhooww ddiiffffeerreenntt
ssttrruuccuurree.. TThheeyy wwiillll bbee ccoommppaarreedd ssttaattiissttiiccaallllyy ttoo fifinndd eevviiddeennccee ooff tthhee iimmppaacctt ooff ddeeccoouupplliinngg ooff nneeuuttrraallss ffrroomm iioonnss aanndd mmaaggnneettiicc fifieellddss,, aass wweellll aass ooff eenneerrggyy ddiissssiippaattiioonn,, oonn
iinntteerrsstteellllaarr  ttuurrbbuulleennccee..  TThhee  rreessuullttss  pprroommiissee  ttoo  ffuunnddaammeennttaallllyy  ttrraannssffoorrmm  aa  ccoorrnneerrssttoonnee  iinn  oouurr  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  iinntteerrsstteellllaarr  mmeeddiiuumm  pphhyyssiiccss  aanndd  ssttaarr  ffoorrmmaattiioonn..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

PPiieerrrree  LLeessaaffffrree  EEccoollee  NNoorrmmaallee  SSuuppeerriieeuurree,,  BBeennjjaammiinn  GGooddaarrdd  EEccoollee  NNoorrmmaallee  SSuuppeerriieeuurree,,  PPiieerrrree  GGuuiillllaarrdd  CCNNRRSS,,  IInnssttiittuutt  dd''AAssttrroopphhyyssiiqquuee  ddee  PPaarriiss,,  OOlliivviieerr  BBeerrnnee  UUnniivveerrssiittee  ddee  TToouulloouussee,,  EErrwwaann
AAllllyyss  EEccoollee  NNoorrmmaallee  SSuuppeerriieeuurree,,  VViinncceenntt  GGuuiilllleett  IInnssttiittuutt  dd''AAssttrroopphhyyssiiqquuee  SSppaattiiaallee,,  EEddiitthh  FFaallggaarroonnee  EEccoollee  NNoorrmmaallee  SSuuppeerriieeuurree,,  GGuuiillllaauummee  PPiinneeaauu  ddeess  FFoorreettss  IInnssttiittuutt  dd''AAssttrroopphhyyssiiqquuee  SSppaattiiaallee,,
FFrraannccooiiss  LLeevvrriieerr  EEccoollee  NNoorrmmaallee  SSuuppeerriieeuurree,,  AAlleexxaannddrree  MMaarrccoowwiitthh  UUnniivveerrssiittee  ddee  MMoonnttppeelllliieerr,,  AAllllaarrdd  JJaann  vvaann  MMaarrllee  UUnniivveerrssiittee  ddee  MMoonnttppeelllliieerr

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
EExxooppllaanneettss  aanndd  EExxooppllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 0022114499
TThhee  nnaattuurree,,  oorriiggiinn,,  aanndd  ffaattee  ooff  ttwwoo  ppllaanneettss  ooff  aa  nneewwbboorrnn  ssyysstteemm  tthhrroouugghh  tthhee  lleennss  ooff  tthheeiirr  rreellaattiivvee  aattmmoosspphheerriicc  pprrooppeerrttiieess

JJeeaann--MMiicchheell DDeesseerrtt

UUnniivveerrssiitteeiitt  vvaann  AAmmsstteerrddaamm

YYoouunngg ppllaanneettss hhoolldd uunnppaarraalllleelleedd kkeeyyss ttoo uunnddeerrssttaannddiinngg ppllaanneett ffoorrmmaattiioonn aanndd eevvoolluuttiioonn.. MMuullttiippllee ttrraannssiittiinngg ppllaanneettss ffoorrmm tthhee bbeesstt llaabboorraattoorriieess ttoo rriiggoorroouussllyy tteesstt tthheeoorriieess;;
bbyy ssccaalliinngg oonnee ppllaanneett ttoo aannootthheerr iinn aa mmuullttiippllee ssyysstteemm,, tthhee hhoosstt ssttaarr''ss uunncceerrttaaiinn hhiissttoorryy ccaann bbee nneeggaatteedd.. TThhee yyoouunngg ((2233 MMyyrr)) VV11229988 TTaauu ssyysstteemm ooffffeerrss uuss tthhee bbeesstt
ooppppoorrttuunniittyy ttoo ccoonndduucctt ssuucchh ddeettaaiilleedd ssttuuddiieess.. WWee pprrooppoossee nneeaarr--iinnffrraarreedd ttrraannssmmiissssiioonn ssppeeccttrroossccooppyy oobbsseerrvvaattiioonnss ooff tthhee ttrraannssiittiinngg iinnflflaatteedd NNeeppttuunnee aanndd ssuubb--NNeeppttuunnee
ppllaanneettss,, VV11229988 TTaauu bb aanndd cc,, ttoo ddeetteerrmmiinnee tthheeiirr aabbssoolluuttee aanndd rreellaattiivvee aattmmoosspphheerriicc pprrooppeerrttiieess,, iinncclluuddiinngg ccoommppoossiittiioonnss,, mmeettaalllliicciittiieess,, ccaarrbboonn--ttoo--ooxxyyggeenn rraattiiooss,, aanndd aaeerroossooll
pprrooppeerrttiieess..  
TThhiiss pprroojjeecctt wwiillll eennaabbllee ccoommppaarriinngg tthhee cchheemmiiccaall mmaakkeeuupp,, tthhee ffoorrmmaattiioonn ttrraacceerrss,, tthhee aaeerroossoollss pprrooppeerrttiieess,, aanndd tthhee eevvoolluuttiioonn sscceennaarriiooss ooff ttwwoo ssiisstteerr ppllaanneettss wwiitthhiinn oonnee
ssyysstteemm.. IItt wwiillll hhaavvee mmaajjoorr iimmppaaccttss bbeeccaauussee iitt wwiillll pprroovviiddee ccrruucciiaallllyy nneeeeddeedd nnoovveell oobbsseerrvvaattiioonnaall ccoonnssttrraaiinnttss ttoo sseevveerraall iimmppoorrttaanntt aarreeaass ooff tthhee fifieelldd ooff eexxooppllaanneettss,, iinncclluuddiinngg
ssttuuddiieess ooff ppllaanneett iinntteerriioorr,, aattmmoosspphheerree,, eevvoolluuttiioonn aanndd aaeerroossooll ffoorrmmaattiioonn.. TThhee ssttrreennggtthh ooff tthhiiss aapppprrooaacchh iiss tthhaatt iitt wwiillll eennaabbllee aa ddiirreecctt aanndd eevveenn ccoommppaarriissoonn ooff ppllaanneettss wwiitthhiinn
oonnee  ssyysstteemm..  TThhiiss  wwiillll  bbee  ttrraannssffoorrmmaattiivvee  ssiinnccee  eexxooppllaanneett  aattmmoosspphheerriicc  ssttuuddiieess  ssyysstteemmaattiiccaallllyy  ssuuffffeerr  ffrroomm  ccoommppaarriinngg  ppllaanneettss  oorrbbiittiinngg  ssttaarrss  wwiitthh  oofftteenn  uunnkknnoowwnn  hhiissttoorriieess..
TThhee oouuttccoommee ooff tthhiiss pprroojjeecctt wwiillll sshheedd lliigghhttss oonn tthhee eennttiirree ppooppuullaattiioonn ooff eexxooppllaanneettss.. IItt wwiillll bbee aann iimmppoorrttaanntt lleeggaaccyy ffoorr tthhee ccoommmmuunniittyy,, aanndd pprroovviiddee bbeenncchhmmaarrkk ssppeeccttrraa
tthhaatt wwiillll eennaabbllee ccoommppaarraattiivvee ppllaanneettoollooggyy ssttuuddiieess bbeettwweeeenn tthhee ttaarrggeetteedd ppllaanneettss,, aanndd wwiitthh ootthheerr ppllaanneettss,, yyoouunngg aanndd mmaattuurree,, iinncclluuddiinngg tthhoossee ttaarrggeetteedd iinn tthhee JJWWSSTT GGTTOO aanndd
EERRSS  pprrooggrraammss..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

SSaauuggaattaa  BBaarraatt  UUnniivveerrssiitteeiitt  vvaann  AAmmsstteerrddaamm,,  LLoorreennzzoo  PPiinnoo  UUnniivveerrssiitteeiitt  vvaann  AAmmsstteerrddaamm,,  AAlllloonnaa  VVaazzaann  TThhee  HHeebbrreeww  UUnniivveerrssiittyy,,  HHiillkkee  SScchhlliicchhttiinngg  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  LLooss  AAnnggeelleess,,  YYuuii
KKaawwaasshhiimmaa  RRIIKKEENN  WWaakkoo  IInnssttiittuuttee,,  JJaaccoobb  BBeeaann  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CChhiiccaaggoo,,  VVaattssaall  PPaannwwaarr  UUnniivveerrssiitteeiitt  vvaann  AAmmsstteerrddaamm,,  MMiicchhaaeell  LLiinnee  AArriizzoonnaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy,,  TTrreevvoorr  DDaavviidd  AAmmeerriiccaann  MMuusseeuumm  ooff
NNaattuurraall  HHiissttoorryy,,  JJoohhnn  LLiivviinnggssttoonn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTookkyyoo,,  IInnssttiittuuttee  ooff  AAssttrroonnoommyy,,  EErriikk  PPeettiigguurraa  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  LLooss  AAnnggeelleess,,  NNiillooooffaarr  KKhhoorrsshhiidd  UUnniivveerrssiitteeiitt  vvaann  AAmmsstteerrddaamm,,  JJoonnaatthhaann
FFoorrttnneeyy  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  CCrruuzz,,  VViivviieenn  PPaarrmmeennttiieerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  OOxxffoorrdd,,  BBoobb  JJaaccoobbss  UUnniivveerrssiitteeiitt  vvaann  AAmmsstteerrddaamm,,  AAnnttoonniijjaa  OOkkllooppcciicc  UUnniivveerrssiitteeiitt  vvaann  AAmmsstteerrddaamm,,  VViivviiaann
AAddhhiiaammbboo  TTuu  ddeellfftt,,  CCllaaiirree  BBaaxxtteerr  UUnniivveerrssiitteeiitt  vvaann  AAmmsstteerrddaamm,,  KKaammeenn  TTooddoorroovv  UUnniivveerrssiitteeiitt  vvaann  AAmmsstteerrddaamm

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPooppuullaattiioonnss  aanndd  tthhee  IInntteerrsstteellllaarr  MMeeddiiuumm

IIDD:: 0022115511
BBllaazziinngg  tthhee  ttrraaiill  ooff  CCOOMMss  ffrroomm  iiccee  ttoo  ggaass

YYaaoo--LLuunn YYaanngg

TThhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  VViirrggiinniiaa

CCoommpplleexx oorrggaanniicc mmoolleeccuulleess ((CCOOMMss)) aarree pprreeccuurrssoorrss ooff pprree--bbiioottiicc mmoolleeccuulleess.. TThhee ddiissccoovveerryy ooff CCOOMMss iinn pprroottoosstteellllaarr ccoorreess iinnddiiccaatteess aann eexxtteennssiivvee cchheemmiiccaall eevvoolluuttiioonn ttooookk
ppllaaccee iinn tthhee fifirrsstt mmiilllliioonn yyeeaarrss ooff ssttaarr ffoorrmmaattiioonn.. TThhee cchheemmiissttrryy ooff CCOOMMss iinn tthhee pprroottoosstteellllaarr pphhaassee mmaayy ddiirreeccttllyy lliinnkk ttoo tthhee CCOOMMss iinn ccoommeettss aanndd tthhee eevveennttuuaall ppllaanneettaarryy
ssyysstteemm.. GGaass--ggrraaiinn cchheemmiissttrryy oonn tthhee iiccee mmaannttlleess ooff dduusstt ggrraaiinnss aatt wwaarrmm tteemmppeerraattuurree ((2200--4400 KK)) hhaass bbeeeenn ssuucccceessssffuull ttoo eexxppllaaiinn tthhee aabbuunnddaannccee ooff CCOOMMss iinn tthhee ggaass pphhaassee..
HHoowweevveerr,, oobbsseerrvvaattiioonnaall ccoonnssttrraaiinnttss oonn iiccee ccoommppoossiittiioonn aatt ssuucchh tteemmppeerraattuurreess hhaavvee bbeeeenn iinnaacccceessssiibbllee uunnttiill JJWWSSTT.. MMoorreeoovveerr,, nnoott aallll pprroottoossttaarrss sshhooww eevviiddeennccee ooff ggaasseeoouuss
CCOOMMss iinn tthheeiirr ssppeeccttrraa,, ssuuggggeessttiinngg eeiitthheerr aa ddiiffffeerreenntt cchheemmiiccaall eevvoolluuttiioonn ooff iicceess oorr iinneefffificciieenntt ddeessoorrppttiioonn tthhaatt kkeeeeppss mmoosstt CCOOMMss oonn ggrraaiinnss.. DDooeess tthhee ffoorrmmaattiioonn ppaatthhwwaayy ooff
CCOOMMss pprroocceeeedd aaccccoorrddiinngg ttoo eexxiissttiinngg mmooddeellss?? IIss tthhee cchheemmiiccaall ddiivveerrssiittyy iinn tthhee ggaass pphhaassee rrooootteedd iinn iicceess?? TToo aannsswweerr tthheessee ttwwoo qquueessttiioonnss,, wwee wwiillll uussee JJWWSSTT ttoo mmeeaassuurree
tthhee iiccee ccoommppoossiittiioonn,, ppaarrttiiccuullaarrllyy ffrroomm wwaarrmm tteemmppeerraattuurreess ((2200--4400 KK)) ttoo tthhee ddeessoorrppttiioonn tteemmppeerraattuurree.. TThhee MMIIRRII MMRRSS oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll pprroobbee tthhee iiccee ccoommppoossiittiioonn aarroouunndd
tthhee pprroottoossttaarr aatt 2200 KK oorr hhiigghheerr tteemmppeerraattuurree ttoo ((11)) mmeeaassuurree tthhee iiccee ccoommppoossiittiioonn aatt wwaarrmm tteemmppeerraattuurreess ((>>2200 KK)) ttoo tteesstt cchheemmiiccaall mmooddeellss ooff CCOOMMss,, ((22)) ssppaattiiaallllyy rreessoollvvee
tthhee iiccee vvaarriiaattiioonn aatt tthhee ssaammee ssccaallee wwhheerree ggaasseeoouuss CCOOMMss aarree ddeetteecctteedd,, aanndd ((33)) ddeetteerrmmiinnee tthhee oorriiggiinn ooff cchheemmiiccaall ddiivveerrssiittyy ffrroomm tthhee iiccee ccoommppoossiittiioonn ooff bbootthh CCOOMM--rriicchh aanndd
CCOOMM--ppoooorr  pprroottoossttaarrss  wwiitthhiinn  ssiimmiillaarr  pprrooppeerrttiieess..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

NNeeaall  EEvvaannss  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  aatt  AAuussttiinn,,  JJooeell  GGrreeeenn  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  IIllssee  CClleeeevveess  TThhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  VViirrggiinniiaa,,  JJeennnniiffeerr  BBeerrggnneerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CChhiiccaaggoo,,  RRoobbiinn  GGaarrrroodd  TThhee
UUnniivveerrssiittyy  ooff  VViirrggiinniiaa,,  KKllaauuss  PPoonnttooppppiiddaann  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  EEwwiinnee  VVaann  DDiisshhooeecckk  UUnniivveerrssiitteeiitt  LLeeiiddeenn,,  NNaammii  SSaakkaaii  RRIIKKEENN,,  MMii  wwhhaa  JJiinn  TThhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  VViirrggiinniiaa,,  JJoohhnn  TToobbiinn
AAssssoocciiaatteedd  UUnniivveerrssiittiieess,,  IInncc..,,  CChhrriissttoopphheerr  SShhiinngglleeddeecckkeerr  BBeenneeddiiccttiinnee  CCoolllleeggee,,  JJeeoonngg--EEuunn  LLeeee  KKyyuunngg  HHeeee  UUnniivveerrssiittyy,,  JJaaeeyyeeoonngg  KKiimm  KKoorreeaa  AAssttrroonnoommyy  aanndd  SSppaaccee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee  ((KKAASSII)),,  CChhuull--
HHwwaann  KKiimm  KKyyuunngg  HHeeee  UUnniivveerrssiittyy

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
EExxooppllaanneettss  aanndd  EExxooppllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 0022115533
DDeetteeccttiinngg  aa  YYoouunngg  22  JJuuppiitteerr  MMaassss  PPllaanneett  EEmmbbeeddddeedd  iinn  tthhee  DDiisskk  ooff  HHDD  116633229966

GGaabbrriieellee CCuuggnnoo

EEiiddggeennoossssiicchhee  TTeecchhnniisscchhee  HHoocchhsscchhuullee  ((EETTHH))

TToo ddiirreeccttllyy ccoonnffrroonntt ppllaanneett ffoorrmmaattiioonn mmeecchhaanniissmmss,, aa ssaammppllee ooff oobbjjeeccttss iinn tthhee eeaarrlliieesstt ssttaaggeess ooff tthheeiirr lliivveess,, ii..ee,, wwhheenn tthheeyy aarree ssttiillll eemmbbeeddddeedd iinn tthheeiirr nnaattaall pprroottooppllaanneettaarryy
ddiisskkss,, nneeeedd ttoo bbee oobbsseerrvveedd aanndd ssttuuddiieedd.. HHeerree wwee pprrooppoossee ttoo ddeemmoonnssttrraattee aa ssyynneerrggiissttiicc aapppprrooaacchh bbeettwweeeenn tthhee AAttaaccaammaa LLaarrggee MMiilllliimmeetteerr//ssuubbmmiilllliimmeetteerr AArrrraayy ((AALLMMAA)) aanndd
tthhee JJaammeess WWeebbbb SSppaaccee TTeelleessccooppee ((JJWWSSTT)).. AALLMMAA oobbsseerrvvaattiioonnss ccaann rreevveeaall tthhee llooccaattiioonn ooff aann eemmbbeeddddeedd ppllaanneett bbyy iittss iinnflfluueennccee oonn tthhee ddyynnaammiiccaall ssttrruuccttuurree ooff tthhee
pprroottooppllaanneettaarryy ddiisskk,, wwhhiillee tthhee ssttrreennggtthh ooff tthheessee ppeerrttuurrbbaattiioonnss aallllooww ffoorr aa ttiigghhtt ccoonnssttrraaiinntt oonn tthhee mmaassss ooff tthhee ppllaanneett.. HHeerree wwee pprrooppoossee ttoo iimmaaggee ffoorr tthhee fifirrsstt ttiimmee aann
eemmbbeeddddeedd ppllaanneett iinn tthhee ddiisskk aarroouunndd HHDD 116633229966 uussiinngg tthhee MMIIRRII iinnssttrruummeenntt oonnbbooaarrdd JJWWSSTT.. TThhee 22 MMJJuupp ppllaanneett hhaass bbeeeenn ddeetteecctteedd iinn sseevveerraall,, iinnddeeppeennddeenntt ssttuuddiieess aanndd lliieess
22"" nnoorrtthh ooff tthhee hhoosstt ssttaarr.. JJWWSSTT//MMIIRRII iinn ccoorroonnaaggrraapphhiicc mmooddee aatt 1111..44 $$\\mmuu$$mm iiss tthhee oonnllyy aavvaaiillaabbllee ooppttiioonn ttoo ddeetteecctt ssuucchh eemmbbeeddddeedd oobbjjeeccttss ffoorr ddeeccaaddeess ttoo ccoommee,, aass nnoo
ootthheerr iinnssttrruummeenntt hhaass tthhee mmiidd--iinnffrraarreedd hhiigghh--ccoonnttrraasstt ccaappaabbiilliittiieess nneecceessssaarryy ttoo oovveerrccoommee tthhee oobbssttaaccllee ooff ddiisskk aabbssoorrppttiioonn pprreevvaalleenntt aatt sshhoorrtteerr,, NNIIRR wwaavveelleennggtthhss.. GGiivveenn iittss
mmaassss aanndd sseeppaarraattiioonn,, tthhee ppllaanneett aarroouunndd HHDD116633229966 ooffffeerrss tthhee hhiigghheesstt cchhaanncceess ooff ddeetteeccttiioonn aanndd wwoouulldd ppaavvee tthhee ppaatthh ffoorr aa nneeww aanndd hhiigghhllyy eefffificciieenntt eexxooppllaanneett ddeetteeccttiioonn
mmeetthhoodd.. DDeetteeccttiinngg eemmiissssiioonn ffrroomm tthhee ppllaanneett aanndd iittss ssuurrrroouunnddiinngg iiss ggooiinngg ttoo rreesshhaappee oouurr uunnddeerrssttaannddiinngg ooff ppllaanneett ffoorrmmaattiioonn,, aalllloowwiinngg ffoorr ddiirreecctt ccoommppaarriissoonn bbeettwweeeenn
ffoorrmmaattiioonn  sscceennaarriiooss..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

RRiicchhaarrdd  TTeeaagguuee  SSmmiitthhssoonniiaann  IInnssttiittuuttiioonn  AAssttrroopphhyyssiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy,,  PPoollyycchhrroonniiss  PPaattaappiiss  EEiiddggeennoossssiisscchhee  TTeecchhnniisscchhee  HHoocchhsscchhuullee  ZZuurriicchh  ((EETTHHZZ)),,  JJaaeehhaann  BBaaee  CCaarrnneeggiiee  IInnssttiittuuttiioonn  ooff
WWaasshhiinnggttoonn,,  CChhrriissttoopphhee  PPiinnttee  UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  CChhiillee,,  GGrreettaa  GGuuiiddii  EEiiddggeennoossssiicchhee  TTeecchhnniisscchhee  HHoocchhsscchhuullee  ((EETTHH)),,  SSaasscchhaa  QQuuaannzz  EEiiddggeennoossssiicchhee  TTeecchhnniisscchhee  HHoocchhsscchhuullee  ((EETTHH)),,  JJuuddiitt  SSzzuullaaggyyii
EEiiddggeennoossssiicchhee  TTeecchhnniisscchhee  HHoocchhsscchhuullee  ((EETTHH)),,  MMaarrkkuuss  BBoonnssee  EEiiddggeennoossssiicchhee  TTeecchhnniisscchhee  HHoocchhsscchhuullee  ((EETTHH)),,  FFrraannccooiiss  MMeennaarrdd  IInnssttiittuutt  ddee  PPllaanneettoollooggiiee  eett  dd''AAssttrroopphhyyssiiqquuee  ddee  GGrreennoobbllee,,  TToommaass
SSttoollkkeerr  LLeeiiddeenn  OObbsseerrvvaattoorryy,,  AAlleexxaannddeerr  BBoohhnn  UUnniivveerrssiitteeiitt  LLeeiiddeenn,,  CChhaarrlleess  LLaaww  HHaarrvvaarrdd  UUnniivveerrssiittyy,,  JJaannee  HHuuaanngg  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMiicchhiiggaann,,  EEddwwiinn  BBeerrggiinn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMiicchhiiggaann,,  DDaavviidd  WWiillnneerr
SSmmiitthhssoonniiaann  IInnssttiittuuttiioonn  AAssttrroopphhyyssiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy,,  TThhoommaass  HHeennnniinngg  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroonnoommiiee,,  HHeeiiddeellbbeerrgg,,  CChhrriissttiiaann  RRaabb  MMaaxx  PPllaanncckk  IInnssttiittuuttee  ffoorr  EExxttrraatteerrrreessttrriiaall  PPhhyyssiiccss,,  AArrtthhuurr
BBoossmmaann  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMiicchhiiggaann,,  IIllssee  CClleeeevveess  TThhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  VViirrggiinniiaa,,  IIaann  CCzzeekkaallaa  TThhee  PPeennnnssyyllvvaanniiaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy,,  DDaanniieell  PPrriiccee  MMoonnaasshh  UUnniivveerrssiittyy,,  VVaalleennttiinn  CChhrriissttiiaaeennss  MMoonnaasshh  UUnniivveerrssiittyy,,
FFeenngg  LLoonngg  SSmmiitthhssoonniiaann  IInnssttiittuuttiioonn  AAssttrroopphhyyssiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy,,  RRoommaannee  LLee  GGaall  SSmmiitthhssoonniiaann  IInnssttiittuuttiioonn  AAssttrroopphhyyssiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy,,  AAnniibbaall  SSiieerrrraa  MMoorraalleess  UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  CChhiillee,,  VViivviiaannaa  GGuuzzmmaann
PPoonnttiifificciiaa  UUnniivveerrssiiddaadd  CCaattoolliiccaa  ddee  CChhiillee,,  SSeeaann  AAnnddrreewwss  SSmmiitthhssoonniiaann  IInnssttiittuuttiioonn  AAssttrroopphhyyssiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy,,  JJoohhnn  IIlleeee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  LLeeeeddss,,  RRyyaann  LLoooommiiss  AAssssoocciiaatteedd  UUnniivveerrssiittiieess,,  IInncc..,,  KKee  ZZhhaanngg
UUnniivveerrssiittyy  ooff  WWiissccoonnssiinn  --  MMaaddiissoonn,,  MMyyrriiaamm  BBeenniissttyy  IInnssttiittuutt  ddee  PPllaanneettoollooggiiee  eett  dd''AAssttrroopphhyyssiiqquuee  ddee  GGrreennoobbllee,,  KKaarriinn  OObbeerrgg  HHaarrvvaarrdd  UUnniivveerrssiittyy

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPooppuullaattiioonnss  aanndd  tthhee  IInntteerrsstteellllaarr  MMeeddiiuumm

IIDD:: 0022115555
PPrroobbiinngg  SSiilliiccaattee  aanndd  CCaarrbboonnaacceeoouuss  DDuusstt  aanndd  IIccee  iinn  DDiissttaanntt  GGaallaaxxiieess  wwiitthh  MMiidd--IIRR  SSppeeccttrroossccooppyy  ooff  QQuuaassaarrss  wwiitthh  FFoorreeggrroouunndd  22117755
AA  AAbbssoorrbbeerrss
VVaarrsshhaa KKuullkkaarrnnii

UUnniivveerrssiittyy  ooff  SSoouutthh  CCaarroolliinnaa

IInntteerrsstteellllaarr dduusstt iinnflfluueenncceess tthhee pphhyyssiiccss ooff tthhee ggaass iinn ggaallaaxxiieess bbeeccaauussee iitt aaffffeeccttss ccoooolliinngg aanndd mmoolleeccuullee ffoorrmmaattiioonn.. UUnnddeerrssttaannddiinngg tthhee nnaattuurree ooff iinntteerrsstteellllaarr dduusstt iinn ggaallaaxxiieess
iiss tthhuuss ccrruucciiaall ffoorr uunnddeerrssttaannddiinngg tthhee eevvoolluuttiioonn ooff ggaass aanndd ssttaarrss iinn ggaallaaxxiieess.. UUnnffoorrttuunnaatteellyy,, tthhee ccoommppoossiittiioonn aanndd ssttuuccttuurree ooff dduusstt ggrraaiinnss iinn ddiissttaanntt ggaallaaxxiieess iiss nnoott wweellll
uunnddeerrssttoooodd.. RReecceennttllyy aa nnuummbbeerr ooff ggaass--rriicchh ggaallaaxxiieess wwiitthh ssttrroonngg 22117755 AA bbuummppss hhaavvee bbeeeenn ddiissccoovveerreedd iinn aabbssoorrppttiioonn aalloonngg tthhee lliinneess ooff ssiigghhtt ttoo ddiissttaanntt qquuaassaarrss.. HHeerree wwee
pprrooppoossee aa JJWWSSTT MMIIRRII ssppeeccttrroossccooppiicc ssttuuddyy ooff 88 ssuucchh ggaass--rriicchh aanndd dduussttyy ggaallaaxxiieess aatt rreeddsshhiiffttss 00..55 << zz << 11..22 ffoorr tthhee fifirrsstt ccoommpprreehheennssiivvee ssttuuddyy ooff dduusstt ccoommppoossiittiioonn iinn
tthheessee ddiissttaanntt ggaallaaxxiieess.. TThhee pprrooppoosseedd MMRRSS ssppeeccttrraa wwiillll ttaarrggeett tthhee 1100 mmiiccrroonn ssiilliiccaattee aabbssoorrppttiioonn ffeeaattuurree,, tthhee 33..44 mmiiccrroonn hhyyddrrooccaarrbboonn aabbssoorrppttiioonn ffeeaattuurree,, aanndd tthhee 33..11
mmiiccrroonn wwaatteerr iiccee aabbssoorrppttiioonn ffeeaattuurree.. OOuurr sscciieennttiifificc ggooaallss aarree:: ((11)) ttoo eexxaammiinnee wwhheetthheerr tthhee pprreesseennccee ooff tthhee 22117755 AA bbuummpp iiss ccoorrrreellaatteedd wwiitthh tthhee pprreesseennccee ooff 1100 mmiiccrroonn
ssiilliiccaattee aabbssoorrppttiioonn,, aanndd wwhheetthheerr aannyy ttrreennddss eexxiisstt bbeettwweeeenn tthhee aabbuunnddaanncceess ooff ssiilliiccaattee aanndd ccaarrbboonnaacceeoouuss ggrraaiinnss;; ((22)) ttoo ddeetteerrmmiinnee tthhee ccoommppoossiittiioonn ooff ssiilliiccaattee ggrraaiinnss;; ((33)) ttoo
iinnvveessttiiggaattee wwhheetthheerr tthhee ccaarrrriieerr ffoorr tthhee 22117755 AA bbuummpp iiss rreellaatteedd ttoo tthhaatt ffoorr tthhee 33..44 mmiiccrroonn ffeeaattuurree;; aanndd ((44)) ttoo eexxaammiinnee wwhheetthheerr eennoouugghh OO ccaann bbee lloocckkeedd uupp iinn HH22OO iiccee iinn
tthheessee ggaallaaxxiieess ttoo aaddddrreessss tthhee ""mmiissssiinngg ooxxyyggeenn pprroobblleemm"" ffoorr dduusstt ggrraaiinnss.. JJWWSSTT MMIIRRII aalloonnee ccaann pprroovviiddee tthhee nneecceessssaarryy ccoommbbiinnaattiioonn ooff mmiidd--IIRR wwaavveelleennggtthh ccoovveerraaggee,,
eexxqquuiissiittee sseennssiittiivviittyy,, aanndd ssppeeccttrraall rreessoolluuttiioonn eesssseennttiiaall ffoorr eefffificciieennttllyy oobbsseerrvviinngg tthhee ddeessiirreedd mmiidd--IIRR dduusstt ffeeaattuurreess iinn tthhee pprrooppoosseedd ssaammppllee ooff ddiissttaanntt ggaallaaxxiieess llooccaatteedd aalloonngg
tthhee  ssiigghhtt  lliinneess  ttoo  qquuaassaarrss..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

MMoonniiqquuee  AAlllleerr  GGeeoorrggiiaa  SSoouutthheerrnn  UUnniivveerrssiittyy  RReess..  &&  SSvvcc..  FFoouunnddaattiioonn,,  IInncc,,  EEllii  DDwweekk  NNAASSAA  GGooddddaarrdd  SSppaaccee  FFlliigghhtt  CCeenntteerr
CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
EExxooppllaanneettss  aanndd  EExxooppllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 0022115588
FFrroomm  EEaasstt  ttoo  WWeesstt  ::  tthhee  fifirrsstt  ssiimmuullttaanneeoouuss  tteemmppeerraattuurree  aanndd  cclloouudd  mmaapp  ooff  aa  hhoott  JJuuppiitteerr..

VViivviieenn PPaarrmmeennttiieerr

UUnniivveerrssiittyy  ooff  OOxxffoorrdd

WWiitthh tthhee ddiissccoovveerryy ooff 5511 ppeegg bb iinn 11999955,, hhoott JJuuppiitteerr aattmmoosspphheerreess hhaavvee cchhaalllleennggeedd oouurr uunnddeerrssttaannddiinngg ooff aattmmoosspphheerriicc ddyynnaammiiccss.. IInnffrraarreedd pphhaassee ccuurrvveess oobbsseerrvveedd bbyy
SSppiittzzeerr aanndd HHuubbbbllee hhaavvee sshhoowwnn ppoossiittiivvee ooffffsseettss,, mmeeaanniinngg tthhaatt tthhee hhootttteesstt ppooiinntt ooff tthhee aattmmoosspphheerree iiss sshhiifftteedd eeaasstt ooff tthhee ssuubbsstteellllaarr ppooiinntt.. OOnn tthhee ootthheerr hhaanndd ooppttiiccaall
pphhaassee ccuurrvveess oobbsseerrvveedd bbyy KKeepplleerr hhaavvee sshhoowwnn nneeggaattiivvee ooffffsseettss,, mmeeaanniinngg tthhaatt tthhee cclloouuddiieesstt ppaarrtt ooff tthhee ppllaanneett iiss sshhiifftteedd wweesstt ooff tthhee ssuubbsstteellllaarr ppooiinntt.. TThhiiss aannttii--ccoorrrreellaattiioonn
bbeettwweeeenn tteemmppeerraattuurree aanndd cclloouudd mmaapp ccaann pprroovviiddee ssttrroonngg iinnssiigghhttss iinnttoo tthhee cclloouudd ffoorrmmaattiioonn pprroocceessss iinn hhoott JJuuppiitteerrss.. HHoowweevveerr iitt rreelliieess oonn oobbsseerrvvaattiioonnss ccaarrrriieedd oonn ttwwoo
ddiiffffeerreenntt  ppooppuullaattiioonn  ooff  ppllaanneettss  wwiitthh  ttwwoo  ddiiffffeerreenntt  iinnssttrruummeennttss..

WWee pprrooppoossee ttoo oobbsseerrvvee tthhee ffuullll oorrbbiitt pphhaassee ccuurrvvee ooff NNGGTTSS--1100bb ssiimmuullttaanneeoouussllyy ffrroomm tthhee ooppttiiccaall ttoo tthhee iinnffrraarreedd uussiinngg tthhee uunniiqquuee ccaappaabbiilliittyy ooff tthhee NNIIRRSSppeecc//PPRRIISSMM
iinnssttrruummeenntt.. WWee wwiillll oobbsseerrvvee tthhee ppeeaakk ooff tthhee pphhaassee ccuurrvvee ccoonnttiinnuuoouussllyy sshhiifftt ffrroomm aa nneeggaattiivvee ttoo aa ppoossiittiivvee ooffffsseett oonn aa ggiivveenn ppllaanneett ffoorr tthhee fifirrsstt ttiimmee.. WWee wwiillll mmaapp tthhee
lloonnggiittuuddiinnaall,, llaattiittuuddiinnaall aanndd hheeiigghh vvaarriiaattiioonn ooff tthhee cclloouudd,, tthhee cchheemmiiccaall aabbuunnddaanncceess aanndd tthhee tthheerrmmaall ssttrruuccttuurree ooff tthhee ppllaanneett.. WWee wwiillll ddeetteecctt cchheemmiiccaall ddiisseeqquuiilliibbrriiuumm oonn tthhee
ppllaanneett  nniigghhttssiiddee  aanndd  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  ccoonnddeennssaattiioonn  tteemmppeerraattuurree  ooff  tthhee  cclloouuddss..

BByy ccoommbbiinniinngg ooppttiiccaall aanndd iinnffrraarreedd pphhaassee ccuurrvveess wwee wwiillll ccrreeaattee tthhee fifirrsstt iissoobbaarriicc mmaapp ooff aa hhoott JJuuppiitteerr,, aa nneecceessssaarryy sstteepp ttoo bbeenncchhmmaarrkk ccuurrrreenntt tthheeoorreettiiccaall mmooddeellss.. TThhiiss wwiillll
bbee ccrruucciiaall ttoo iinnffoorrmm wwhhiicchh lleevveell ooff ccoommpplleexxiittyy wwiillll bbee rreeqquuiirreedd iinn ffuuttuurree aattmmoosspphheerriicc rreettrriieevvaall mmooddeellss ttoo oobbttaaiinn uunnbbiiaasseedd aabbuunnddaanncceess mmeeaassuurreemmeennttss ffrroomm sseeccoonnddaarryy
eecclliippssee  aanndd  ttrraannssiitt  oobbsseerrvvaattiioonnss  ooff  hhoott  JJuuppiitteerr  aattmmoosspphheerreess  wwiitthh  JJWWSSTT..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

EEvveerreetttt  SScchhllaawwiinn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,  MMiicchhaaeell  LLiinnee  AArriizzoonnaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy,,  JJaakkee  TTaayylloorr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  OOxxffoorrdd,,  TThhaaddddeeuuss  KKoommaacceekk  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CChhiiccaaggoo,,  MMeeggaann  MMaannssfifieelldd  UUnniivveerrssiittyy  ooff
CChhiiccaaggoo,,  KKeevviinn  SStteevveennssoonn  TThhee  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy  AApppplliieedd  PPhhyyssiiccss  LLaabboorraattoorryy,,  JJoonnaatthhaann  FFoorrttnneeyy  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  CCrruuzz,,  PPeetteerr  GGaaoo  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  CCrruuzz

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
EExxooppllaanneettss  aanndd  EExxooppllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 0022115599
TThhee  fifirrsstt  nneeaarr--iinnffrraarreedd  ssppeeccttrroossccooppiicc  pphhaassee--ccuurrvvee  ooff  aa  ssuuppeerr--EEaarrtthh

NNeessttoorr EEssppiinnoozzaa

SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee

TThhee rreellaattiivveellyy rraarree ssuubb--ppooppuullaattiioonn ooff tthhee ssoo--ccaalllleedd uullttrraa--sshhoorrtt ppeerriioodd ((PP << 11 ddaayy)) rroocckkyy ppllaanneettss ooffffeerrss aa uunniiqquuee ooppppoorrttuunniittyy ffoorr aattmmoosspphheerriicc cchhaarraacctteerriizzaattiioonn ssttuuddiieess.. GGiivveenn
tthhee llaarrggee aammoouunntt ooff sstteellllaarr iirrrraaddiiaattiioonn tthheessee ppllaanneettss aarree bboommbbaarrddeedd wwiitthh,, tthheeyy aarree eexxppeecctteedd ttoo hhaavvee lloosstt tthheeiirr pprriimmoorrddiiaall aattmmoosspphheerreess ggiivviinngg rriissee ttoo tthhiinn oorr tthhiicckk ((ii..ee..,, llooww
oorr hhiigghh pprreessssuurree)) oouuttggaasssseedd,, eexxoottiicc NNaa,, OO oorr SSiiOO--rriicchh aattmmoosspphheerreess.. CChhaarraacctteerriizziinngg tthhee ssuurrffaacceess aanndd//oorr aattmmoosspphheerreess ooff tthheessee hhiigghhllyy iirrrraaddiiaatteedd rroocckkyy wwoorrllddss,, tthhuuss,, pprroovviiddeess
aa wwiinnddooww ttoo eexxpplloorree eexxcciittiinngg aattmmoosspphheerriicc aanndd//oorr ssuurrffaaccee ccoommppoossiittiioonnss wwhhiicchh mmiigghhtt bbee ccoommpplleetteellyy ddiiffffeerreenntt ttoo tthhee oonneess oobbsseerrvveedd iinn oouurr SSoollaarr SSyysstteemm.. MMoottiivvaatteedd bbyy
tthheessee ffaasscciinnaattiinngg pprroossppeeccttss,, hheerree wwee pprrooppoossee ttoo ccoonnssttrraaiinn tthhee aattmmoosspphheerree ooff tthhee uullttrraa--sshhoorrtt ppeerriioodd ((66..99--hhoouurr;; TTeeqq == 22115500 KK)) ttrraannssiittiinngg ssuuppeerr--EEaarrtthh KK22--114411bb
((RRpp==11..5511RREEaarrtthh;; MMpp==55..0088MMEEaarrtthh)) tthhrroouugghh aa ssppeeccttrroossccooppiicc pphhaassee--ccuurrvvee oobbsseerrvvaattiioonn wwiitthh tthhee JJaammeess WWeebbbb SSppaaccee TTeelleessccooppee.. OOuurr pprrooggrraamm,, wwhhiicchh wwiillll aallllooww uuss ttoo ddiirreeccttllyy
ddeetteecctt tthhee tthheerrmmaall eemmiissssiioonn ooff tthhiiss eexxooppllaanneett aass aa ffuunnccttiioonn ooff bbootthh oorrbbiittaall pphhaassee aanndd wwaavveelleennggtthh,, wwiillll pprroovviiddee pprreecciioouuss iinnssiigghhttss iinnttoo iittss aattmmoosspphheerriicc aanndd//oorr ggeeoollooggiiccaall
pprrooppeerrttiieess,,  wwhhiicchh  wwiillll  sseerrvvee  aass  aa  ssttrroonngg  lleevveerraaggee  ffoorr  ffuuttuurree  ssttuuddiieess  aanndd  cchhaarraacctteerriizzaattiioonn  eeffffoorrttss  ooff  hhiigghhllyy--iirrrraaddiiaatteedd  ssuuppeerr--EEaarrtthhss..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

MMaatteejj  MMaalliikk  UUnniivveerrssiittyy  ooff  BBeerrnn,,  LLaarrss  BBuucchhhhaavvee  TTeecchhnniiccaall  UUnniivveerrssiittyy  ooff  DDeennmmaarrkk--DDTTUU  SSppaaccee,,  JJeennss  HHooeeiijjmmaakkeerrss  LLuunndd  UUnniivveerrssiittyy,,  MMeerrcceeddeess  LLooppeezz--MMoorraalleess  SSmmiitthhssoonniiaann  IInnssttiittuuttiioonn  AAssttrroopphhyyssiiccaall
OObbsseerrvvaattoorryy,,  JJooaaoo  MMeennddoonnccaa  TTeecchhnniiccaall  UUnniivveerrssiittyy  ooff  DDeennmmaarrkk,,  AAaarroonn  BBeelllloo--AArruuffee  TTeecchhnniiccaall  UUnniivveerrssiittyy  ooff  DDeennmmaarrkk--DDTTUU  SSppaaccee,,  HHaannnnaahh  DDiiaammoonndd--LLoowwee  TTeecchhnniiccaall  UUnniivveerrssiittyy  ooff  DDeennmmaarrkk--DDTTUU
SSppaaccee,,  NNeeaallee  GGiibbssoonn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  DDuubblliinn,,  TTrriinniittyy  CCoolllleeggee,,  AAlleexxaannddeerr  RRaatthhcckkee  TTeecchhnniiccaall  UUnniivveerrssiittyy  ooff  DDeennmmaarrkk--DDTTUU  SSppaaccee,,  AAnnddrreeaa  GGuuzzmmaann  MMeessaa  UUnniivveerrssiittyy  ooff  BBeerrnn,,  DDaanniieell  KKiittzzmmaannnn
UUnniivveerrssiittyy  ooff  BBeerrnn,,  MMaatttthheeww  HHoooottoonn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  BBeerrnn,,  BBrreetttt  MMoorrrriiss  UUnniivveerrssiittyy  ooff  BBeerrnn,,  CChhllooee  FFiisshheerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  BBeerrnn,,  AAddaamm  BBuurrggaasssseerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaann  DDiieeggoo,,  TThheeaa  KKoozzaakkiiss
TTeecchhnniiccaall  UUnniivveerrssiittyy  ooff  DDeennmmaarrkk--DDTTUU  SSppaaccee,,  KKeevviinn  HHeenngg  UUnniivveerrssiittyy  ooff  BBeerrnn,,  BBrriiccee--OOlliivviieerr  DDeemmoorryy  UUnniivveerrssiittyy  ooff  BBeerrnn,,  YYaammiillaa  MMiigguueell  UUnniivveerrssiitteeiitt  LLeeiiddeenn,,  RReennyyuu  HHuu  JJeett  PPrrooppuullssiioonn  LLaabboorraattoorryy

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess

IIDD:: 0022116622
DDooeess  ttuurrbbuulleennccee  ssuupppprreessss  ssttaarr  ffoorrmmaattiioonn  iinn  AAGGNN  hhoossttss??

NNiiccoollee NNeessvvaaddbbaa

OObbsseerrvvaattooiirree  ddee  llaa  CCoottee  dd''AAzzuurr

IItt iiss nnoott wweellll uunnddeerrssttoooodd hhooww mmaassssiivvee ggaallaaxxiieess rreegguullaattee tthheeiirr ssttaarr ffoorrmmaattiioonn,, aanndd hheennccee iinnhhiibbiitt rraappiidd ccoonnvveerrssiioonn ooff tthheeiirr ggaass iinnttoo ssttaarrss.. BBootthh AAGGNN ffeeeeddbbaacckk aanndd ffeeeeddbbaacckk
ffrroomm tthhee ssttaarr ffoorrmmaattiioonn pprroocceessss iittsseellff aarree lliikkeellyy ttoo ccoonnttrriibbuuttee.. TThhee rraaddiioo ggaallaaxxyy 33CC 332266NN iiss aa kkeeyy ttaarrggeett iinn rreessoollvviinngg tthhiiss iissssuuee bbeeccaauussee iitt ccoonnttaaiinnss aa llaarrggee mmaassss ooff wwaarrmm
mmoolleeccuullaarr ggaass tthhaatt aappppeeaarrss ttoo bbee pprreevveenntteedd ffrroomm ffoorrmmiinngg ssttaarrss bbyy llaarrggee ttuurrbbuulleenntt mmoottiioonnss ((sseeeenn iinn lliinnee wwiiddtthhss ooff ~~ 660000 kkmm//ss oonn 11..00"" ssccaalleess)),, aanndd tthhaatt ccaannnnoott bbee
rreellaatteedd ttoo tthhee AAGGNN rraaddiiaattiioonn,, wwhhiicchh iiss vveerryy ffaaiinntt.. WWee hhaavvee pprrooppoosseedd tthhaatt tthhee ttuurrbbuulleenntt mmoottiioonnss aarree ppoowweerreedd bbyy tthhee kkiinneettiicc eenneerrggyy ooff tthhee rraaddiioo oouuttflflooww,, aanndd tthhaatt tthhiiss iiss
ssuufffificciieenntt ttoo iinnhhiibbiitt ssttaarr ffoorrmmaattiioonn ffoorr 1100^̂88 yyrr oorr lloonnggeerr.. WWee nnooww pprrooppoossee ttoo mmeeaassuurree tthhee ttuurrbbuulleenntt mmoottiioonnss ooff tthhee wwaarrmm mmoolleeccuullaarr ggaass aatt tthhee ddiiffffrraaccttiioonn lliimmiitt ooff tthhee
JJWWSSTT wwiitthh NNIIRRSSPPEECC,, wwhhiicchh ccaannnnoott bbee rreeaacchheedd wwiitthh ggrroouunndd--bbaasseedd aaddaappttiivvee--ooppttiiccss--aassssiisstteedd IIFFUUss ffoorr tthhiiss ssoouurrccee.. AA cceennttrraall pprreeddiiccttiioonn ffoorr ttuurrbbuulleenntt ggaass iiss tthhaatt tthhee lliinnee
wwiiddtthhss wwiillll rreemmaaiinn hhiigghh,, FFWWHHMM~~6600 kkmm//ss ddoowwnn ttoo tthheessee ssccaalleess wwhheerree,, iinn aabbsseennccee ooff jjeett--ddrriivveenn ttuurrbbuulleennccee,, tthhee ggaass sshhoouulldd ootthheerrwwiissee bbeeccoommee ggrraavviittaattiioonnaallllyy uunnssttaabbllee aanndd
ssttaarrtt ttoo ffoorrmm ssttaarrss.. TThhiiss iiss aa ssiimmppllee oobbsseerrvvaattiioonnaall tteesstt ooff aa ssiinnggllee ssoouurrccee,, wwhhiicchh rreepprreesseennttss aa ddiirreecctt tteesstt ooff aa mmeecchhaanniissmm tthhaatt hhaass bbeeeenn pprrooppoosseedd ttoo bbee aa uunniivveerrssaall
pprroocceessss rreegguullaattiinngg ssttaarr ffoorrmmaattiioonn iinn ggaallaaxxiieess,, bbuutt wwhhiicchh iiss eexxttrreemmeellyy cchhaalllleennggiinngg ttoo oobbsseerrvvee iinn mmoorree ccoommpplleexx ssyysstteemmss,, wwhheerree ssttaarr ffoorrmmaattiioonn,, AAGGNN rraaddiiaattiioonn,, aanndd rraaddiioo jjeettss
ccoo--eexxiisstt.. DDeemmoonnssttrraattiinngg iittss vvaalliiddiittyy eevveenn iinn aa ssiinnggllee oobbjjeecctt wwiillll tthheerreeffoorree bbee aann iimmppoorrttaanntt ccoommpplleemmeenntt ttoo tthhee llaarrggee nnuummbbeerr ooff ssttuuddiieess ooff wwaarrmm HH22 iinn aaccttiivvee ggaallaaxxiieess tthhaatt
MMIIRRII  wwiillll  eennaabbllee..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::
CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SSuuppeerrmmaassssiivvee  BBllaacckk  HHoolleess  aanndd  AAGGNN

IIDD:: 0022117777
AA  mmiissssiinngg  ppiieeccee  ooff  tthhee  ppuuzzzzllee::  tthhee  wwaarrmm  mmoolleeccuullaarr  pphhaassee  ooff  AAGGNN--ddrriivveenn  oouuttflfloowwss  aatt  ccoossmmiicc  nnoooonn

VViinncceennzzoo MMaaiinniieerrii

EEuurrooppeeaann  SSoouutthheerrnn  OObbsseerrvvaattoorryy  --  GGeerrmmaannyy

AAnn eefffificciieenntt ccoouupplliinngg bbeettwweeeenn tthhee eenneerrggyy rreelleeaasseedd bbyy AAccttiivvee GGaallaaccttiicc NNuucclleeii ((AAGGNN)) aanndd tthhee iinntteerrsstteellllaarr mmeeddiiuumm ((IISSMM)) ooff tthheeiirr hhoosstt ggaallaaxxyy ccaann ggeenneerraattee kkppcc ssccaalleess
oouuttflfloowwss wwhhiicchh mmaayy rreegguullaattee tthhee rraattee aatt wwhhiicchh ssttaarrss ccaann ffoorrmm aanndd uullttiimmaatteellyy iinnflfluueennccee tthhee ggrroowwtthh ooff tthhee ggaallaaxxyy.. TThheessee AAGGNN--ddrriivveenn oouuttflfloowwss iinncclluuddee ggaass iinn vvaarriioouuss pphhaasseess
((iioonniizzeedd,, aattoommiicc,, mmoolleeccuullaarr)) bbuutt aatt zz>>11,, dduuee ttoo tthhee lliimmiittaattiioonnss ooff ccuurrrreenntt iinnssttrruummeennttaattiioonn,, wwee aarree ffoorrcceedd ttoo aaddoopptt aa ssiinnggllee--pphhaassee ((iioonniizzeedd)) vviieeww ooff tthhee oouuttflflooww
pphheennoommeennoonn  wwhhiicchh  mmaayy  lleeaadd  ttoo  wwrroonngg  eessttiimmaatteess  ooff  tthheeiirr  eexxtteenntt,,  mmaassss  aanndd  eenneerrggeettiiccss,,  tthheerreeffoorree  uullttiimmaatteellyy  mmiissiinntteerrpprreettiinngg  tthheeiirr  rreelleevvaannccee  ffoorr  ggaallaaxxyy  eevvoolluuttiioonn..  

TThhee aaiimm ooff tthhee pprrooppoosseedd JJWWSSTT//MMIIRRII oobbsseerrvvaattiioonnss iiss ttoo oovveerrccoommee tthhiiss lliimmiitt,, aanndd ttoo mmaapp tthhee mmiidd--iinnffrraarreedd rroo--vviibbrraattiioonnaall HH22 lliinneess ttoo ccoommpplleettee tthhee mmuullttii--pphhaassee
cchhaarraacctteerriizzaattiioonn ooff aallrreeaaddyy wweellll--ssttuuddiieedd AAGGNN aatt ccoossmmiicc nnoooonn.. TThhee tthhrreeee sseelleecctteedd AAGGNN hhaavvee tthhee bbeesstt aavvaaiillaabbllee cchhaarraacctteerriizzaattiioonn ooff tthhee iioonniizzeedd ccoommppoonneenntt ooff tthhee oouuttflflooww aatt
tthheessee rreeddsshhiiffttss,, ffrroomm ssuubb--ppcc ttoo kkppcc ssccaalleess.. WWiitthh tthhee MMIIRRII oobbsseerrvvaattiioonnss wwee wwiillll bbee aabbllee ttoo mmaapp tthhee wwaarrmm ccoommppoonneenntt ooff tthhee IISSMM ddoowwnn ttoo ~~22 kkppcc.. WWee wwiillll bbee aabbllee ttoo tteesstt
mmooddeell pprreeddiiccttiioonnss oonn tthhee eennhhaanncceemmeenntt ooff HH22 eemmiissssiioonn iinn tthhee pprreesseennccee ooff ccoooolliinngg ooff ggaass sshhoocckkeedd bbyy AAGGNN--ddrriivveenn oouuttflflooww.. UUllttiimmaatteellyy,, wwee wwiillll ddeerriivvee tthhee ttoottaall ((iioonniizzeedd
++mmoolleeccuullaarr))  mmaassss  oouuttflflooww  rraattee  aanndd  kkiinneettiicc  eenneerrggyy  ffoorr  tthheessee  oouuttflfloowwss  wwhhiicchh  wwiillll  pprroovviiddee  aa  kkeeyy  ccoonnssttrraaiinn  oonn  tthhee  ccuurrrreenntt  mmooddeellss  ooff  AAGGNN  ffeeeeddbbaacckk..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

MMaarriinnaa  BBiiaanncchhiinn  UUnniivveerrssiiddaaddee  FFeeddeerraall  ddee  SSaannttaa  MMaarriiaa,,  GGaabbrriieellaa  CCaalliissttrroo  RRiivveerraa  EEuurrooppeeaann  SSoouutthheerrnn  OObbsseerrvvaattoorryy  --  GGeerrmmaannyy,,  SStteeffaannoo  CCaarrnniiaannii  SSccuuoollaa  NNoorrmmaallee  SSuuppeerriioorree,,  PPiissaa,,  CCllaauuddiiaa  CCiiccoonnee
UUnniivveerrssiittyy  ooff  OOsslloo,,  CChhiiaarraa  CCiirrccoossttaa  UUnniivveerrssiittyy  CCoolllleeggee  LLoonnddoonn,,  AAlleessssaannddrraa  CCoonnttuurrssii  IInnssttiittuutt  ddee  RRaaddiiooaassttrroonnoommiiee  MMiilllliimmeettrriiqquuee,,  GGrreennoobbllee,,  TTiiaaggoo  CCoossttaa  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroopphhyyssiikk,,
CChhrriissttoopphheerr  MMaarrkk  HHaarrrriissoonn  NNeewwccaassttllee  UUnniivveerrssiittyy,,  DDaarrsshhaann  KKaakkkkaadd  UUnniivveerrssiittyy  ooff  OOxxffoorrdd,,  IIssaabbeellllaa  LLaammppeerrttii  UUnniivveerrssiittyy  CCoolllleeggee  LLoonnddoonn  ((UUCCLL)),,  MMiicchheellee  PPeerrnnaa  CCeennttrroo  ddee  AAssttrroobbiioollooggiiaa,,  ((CCAABB,,  CCSSIICC
IINNTTAA)),,  RRooggeemmaarr  RRiiffffeell  UUnniivveerrssiiddaaddee  FFeeddeerraall  ddee  SSaannttaa  MMaarriiaa,,  JJaann  SScchhoollttzz  CChhaallmmeerrss  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeecchhnnoollooggyy//OOnnssaallaa  SSppaaccee  OObbss..,,  JJoohhnn  SSiillvveerrmmaann  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTookkyyoo,,  GGiiuussttiinnaa  VViieettrrii  IINNAAFF  --
IIAASSFF  MMiillaannoo,,  SSaammuueell  WWaarrdd  EEuurrooppeeaann  SSoouutthheerrnn  OObbsseerrvvaattoorryy  --  GGeerrmmaannyy

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
IInntteerrggaallaaccttiicc  MMeeddiiuumm  aanndd  tthhee  CCiirrccuummggaallaaccttiicc
MMeeddiiuummIIDD:: 0022118800
SSttrruuccttuurree  ffoorrmmaattiioonn  aanndd  bbaarryyoonniicc  ccyycclliinngg  iinn  tthhee  eeddggee--oonn  ggaallaaxxyy  NNGGCC889911

IIllssee DDee  LLoooozzee

UUnniivveerrssiitteeiitt  GGeenntt

DDuuee ttoo tthheeiirr iinncclliinneedd oorriieennttaattiioonn,, llooccaall eeddggee--oonn ggaallaaxxiieess pprroovviiddee uunniiqquuee llaabboorraattoorriieess ttoo ssttuuddyy vveerrttiiccaall ddiisskk ssttrraattiifificcaattiioonn aanndd ttoo pprroobbee tthhee eexxtteenntt aanndd tthhee ccoommppoossiittiioonn ooff
tthhee cciirrccuummggaallaaccttiicc mmeeddiiuumm.. OOnnee ooff tthhee mmaajjoorr cchhaalllleennggeess tthhaatt ccuurrrreenntt ggaallaaxxyy eevvoolluuttiioonn mmooddeellss ffaaccee iinnvvoollvveess pprrooppeerrllyy cchhaarraacctteerriissiinngg tthhee eefffificciieennccyy ooff vvaarriioouuss ffeeeeddbbaacckk
mmeecchhaanniissmmss iinn rreegguullaattiinngg ggaallaaxxyy''ss vveerrttiiccaall ddiisskk ssccaalleehheeiigghhttss aanndd iinn ddrriivviinngg ffeeeeddbbaacckk--ddrriivveenn oouuttflfloowwss.. WWiitthh oouurr pprrooppoosseedd hhiigghh--sseennssiittiivviittyy JJWWSSTT oobbsseerrvvaattiioonnss ooff tthhee nneeaarrbbyy
eeddggee--oonn ggaallaaxxyy NNGGCC889911,, wwee aaiimm ttoo ((11..)) rreessoollvvee tthhee vveerrttiiccaall ggaallaaxxyy ddiisskk llaayyeerriinngg ooff ssttaarrss aanndd dduusstt,, aanndd sseeaarrcchh ffoorr hheeaavviillyy oobbsseerrvveedd ssttaarr cclluusstteerrss wwiitthh NNIIRRCCAAMM ((FF115500WW,,
FF227777WW));; ((22..)) pprroobbee tthhee ddiissttrriibbuuttiioonn aanndd aanniissoottrrooppyy ooff dduusstt ((MMIIRRII FF777700WW,, FF11000000WW,, FF11113300WW)) aanndd mmoolleeccuullaarr ggaass ((MMIIRRII MMRRSS IIFFUU)) iinn tthhee cciirrccuummggaallaaccttiicc mmeeddiiuumm,, aanndd lliinnkk
eexxttrraappllaannaarr cchhiimmnneeyyss ooff ggaass aanndd dduusstt ttoo tthhee hheeaavviillyy eemmbbeeddddeedd ssttaarr ffoorrmmaattiioonn aaccttiivviittyy iinn tthhee ddiisskk ttoo ccoonnssttrraaiinn tthhee eefffificciieennccyy ooff rraaddiiaattiivvee aanndd mmeecchhaanniiccaall ffeeeeddbbaacckk
mmeecchhaanniissmmss ddrriivviinngg ggaasseeoouuss oouuttflfloowwss;; ((33..)) ccoonnssttrraaiinn tthhee pphhoottoo--iioonniissaattiioonn ssoouurrcceess ((aanndd pprreessssuurree)) aanndd iittss vvaarriiaattiioonnss wwiitthh ssccaalleehheeiigghhtt iinn tthhee eexxtteennddeedd ddiiffffuussee iioonniisseedd ggaass
llaayyeerr aatt ttwwoo rraaddiiaall ppoossiittiioonnss RR==00kkppcc aanndd RR==1100kkppcc ((MMIIRRII MMRRSS IIFFUU)).. TTooggeetthheerr,, tthheessee JJWWSSTT ccoonnssttrraaiinnttss oonn tthhee vveerrttiiccaall sstteellllaarr ddiisskk ssttrruuccttuurree,, eexxttrraappllaannaarr ggaass aanndd dduusstt
ddiissttrriibbuuttiioonn,, aanndd tthhee ddiiffffuussee iioonniisseedd ggaass llaayyeerr wwiillll pprroovviiddee aa uunniiqquuee sseett ooff ccoonnssttrraaiinnttss ttoo tteesstt pprreessccrriippttiioonnss ooff vvaarriioouuss ffeeeeddbbaacckk mmeecchhaanniissmmss aanndd ""bbaatthhttuubb"" ggaass rreegguullaattiioonn
iinn hhiigghhllyy rreessoollvveedd ((~~11ppcc)) ssiimmuullaattiioonnss ooff ppaattcchheess ooff ggaallaaxxyy ddiisskkss.. TThheessee hhiigghh--rreessoolluuttiioonn ssiimmuullaattiioonnss wwiillll lleeaadd ttoo iimmpprroovveedd ssuubbggrriidd mmooddeellss ffoorr tthhee nneexxtt ggeenneerraattiioonn ooff llaarrggee--
ssccaallee  ccoossmmoollooggiiccaall  ssiimmuullaattiioonnss..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

MMoonniiccaa  RReellaannoo  UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  GGrraannaaddaa,,  MMaauudd  GGaallaammeettzz  CCoommmmiissssaarriiaatt  aa  ll''EEnneerrggiiee  AAttoommiiqquuee  ((CCEEAA)),,  DDaanniieell  DDaallee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  WWyyoommiinngg,,  KKaarrll  GGoorrddoonn  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,
RReebbeeccccaa  LLeevvyy  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaarryyllaanndd,,  CCoolllleeggee  PPaarrkk,,  AAllbbeerrttoo  BBoollaattttoo  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaarryyllaanndd,,  SSiimmoonn  GGlloovveerr  UUnniivveerrssiittaatt  HHeeiiddeellbbeerrgg,,  MMaarrtthhaa  BBooyyeerr  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  KKeennnneetthh
WWoooodd  UUnniivveerrssiittyy  ooff  SStt..  AAnnddrreewwss,,  BBeerrtt  VVaannddeennbbrroouucckkee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  SStt..  AAnnddrreewwss,,  JJeerreemmyy  CChhaasstteenneett  GGhheenntt  UUnniivveerrssiittyy,,  KKaarriinn  SSaannddssttrroomm  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaann  DDiieeggoo,,  LLaauurraa
ZZsscchhaaeecchhnneerr  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroonnoommiiee,,  HHeeiiddeellbbeerrgg,,  SStteeffaanniiee  WWaallcchh  UUnniivveerrssiittaatt  zzuu  KKoollnn,,  MMaaaarrtteenn  BBaaeess  UUnniivveerrssiitteeiitt  GGeenntt,,  SSiimmoonnee  BBiiaanncchhii  OOsssseerrvvaattoorriioo  AAssttrroofifissiiccoo  ddii  AArrcceettrrii,,  FFrreeddeerriicc
GGaalllliiaannoo  CCEEAA//DDSSMM//DDAAPPNNIIAA//SSeerrvviiccee  dd''AAssttrroopphhyyssiiqquuee,,  SSuuzzaannnnee  MMaaddddeenn  CCEEAA//DDSSMM//DDAAPPNNIIAA//SSeerrvviiccee  dd''AAssttrroopphhyyssiiqquuee,,  vviivviiaannaa  ccaassaassoollaa  IINNAAFF,,  IIssttiittuuttoo  ddii  FFiissiiccaa  SSppaazziiaallee  ee  FFiissiiccaa  CCoossmmiiccaa--
BBoollooggnnaa,,  AAnnnnaa  FFaayyee  MMccLLeeoodd  DDuurrhhaamm  UUnniivv..,,  JJDD  SSmmiitthh  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TToolleeddoo,,  EEmmmmaannuueell  XXiilloouurriiss  NNaattiioonnaall  OObbsseerrvvaattoorryy  ooff  AAtthheennss,,  RRoobbeerrtt  KKeennnniiccuutttt  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,  CChhrriissttoopphheerr  CCllaarrkk
SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  AAlleexxaannddeerr  MMoosseennkkoovv  SStt..  PPeetteerrssbbuurrgg  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy,,  FFaabbiiaann  WWaalltteerr  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroonnoommiiee,,  HHeeiiddeellbbeerrgg,,  RRaallff  KKlleesssseenn  ZZeennttrruumm  ffuurr  AAssttrroonnoommiiee
--  UUnniivveerrssiittaatt  HHeeiiddeellbbeerrgg,,  TToorrsstteenn  BBooeekkeerr  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee  --  EESSAA,,  MMaatttthheeww  SSmmiitthh  CCaarrddiiffff  UUnniivveerrssiittyy

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPooppuullaattiioonnss  aanndd  tthhee  IInntteerrsstteellllaarr  MMeeddiiuumm

IIDD:: 0022118833
IIlllluummiinnaattiinngg  tthhee  dduusstt  pprrooppeerrttiieess  iinn  tthhee  ddiiffffuussee  IISSMM  wwiitthh  JJWWSSTT

SSaasscchhaa ZZeeeeggeerrss

AAccaaddeemmiiaa  SSiinniiccaa,,  IInnssttiittuuttee  ooff  AAssttrroonnoommyy  aanndd  AAssttrroopphhyyssiiccss

DDuusstt iinn tthhee ddiiffffuussee iinntteerrsstteellllaarr mmeeddiiuumm ((DDIISSMM)) iiss aa mmaajjoorr ccoonnttrriibbuuttoorr ttoo tthhee eenneerrggyy bbaallaannccee aanndd cchheemmiissttrryy ooff iinntteerrsstteellllaarr ggaass aanndd dduusstt iinn ggaallaaxxiieess.. TThhee DDIISSMM iiss ffeedd bbyy
cchheemmiiccaallllyy ddiivveerrssee,, ppaarrttiiaallllyy ccrryyssttaalllliinnee ssttaarrdduusstt pprroodduucceedd bbyy eevvoollvveedd ssttaarrss aanndd ssuuppeerrnnoovvaaee,, bbuutt aammoorrpphhiizzeedd aanndd ddeessttrrooyyeedd bbyy iinntteerrsstteellllaarr sshhoocckkss aanndd rraaddiiaattiioonn aatt rraatteess
tthhaatt ssiiggnniifificcaannttllyy eexxcceeeedd pprroodduuccttiioonn.. WWee tthheerreeffoorree llaacckk aa ffuunnddaammeennttaall uunnddeerrssttaannddiinngg ooff tthhee dduusstt ccyyccllee iinn ggaallaaxxiieess aanndd iittss mmaaiinn eelleemmeennttaall bbuuiillddiinngg bblloocckkss:: CC,, OO,, SSii,, MMgg,, aanndd
FFee.. WWee pprrooppoossee ttoo uussee JJWWSSTT’’ss uunniiqquuee ccoommbbiinnaattiioonn ooff wwaavveelleennggtthh ccoovveerraaggee,, sseennssiittiivviittyy,, aanndd ssppeeccttrraall rreessoolluuttiioonn aatt nneeaarr-- aanndd mmiidd--iinnffrraarreedd wwaavveelleennggtthhss ttoo mmeeaassuurree tthhee
aabbuunnddaannccee aanndd ddeetteerrmmiinnee tthhee ccoommppoossiittiioonn ooff tthhee mmaajjoorr CC aanndd OO dduusstt rreesseerrvvooiirrss iinn tthhee MMiillkkyy WWaayy’’ss DDIISSMM.. WWee wwiillll ddeetteecctt tthhee aabbssoorrppttiioonn fifinnggeerrpprriinntt ooff DDIISSMM dduusstt aalloonngg
ccaarreeffuullllyy sseelleecctteedd ssiigghhttlliinneess ttoowwaarrdd wweellll--cchhaarraacctteerriizzeedd bbaacckkggrroouunndd OOBB ssttaarrss wwhhiicchh llaacckk ssttrroonngg iiccee ffeeaattuurreess iinnddiiccaattiivvee ooff ddeennssee mmoolleeccuullaarr cclloouudd eennvviirroonnmmeennttss.. TThhiiss wwiillll
aallllooww uuss ttoo aannsswweerr sseevveerraall lloonngg--ssttaannddiinngg qquueessttiioonnss iinn tthhee ccyyccllee ooff dduusstt iinn ggaallaaxxiieess,, nnaammeellyy:: wwhhaatt iiss tthhee ccoommppoossiittiioonn aanndd llaattttiiccee ssttrruuccttuurree ooff DDIISSMM ssiilliiccaatteess?? wwhhaatt iiss tthhee
nnaattuurree ooff iinntteerrsstteellllaarr ccaarrbboonn dduusstt?? aanndd wwhhaatt iiss tthhee llooccaattiioonn ooff tthhee mmiissssiinngg ooxxyyggeenn iinn tthhee DDIISSMM?? AAddddrreessssiinngg tthheessee qquueessttiioonnss iiss ooff ffuunnddaammeennttaall iimmppoorrttaannccee,, bbeeccaauussee tthhee
DDIISSMM  iiss  tthhee  ssttaarrttiinngg  ppooiinntt  ffoorr  ssttaarr  aanndd  ppllaanneett  ffoorrmmaattiioonn,,  sseettttiinngg  tthhee  iinniittiiaall  ccoonnddiittiioonnss  ffoorr  mmaatteerriiaall  tthhaatt  ffeeeeddss  iinnttoo  mmoolleeccuullaarr  cclloouuddss..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

KKaarrll  GGoorrddoonn  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  MMaarrjjoorriiee  DDeecclleeiirr  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  YYvvoonnnnee  PPeennddlleettoonn  NNAASSAA  AAmmeess  RReesseeaarrcchh  CCeenntteerr,,  AAlleexxaannddeerr  TTiieelleennss  UUnniivveerrssiittyy  ooff
MMaarryyllaanndd,,  FFrraanncciissccaa  KKeemmppeerr  EEuurrooppeeaann  SSoouutthheerrnn  OObbsseerrvvaattoorryy  --  GGeerrmmaannyy,,  RReennss  WWaatteerrss  SSppaaccee  RReesseeaarrcchh  OOrrggaanniizzaattiioonn  NNeetthheerrllaannddss,,  JJeeaann  CChhiiaarr  DDiiaabblloo  VVaalllleeyy  CCoolllleeggee,,  AAlleexxeeyy  PPoottaappoovv  MMaaxx
PPllaanncckk  IInnssttiittuuttee  ffoorr  AAssttrroonnoommyy,,  GGiiuulliiaa  PPeerroottttii  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCooppeennhhaaggeenn,,  NNiieellss  BBoohhrr  IInnssttiittuuttee,,  PPeetteerr  SScciicclluunnaa  AAccaaddeemmiiaa  SSiinniiccaa,,  IInnssttiittuuttee  ooff  AAssttrroonnoommyy  aanndd  AAssttrroopphhyyssiiccss,,  EElleeoonnoorraa  ZZaarrii  MMaaxx--
PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroonnoommiiee,,  HHeeiiddeellbbeerrgg,,  AAiiggeenn  LLii  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMiissssoouurrii  --  CCoolluummbbiiaa,,  JJooeell  GGrreeeenn  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  EElliissaa  CCoossttaannttiinnii  SSppaaccee  RReesseeaarrcchh  OOrrggaanniizzaattiioonn
NNeetthheerrllaannddss,,  TThhoommaass  HHeennnniinngg  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroonnoommiiee,,  HHeeiiddeellbbeerrgg,,  TThhaavviisshhaa  DDhhaarrmmaawwaarrddeennaa  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroonnoommiiee,,  HHeeiiddeellbbeerrgg,,  KKaarrll  MMiisssseelltt  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,
MMeelliissssaa  MMccCClluurree  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMiicchhiiggaann,,  JJeerrooeenn  BBoouuwwmmaann  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroonnoommiiee,,  HHeeiiddeellbbeerrgg,,  KKllaauuss  PPoonnttooppppiiddaann  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess

IIDD:: 0022118866
NNIIRRSSppeecc  IIFFUU  ssppeeccttrroossccooppyy  ooff  tthhee  hhiigghh--ddeennssiittyy  ssttaarrbbuurrsstt  iinn  uullttrraa--lluummiinnoouuss  iinnffrraarreedd  ggaallaaxxiieess

SShhuunnssuukkee BBaabbaa

NNaattiioonnaall  AAssttrroonnoommiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy  ooff  JJaappaann  ((NNAAOOJJ))

TThhee aaiimm ooff tthhiiss pprrooppoossaall iiss ttoo iinnvveessttiiggaattee aa rreecceennttllyy ssuuggggeesstteedd hhyyppootthheessiiss ooff hhiigghh--ddeennssiittyy ssttaarrbbuurrsstt iinn UULLIIRRGGss.. TThhiiss hhyyppootthheessiiss sstteemmss ffrroomm ssyysstteemmaattiicc oobbsseerrvvaattiioonnss ooff BBrr--
aallpphhaa ((44..0055 mmiiccrroonnss)) aanndd BBrr--bbeettaa ((22..6633 mmiiccoonn)) lliinneess iinn UULLIIRRGGss ccoonndduucctteedd bbyy tthhee ssppaaccee iinnffrraarreedd tteelleessccooppee AAKKAARRII.. TThhee oobbsseerrvveedd BBrr--bbeettaa//BBrr--aallpphhaa flfluuxx rraattiioo eexxcceeeeddss tthhee
uuppppeerr lliimmiitt ooff tthhee wweellll--kknnoowwnn CCaassee BB aanndd ccoorrrreessppoonnddss ttoo aappppaarreennttllyy nneeggaattiivvee eexxttiinnccttiioonn.. TThhiiss ssuuggggeessttss tthhaatt CCaassee BB nnoo lloonnggeerr hhoollddss iinn tthhee ssttaarr--ffoorrmmiinngg rreeggiioonnss ooff UULLIIRRGGss
aanndd tthhaatt dduuee ttoo aann eexxttrreemmee nnuummbbeerr ddeennssiittyy aass hhiigghh aass 1100^̂88 ccmm^̂--33,, tthhee BBrr--aallpphhaa lliinnee iiss ooppttiiccaallllyy tthhiicckk aanndd ssaattuurraatteedd.. TToo tteesstt tthhiiss hhyyppootthheessiiss,, NNIIRRSSppeecc IIFFUU oobbsseerrvvaattiioonnss
aarree pprrooppoosseedd ttoo ffoollllooww uupp tthhee fifivvee UULLIIRRGGss tthhaatt sshhoowweedd aannoommaalloouuss BBrr--bbeettaa//BBrr--aallpphhaa rraattiiooss.. BByy eexxaammiinniinngg tthhee ssppaattiiaall ddiissttrriibbuuttiioonn ooff BBrr--bbeettaa//BBrr--aallpphhaa tthhee ssiittee ooff tthhee hhaarrsshh
ssttaarr--ffoorrmmaattiioonn ccaann bbee iinnvveessttiiggaatteedd.. TThhiiss BBrr--bbeettaa//BBrr--aallpphhaa aannoommaallyy iiss nnoott oonnllyy aa ccrriittiiccllaa iissssuuee ttoo uunnddeerrssttaanndd tthhee ssttaarr--ffoorrmmaattiioonn iinn UULLIIRRGGss bbuutt aallssoo aa cchhaalllleennggee ttoo tthhee
ffuunnddaammeennttaall mmeetthhoodd iinn aassttrroonnoommyy tthhaatt mmeeaassuurreess tthhee ssttaarr ffoorrmmaattiioonn rraattee aanndd dduusstt eexxttiinnccttiioonn ffrroomm rreeccoommbbiinnaattiioonn lliinneess.. TThheessee BBrr--aallpphhaa aanndd BBrr--bbeettaa lliinneess ccaannnnoott bbee
oobbsseerrvveedd  ffrroomm  tthhee  ggrroouunndd,,  aanndd  tthhee  nneeww  cchhaannnneell  pprroovviiddeedd  bbyy  JJWWSSTT  wwiillll  mmaakkee  tthhiiss  sscciieennccee  ppoossssiibbllee  ffoorr  tthhee  fifirrsstt  ttiimmee..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

KKoosseeii  MMaattssuummoottoo  IISSAASS,,  JJaappaann  AAeerroossppaaccee  EExxpplloorraattiioonn  AAggeennccyy,,  TTaakkaaoo  NNaakkaaggaawwaa  IInnssttiittuuttee  ooff  SSppaaccee  &&  AAssttrroonnaauuttiiccaall  SScciieennccee,,  NNaaookkii  IIssoobbee  IISSAASS,,  JJaappaann  AAeerroossppaaccee  EExxpplloorraattiioonn  AAggeennccyy,,  SShhuussuukkee
OOnniisshhii  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTookkyyoo,,  GGrraadduuaattee  SScchhooooll  ooff  SScciieennccee

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess

IIDD:: 0022119988
QQuuiieesscceenntt  oorr  dduussttyy??  UUnnvveeiilliinngg  tthhee  nnaattuurree  ooff  eexxttrreemmeellyy  rreedd  ggaallaaxxiieess  aatt  zz>>33

LLaaiiaa BBaarrrruuffeett

UUnniivveerrssiittyy  ooff  GGeenneevvaa--DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  AAssttrroonnoommyy

QQuuaannttiiffyyiinngg tthhee nnaattuurree aanndd pprreevvaalleennccee ooff tthhee rreecceennttllyy--ddiissccoovveerreedd eexxttrreemmeellyy--rreedd ggaallaaxxiieess ffoouunndd iinn SSppiittzzeerr IIRRAACC ddaattaa,, bbuutt nnoott sseeeenn bbyy HHuubbbbllee,, iiss oonnee ooff tthhee mmoosstt eexxcciittiinngg
hhiigghh--rreeddsshhiifftt ooppppoorrttuunniittiieess ffoorr JJWWSSTT''ss iinnffrraarreedd ccaappaabbiilliittiieess.. TThheessee ggaallaaxxiieess aarree ssuussppeecctteedd ooff bbeeiinngg eeiitthheerr dduussttyy ssttaarr--ffoorrmmiinngg ggaallaaxxiieess aatt zz~~33--66,, oorr,, mmoosstt iinnttrriigguuiinnggllyy,,
qquuiieesscceenntt eevvoollvveedd ggaallaaxxiieess aatt zz~~44--55.. TThheessee ""HH--ddrrooppoouuttss"",, ssoo--nnaammeedd ffrroomm tthheeiirr nnoonn--ddeetteeccttiioonn bbyy HHuubbbbllee''ss WWFFCC33//IIRR ccaammeerraa,, rreemmaaiinn aann eenniiggmmaa.. TThhee lliimmiitteedd ssppeeccttrraall
ccoovveerraaggee ooff tthhee ccuurrrreenntt pphhoottoommeettrriicc ddaattaa hhaass pprreecclluuddeedd aannyy rreelliiaabbllee aasssseessssmmeenntt ooff tthheeiirr rreeddsshhiiffttss.. AAnndd ssppeeccttrroossccooppiicc ccoonnfifirrmmaattiioonn hhaass bbeeeenn qquuiittee iimmpprraaccttiiccaall.. AALLMMAA
ddaattaa hhaass pprroovviiddeedd ffuurrtthheerr ccoonnfifirrmmaattiioonn,, bbuutt wwiitthhoouutt eessttaabblliisshhiinngg rreeddsshhiiffttss.. HH--ddrrooppoouuttss ppoossee ssiiggnniifificcaanntt cchhaalllleennggeess ttoo ggaallaaxxyy ggrroowwtthh mmooddeellss ((iiff eevvoollvveedd)),, oorr ttoo oouurr
eessttiimmaatteess ooff tthhee hhiissttoorryy ooff ggaallaaxxyy bbuuiilldd--uupp ((iiff dduussttyy ssttaarr--ffoorrmmiinngg)).. OOuurr JJWWSSTT ""HH--ddrroopp"" ppiilloott pprrooggrraamm uusseess NNIIRRSSppeecc//pprriissmm ssppeeccttrroossccooppyy aatt RR==110000 ttoo rreevveeaall tthhee ttrruuee
nnaattuurree ooff tthheessee eexxttrreemmeellyy rreedd ggaallaaxxiieess.. WWee hhaavvee iiddeennttiififieedd ttwwoo rreellaattiivveellyy bbrriigghhtt,, ppllaauussiibbllee zz~~44--55 qquuiieesscceenntt ggaallaaxxiieess ffrroomm tthhee ddeeeeppeesstt IIRRAACC iimmaaggiinngg ddaattaa ooff tthhee GGOOOODDSS--SS
fifieelldd,, pplluuss aa llaarrggeerr ssaammppllee ooff HH--bbaanndd uunnddeetteecctteedd ssoouurrcceess iinn tthhaatt ssaammee fifieelldd.. OOuurr pprriimmaarryy ggooaallss aarree ttoo:: ((11)) oobbttaaiinn tthhee fifirrsstt ssppeeccttrroossccooppiicc rreeddsshhiifftt mmeeaassuurreemmeenntt ffoorr tthhiiss
eenniiggmmaattiicc ppooppuullaattiioonn;; ((22)) ddiissttiinngguuiisshh qquuiieesscceenntt ffrroomm dduussttyy ssttaarr--ffoorrmmiinngg ssoouurrcceess;; ((33)) ccoonnssttrraaiinn tthheeiirr pphhyyssiiccaall pprrooppeerrttiieess iinncclluuddiinngg ggaass--pphhaassee mmeettaalllliicciittiieess;; ((44)) pprroovviiddee nneeww
mmeeaassuurreemmeennttss ffoorr tthhee ccoonnttrriibbuuttiioonn ooff oobbssccuurreedd ssoouurrcceess ttoo tthhee ccoossmmiicc SSttaarr FFoorrmmaattiioonn RRaattee DDeennssiittyy aatt zz~~33--66;; aanndd ((55)) ppoossssiibbllyy ccoonnfifirrmm tthhee fifirrsstt qquuiieesscceenntt ggaallaaxxiieess aatt zz~~44
--55..  OOnnllyy  JJWWSSTT//NNIIRRSSppeecc  ccaann  aacchhiieevvee  tthheessee  ggooaallss..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

PPaassccaall  OOeesscchh  UUnniivveerrssiittyy  ooff  GGeenneevvaa--DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  AAssttrroonnoommyy,,  IIvvoo  LLaabbbbee  SSwwiinnbbuurrnnee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  MMaauurroo  SStteeffaannoonn  UUnniivveerrssiitteeiitt  LLeeiiddeenn,,  GGaarrtthh  IIlllliinnggwwoorrtthh  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --
SSaannttaa  CCrruuzz,,  YYoosshhiinnoobbuu  FFuuddaammoottoo  WWaasseeddaa  UUnniivveerrssiittyy,,  DDaanniieell  MMaaggeeee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  CCrruuzz,,  PPiieetteerr  vvaann  DDookkkkuumm  YYaallee  UUnniivveerrssiittyy

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss  aanndd  SStteellllaarr  TTyyppeess

IIDD:: 0022220044
CCoonnfifirrmmiinngg  tthhee  mmoosstt  mmaassssiivvee  nneeuuttrroonn  ssttaarr  wwiitthh  oobbsseerrvvaattiioonnss  ooff  iittss  ccoommppaanniioonn

PPaauulloo FFrreeiirree

MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  RRaaddiiooaassttrroonnoommiiee

TThhee mmaaiinn oobbjjeeccttiivvee ooff tthhiiss pprrooppoossaall iiss ttoo oobbsseerrvvee tthhee cceenntteerr ooff tthhee gglloobbuullaarr cclluusstteerr NNGGCC66444400,, wwiitthh tthhee aaiimm ooff ddeetteeccttiinngg tthhee ccoommppaanniioonn ttoo tthhee PPSSRR JJ11774488--22002211BB bbiinnaarryy
ppuullssaarr.. TThhiiss ppuullssaarr iiss ssuussppeecctteedd ooff hhaavviinngg aa mmaassss ooff aabboouutt 22..55 ssoollaarr mmaasssseess,, bbuutt tthhiiss vvaalluuee ccaann oonnllyy bbee ccoonnfifirrmmeedd iiff wwee ccaann eessttiimmaattee tthhee mmaassss ooff tthhee ccoommppaanniioonn ssttaarr..
DDeetteeccttiinngg aa llooww--mmaassss ccoommppaanniioonn wwoouulldd ccoonnfifirrmm tthhee llaarrggee ppuullssaarr mmaassss,, eessttaabblliisshhiinngg tthhaatt nneeuuttrroonn ssttaarrss ccaann bbee ssttaabbllee aatt tthheessee hhiigghh mmaasssseess.. TThhiiss wwoouulldd hhaavvee ffuunnddaammeennttaall
ccoonnsseeqquueenncceess ffoorr tthhee ssttuuddyy ooff tthhee eeqquuaattiioonn ooff ssttaattee ooff ccoolldd,, ddeennssee nneeuuttrroonn mmaatttteerr aanndd ffoorr nnuucclleeaarr pphhyyssiiccss.. TThhiiss wwoouulldd aallssoo hhaavvee bbrrooaadd iimmppaacctt oonn aassttrroopphhyyssiiccss,,
iinnddiiccaattiinngg,, ffoorr iinnssttaannccee,, tthhaatt aa ssiiggnniifificcaanntt ffrraaccttiioonn ooff NNSS--NNSS mmeerrggeerrss lleeaavvee bbeehhiinndd ssttaabbllee nneeuuttrroonn ssttaarrss,, wwhhiicchh mmiigghhtt bbee ddeetteeccttaabbllee iinn ffuuttuurree EEMM oobbsseerrvvaattiioonnss.. IItt wwoouulldd aallssoo
sshheedd lliigghhtt oonn tthhee nnaattuurree ooff tthhee hhiigghhllyy aassyymmmmeettrriicc GGWW119900881144 LLIIGGOO//VViirrggoo mmeerrggeerr eevveenntt,, wwhheerree aa 2233 ssoollaarr--mmaassss bbllaacckk hhoollee mmeerrggeedd wwiitthh aa lliigghhtteerr 22..66 ssoollaarr--mmaassss oobbjjeecctt
tthhaatt  iiss  ccuurrrreennttllyy  iinn  tthhee  mmaassss  ggaapp  bbeettwweeeenn  tthhee  lliigghhtteesstt  bbllaacckk  hhoolleess  aanndd  tthhee  mmoosstt  mmaassssiivvee  nneeuuttrroonn  ssttaarrss..
TThhee pprrooppoosseedd oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll vveerryy lliikkeellyy ddeetteecctt tthhee ccoouunntteerrppaarrtt aassssuummiinngg iitt iiss aa llooww--mmaassss mmaaiinn sseeqquueennccee ssttaarr oorr wwhhiittee ddwwaarrff;; tthhiiss wwoouulldd aallllooww aann eessttiimmaattee ooff tthhee mmaassss
ooff tthhee ccoommppaanniioonn aanndd tthhee mmaassss ooff tthhee ppuullssaarr.. AA nnoonn--ddeetteeccttiioonn wwoouulldd iinnddiiccaattee tthhaatt tthhee ccoommppaanniioonn iiss aa ccoommppaacctt oobbjjeecctt,, iinn wwhhiicchh ccaassee wwee wwoouulldd bbee uunnaabbllee ttoo ccoonnssttrraaiinn
tthhee  ccoommppoonneenntt  mmaasssseess..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

RRoossiiee  CChheenn  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  RRaaddiiooaassttrroonnoommiiee,,  CCrriissttiinnaa  PPaallllaannccaa  UUnniivveerrssiittaa  ddii  BBoollooggnnaa,,  SSccootttt  RRaannssoomm  AAssssoocciiaatteedd  UUnniivveerrssiittiieess,,  IInncc..,,  MMaarriioo  CCaaddeellaannoo  UUnniivveerrssiittaa  ddii  BBoollooggnnaa,,  CCrraaiigg  HHeeiinnkkee
UUnniivveerrssiittyy  ooff  AAllbbeerrttaa,,  BBeenn  SSttaappppeerrss  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaanncchheesstteerr,,  VViivveekk  VVeennkkaattrraammaann  KKrriisshhnnaann  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  RRaaddiiooaassttrroonnoommiiee,,  LLaaiillaa  VVlleeeesscchhoowweerr  CCaallaass  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaanncchheesstteerr

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss  aanndd  SStteellllaarr  TTyyppeess

IIDD:: 0022220099
PPrreeppaarriinngg  ffoorr  ppllaanneettss::  tthhee  iimmppaacctt  ooff  tthhee  eexxttrraaoorrddiinnaarryy  oouuttbbuurrsstt  ooff  EEXX  LLuupp  oonn  iittss  cciirrccuummsstteellllaarr  ddiisskk

PPeetteerr AAbbrraahhaamm

KKoonnkkoollyy  OObbsseerrvvaattoorryy

TThhee eexxttrraaoorrddiinnaarryy oouuttbbuurrsstt ooff tthhee yyoouunngg eerruuppttiivvee ssttaarr EEXX LLuupp iinn 22000088 ooffffeerrss ccuurrrreennttllyy tthhee bbeesstt aanndd oonnllyy ooppppoorrttuunniittyy ttoo ssttuuddyy qquuaannttiittaattiivveellyy tthhee eeffffeecctt ooff aa pprree--mmaaiinn
sseeqquueennccee oouuttbbuurrsstt oonn tthhee cciirrccuummsstteellllaarr ddiisskk.. MMiidd--iinnffrraarreedd ssppeeccttrroossccooppiicc oobbsseerrvvaattiioonnss dduurriinngg tthhee bbuurrsstt rreevveeaalleedd tthhee ffoorrmmaattiioonn ooff ccrryyssttaalllliinnee ssiilliiccaatteess,, aass wweellll aass ddrraassttiicc
cchheemmiiccaall cchhaannggeess iinn tthhee aabbuunnddaanncceess ooff ggaass--pphhaassee OOHH,, HH22OO,, aanndd oorrggaanniicc mmoolleeccuulleess.. OObbsseerrvvaattiioonnss ssuuggggeesstt,, aanndd ssiimmuullaattiioonnss mmaakkee pprreeddiiccttiioonnss ffoorr tthhee oouuttwwaarrdd ttrraannssppoorrtt ooff
tthhee ffrreesshh ccrryyssttaallss aanndd ffoorr tthhee ttiimmeessccaalleess aanndd iinntteennssiittyy ooff mmoolleeccuullaarr cchhaannggeess.. HHeerree wwee pprrooppoossee ttoo uussee JJWWSSTT//MMIIRRII iinn mmeeddiiuumm rreessoolluuttiioonn ssppeeccttrroossccooppyy mmooddee ttoo rree--ddiissccoovveerr
tthhee lloosstt ccrryyssttaalllliinnee ggrraaiinnss 1155 yyeeaarrss aafftteerr tthhee oouuttbbuurrsstt.. WWee wwiillll mmeeaassuurree tthheeiirr mmaassss,, ppiinnppooiinntt tthhee oouuttwwaarrdd ttrraannssppoorrtt ttrraajjeeccttoorryy,, aanndd lleeaarrnn iiff tthhee ccrryyssttaallss ccoouulldd hhaavvee rreeaacchheedd
tthhee ccoommeett--ffoorrmmiinngg zzoonnee bbeehhiinndd tthhee ssnnoowwlliinnee,, ssoollvviinngg tthhee mmyysstteerryy ooff tthhee mmeeaassuurreedd hhiigghh ccrryyssttaalllliinniittyy iinn ssoollaarr--ssyysstteemm ccoommeettss.. TThhee ssppeeccttrraa wwiillll aallssoo pprroovviiddee uunniiqquuee
iinnffoorrmmaattiioonn oonn tthhee ttiimmee--ddeeppeennddeenntt oouuttbbuurrsstt--iinndduucceedd cchheemmiissttrryy,, aanndd eennaabblleess uuss ttoo ddeecciiddee wwhheetthheerr mmoolleeccuullaarr rreeffoorrmmaattiioonn lleeaaddss ttoo lloonngg--tteerrmm ccuummuullaattiivvee cchhaannggeess iinn tthhee
cchheemmiiccaall ccoonntteenntt ooff tthhee iinnnneerr ddiisskk.. EEXX LLuupp iiss tthhee oonnllyy ttaarrggeett ttoo aannsswweerr tthheessee qquueessttiioonnss,, bbeeccaauussee pprreecciissee oobbsseerrvvaattiioonnss eexxiisstt ffoorr pprree--bbuurrsstt,, bbuurrsstt,, aanndd -- wwiitthh JJWWSSTT -- tthhee
ppoosstt--oouuttbbuurrsstt pphhaasseess.. TThhee pprroojjeecctt wwiillll cclloossee tthhee iinnvveessttiiggaattiioonn ooff tthhee 22000088 oouuttbbuurrsstt,, aanndd pprroovviiddeess aa qquuaannttiittaattiivvee aasssseessssmmeenntt ooff tthhee eeffffeeccttss ooff ssiimmiillaarr oouuttbbuurrssttss,, wwhhiicchh
tthhee  pprroottoo--SSuunn  aallssoo  ccoouulldd  hhaavvee  eexxppeerriieenncceedd,,  oonn  tthhee  cchheemmiiccaall  aanndd  mmiinneerraallooggiiccaall  iinnvveennttoorryy  ooff  tthhee  iinnnneerr  ddiisskk  wwhheerree  tteerrrreessttrriiaall  ppllaanneettss  aanndd  ccoommeettss  ffoorrmm..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

AAnnddrreeaa  BBaannzzaattttii  TTeexxaass  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy,,  JJooeell  GGrreeeenn  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  AAggnneess  KKoossppaall  KKoonnkkoollyy  OObbsseerrvvaattoorryy,,  CChhrriissttiiaann  RRaabb  MMaaxx  PPllaanncckk  IInnssttiittuuttee  ffoorr  EExxttrraatteerrrreessttrriiaall  PPhhyyssiiccss,,
LLeeii  CChheenn  KKoonnkkoollyy  OObbsseerrvvaattoorryy,,  JJeerrooeenn  BBoouuwwmmaann  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroonnoommiiee,,  HHeeiiddeellbbeerrgg

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SSoollaarr  SSyysstteemm  AAssttrroonnoommyy

IIDD:: 0022221111
AA  ppuurree  ppaarraalllleell  ssuurrvveeyy  ooff  wwaatteerr  iinn  tthhee  aasstteerrooiidd  bbeelltt

DDaavviidd TTrriilllliinngg

NNoorrtthheerrnn  AArriizzoonnaa  UUnniivveerrssiittyy

AAsstteerrooiiddss aacctt aass ddyynnaammiiccaall aanndd cchheemmiiccaall ttrraacceerrss ooff tthhee ffoorrmmaattiioonn aanndd eevvoolluuttiioonn ooff oouurr SSoollaarr SSyysstteemm.. TThhee hhiissttoorryy ooff wwaatteerr iinn tthhee SSoollaarr SSyysstteemm iiss ffuunnddaammeennttaall,, bbootthh
ccoossmmoocchheemmiiccaallllyy aanndd aassttrroobbiioollooggiiccaallllyy,, aanndd oobbsseerrvviinngg wwaatteerr oonn aasstteerrooiiddss hheellppss ccoonnssttrraaiinn tthhee ssttoorryy ooff oouurr ppllaanneettaarryy ssyysstteemm aanndd ooff lliiffee oonn EEaarrtthh.. HHoowweevveerr,, uunnttiill nnooww,, tthhiiss
hhaass bbeeeenn aa vveerryy cchhaalllleennggiinngg eennddeeaavvoorr.. TThhee mmoosstt pprroommiinneenntt hhyyddrraattiioonn ffeeaattuurree pprreesseenntt oonn aasstteerrooiiddss iiss ffoouunndd nneeaarr 33 mmiiccrroonnss.. TThhiiss wwaavveelleennggtthh rreeggiioonn iiss ddiifffificcuulltt ttoo oobbsseerrvvee
ffrroomm EEaarrtthh bbeeccaauussee wwaatteerr iinn tthhee EEaarrtthh''ss aattmmoosspphheerree mmaakkeess tthhaatt ssppeeccttrraall rreeggiioonn nneeaarrllyy ooppaaqquuee.. WWee pprrooppoossee hheerree ttoo ccaarrrryy oouutt aa ppuurree ppaarraalllleell ssuurrvveeyy ttoo mmeeaassuurree tthhee
ffrraaccttiioonn ooff mmaaiinn bbeelltt aasstteerrooiiddss tthhaatt aarree wwaatteerr--bbeeaarriinngg.. WWee wwiillll oobbsseerrvvee aarroouunndd 110000 aasstteerrooiiddss wwiitthh ssiizzeess aass ssmmaallll aass 110000 mmeetteerrss.. WWee wwiillll mmeeaassuurree tthhee ffrraaccttiioonn ooff aasstteerrooiiddss
wwiitthh hhyyddrraattiioonn ffeeaattuurreess llaarrggeerr tthhaann aarroouunndd 1100%%,, aanndd ddeerriivvee tthhee aammoouunntt ooff wwaatteerr pprreesseenntt iinn tthhee aasstteerrooiidd bbeelltt.. AA ppuurree ppaarraalllleell pprroojjeecctt wwiitthh JJWWSSTT iiss tthhee oonnllyy wwaayy ttoo ccaarrrryy
oouutt tthhiiss eexxppeerriimmeenntt,, wwiitthh iittss iimmpplliiccaattiioonnss ffoorr tthhee ffoorrmmaattiioonn aanndd eevvoolluuttiioonn ooff oouurr SSoollaarr SSyysstteemm aanndd lliiffee oonn EEaarrtthh.. OOuurr eexxppeecctteedd sseennssiittiivviittyy iiss wweellll mmaattcchheedd ttoo LLSSSSTT,, ssoo aallll
oobbjjeeccttss  tthhaatt  wwee  oobbsseerrvvee  wwiillll,,  iinn  aa  ffeeww  yyeeaarrss,,  aallssoo  hhaavvee  kknnoowwnn  oorrbbiittss,,  ccoolloorrss,,  ttaaxxaa,,  aanndd  lliigghhttccuurrvveess..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

CCrriissttiinnaa  TThhoommaass  NNoorrtthheerrnn  AArriizzoonnaa  UUnniivveerrssiittyy,,  AAnnddrreeww  RRiivvkkiinn  TThhee  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy  AApppplliieedd  PPhhyyssiiccss  LLaabboorraattoorryy,,  JJoohhnn  SSttaannssbbeerrrryy  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  MMiicchhaaeell  MMiiggoo
MMuueelllleerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  GGrroonniinnggeenn,,  BBrryyaann  HHoolllleerr  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess

IIDD:: 0022221199
SShhiinniinngg  lliigghhtt  oonn  tthhee  CCOO--ddaarrkk  HH22  ggaass  iinn  tthhee  hheeaarrtt  ooff  MM8833

SSvveeaa HHeerrnnaannddeezz

SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee  --  EESSAA

MMoolleeccuullaarr ggaass iiss aa ccrriittiiccaall iinnggrreeddiieenntt iinn tthhee rreecciippee ooff ssttaarr ffoorrmmaattiioonn ((SSFF)) iinn ggaallaaxxiieess.. IInn oorrddeerr ttoo ffuullllyy uunnddeerrssttaanndd tthhee pprroocceesssseess tthhaatt ggoovveerrnn SSFF,, iitt iiss eesssseennttiiaall ttoo
aaccccuurraatteellyy mmeeaassuurree,, mmaapp aanndd cchhaarraacctteerriizzee tthhee ddiissttrriibbuuttiioonn ooff HH22 iinn ssttaarr--ffoorrmmiinngg eennvviirroonnmmeennttss.. SSiinnccee HH22 iiss aa wweeaakk rroottaattiioonnaall eemmiitttteerr,, tthhee mmoolleeccuullaarr ggaass ccoonntteenntt iinn
ggaallaaxxiieess iiss ttyyppiiccaallllyy iinnffeerrrreedd uussiinngg iinnddiirreecctt ttrraacceerrss.. TThhee CCOO ((11--00)) ttrraannssiittiioonn hhaass bbeeeenn wwiiddeellyy uusseedd aass HH22 ttrraacceerr ffoorr ddeeccaaddeess.. HHoowweevveerr,, CCOO pprroovviiddeess aa ppaarrttiiaall cceennssuuss ooff tthhee
ttoottaall HH22 mmaassss,, ppaarrttiiccuullaarrllyy iinn rreeggiioonnss wwiitthh llaarrggee qquuaannttiittiieess ooff CCOO--ddaarrkk ggaass.. RReecceenntt eevviiddeennccee ffrroomm aann FFUUVV ssppeeccttrroossccooppiicc ssttuuddyy ssuuggggeessttss tthhaatt SS++ mmiigghhtt bbee ttrraacciinngg llaarrggee
aammoouunnttss ooff CCOO--ddaarrkk ggaass iinn tthhee ccoorree ooff MM8833.. HHeerree wwee pprrooppoossee ttoo eexxppllooiitt tthhee uunnpprreecceeddeenntteedd ccaappaabbiilliittiieess ooff JJWWSSTT iinn tthhee MMIIRR,, uussiinngg tthhee MMIIRRII//MMRRSS,, ttoo ppeerrffoorrmm aa ssppaattiiaallllyy--
rreessoollvveedd ssttuuddyy ooff tthhee wwaarrmm HH22 ggaass iinn tthhee hheeaarrtt ooff tthhiiss ffaaccee--oonn ssppiirraall ggaallaaxxyy.. OOuurr mmoottiivvaattiioonn iiss ttoo ddiirreeccttllyy ddeetteecctt tthhee wwaarrmm HH22 iinn tthhee ccoorree ooff MM8833,, aanndd iinnffeerr tthhee ttoottaall HH22
mmaassss bbyy ccoommbbiinniinngg tthhee ssppaattiiaallllyy--rreessoollvveedd ddaattaa wwiitthh aa nneeww ccoonnttiinnuuoouuss--tteemmppeerraattuurree mmooddeell uussiinngg tthhee HH22 rroottaattiioonnaall eemmiissssiioonn.. UUllttiimmaatteellyy,, wwee wwiillll bbee aabbllee ttoo tteesstt iiff SS++ ddooeess
iinnddeeeedd ttrraaccee CCOO--ddaarrkk ggaass iinn ssuucchh eennvviirroonnmmeennttss wwiitthh iinntteennssee SSFF.. TToo uunnddeerrssttaanndd tthhee ffuueelliinngg SSFF hhiissttoorryy tthhrroouugghh ccoossmmiicc ttiimmee,, iitt iiss iimmppeerraattiivvee tthhaatt wwee tteesstt aanndd ddeevveelloopp
ttoooollss  ttoo  aaccccuurraatteellyy  eessttiimmaattee  mmoolleeccuullaarr  ggaass  mmaassss  ddiirreeccttllyy  pprroobbiinngg  tthhee  HH22  rreesseerrvvooiirrss..  JJWWSSTT,,  wwiitthh  iittss  uunnrriivvaalleedd  sseennssiittiivviittyy  wwiillll  aallllooww  uuss  ttoo  ddoo  eexxaaccttllyy  tthhaatt..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

AAlleessssaannddrraa  AAllooiissii  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  BBeetthhaann  JJaammeess  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee  --  EESSAA,,  vviiaannnneeyy  LLeebboouutteeiilllleerr  CCoommmmiissssaarriiaatt  aa  ll''EEnneerrggiiee  AAttoommiiqquuee  ((CCEEAA)),,  LLiissee
RRaammaammbbaassoonn  CCoommmmiissssaarriiaatt  aa  ll''EEnneerrggiiee  AAttoommiiqquuee  ((CCEEAA)),,  LLeesslliiee  HHuunntt  IINNAAFF  --  OOsssseerrvvaattoorriioo  AAssttrroofifissiiccoo  ddii  AArrcceettrrii,,  AAlleecc  HHiirrsscchhaauueerr  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  MMaattiillddee  MMiinnggoozzzzii  SSppaaccee
TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  NNiimmiisshhaa  KKuummaarrii  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee  --  EESSAA

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss

117777 33//1199//22002211



JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPooppuullaattiioonnss  aanndd  tthhee  IInntteerrsstteellllaarr  MMeeddiiuumm

IIDD:: 0022222211
SSttaarr  FFoorrmmaattiioonn  aalloonngg  tthhee  GGaallaaccttiicc  DDuusstt  RRiiddggee::  TThhee  BBrriicckk  aanndd  CClloouudd  CC

AAddaamm GGiinnssbbuurrgg

UUnniivveerrssiittyy  ooff  FFlloorriiddaa

TThhee MMiillkkyy WWaayy''ss CCeennttrraall MMoolleeccuullaarr ZZoonnee ((CCMMZZ)) iiss aa llooccaall aannaalloogguuee ttoo tthhee ssttaarr--ffoorrmmiinngg eennvviirroonnmmeennttss aatt tthhee ppeeaakk ooff ccoossmmiicc ssttaarr ffoorrmmaattiioonn ((zz ~~ 22)).. UUnnddeerr tthheessee ccoonnddiittiioonnss,,
CCMMZZ cclloouuddss aarree ffoorrmmiinngg ssttaarrss aatt aa rraattee lloowweerr tthhaann eexxppeecctteedd ggiivveenn tthheeiirr llaarrggee rreesseerrvvooiirrss ooff ddeennssee ggaass.. TTwwoo cclloouuddss iinn ppaarrttiiccuullaarr,, TThhee BBrriicckk aanndd CClloouudd CC,, aarree pprriimmee eexxaammpplleess
ooff tthhiiss,, wwiitthh nnoo eevviiddeennccee ooff wwiiddeesspprreeaadd ssttaarr ffoorrmmaattiioonn ddeessppiittee tthheeiirr eexxttrreemmee mmaasssseess aanndd ddeennssiittiieess.. WWee pprrooppoossee ttoo uussee JJWWSSTT ttoo ppiieerrccee tthhrroouugghh tthheessee ddaarrkk cclloouuddss ttoo
oobbttaaiinn aa cceennssuuss ooff tthhee eemmbbeeddddeedd YYSSOO ppooppuullaattiioonn aanndd ttoo uunnccoovveerr rreecceenntt aanndd oonnggooiinngg llooww--mmaassss ssttaarr ffoorrmmaattiioonn.. BBeeccaauussee ooff tthhee rreellaattiivvee llooccaattiioonnss ooff TThhee BBrriicckk aanndd CClloouudd
CC,, MMIIRRII wwiillll bbee ppooiinntteedd aatt CClloouudd CC wwhhiillee NNIIRRCCaamm iiss ppooiinntteedd aatt TThhee BBrriicckk aanndd vviiccee--vveerrssaa.. TThheerreeffoorree,, wwee pprrooppoossee ccoooorrddiinnaatteedd ppaarraalllleell oobbsseerrvvaattiioonnss wwhheerree MMIIRRII wwiillll sseeaarrcchh ffoorr
tthhee mmoosstt ddeeeeppllyy eemmbbeeddddeedd YYSSOOss bbaasseedd oonn tthheeiirr 2255 mmiiccrroonn dduusstt eemmiissssiioonn wwhhiillee NNIIRRCCaamm wwiillll sseeaarrcchh ffoorr ddiirreecctt aaccccrreettiioonn ssiiggnnaattuurreess uussiinngg tthhee hhyyddrrooggeenn rreeccoommbbiinnaattiioonn lliinneess,,
HH22,, aanndd CCOO fifilltteerrss.. TThhee PPaaAAllpphhaa aanndd BBrrAAllpphhaa fifilltteerrss wwiillll iiddeennttiiffyy tthhee iioonniizzeedd flfloowwss ooff aaccccrreettiinngg ssoouurrcceess,, wwhhiillee tthhee HH22 fifilltteerr sshhoowwss oouuttflflooww sshhoocckk kknnoottss,, aanndd tthhee CCOO bbaanndd
wwiillll eexxhhiibbiitt eeiitthheerr iiccee aabbssoorrppttiioonn ffrroomm tthhee ccoolldd eennvveellooppee oorr ddiisskk eemmiissssiioonn ffrroomm hhoott iinnnneerr ddiisskkss.. WWee wwiillll uussee oouurr ssaammppllee ooff YYSSOOss ttoo mmaapp oouutt tthhee rreecceenntt ssttaarr ffoorrmmaattiioonn
hhiissttoorryy  ooff  tthheessee  cclloouuddss  aanndd  tteesstt  ccoommppeettiinngg  tthheeoorriieess  ffoorr  cclloouudd  eevvoolluuttiioonn  aanndd  ssttaarr  ffoorrmmaattiioonn  ssttoocchhaassttiicciittyy  iinn  tthhee  CCMMZZ..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

AAllyyssssaa  BBuullaatteekk  UUnniivveerrssiittyy  ooff  FFlloorriiddaa,,  AAsshhlleeyy  BBaarrnneess  UUnniivveerrssiittaatt  BBoonnnn,,  AArrggeellaannddeerr  IInnssttiittuuttee  ffoorr  AAssttrroonnoommyy,,  NNaazzaarr  BBuuddaaiieevv  UUnniivveerrssiittyy  ooff  FFlloorriiddaa,,  TThheeoo  RRiicchhaarrddssoonn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  FFlloorriiddaa,,  CCaarraa
BBaatttteerrssbbyy  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCoonnnneeccttiiccuutt,,  EElliissaabbeetthh  MMiillllss  UUnniivveerrssiittyy  ooff  KKaannssaass,,  JJoonnaatthhaann  HHeennsshhaaww  MMaaxx  PPllaanncckk  IInnssttiittuuttee  ffoorr  AAssttrroonnoommyy,,  XXiinngg  LLuu  NNaattiioonnaall  AAssttrroonnoommiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy  ooff  JJaappaann
((NNAAOOJJ)),,  DDaanniieell  WWaallkkeerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCoonnnneeccttiiccuutt,,  DDeessmmoonndd  JJeeffff  UUnniivveerrssiittyy  ooff  FFlloorriiddaa

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss

117788 33//1199//22002211



JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SSuuppeerrmmaassssiivvee  BBllaacckk  HHoolleess  aanndd  AAGGNN

IIDD:: 0022222288
PPrroobbiinngg  tthhee  MM8877  SSuuppeerrmmaassssiivvee  BBllaacckk  HHoollee  wwiitthh  PPaarrsseecc--SSccaallee  SStteellllaarr  DDyynnaammiiccss

JJoonneellllee WWaallsshh

TTeexxaass  AA  &&  MM  UUnniivveerrssiittyy

TThhee cceennttrraall bbllaacckk hhoollee ((BBHH)) ooff tthhee ggiiaanntt eelllliippttiiccaall ggaallaaxxyy MM8877 hhaass bbeeeenn ssttuuddiieedd ffoorr mmoorree tthhaann 4400 yyeeaarrss.. SSiimmiillaarr ttoo SSggrr AA** aatt tthhee GGaallaaccttiicc CCeenntteerr,, tthhee rreemmaarrkkaabbllee iinnccrreeaassee
iinn aanngguullaarr rreessoolluuttiioonn oovveerr tthhee yyeeaarrss,, ccuullmmiinnaattiinngg iinn tthhee EEvveenntt HHoorriizzoonn TTeelleessccooppee iimmaaggee ooff tthhee MM8877 BBHH sshhaaddooww,, hhaass ppaavveedd tthhee wwaayy ffoorr aa ddeeeeppeerr uunnddeerrssttaannddiinngg ooff tthhee
ccoommppaacctt oobbjjeecctt aanndd tthhee iimmmmeeddiiaattee ssuurrrroouunnddiinngg eennvviirroonnmmeenntt.. TThhee EEHHTT iimmaaggee aallssoo pprroovviiddeedd aann iinnddeeppeennddeenntt mmeeaassuurreemmeenntt ooff tthhee MM8877 BBHH mmaassss,, wwhhiicchh iiss ccoonnssiisstteenntt wwiitthh
tthhee mmoosstt rreecceenntt sstteellllaarr--ddyynnaammiiccaall rreessuulltt bbuutt ddiiffffeerrss bbyy aa ffaaccttoorr ooff ~~22 ffrroomm tthhee ggaass--ddyynnaammiiccaall ddeetteerrmmiinnaattiioonn.. OOnn tthhee ssuurrffaaccee,, tthhee aaggrreeeemmeenntt bbeettwweeeenn tthhee EEHHTT aanndd mmoosstt
rreecceenntt sstteellllaarr--ddyynnaammiiccaall BBHH mmaassss pprroovviiddeess aann iimmppoorrttaanntt vvaalliiddaattiioonn ooff tthhee sstteellllaarr--ddyynnaammiiccaall tteecchhnniiqquuee,, bbuutt iitt iiss pprreessssiinngg ttoo ssccrruuttiinniizzee tthhee aappppaarreenntt aaggrreeeemmeenntt ffuurrtthheerr
bbeeccaauussee bbootthh mmeeaassuurreemmeennttss rreelliieedd oonn eexxtteennssiivvee mmooddeelliinngg aanndd bbuuiilltt--iinn aassssuummppttiioonnss.. WWee pprrooppoossee ttoo aaccqquuiirree tthhee bbeesstt hhiigghh aanngguullaarr rreessoolluuttiioonn ssppeeccttrraa ttoo ddaattee aatt tthhee cceenntteerr
ooff MM8877 uussiinngg tthhee NNIIRRSSppeecc iinntteeggrraall fifieelldd uunniitt ((IIFFUU)).. WWee wwiillll ssttuuddyy ppaarrsseecc--ssccaallee sstteellllaarr ddyynnaammiiccss aarroouunndd tthhee MM8877 BBHH aanndd eexxttrraacctt rreelliiaabbllee kkiinneemmaattiiccss ddeeeepp wwiitthhiinn tthhee BBHH
ggrraavviittaattiioonnaall ppootteennttiiaall.. WWhheenn ccoommbbiinneedd wwiitthh eexxiissttiinngg llaarrggee--ssccaallee IIFFUU sstteellllaarr kkiinneemmaattiiccss aanndd aa nneeww,, ffuullllyy ggeenneerraall,, ttrriiaaxxiiaall,, oorrbbiitt--bbaasseedd mmooddeelliinngg aapppprrooaacchh,, wwee wwiillll oobbttaaiinn tthhee
mmoosstt rroobbuusstt sstteellllaarr--ddyynnaammiiccaall BBHH mmaassss ffoorr MM8877.. WWee wwiillll ffuurrtthheerr ccaarrrryy oouutt aa ccoommpprreehheennssiivvee aannaallyyssiiss ooff tthhee eerrrroorr bbuuddggeett,, iinnccoorrppoorraattiinngg ppoossssiibbllee ssyysstteemmaattiicc eeffffeeccttss.. MM8877 iiss
aa  ppiivvoottaall  aanncchhoorr  ffoorr  tthhee  uuppppeerr  eenndd  ooff  tthhee  BBHH  mmaassss  --  hhoosstt  ggaallaaxxyy  rreellaattiioonnss,,  aanndd  iitt  iiss  ccrruucciiaall  ttoo  oobbttaaiinn  tthhee  bbeesstt  ppoossssiibbllee  BBHH  mmaassss  mmeeaassuurreemmeenntt..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

CChhuunngg--PPeeii  MMaa  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  BBeerrkkeelleeyy,,  JJeennnnyy  GGrreeeennee  PPrriinncceettoonn  UUnniivveerrssiittyy,,  CChhrriissttoopphheerr  LLiieeppoolldd  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  BBeerrkkeelleeyy
CCooIInnvveessttiiggaattoorrss

117799 33//1199//22002211



JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: AARR
EExxooppllaanneettss  aanndd  EExxooppllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 0022223322

PPrreecciissiioonn  TTeessttss  ooff  tthhee  PPhhyyssiiccss  ooff  MMiixxiinngg  iinn  CCooooll  PPllaanneettaarryy  aanndd  BBrroowwnn  DDwwaarrff  AAttmmoosspphheerreess

JJoonnaatthhaann FFoorrttnneeyy

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  CCrruuzz

VVeerrttiiccaall mmiixxiinngg iinn ggiiaanntt ppllaanneett aanndd bbrroowwnn ddwwaarrff aattmmoosspphheerreess ccoonnttrroollss ccrruucciiaall aassppeeccttss ooff cclloouudd tthhiicckknneessss aanndd ppaarrttiiccllee ssiizzeess,, tthhee ttrraannssppoorrtt ooff mmoolleeccuulleess iinnttoo tthhee
ssttrraattoosspphheerree,, aanndd ddeevviiaattiioonnss ffrroomm eeqquuiilliibbrriiuumm cchheemmiissttrryy.. UUnnffoorrttuunnaatteellyy,, tthhee ffuunnddaammeennttaall aattmmoosspphheerriicc ppaarraammeetteerr uusseedd iinn mmooddeelliinngg tthheessee pprroocceesssseess,, tthhee vveerrttiiccaall eeddddyy
ddiiffffuussiioonn ccooeefffificciieenntt ((KKzzzz)) iiss uunnkknnoowwnn ttoo wwiitthhiinn mmaannyy oorrddeerrss ooff mmaaggnniittuuddee.. HHoowweevveerr,, iitt iiss nnooww aappppaarreenntt tthhaatt pprreecciissiioonn aattmmoosspphheerriicc aabbuunnddaanncceess ooff nnoonn--eeqquuiilliibbrriiuumm
cchheemmiiccaall ssppeecciieess,, wwhhiicchh wwiillll bbee ddeelliivveerreedd bbyy JJWWSSTT ssppeeccttrraa,, ccaann bbee uusseedd ttoo ccoonnssttrraaiinn KKzzzz ttoo aa lleevveell nnoott pprreevviioouussllyy aapppprreecciiaatteedd.. AAtt tthhee ssaammee ttiimmee,, aa vvaarriieettyy ooff nneeww 11DD
aanndd 33DD tthheeoorriieess hhaavvee bbeeeenn ppuutt ffoorrtthh ttoo pprreeddiicctt KKzzzz iinn rraaddiiaattiivvee rreeggiioonnss,, ttoo ccoommpplleemmeenntt mmiixxiinngg lleennggtthh tthheeoorryy iinn ccoonnvveeccttiivvee rreeggiioonnss.. WWee aaiimm ttoo ppuutt tthhee bbrreeaaddtthh ooff tthheessee
tthheeoorriieess ttoo tthhee tteesstt bbyy ccoouupplliinngg tthheemm ttoo aa 11DD rraaddiiaattiivvee--eeqquuiilliibbrriiuumm aattmmoosspphheerree ccooddee ttoo pprreeddiicctt nnoonn--eeqquuiilliibbrriiuumm aattmmoosspphheerriicc aabbuunnddaanncceess aanndd ssppeeccttrraa tthhaatt ccaann bbee ddiirreeccttllyy
ccoommppaarreedd ttoo ffoorrtthhccoommiinngg JJWWSSTT ssppeeccttrroossccooppyy ooff ttrraannssiittiinngg ppllaanneettss,, iimmaaggeedd ppllaanneettss,, aanndd bbrroowwnn ddwwaarrffss.. TThhee oouuttccoommee ooff tthhee ssyynneerrggyy ooff JJWWSSTT oobbsseerrvvaattiioonnss wwiitthh tthheessee
mmooddeellss wwiillll bbee oorrddeerrss ooff mmaaggnniittuuddee bbeetttteerr ccoonnssttrraaiinnttss oonn KKzzzz,, bbyy ffaarr tthhee mmoosstt ppoooorrllyy kknnoowwnn ppaarraammeetteerr iinn ggiiaanntt ppllaanneett aanndd bbrroowwnn ddwwaarrff aattmmoosspphheerreess,, eennaabblliinngg
ssiiggnniifificcaannttllyy  bbeetttteerr  iinntteerrpprreettaattiioonn  ooff  JJWWSSTT  oobbsseerrvvaattiioonnss..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

TThheeooddoorraa  KKaarraalliiddii  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCeennttrraall  FFlloorriiddaa,,  CChhaannnnoonn  VViisssscchheerr  DDoorrddtt  CCoolllleeggee  //  SSSSII,,  MMaarrkk  MMaarrlleeyy  NNAASSAA  AAmmeess  RReesseeaarrcchh  CCeenntteerr

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess

IIDD:: 0022223344
TThhee  JJWWSSTT--lleeggaaccyy  nnaarrrrooww--bbaanndd  ssuurrvveeyy  ooff  HH--aallpphhaa  aanndd  [[OOIIIIII]]  eemmiitttteerrss  iinn  tthhee  eeppoocchh  ooff  rreeiioonniizzaattiioonn

EEdduuaarrddoo BBaannaaddooss

MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroonnoommiiee,,  HHeeiiddeellbbeerrgg

SSttaarr--ffoorrmmiinngg ggaallaaxxiieess iinn tthhee fifirrsstt bbiilllliioonn yyeeaarrss ooff tthhee UUnniivveerrssee ((zz>>66)) aarree tthhoouugghhtt ttoo bbee rreessppoonnssiibbllee ffoorr rreeiioonniizziinngg tthhee iinntteerrggaallaaccttiicc mmeeddiiuumm.. TToo ddaattee,, oonnllyy aa ddoozzeenn ggaallaaxxiieess
tthhaatt aarree wweellll wwiitthhiinn tthhee rreeiioonniizzaattiioonn eerraa aarree ssppeeccttrroossccooppiiccaallllyy ccoonnfifirrmmeedd,, lleeaavviinngg tthhee eeaarrlliieesstt ssttaarr ffoorrmmaattiioonn iinn ggaallaaxxiieess vviirrttuuaallllyy uunncchhaarraacctteerriizzeedd.. OOnnee ooff tthhee mmoosstt eefffificciieenntt
wwaayyss ttoo iiddeennttiiffyy ssttaarr--ffoorrmmiinngg ggaallaaxxiieess iiss tthhrroouugghh nnaarrrrooww--bbaanndd iimmaaggiinngg ssuurrvveeyyss.. BBeeffoorree JJWWSSTT,, oonnllyy LLyy--aallpphhaa nnaarrrrooww--bbaanndd ssuurrvveeyyss wweerree ppoossssiibbllee aatt zz>>66,, bbuutt tthhiiss iiss tthhee
ccoossmmiicc eeppoocchh wwhheerree tthhee iinnccrreeaassiinnggllyy nneeuuttrraall iinntteerrggaallaaccttiicc mmeeddiiuumm mmaakkeess iitt ddiifffificcuulltt ttoo ddeetteecctt LLyy--aallpphhaa.. WWee pprrooppoossee aa ~~110000aarrccmmiinn22 NNIIRRCCaamm nnaarrrrooww--bbaanndd FF447700NN
((++FF009900WW)) ssuurrvveeyy ttoo uunnaammbbiigguuoouussllyy iiddeennttiiffyy HH--aallpphhaa eemmiitttteerrss aatt zz~~66..22 aanndd [[OOIIIIII]] eemmiitttteerrss aatt zz~~88..44,, bbootthh wwiitthhiinn tthhee rreeiioonniizzaattiioonn eerraa.. UUnnlliikkee LLyy--aallpphhaa,, tthheessee lliinneess aarree nnoott
aaffffeecctteedd bbyy aa nneeuuttrraall iinntteerrggaallaaccttiicc mmeeddiiuumm.. OOuurr ssuurrvveeyy iiss ddeessiiggnneedd ttoo mmaapp tthhee ssaammee NNIIRRCCaamm aarreeaa ccoovveerreedd bbyy tthhee CCoossmmiicc EEvvoolluuttiioonn EEaarrllyy RReelleeaassee SScciieennccee ((CCEEEERRSS)) ssuurrvveeyy,,
wwhhiicchh aallssoo hhaass mmyyrriiaadd eexxiissttiinngg,, ddeeeepp,, mmuullttii--wwaavveelleennggtthh oobbsseerrvvaattiioonnss ((ee..gg.. HHSSTT,, CChhaannddrraa)).. WWee wwiillll iiddeennttiiffyy HH--aallpphhaa aanndd [[OOIIIIII]] eemmiitttteerrss wwiitthh ssttaarr--ffoorrmmaattiioonn rraatteess >>55 aanndd >>44
MMssuunn//yyrr,, rreessppeeccttiivveellyy.. WWee wwiillll pprroovviiddee ccrruucciiaall eessttiimmaatteess ooff tthhee iinnssttaannttaanneeoouuss ssttaarr ffoorrmmaattiioonn rraattee,, nnuummbbeerr ddeennssiittyy,, lluummiinnoossiittyy ffuunnccttiioonn,, ssiizzeess aanndd mmoorrpphhoollooggiieess ooff ssttaarr--
ffoorrmmiinngg rreeggiioonnss,, aanndd cclluusstteerriinngg ooff ssttaarr--ffoorrmmiinngg ggaallaaxxiieess iinn tthhee eeppoocchh ooff rreeiioonniizzaattiioonn.. IInn aaddddiittiioonn,, wwee wwiillll ddeelliivveerr ccoonnttaammiinnaattiioonn rraatteess aapppplliiccaabbllee ttoo ootthheerr ssttuuddiieess wwiitthhoouutt
tthhee wweeaalltthh ooff iinnffoorrmmaattiioonn aavvaaiillaabbllee ffoorr tthhiiss ppaarrttiiccuullaarr fifieelldd.. TThhiiss ssuurrvveeyy wwiillll hhaavvee aann eennoorrmmoouuss lleeggaaccyy vvaalluuee aanndd wwiillll bbeeccoommee aa rreeffeerreennccee ccoommppaarriissoonn ssaammppllee ffoorr mmaannyy
JJWWSSTT  hhiigghh--zz  ssttuuddiieess..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

RRoobbeerrttoo  DDeeccaarrllii  IINNAAFF,,  OOsssseerrvvaattoorriioo  ddii  AAssttrroofifissiiccaa  ee  SScciieennzzaa  ddeelllloo  SSppaazziioo,,  YYaannaa  KKhhuussaannoovvaa  MMaaxx  PPllaanncckk  IInnssttiittuuttee  ffoorr  AAssttrroonnoommyy,,  SSoofifiaa  RRoojjaass  MMaaxx  PPllaanncckk  IInnssttiittuuttee  ffoorr  AAssttrroonnoommyy,,  TThhoommaass
CCoonnnnoorr  JJeett  PPrrooppuullssiioonn  LLaabboorraattoorryy,,  SStteevveenn  FFiinnkkeellsstteeiinn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  aatt  AAuussttiinn,,  JJoonnaatthhaann  TTrruummpp  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCoonnnneeccttiiccuutt,,  CChhiiaarraa  MMaazzzzuucccchheellllii  EEuurrooppeeaann  SSoouutthheerrnn  OObbsseerrvvaattoorryy  --  CChhiillee,,
HHaannss--WWaalltteerr  RRiixx  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroonnoommiiee,,  HHeeiiddeellbbeerrgg,,  BBrraamm  VVeenneemmaannss  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroonnoommiiee,,  HHeeiiddeellbbeerrgg,,  RReebbeeccccaa  LLaarrssoonn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  aatt  AAuussttiinn,,  CCaasseeyy
PPaappoovviicchh  TTeexxaass  AA  &&  MM  UUnniivveerrssiittyy,,  FFaabbiiaann  WWaalltteerr  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroonnoommiiee,,  HHeeiiddeellbbeerrgg

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SSuuppeerrmmaassssiivvee  BBllaacckk  HHoolleess  aanndd  AAGGNN

IIDD:: 0022223355
IImmaaggiinngg  tthhee  SShhaaddooww  ooff  aa  BBllaacckk  HHoollee  tthhrroouugghh  SSggrr  AA**  MMoonniittoorriinngg

FFaarrhhaadd YYuusseeff--ZZaaddeehh

NNoorrtthhwweesstteerrnn  UUnniivveerrssiittyy

WWee pprrooppoossee ttoo mmoonniittoorr tthhee nneeaarr--IIRR flflaarree eemmiissssiioonn ooff SSggrr AA** aatt ttwwoo wwaavveelleennggtthhss uussiinngg NNIIRRCCaamm iimmaaggiinngg.. TThhee oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll ccoonnssiisstt ooff 22 1122--hhoouurr eeppiissooddeess ttoo bbee ccaarrrriieedd
oouutt ssiimmuullaattaanneeoouussllyy wwiitthh oobbsseerrvvaattiioonnss bbyy AALLMMAA aanndd tthhee EEvveenntt HHoorriizzoonn TTeelleessccooppee ((EEHHTT)).. SSiimmuullttaanneeoouuss mmeeaassuurreemmeennttss aatt 22..11 aanndd 44..88 mmiiccrroonnss pprroovviiddee tthhee ssppeeccttrraall
eevvoolluuttiioonn ooff IIRR flflaarree eemmiissssiioonn.. TThhiiss yyiieellddss iinnffoorrmmaattiioonn aabboouutt tthhee ppaarrttiiccllee aacccceelleerraattiioonn pprroocceessss aanndd ssuubbsseeqquueenntt ssyynncchhrroottrroonn ccoooolliinngg ooff tthhee hhiigghheesstt--eenneerrggyy ppaarrttiicclleess.. UUssiinngg
aann aaddiiaabbaattiicc eexxppaannssiioonn mmooddeell,, tthhee IIRR lliigghhtt ccuurrvvee ccaann tthheenn bbee uusseedd ttoo ddeetteerrmmiinnee tthhee ssppeeccttrruumm aanndd tthhee vvaarriiaabbiilliittyy ooff ssuubbmmmm eemmiissssiioonn aaccrroossss tthhee mmuullttiippllee flflaarreess tthhaatt aarree
lliikkeellyy dduurriinngg tthhee ccoouurrssee ooff tthhee EEHHTT oobbsseerrvvaattiioonnss.. TThhee pprreeddiicctteedd ssuubbmmmm vvaarriiaabbiilliittyy iiss aa nneecceessssaarryy ccoommppoonneenntt iinn bbeeiinngg aabbllee ttoo ccoonnssttrruucctt aann iimmaaggee ooff tthhee bbllaacckk hhoollee
sshhaaddooww  ffrroomm  tthhee  EEHHTT  oobbsseerrvvaattiioonnss..  TThhee  pprrooppoosseedd  ssiimmuullttaanneeoouuss  IIRR  aanndd  ssuubbmmmm  oobbsseerrvvaattiioonnss  ooff  tthhee  vvaarriiaabbiilliittyy  ooff  SSggrr  AA**  wwiillll  bbee  kkeeyy  ttoo  tthhee  EEHHTT''ss  ssuucccceessss..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

HHoowwaarrdd  BBuusshhoouussee  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  RRiicchhaarrdd  AArreennddtt  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaarryyllaanndd  BBaallttiimmoorree  CCoouunnttyy,,  NNaaddeeeenn  SSaabbhhaa  UUnniivveerrssiittaatt  IInnnnssbbrruucckk,,  IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroonnoommiiee,,  MMaarrkk  WWaarrddllee
MMaaccqquuaarriiee  UUnniivveerrssiittyy,,  JJoosseepphh  MMiicchhaaiill  NNoorrtthhwweesstteerrnn  UUnniivveerrssiittyy,,  DDaarryyll  HHaaggggaarrdd  MMccGGiillll  UUnniivveerrssiittyy,,  KKaazzuuhhiirroo  HHaaddaa  NNaattiioonnaall  AAssttrroonnoommiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy  ooff  JJaappaann  ((NNAAOOJJ)),,  SSeerraa  MMaarrkkooffff  UUnniivveerrssiitteeiitt
vvaann  AAmmsstteerrddaamm,,  GGeeooffffrreeyy  BBoowweerr  AAccaaddeemmiiaa  SSiinniiccaa,,  IInnssttiittuuttee  ooff  AAssttrroonnoommyy  aanndd  AAssttrroopphhyyssiiccss

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss

118822 33//1199//22002211



JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
EExxooppllaanneettss  aanndd  EExxooppllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 0022224433
AA  ddiirreecctt  ddeetteeccttiioonn  ooff  tthhee  cclloosseesstt  JJuuppiitteerr  aannaalloogg  wwiitthh  JJWWSSTT//MMIIRRII

EElliissaabbeetthh MMaatttthheewwss

OObbsseerrvvaattooiirree  ddee  GGeenneevvee

WWee wwiillll ccoolllleecctt tthhee fifirrsstt ddiirreecctt iimmaaggeess ooff aa rraaddiiaall vveelloocciittyy ppllaanneett,, bbyy ttaarrggeettiinngg EEppss IInnddii AAbb wwiitthh JJWWSSTT//MMIIRRII.. TThhiiss rreecceennttllyy ddiissccoovveerreedd JJoovviiaann mmaassss eexxooppllaanneett hhaass bbeeeenn
iiddeennttiififieedd wwiitthh lloonngg--tteerrmm rraaddiiaall vveelloocciittyy aanndd aassttrroommeettrryy mmeeaassuurreemmeennttss,, aarroouunndd aa ssttaarr aatt jjuusstt 33..66ppcc.. TThhee ppllaanneett hhaass mmaassss 33..33MMjjuupp aanndd sseemmii--mmaajjoorr aaxxiiss 1111aauu,, aanndd aatt aann
aaggee ~~44GGyyrr tthhee ppllaanneett iiss ~~220000KK,, ffaarr ccoollddeerr tthhaann aannyy ddiirreeccttllyy iimmaaggeedd ppllaanneett ttoo ddaattee.. OOuurr ssiimmuullaattiioonnss ccoonnfifirrmm tthhaatt wwee wwiillll ddeetteecctt EEppss IInnddii AAbb''ss tthheerrmmaall eemmiissssiioonn aatt hhiigghh
ccoonnfifiddeennccee,,  rreeggaarrddlleessss  ooff  iittss  cclloouudd  pprrooppeerrttiieess  oorr  tthheerrmmaall  eevvoolluuttiioonn..

EEppss IInnddii AAbb pprroovviiddeess aa uunniiqquuee ooppppoorrttuunniittyy ttoo mmeeaassuurree bbootthh tthhee lluummiinnoossiittyy aanndd tthhee ddyynnaammiiccaall mmaassss ooff aa ttrruuee JJuuppiitteerr--aannaalloogg,, wwiitthh aa wweellll ccoonnssttrraaiinneedd aaggee.. WWee wwiillll iimmaaggee
tthhee ssyysstteemm iinn ttwwoo fifilltteerrss,, aanndd tthheerreebbyy ddeerriivvee aa ccoonnssttrraaiinntt oonn tthhee tteemmppeerraattuurree aanndd cclloouuddiinneessss ooff tthhee ssyysstteemm.. TThhee ssyysstteemm iiss aallssoo ppaarrttiiccuullaarrllyy iinntteerreessttiinngg iinn tthhee ccoonntteexxtt ooff
ppllaanneett ffoorrmmaattiioonn:: EEppss IInnddii AA iiss ccoo--mmoovviinngg wwiitthh tthhee llooww mmaassss bbiinnaarryy bbrroowwnn ddwwaarrff EEppss IInnddii BBAA//BBBB.. TThhee ppllaanneett aanndd bbrroowwnn ddwwaarrffss hhaavvee ssiimmiillaarr aaggeess aanndd ffoorrmmeedd iinn ssiimmiillaarr
eennvviirroonnmmeennttss,,  bbuutt  hhaavvee  vveerryy  ddiiffffeerreenntt  mmaasssseess,,  mmaakkiinngg  tthhiiss  aann  eexxcceelllleenntt  bbeenncchhmmaarrkk  ssyysstteemm  ffoorr  ffoorrmmaattiioonn  mmooddeellss..

TThhiiss pprroojjeecctt wwiillll ppaavvee tthhee wwaayy ffoorr ffuuttuurree ssttuuddiieess ooff tthhiiss ssyysstteemm:: tthhee flfluuxx aanndd oorrbbiittaall ccoonnssttrraaiinnttss ddeerriivveedd hheerree wwiillll aallllooww ccoommpplleexx oobbsseerrvvaattiioonnss,, ssuucchh aass MMIIRRII mmeeddiiuumm
rreessoolluuttiioonn ssppeeccttrroossccooppyy oorr vvaarriiaabbiilliittyy ssttuuddiieess,, iinn ffuuttuurree ccyycclleess.. AAss tthhee cclloosseesstt JJuuppiitteerr aannaalloogg ttoo tthhee SSoollaarr SSyysstteemm,, EEppss IInnddii AAbb wwiillll bbee tthhee hhiigghheesstt--pprriioorriittyy ttaarrggeett ffoorr
ccoommppaarraattiivvee ssttuuddiieess ooff ccoolldd ggaass ggiiaanntt aattmmoosspphheerreess ffoorr tthhee ffoorreesseeeeaabbllee ffuuttuurree.. TThhaatt lloonngg--tteerrmm lleeggaaccyy ssttaarrttss hheerree wwiitthh tthhee fifirrsstt mmiidd--iinnffrraarreedd cchhaarraacctteerriizzaattiioonn ooff tthhee ppllaanneett
ssppeeccttrruumm..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

AAaarryynnnn  CCaarrtteerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  CCrruuzz,,  FFaabboo  FFeenngg  CCaarrnneeggiiee  IInnssttiittuuttiioonn  ooff  WWaasshhiinnggttoonn,,  MMaarrkk  PPhhiilllliippss  UUnniivveerrssiittyy  ooff  EExxeetteerr,,  CCaarroolliinnee  MMoorrlleeyy  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  aatt  AAuussttiinn,,  IIaann
CCrroossssfifieelldd  UUnniivveerrssiittyy  ooff  KKaannssaass  CCeenntteerr  ffoorr  RReesseeaarrcchh,,  IInncc..,,  EEwwaann  DDoouuggllaass  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,  JJeennnniiffeerr  BBuurrtt  JJeett  PPrrooppuullssiioonn  LLaabboorraattoorryy

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SSuuppeerrmmaassssiivvee  BBllaacckk  HHoolleess  aanndd  AAGGNN

IIDD:: 0022224499
MMoonnsstteerr  iinn  tthhee  EEaarrllyy  UUnniivveerrssee::  UUnnvveeiilliinngg  tthhee  NNaattuurree  ooff  aa  DDuusstt  RReeddddeenneedd  QQuuaassaarr  HHoossttiinngg  aa  TTeenn--BBiilllliioonn  SSoollaarr  MMaassss  BBllaacckk  HHoollee  aatt
zz==77..11
JJiinnyyii YYaanngg

UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa

TThhee ddiissccoovveerryy ooff zz>>77 qquuaassaarrss hhoossttiinngg bbiilllliioonn ssoollaarr mmaassss ssuuppeerrmmaassssiivvee bbllaacckk hhoolleess ((SSMMBBHHss)) ppllaacceess tthhee ssttrroonnggeesstt ccoonnssttrraaiinnttss oonn tthhee ffoorrmmaattiioonn ooff tthhee eeaarrlliieesstt SSMMBBHHss iinn tthhee
uunniivveerrssee.. TThheessee qquuaassaarrss aarree aallssoo ssiiggnnppoossttss ooff tthhee aasssseemmbbllyy ooff tthhee eeaarrllyy mmaassssiivvee ggaallaaxxiieess dduurriinngg tthhee eeppoocchh ooff rreeiioonniizzaattiioonn.. IIss tthheerree aann uuppppeerr lliimmiitt oonn BBHH mmaasssseess aanndd tthhee
rraattee ooff tthheeiirr ggrroowwtthh iinn tthhee eeaarrllyy uunniivveerrssee?? RReecceennttllyy,, aa lluummiinnoouuss qquuaassaarr aatt zz==77..11 hhaass bbeeeenn ddiissccoovveerreedd ttoo hhoosstt aa SSMMBBHH wwiitthh aatt lleeaasstt 1100 bbiilllliioonn ssoollaarr mmaasssseess.. IItt aallssoo sshhoowwss
eevviiddeennccee ooff ssttrroonngg dduusstt rreeddddeenniinngg bbaasseedd oonn ggrroouunndd--bbaasseedd ssppeeccttrroossccooppyy.. IIttss rreesstt--ffrraammee UUVV ccoonnttiinnuuuumm sshhaappee iiss hhiigghhllyy uunnuussuuaall,, ssuuggggeessttiivvee ooff eexxttiinnccttiioonn dduuee ttoo ssuuppeerrnnoovvaa
pprroodduucceedd dduusstt.. HHoowweevveerr,, tthhee ttoottaall eexxttiinnccttiioonn iiss ccoommpplleetteellyy uunnccoonnssttrraaiinneedd wwiitthh ggrroouunndd--bbaasseedd ddaattaa,, tthheerreeffoorree tthhee SSMMBBHH mmaassss iiss oonnllyy aa lloowweerr lliimmiitt.. WWee pprrooppoossee ttoo ccaarrrryy
oouutt JJWWSSTT oobbsseerrvvaattiioonnss ttoo oobbttaaiinn iittss rreesstt--ffrraammee ooppttiiccaall ssppeeccttrruumm aanndd bbrrooaadd--bbaanndd SSEEDD iinn tthhee nneeaarr--iinnffrraarreedd.. TThhee fifirrsstt ggooaall iiss ttoo aaccccuurraatteellyy mmeeaassuurree iittss BBHH mmaassss bbaasseedd oonn
iittss HH--bbeettaa lliinnee aanndd bboolloommeettrriicc lluummiinnoossiittyy ffuullllyy ccoorrrreecctteedd ffoorr eexxttiinnccttiioonn,, iinn oorrddeerr ttoo ccoonnfifirrmm tthhee fifirrsstt ddeetteeccttiioonn ooff aa BBHH wwiitthh mmaassss eexxcceeeeddiinngg 1100 bbiilllliioonn ssoollaarr mmaasssseess iinn tthhee
eeaarrllyy uunniivveerrssee.. TThhee ssaammee ddaattaa wwiillll bbee uusseedd ttoo cchhaarraacctteerriizzee tthhee nnaattuurree ooff dduusstt eexxttiinnccttiioonn aanndd tteesstt wwhheetthheerr ssuuppeerrnnoovvaa dduusstt ccaann eexxppllaaiinn iittss ccoonnttiinnuuuumm sshhaappee.. TThhee mmooddeesstt
JJWWSSTT pprrooggrraamm pprrooppoosseedd hheerree wwiillll uunnvveeiill tthhee nnaattuurree ooff tthhiiss rreemmaarrkkaabbllee qquuaassaarr aatt tthhee eeppoocchh ooff rreeiioonniizzaattiioonn,, aanndd pprroovviiddee nneeww iinnssiigghhtt iinn tthhee ggrroowwtthh ooff tthhee mmoosstt mmaassssiivvee
BBHHss  iinn  tthhee  eeaarrllyy  uunniivveerrssee  aanndd  tthheeiirr  ccoonnnneeccttiioonnss  ttoo  ggaallaaxxyy  ffoorrmmaattiioonn..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

FFeeiiggee  WWaanngg  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,  XXiiaaoohhuuii  FFaann  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,  JJoosseepphh  HHeennnnaawwii  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  BBaarrbbaarraa,,  AAaarroonn  BBaarrtthh  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  IIrrvviinnee,,  JJiiaannwweeii  LLyyuu
UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,  MMiinngghhaaoo  YYuuee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
EExxooppllaanneettss  aanndd  EExxooppllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 0022226600
CCaauugghhtt  iinn  tthhee  aacctt  ooff  ddiissppeerrssiinngg  tthheeiirr  ddiisskkss??  MMIIRRII  MMRRSS  ccaann  tteellll

IIllaarriiaa PPaassccuuccccii

UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa

TTrraannssiittiioonn ddiisskkss aarree ppllaanneett--ffoorrmmiinngg ddiisskkss wwiitthh llaarrggee dduusstt ggaappss oorr ccaavviittiieess,, ffrroomm aa ffeeww ttoo tteennss ooff aauu.. BBaasseedd oonn ssppeeccttrraallllyy rreessoollvveedd 1122..88 mmiiccrroonn [[NNeeIIII]] pprroofifilleess,, sseevveerraall ooff
tthheemm hhaavvee bbeeeenn aallssoo ffoouunndd ttoo ddrriivvee ssllooww ((~~55 kkmm//ss)) wwiinnddss,, ccoommppaattiibbllee wwiitthh ssttaarr--ddrriivveenn pphhoottooeevvaappoorraattiivvee flfloowwss.. RReeggaarrddlleessss ooff wwhheetthheerr tthhee ggaappss//ccaavviittiieess aarree ccrreeaatteedd bbyy
ppllaanneettss oorr pphhoottooeevvaappoorraattiioonn,, tthheessee ssyysstteemmss mmiigghhtt bbee iinn tthhee uunniiqquuee ssttaaggee ooff ddiissppeerrssiinngg tthheeiirr ddiisskkss.. HHoowweevveerr,, lliinnee pprroofifilleess aalloonnee ccaannnnoott eexxcclluuddee MMHHDD wwiinnddss wwhhiicchh mmiigghhtt
ddrriivvee eevvoolluuttiioonn bbuutt nnoott ddiissppeerrssaall.. HHeerree,, wwee pprrooppoossee MMIIRRII MMRRSS oobbsseerrvvaattiioonnss ooff ttwwoo ttrraannssiittiioonn ddiisskkss wwiitthh aa llaarrggee dduusstt ccaavviittyy ((>>3300 aauu iinn rraaddiiuuss)) aanndd aa ssmmaallll ((==<<44 aauu)) iinnnneerr
ddiisskk pplluuss eevviiddeennccee ffoorr aa ssllooww [[NNeeIIII]] wwiinndd.. MMIIRRII MMRRSS iiss tthhee oonnllyy iinnssttrruummeenntt tthhaatt ccaann ssppaattiiaallllyy rreessoollvvee [[NNeeIIII]] eemmiissssiioonn nneeaarr oorr eexxtteerriioorr ttoo tthhee ccaavviittyy rraaddiiuuss aass eexxppeecctteedd iinn
tthhee pphhoottooeevvaappoorraattiivvee wwiinndd sscceennaarriioo.. AAlloonngg wwiitthh [[NNeeIIII]],, wwee wwiillll mmaapp tthhee eemmiissssiioonn ffrroomm ootthheerr ffoorrbbiiddddeenn aanndd HH rreeccoommbbiinnaattiioonn lliinneess ttoo ccoonnssttrraaiinn tthhee iioonniizzaattiioonn ffrraaccttiioonn ooff
tthhee flfloowwiinngg ggaass,, hheennccee wwiinndd mmaassss lloossss rraatteess.. OOuurr pprroojjeecctt wwiillll eessttaabblliisshh hhooww mmuucchh ttiimmee iiss lleefftt ffoorr ppllaanneett ffoorrmmaattiioonn aanndd mmiiggrraattiioonn iinn tthheessee ttwwoo ssyysstteemmss aanndd pprroovviiddee aa
ppaatthhfifinnddeerr  ffoorr  ffuuttuurree  oobbsseerrvvaattiioonnss  aaiimmiinngg  aatt  ccllaarriiffyyiinngg  hhooww  ddiisskkss  ddiissppeerrssee..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

UUmmaa  GGoorrttii  SSEETTII  IInnssttiittuuttee,,  GGiiuulliiaa  BBaallllaabbiioo  UUnniivveerrssiittyy  ooff  LLoonnddoonn,,  QQuueeeenn  MMaarryy  &&  WWeessttfifieelldd  CCoolllleeggee  ((QQMMWWCC)),,  CCaatthhiiee  CCllaarrkkee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaammbbrriiddggee,,  AAnnddrraass  GGaassppaarr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,  RRiicchhaarrdd
AAlleexxaannddeerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  LLeeiicceesstteerr

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
EExxooppllaanneettss  aanndd  EExxooppllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 0022227788
IIlllluummiinnaattiinngg  IIccee::  AA  33DD  VViieeww  ooff  WWaatteerr  IIccee  DDuurriinngg  PPllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIllssee CClleeeevveess

TThhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  VViirrggiinniiaa

IIccee iiss aann eesssseennttiiaall iinnggrreeddiieenntt iinn bbootthh tthhee iinniittiiaall ffoorrmmaattiioonn pprroocceessss ooff ppllaanneettss aanndd ffoorr sseettttiinngg ppllaanneettss'' iinniittiiaall ccoommppoossiittiioonnss.. HHoowweevveerr,, tthhee ddiissttrriibbuuttiioonn ooff iiccee dduurriinngg ppllaanneett
ffoorrmmaattiioonn iiss ccuurrrreennttllyy ppoooorrllyy ccoonnssttrraaiinneedd.. WWee pprrooppoossee ttoo mmaapp tthhee 33..11 mmiiccrroonn HH22OO iiccee ffeeaattuurree iinn tthhee oouutteerr rreeggiioonnss ((>>5533 aauu;; 00..773355'''')) ooff tthhee ffaasscciinnaattiinngg VV44004466 SSggrr
pprroottooppllaanneettaarryy ddiisskk ssyysstteemm.. TThhee pprriimmaarryy ggooaall ooff tthhiiss pprrooppoossaall iiss ttoo llooccaalliizzee tthhee ssppaattiiaall eexxtteenntt ooff tthhee HH22OO iiccee ddiisskk,, ttoo sshheedd lliigghhtt oonn iiccee aabbuunnddaanncceess aanndd ttrraannssppoorrtt dduurriinngg
ppllaanneett ffoorrmmaattiioonn.. GGrroouunndd--bbaasseedd ccoorroonnaaggrraapphhiicc iimmaaggiinngg rreevveeaallss >>3399 ssttaarrss wwiitthhiinn tthhee bboouunnddaarriieess ooff VV44004466 SSggrr''ss ggaass--rriicchh ddiisskk ((44"" CCOO rraaddiiuuss)),, mmaakkiinngg iitt aann iiddeeaall ttaarrggeett ffoorr
aann iiccee ssttuuddyy.. WWee ppllaann ttoo mmaapp VV44004466 SSggrr''ss iicceess ssppeeccttrroo--pphhoottoommeettrriiccaallllyy uussiinngg NNIIRRCCaamm ccoorroonnaaggrraapphhiicc iimmaaggeess ccoovveerriinngg 11..8822 ---- 44..33 mmiiccrroonn,, aalllloowwiinngg uuss ttoo fifitt tthhee 33..11
mmiiccrroonn aabbssoorrppttiioonn ddeepptthh ttoo ppiinnppooiinntt tthhee pprreesseennccee ooff iiccee.. WWee eexxppeecctt ttoo ddeetteecctt bbootthh iiccee aabbssoorrppttiioonn aaggaaiinnsstt tthhee bbaacckkggrroouunndd ssttaarrss aanndd rreeflfleecctteedd lliigghhtt ffrroomm tthhee ddiisskk,, iiff iiccee
iiss pprreesseenntt.. TThheessee ttwwoo ccoonnssttrraaiinnttss ooffffeerr ccoommpplliimmeennttaarryy aapppprrooaacchheess ttoo eexxaammiinnee bbootthh ssuurrffaaccee aanndd mmiiddppllaannee iiccee ppooppuullaattiioonnss,, aalllloowwiinngg uuss ttoo pprroodduuccee tthhee fifirrsstt tthhrreeee--
ddiimmeennssiioonnaall  iiccee  mmaapp  ooff  aa  ppllaanneett--ffoorrmmiinngg  ddiisskk..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

NNiicchhoollaass  BBaalllleerriinngg  TThhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  VViirrggiinniiaa,,  AAllyycciiaa  WWeeiinnbbeerrggeerr  CCaarrnneeggiiee  IInnssttiittuuttiioonn  ooff  WWaasshhiinnggttoonn,,  KKllaauuss  PPoonnttooppppiiddaann  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  RRyyaann  LLoooommiiss  AAssssoocciiaatteedd
UUnniivveerrssiittiieess,,  IInncc..,,  JJeerrooeenn  TTeerrwwiisssscchhaa  vvaann  SScchheellttiinnggaa  SStteerrrreewwaacchhtt  LLeeiiddeenn

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess

IIDD:: 0022227799
WWhheerree  CCoossmmiicc  DDaawwnn  BBrreeaakkss  FFiirrsstt::  MMaappppiinngg  tthhee  PPrriimmoorrddiiaall  OOvveerrddeennssiittyy  PPoowweerriinngg  aa  zz~~99  IIoonniizzeedd  BBuubbbbllee

RRoohhaann NNaaiidduu

HHaarrvvaarrdd  UUnniivveerrssiittyy

MMooddeellss ooff ccoossmmiicc rreeiioonniizzaattiioonn pprreeddiicctt tthhaatt tthhee eeaarrlliieesstt ssttaarr--ffoorrmmiinngg ssyysstteemmss ddeevveelloopp iinn pprriimmoorrddiiaall oovveerrddeennssiittiieess wwhhiicchh,, iinn ttuurrnn,, ccrreeaattee iioonniizzeedd bbuubbbblleess.. WWiitthh ttiimmee,, tthheessee
bbuubbbblleess ggrrooww aanndd ccooaalleessccee uunnttiill tthhee iinntteerrggaallaaccttiicc mmeeddiiuumm iiss ffuullllyy iioonniizzeedd.. SSiinnccee LLyymmaann--aallpphhaa pphhoottoonnss oorriiggiinnaattiinngg iinn tthheessee pprroottoocclluusstteerrss ccaann pprrooppaaggaattee ffrreeeellyy tthhrroouugghh
iioonniizzeedd ggaass,, tthhee hhiigghheesstt rreeddsshhiifftt LLyymmaann AAllpphhaa eemmiitttteerrss ((LLAAEEss)) aacctt aass vvaalluuaabbllee ttrraacceerrss ooff eeaarrllyy iioonniizzeedd bbuubbbblleess.. WWee pprreesseenntt eevviiddeennccee tthhaatt tthhee hhiigghheesstt rreeddsshhiifftt LLAAEE,,
EEGGSSzz88pp77 ((zz==88..6688)),, iiss lliikkeellyy eemmbbeeddddeedd iinn ssuucchh aann oovveerrddeennssiittyy.. CCoolllleeccttiivveellyy,, iinn aallll ooff HHSSTT''ss ddeeeepp fifieellddss,, bbllaannkk fifieellddss aanndd ggrraavviittaattiioonnaallllyy--lleennsseedd fifieellddss ssppaannnniinngg >>11000000
aarrccmmiinn^̂22 tthheerree aarree ~~3300 pphhoottoommeettrriicc ccaannddiiddaatteess aatt zz~~99,, yyeett aa tthhiirrdd lliiee wwiitthhiinn 33..7755'' ((1100 ccMMppcc)) ooff EEGGSSzz88pp77.. TToo ccoonnfifirrmm aanndd eexxppllooiitt tthhiiss eexxttrraaoorrddiinnaarryy eeaarrllyy oovveerrddeennssiittyy
wwee sseeeekk ssyysstteemmiicc rreeddsshhiiffttss aanndd ddiiaaggnnoossttiicc ffeeaattuurreess oonnllyy JJWWSSTT ccaann pprroovviiddee.. WWee pprrooppoossee bblliinndd,, ggrriissmm ssppeeccttrroossccooppyy ttoo mmaapp tthhee iioonniizzeedd bbuubbbbllee aarroouunndd EEGGSSzz88pp77 uussiinngg tthhee
[[OOIIIIII]] ddoouubblleett.. AA bblliinndd ssuurrvveeyy iiss ooppttiimmaall ffoorr ddeetteerrmmiinniinngg aa ccoommpplleettee cceennssuuss ooff EEGGSSzz88pp77''ss pphhyyssiiccaall nneeiigghhbboorrss.. SSppiittzzeerr//IIRRAACC ccoolloorr eexxcceesssseess aatt zz>>88 iimmppllyy eexxttrreemmee [[OOIIIIII]] EEWWss
((~~66000000 AA)) eennssuurriinngg eefffificciieenntt uussee ooff JJWWSSTT.. SStteellllaarr ppooppuullaattiioonn mmooddeelliinngg ooff tthhee ssoouurrcceess aarroouunndd EEGGSSzz88pp77 mmaayy ggiivvee uuss tthhee ssttrroonnggeesstt ccoonnssttrraaiinnttss yyeett oonn wwhheenn ssttaarr--
ffoorrmmaattiioonn fifirrsstt ccoommmmeenncceedd aafftteerr tthhee BBiigg BBaanngg ((ii..ee..,, ccoossmmiicc ddaawwnn)).. OOuurr ssppeeccttrraa wwiillll lliikkeewwiissee ccoonnssttrraaiinn tthhee iioonniizziinngg pphhoottoonn pprroodduuccttiioonn eefffificciieennccyy,, aa kkeeyy uunnkknnoowwnn iinn
rreeiioonniizzaattiioonn ccaallccuullaattiioonnss.. OOuurr oobbsseerrvviinngg ssttrraatteeggyy iiss ddeessiiggnneedd ffoorr mmaaxxiimmuumm lleeggaaccyy vvaalluuee wwiitthh aa ffoooottpprriinntt oovveerrllaappppiinngg tthhee CCEEEERRSS EERRSS ssuurrvveeyy aanndd uussee ooff tthhee wwiiddee FF444444WW
ggrriissmm  tthhaatt  wwiillll  gguuaarraanntteeee  aaddddiittiioonnaall  11<<zz<<99  sscciieennccee..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

PPaassccaall  OOeesscchh  UUnniivveerrssiittyy  ooff  GGeenneevvaa--DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  AAssttrroonnoommyy,,  CChhaarrlliiee  CCoonnrrooyy  HHaarrvvaarrdd  UUnniivveerrssiittyy,,  EEccaatteerriinnaa  LLeeoonnoovvaa  UUnniivveerrssiittyy  ooff  GGeenneevvaa--DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  AAssttrroonnoommyy,,  SSaannddrroo  TTaacccchheellllaa
SSmmiitthhssoonniiaann  IInnssttiittuuttiioonn  AAssttrroopphhyyssiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy,,  AAnnnnee  HHuutttteerr  KKaapptteeyynn  AAssttrroonnoommiiccaall  IInnssttiittuuttee,,  JJ..  SSttuuaarrtt  WWyyiitthhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMeellbboouurrnnee,,  SSiimmoonn  MMuuttcchh  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMeellbboouurrnnee,,  YYuuxxiiaanngg
QQiinn  SSccuuoollaa  NNoorrmmaallee  SSuuppeerriioorree,,  PPiissaa,,  AAddii  ZZiittrriinn  BBeenn  GGuurriioonn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  tthhee  NNeeggeevv,,  RRiicchhaarrdd  EElllliiss  UUnniivveerrssiittyy  CCoolllleeggee  LLoonnddoonn,,  GGuuiiddoo  RRoobbeerrttss--BBoorrssaannii  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  LLooss  AAnnggeelleess,,  DDaanniieell
SSttaarrkk  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,  RRyyaann  EEnnddsslleeyy  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,  GGaarrtthh  IIlllliinnggwwoorrtthh  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  CCrruuzz,,  DDaanniieell  MMaaggeeee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  CCrruuzz,,  RRyycchhaarrdd  BBoouuwweennss
UUnniivveerrssiitteeiitt  LLeeiiddeenn,,  IIvvoo  LLaabbbbee  SSwwiinnbbuurrnnee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  RReennsskkee  SSmmiitt  LLiivveerrppooooll  JJoohhnn  MMoooorreess  UUnniivveerrssiittyy,,  MMaauurroo  SStteeffaannoonn  UUnniivveerrssiitteeiitt  LLeeiiddeenn,,  JJoosseepphhiinnee  KKeerruutttt  UUnniivveerrssiittyy  ooff
GGeenneevvaa--DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  AAssttrroonnoommyy

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess

IIDD:: 0022228822
AA  SSttrroonnggllyy  MMaaggnniififieedd  IInnddiivviidduuaall  SSttaarr  aanndd  PPaarrsseecc--SSccaallee  CClluusstteerrss  OObbsseerrvveedd  iinn  tthhee  FFiirrsstt  BBiilllliioonn  YYeeaarrss  aatt  zz  ==  66

DDaann CCooee

SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee  --  EESSAA

JJWWSSTT wwaass ddeessiiggnneedd ttoo ssttuuddyy tthhee fifirrsstt ssttaarrss.. UUnnttiill rreecceennttllyy,, wwee aassssuummeedd tthhaatt mmeeaanntt ppooppuullaattiioonnss ooff ssttaarrss wwiitthhiinn tthhee fifirrsstt ggaallaaxxiieess.. BBuutt iinn tthhee ppaasstt 33 yyeeaarrss,, 33 iinnddiivviidduuaall
ssttrroonnggllyy lleennsseedd ssttaarrss hhaavvee bbeeeenn ddiissccoovveerreedd aatt zz~~11.. TThhiiss ooffffeerrss aa nneeww hhooppee ooff ddiirreeccttllyy oobbsseerrvviinngg iinnddiivviidduuaall ssttaarrss aatt ccoossmmoollooggiiccaall ddiissttaanncceess wwiitthh JJWWSSTT.. HHeerree wwee pprrooppoossee
JJWWSSTT oobbsseerrvvaattiioonnss ooff aa ccaannddiiddaattee ssttrroonnggllyy lleennsseedd ssttaarr aatt zz~~66,, dduubbbbeedd LLSSzz66.. FFoorr tthhee ppaasstt 33 yyeeaarrss,, LLSSzz66 hhaass bbeeeenn sstteeaaddiillyy mmaaggnniififieedd bbyy aa ffaaccttoorr ooff ~~99000000 oonn tthhee
lleennssiinngg ccrriittiiccaall ccuurrvvee ddiirreeccttllyy bbeettwweeeenn mmuullttiippllee iimmaaggeess ooff aa bbrriigghhtt ssttaarr ffoorrmmiinngg cclluummpp.. TThhee cclluummpp iiss aallssoo rreemmaarrkkaabbllee aass tthhee mmoosstt ddiissttaanntt kknnoowwnn bboouunndd mmaassssiivvee ssttaarr
cclluusstteerr,, wwiitthh aa rraaddiiuuss << 66 ppcc,, tthhee ssiizzee ooff llooccaall ssttaarr cclluusstteerrss.. TThhiiss uunnpprreecceeddeenntteedd ssppaattiiaall rreessoolluuttiioonn iiss aaffffoorrddeedd uuss bbyy tthhee mmoosstt hhiigghhllyy mmaaggnniififieedd zz==66 ggaallaaxxyy kknnoowwnn,, dduubbbbeedd
tthhee  ""SSuunnrriissee  AArrcc""..

WWee  pprrooppoossee  33  hhoouurrss  ooff  NNIIRRCCaamm  iimmaaggiinngg  iinn  22  eeppoocchhss  aanndd  33  hhoouurrss  ooff  NNIIRRSSppeecc  MMOOSS  PPRRIISSMM  ssppeeccttrroossccooppyy  ooff  1122  ppoossiittiioonnss  aalloonngg  tthhee  aarrcc..  TThheessee  oobbsseerrvvaattiioonnss  wwiillll::

11))  CCoonnfifirrmm  LLSSzz66  iiss  aann  iinnddiivviidduuaall  ssttaarr  aatt  zz==66  aanndd  ppllaaccee  iitt  oonn  tthhee  HH--RR  ddiiaaggrraamm  wwiitthh  mmeeaassuurreemmeennttss  ooff  lluummiinnoossiittyy  aanndd  tteemmppeerraattuurree

22))  CCoonnfifirrmm  tthhee  lleennsseedd  cclluummppss  aarree  bboouunndd  mmaassssiivvee  ssttaarr  cclluusstteerrss,,  ccoonnssttrraaiinn  tthheeiirr  hhiissttoorriieess  aanndd  ffaatteess,,  aanndd  mmeeaassuurree  tthheeiirr  iinnddiivviidduuaall  iioonniizziinngg  ssttrreennggtthhss

33))  CCoonnfifirrmm  tthhee  eexxiisstteennccee  ooff  aa  ggaallaaxxyy  ccoorree  aanndd  mmeeaassuurree  oouuttwwaarrdd  ggrraaddiieennttss  ooff  mmaassss,,  mmeettaalllliicciittyy,,  aanndd  aaggee  ffoorr  tthhee  fifirrsstt  ttiimmee  iinn  ddeettaaiill  aatt  zz==66

OObbsseerrvvaattiioonnss ffrroomm tthhiiss pprrooggrraamm wwiillll iinnffoorrmm ffuuttuurree JJWWSSTT pprrooppoossaallss ttoo ssttuuddyy tthhee SSuunnrriissee AArrcc iinn eevveenn ggrreeaatteerr ddeettaaiill aanndd pprroovviiddee ttiimmee mmoonniittoorriinngg ffoorr yyeeaarrss ttoo ccoommee.. WWee
wwaaiivvee  eexxcclluussiivvee  aacccceessss  ttoo  aallll  ddaattaa  oobbttaaiinneedd  ffrroomm  tthhiiss  pprrooggrraamm  ttoo  bbeenneefifitt  tthhee  ccoommmmuunniittyy..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

BBrriiaann  WWeellcchh  TThhee  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy,,  JJoossee  DDiieeggoo  IInnssttiittuuttoo  ddee  FFiissiiccaa  ddee  CCaannttaabbrriiaa,,  AAddii  ZZiittrriinn  BBeenn  GGuurriioonn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  tthhee  NNeeggeevv,,  EErriikk  ZZaacckkrriissssoonn  UUppppssaallaa  AAssttrroonnoommiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy,,
AAnnttoonn  VViikkaaeeuuss  UUppppssaallaa  AAssttrroonnoommiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy,,  GGuuiillllaauummee  MMaahhlleerr  DDuurrhhaamm  UUnniivv..,,  KKeerreenn  SShhaarroonn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMiicchhiiggaann,,  MMiicchhaaeell  FFlloorriiaann  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,  RRooggiieerr  WWiinnddhhoorrsstt  AArriizzoonnaa
SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy,,  FFrraannkk  TTiimmmmeess  AArriizzoonnaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy,,  EEbbrraahheeeemm  FFaarraagg  AArriizzoonnaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy,,  PPaattrriicckk  KKeellllyy  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMiinnnneessoottaa  --  TTwwiinn  CCiittiieess,,  SStteevvee  RRooddnneeyy  UUnniivveerrssiittyy  ooff  SSoouutthh
CCaarroolliinnaa,,  KKyyllee  OO''CCoonnnnoorr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  SSoouutthh  CCaarroolliinnaa  RReesseeaarrcchh  FFoouunnddaattiioonn,,  LLoouuiiss--GGrreeggoorryy  SSttrroollggeerr  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  TThhoommaass  BBrrooaaddhhuurrsstt  UUnniivveerrssiittyy  ooff  tthhee  BBaassqquuee  CCoouunnttrryy,,
SSeellmmaa  ddee  MMiinnkk  HHaarrvvaarrdd  UUnniivveerrssiittyy,,  CCoolliinn  NNoorrmmaann  TThhee  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy,,  EErrooss  VVaannzzeellllaa  IINNAAFF,,  OOsssseerrvvaattoorriioo  ddii  AAssttrroofifissiiccaa  ee  SScciieennzzaa  ddeelllloo  SSppaazziioo,,  GGaabbrriieell  BBaarrttoosscchh  CCaammiinnhhaa  MMaaxx--PPllaanncckk--
IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroopphhyyssiikk,,  JJaannee  RRiiggbbyy  NNAASSAA  GGooddddaarrdd  SSppaaccee  FFlliigghhtt  CCeenntteerr,,  SSoonniiyyaa  SShhaarrmmaa  NNAASSAA  GGooddddaarrdd  SSppaaccee  FFlliigghhtt  CCeenntteerr,,  YYoollaannddaa  TTeejjaa  OObbsseerrvvaattoorriioo  NNaacciioonnaall,,  PPaaoollaa  DDiimmaauurroo  OObbsseerrvvaattoorriioo
NNaacciioonnaall,,  TTaakkaahhiirroo  MMoorriisshhiittaa  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  SSwwaarraa  RRaavviinnddrraannaatthh  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee  --  CCSSAA,,  AAllaaiinnaa  HHeennrryy  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  BBeetthhaann  JJaammeess
SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee  --  EESSAA,,  LLaarrrryy  BBrraaddlleeyy  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  RRoobbeerrttoo  AAvviillaa  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  MMaarrcc  PPoossttmmaann  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee
IInnssttiittuuttee,,  AAnnaa  AAcceebbrroonn  BBeenn  GGuurriioonn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  tthhee  NNeeggeevv,,  BBrreennddaa  FFrryyee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,  MMaarruussaa  BBrraaddaacc  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  DDaavviiss,,  MMiicchheellee  TTrreennttii  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMeellbboouurrnnee,,
MMaassaammuunnee  OOgguurrii  IInnssttiittuuttee  ffoorr  PPhhyyssiiccss  aanndd  MMaatthheemmaattiiccss  ooff  tthhee  UUnniivveerrssee,,  MMaassaammii  OOuucchhii  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTookkyyoo,,  IInnssttiittuuttee  ooff  CCoossmmiicc  RRaayy  RReesseeaarrcchh,,  PPaassccaall  OOeesscchh  UUnniivveerrssiittyy  ooff  GGeenneevvaa--DDeeppaarrttmmeenntt
ooff  AAssttrroonnoommyy,,  SStteepphhaann  MMccCCaannddlliissss  TThhee  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy,,  SSuunnee  TToofftt  CCoossmmiicc  DDaawwnn  CCeenntteerr,,  NNiieellss  BBoohhrr  IInnssttiittuuttee,,  VViiccttoorriiaa  SSttrraaiitt  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  DDaavviiss,,  MMaatttthheeww  BBaayylliissss
UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCiinncciinnnnaattii  MMaaiinn  CCaammppuuss,,  SShheerrrryy  SSuuyyuu  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroopphhyyssiikk,,  NNiirr  MMaannddeellkkeerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  BBaarrbbaarraa

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess

IIDD:: 0022228855
AA  mmaassssiivvee  qquuiieesscceenntt  ggaallaaxxyy  aatt  rreeddsshhiifftt  44..665577

AAddaamm CCaarrnnaallll

RRooyyaall  OObbsseerrvvaattoorryy  EEddiinnbbuurrgghh

WWee pprrooppoossee uullttrraa--ddeeeepp rreesstt--ffrraammee UUVV--ooppttiiccaall ssppeeccttrroossccooppyy ooff tthhee eeaarrlliieesstt rroobbuussttllyy iiddeennttiififieedd mmaassssiivvee qquuiieesscceenntt ggaallaaxxyy.. OOuurr ttaarrggeett,, GGOOOODDSSSS--99220099,, hhaass aa sstteellllaarr mmaassss ooff
1100^̂1111 SSoollaarr mmaasssseess,, aa ssttaarr ffoorrmmaattiioonn rraattee ((SSFFRR)) ssuupppprreesssseedd bbyy aatt lleeaasstt 11 ddeexx bbeellooww tthhee ssttaarr--ffoorrmmiinngg mmaaiinn sseeqquueennccee,, aanndd aa ssppeeccttrroossccooppiicc rreeddsshhiifftt ooff 44..665577,, ppllaacciinngg iitt
jjuusstt 11..2255 GGyyrr aafftteerr tthhee BBiigg BBaanngg.. TThhiiss oobbjjeecctt pprroovviiddeess aa uunniiqquuee ppeerrssppeeccttiivvee oonn ggaallaaxxyy eevvoolluuttiioonn dduurriinngg tthhee fifirrsstt bbiilllliioonn yyeeaarrss,, hhoollddiinngg tthhee kkeeyy ttoo uunnddeerrssttaannddiinngg wwhheenn aanndd
hhooww  bbaarryyoonniicc  ffeeeeddbbaacckk  pprroocceesssseess  fifirrsstt  bbeeggaann  ttoo  aarrrreesstt  tthhee  eexxttrreemmeellyy  iinntteennssee  ssttaarr  ffoorrmmaattiioonn  oobbsseerrvveedd  iinn  tthhee  eeaarrlliieesstt  ggaallaaxxiieess..

BByy oobbsseerrvviinngg HH aallpphhaa aatt 33..77 mmiiccrroonnss wwee wwiillll pprreecciisseellyy mmeeaassuurree tthhee SSFFRR ooff GGOOOODDSSSS--99220099.. IIff nnoo ssttaarr ffoorrmmaattiioonn iiss ddeetteecctteedd,, aass ssuuggggeesstteedd bbyy pphhoottoommeettrriicc ssttuuddiieess,, tthhiiss
wwoouulldd bbee tthhee fifirrsstt cclleeaarr eevviiddeennccee tthhaatt aa ppaassssiivveellyy eevvoollvviinngg ggaallaaxxyy ppooppuullaattiioonn eexxiissttss aass eeaarrllyy aass zz~~55.. AAlltteerrnnaattiivveellyy,, aass tthhiiss iiss tthhee mmoosstt fifirrmmllyy iiddeennttiififieedd qquuiieesscceenntt ggaallaaxxyy aatt
zz~~55,, aa ddeetteeccttiioonn ooff rreessiidduuaall ssttaarr ffoorrmmaattiioonn wwoouulldd ssttrroonnggllyy iimmppllyy nnoo ggaallaaxxiieess hhaavvee ccoommpplleetteellyy qquueenncchheedd bbyy tthhiiss eeppoocchh,, aanndd ccoouulldd iinnddiiccaattee wwee hhaavvee ccaauugghhtt oonnee ooff tthhee fifirrsstt
qquueenncchhiinngg  eevveennttss  iinn  pprrooggrreessss..  

GGOOOODDSSSS--99220099 iiss kknnoowwnn ttoo hhaavvee bbeeeenn qquuiieesscceenntt ffoorr 330000 MMyyrr,, hhoowweevveerr iittss pprriioorr eevvoolluuttiioonn iiss uunnkknnoowwnn.. TThhrroouugghh ssppeeccttrraall fifittttiinngg wwee wwiillll mmeeaassuurree tthhee ffuullll ssttaarr--ffoorrmmaattiioonn
hhiissttoorryy ((SSFFHH)),, sstteellllaarr mmeettaalllliicciittyy aanndd aallpphhaa eennhhaanncceemmeenntt.. AA bbuurrssttyy SSFFHH,, ccoommbbiinneedd wwiitthh hhiigghh mmeettaalllliicciittyy aanndd aallpphhaa eennhhaanncceemmeenntt wwoouulldd ccoonnfifirrmm tthhiiss oobbjjeecctt ffoorrmmeedd rraappiiddllyy
aass aa ssuubbmmiilllliimmeettrree ggaallaaxxyy,, sshhoowwiinngg ssuucchh eevveennttss ccaann rreessuulltt iinn ssuussttaaiinneedd qquuiieesscceennccee.. TThhiiss iinneexxppeennssiivvee yyeett eexxttrreemmeellyy hhiigghh iimmppaacctt sscciieennccee ccaassee pprroovviiddeess aann iiddeeaall
ddeemmoonnssttrraattiioonn  ooff  tthhee  uunniiqquuee  ccaappaabbiilliittiieess  ooff  JJWWSSTT..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

RRoossss  MMccLLuurree  RRooyyaall  OObbsseerrvvaattoorryy  EEddiinnbbuurrgghh,,  JJaammeess  DDuunnlloopp  UUnniivveerrssiittyy  ooff  EEddiinnbbuurrgghh,,  IInnssttiittuuttee  ffoorr  AAssttrroonnoommyy,,  AAnnddrreeaa  CCiimmaattttii  UUnniivveerrssiittaa  ddii  BBoollooggnnaa,,  VViivviieennnnee  WWiilldd  UUnniivveerrssiittyy  ooff  SStt..  AAnnddrreewwss,,
FFeerrgguuss  CCuulllleenn  RRooyyaall  OObbsseerrvvaattoorryy  EEddiinnbbuurrgghh,,  DDeerreekk  MMccLLeeoodd  RRooyyaall  OObbsseerrvvaattoorryy  EEddiinnbbuurrgghh,,  MMaassssiissssiilliiaa  HHaammaaddoouucchhee  RRooyyaall  OObbsseerrvvaattoorryy  EEddiinnbbuurrgghh,,  RRyyaann  BBeegglleeyy  RRooyyaall  OObbsseerrvvaattoorryy  EEddiinnbbuurrgghh,,
SSaamm  WWaallkkeerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  EEddiinnbbuurrgghh,,  IInnssttiittuuttee  ffoorr  AAssttrroonnoommyy

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss

118899 33//1199//22002211



JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss  aanndd  SStteellllaarr  TTyyppeess

IIDD:: 0022228888
FFoorrmmaattiioonn  aanndd  iimmppaacctt  ooff  ssiilliiccaattee  cclloouuddss  oonn  LL  ddwwaarrffss

JJoosshhuuaa LLootthhrriinnggeerr

TThhee  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy

WWee wwiillll oobbttaaiinn RR~~22770000 ssppeeccttrraa ffrroomm 11--2288 µµmm ooff ttwwoo ~~LL66 bbrroowwnn ddwwaarrffss wwiitthh SS//NN~~110000 oorr bbeetttteerr sshhoorrttwwaarrdd ooff 1100 µµmm.. IInn eexxiissttiinngg IIRRSS ssppeeccttrraa,, 22MMAASSSS 22114488++44000055 hhaass aa
bbrrooaadd 88--1100 µµmm aabbssoorrppttiioonn ffeeaattuurree ssuuggggeessttiivvee ooff ssiilliiccaatteess,, wwhhiillee tthhee ootthheerrwwiissee ssiimmiillaarr 22MMAASSSS 00662244--44552211 hhaass wweeaakk ssiilliiccaattee aabbssoorrppttiioonn aatt bbeesstt.. WWee wwiillll uussee tthheessee ssppeeccttrraa
ttoo ddiissttiinngguuiisshh sshhaarrpp mmoolleeccuullaarr ffeeaattuurreess ffrroomm bbrrooaadd aabbssoorrppttiioonn ((ee..gg..,, dduuee ttoo ssiilliiccaatteess)),, ttoo ssttuuddyy cclloouudd ffoorrmmaattiioonn iinn LL ddwwaarrffss,, ttoo ddeetteecctt ttrraaccee ssppeecciieess tthhaatt wwoouulldd bbee ddiilluutteedd
aatt llooww rreessoolluuttiioonn,, ttoo pprroobbee ddiiffffeerreenntt llaayyeerrss iinn tthhee pphhoottoosspphheerree,, ttoo ccoonnssttrraaiinn pphhyyssiiccaall pprrooppeerrttiieess,, ttoo uunnccoovveerr ddeefificciieenncciieess iinn aattmmoosspphheerree mmooddeellss,, aanndd ttoo iiddeennttiiffyy flflaawwss iinn
eexxiissttiinngg ooppaacciittyy ddaattaa ((ee..gg..,, lliinnee bbrrooaaddeenniinngg)).. WWee eennccoouurraaggee rraappiidd iinnddeeppeennddeenntt aannaallyyssiiss aanndd ppuubblliiccaattiioonn ooff tthheessee ddaattaa bbyy tthhee ccoommmmuunniittyy ttoo pprroovviiddee aa ssttrroonngg ffoouunnddaattiioonn ffoorr
tthhee  nneexxtt  rroouunndd  ooff  oobbsseerrvviinngg  pprrooppoossaallss..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

JJeeffff  VVaalleennttii  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  PPeetteerr  GGaaoo  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  CCrruuzz,,  MMaarrkk  MMaarrlleeyy  NNAASSAA  AAmmeess  RReesseeaarrcchh  CCeenntteerr,,  SSaarraahh  MMoorraann  TThhee  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy,,  DDaavviidd
SSiinngg  TThhee  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy,,  HHaannnnaahh  WWaakkeeffoorrdd  UUnniivveerrssiittyy  ooff  BBrriissttooll

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss

119900 33//1199//22002211



JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
EExxooppllaanneettss  aanndd  EExxooppllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 0022229977
UUnnvveeiilliinngg  ffoorrmmaattiioonn  ssiiggnnaattuurreess  iinn  tthhee  aattmmoosspphheerree  ooff  bbeettaa  PPiiccttoorriiss  cc

TToommaass SSttoollkkeerr

LLeeiiddeenn  OObbsseerrvvaattoorryy

BBeettaa PPiiccttoorriiss iiss aa uunniiqquuee llaabboorraattoorryy ffoorr ssttuuddyyiinngg tthhee ffoorrmmaattiioonn ooff ggiiaanntt eexxooppllaanneettss.. TThhee ssyysstteemm ccoonnttaaiinnss ttwwoo ddiirreeccttllyy iimmaaggeedd ppllaanneettss wwiitthh ddyynnaammiiccaallllyy iinnffeerrrreedd mmaasssseess,,
tthheerreeffoorree iitt iiss aa ttrreeaassuurree ffoorr ccoommppaarraattiivvee eexxooppllaanneettoollooggyy aanndd ccaalliibbrraattiioonn ooff ppllaanneett ffoorrmmaattiioonn aanndd eevvoolluuttiioonn mmooddeellss.. TThhee pprreesseennccee ooff tthhee sseeccoonndd ppllaanneett,, wwhhiicchh wwaass
ddiissccoovveerreedd tthhrroouugghh rraaddiiaall vveelloocciittyy mmeeaassuurreemmeennttss,, hhaass rreecceennttllyy bbeeeenn ccoonnfifirrmmeedd wwiitthh GGRRAAVVIITTYY aatt aa sseeppaarraattiioonn ooff 22..77 aauu.. SSiinnccee bbeettaa PPiicc bb oorrbbiittss aatt 99..88 aauu,, tthhiiss ssyysstteemm
rreesseemmbblleess aa yyoouunngg aanndd mmoorree mmaassssiivvee iinnssttaannccee ooff tthhee ggiiaanntt ppllaanneettss iinn oouurr SSoollaarr SSyysstteemm.. TThhee KK bbaanndd ssppeeccttrruumm iinnddiiccaatteess tthhaatt bbeettaa PPiicc cc iiss ccoooolleerr aanndd ssmmaalllleerr tthhaann bbeettaa
PPiicc bb bbuutt tthhee cchheemmiiccaall cchhaarraacctteerriissttiiccss ooff bbeettaa PPiicc cc rreemmaaiinn uunnkknnoowwnn.. WWee pprrooppoossee NNIIRRIISSSS//AAMMII oobbsseerrvvaattiioonnss aatt FF338800MM,, FF443300MM,, aanndd FF448800MM ttoo qquuaannttiiffyy tthhee aattmmoosspphheerriicc
ccoommppoossiittiioonn ooff bbeettaa PPiicc cc.. AAtt tthheessee wwaavveelleennggtthhss,, wwee wwiillll bbee sseennssiittiivvee ttoo tthhee ccaarrbboonn ccoonntteenntt ooff tthhee aattmmoosspphheerree wwhhiicchh,, ttooggeetthheerr wwiitthh tthhee aavvaaiillaabbllee KK bbaanndd ssppeeccttrruumm,, wwiillll
eennaabbllee uuss ttoo sseett uunniiqquuee ccoonnssttrraaiinnttss oonn bbootthh tthhee ccaarrbboonn--ttoo--ooxxyyggeenn rraattiioo aanndd tthhee mmeettaalllliicciittyy ooff bbeettaa PPiicc cc.. AAddddiittiioonnaallllyy,, tthhee eexxtteennddeedd wwaavveelleennggtthh ccoovveerraaggee ooff tthhee ssppeeccttrraall
eenneerrggyy ddiissttrriibbuuttiioonn wwiillll aallllooww ffoorr aa mmoorree aaccccuurraattee mmeeaassuurreemmeenntt ooff tthhee rraaddiiuuss aanndd bboolloommeettrriicc lluummiinnoossiittyy.. AAllttooggeetthheerr,, tthhee pprrooppoosseedd oobbsseerrvvaattiioonnss pprroovviiddee uuss wwiitthh tthhee
eexxcciittiinngg ooppppoorrttuunniittyy ttoo ssttuuddyy ffoorr tthhee fifirrsstt ttiimmee tthhee cchheemmiiccaall ccoommppoossiittiioonn ooff aa ggiiaanntt eexxooppllaanneett aatt aann oorrbbiittaall sseeppaarraattiioonn ccoommppaarraabbllee ttoo JJuuppiitteerr.. TThhee ccoommbbiinneedd ccoonnssttrraaiinnttss
oonn  tthhee  cchheemmiiccaall  ccoommppoossiittiioonn  aanndd  tthhee  mmaaccrroopphhyyssiiccaall  pprrooppeerrttiieess  wwiillll  uunnvveeiill  iimmppoorrttaanntt  cclluueess  aabboouutt  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  hhiissttoorryy  ooff  bbeettaa  PPiicc  cc..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

JJuulliieenn  GGiirraarrdd  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  SSaasshhaa  HHiinnkklleeyy  UUnniivveerrssiittyy  ooff  EExxeetteerr,,  JJeennss  KKaammmmeerreerr  EEuurrooppeeaann  SSoouutthheerrnn  OObbsseerrvvaattoorryy  --  GGeerrmmaannyy,,  PPoollyycchhrroonniiss  PPaattaappiiss  EEiiddggeennoossssiisscchhee
TTeecchhnniisscchhee  HHoocchhsscchhuullee  ZZuurriicchh  ((EETTHHZZ)),,  LLaauurreenntt  PPuueeyyoo  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  SSyyllvveessttrree  LLaaccoouurr  OObbsseerrvvaattooiirree  ddee  PPaarriiss,,  MMaatthhiiaass  NNOOWWAAKK  EEccoollee  NNoorrmmaallee  SSuuppeerriieeuurree  ddee  CCaacchhaann

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss

119911 33//1199//22002211



JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess

IIDD:: 0022330011
UUnneeaarrtthhiinngg  tthhee  ffoossssiilliizzeedd  AAnnddrroommeeddaa  ggaallaaxxyy::  aa  ssppeeccttrroossccooppiicc  ppiilloott  ssuurrvveeyy  ooff  MM3311  ggiiaannttss

JJoohhnn MMaacckkeerreetthh

CCaannaaddiiaann  IInnssttiittuuttee  ffoorr  TThheeoorreettiiccaall  AAssttrroopphhyyssiiccss

GGaallaaxxyy eevvoolluuttiioonn mmooddeellss aarree ssttrroonnggllyy uunnddeerrppiinnnneedd bbyy aanncchhoorriinngg ccoonnssttrraaiinnttss mmaaddee llooccaallllyy iinn tthhee MMiillkkyy WWaayy.. IInn tthhiiss pprrooppoossaall,, wwee aaiimm ttoo ppeerrffoorrmm aa ppiilloott ssttuuddyy ttoowwaarrdd
pprroovviiddiinngg aa sseeccoonnddaarryy llooccaall aanncchhoorr iinn tthhee ffoorrmm ooff aa ddeettaaiilleedd mmaappppiinngg iinn eelleemmeenntt aabbuunnddaanncceess ooff tthhee sstteellllaarr ppooppuullaattiioonnss ooff tthhee AAnnddrroommeeddaa ggaallaaxxyy,, MM3311.. PPrriimmaarriillyy,, wwee wwiillll
uussee NNIIRRSSppeecc ssppeeccttrroossccooppyy ooff ggiiaanntt ssttaarrss ttoo ssttuuddyy eelleemmeenntt aabbuunnddaanncceess iinn tthhee oolldd ddiisskk ooff MM3311,, eessttaabblliisshhiinngg wwhheetthheerr iitt ppllaayyss hhoosstt ttoo aa ddiicchhoottoommyy iinn tthhee rraattiioo ooff iittss aallpphhaa--
eelleemmeenntt aabbuunnddaanncceess rreellaattiivvee ttoo IIrroonn.. SSuucchh aa ffeeaattuurree iiss rreeaaddiillyy oobbsseerrvveedd iinn tthhee MMiillkkyy WWaayy,, aanndd tthhoouugghhtt ttoo bbee iinnddiiccaattiivvee ooff aann eeaarrllyy aanndd rraappiidd aasssseemmbbllyy ooff iittss mmaassss.. TThheessee
ppiilloott oobbsseerrvvaattiioonnss ttoowwaarrddss llaarrggeerr ssppeeccttrroossccooppiicc ssuurrvveeyyss ooff tthhee MM3311 ddiisskk wwiillll aallllooww uuss ttoo ddiissccrriimmiinnaattee bbeettwweeeenn tthhee mmyyrriiaadd mmooddeellss wwhhiicchh aarree nnooww pprrooppoosseedd ffoorr tthhee oorriiggiinn
ooff tthhiiss ffeeaattuurree iinn tthhee MMiillkkyy WWaayy.. TThhiiss wwiillll ppllaaccee tthhee fifirrsstt ssttaakkee ooff ttrruuee ggaallaaccttiicc aarrcchhaaeeoollooggyy iinn AAnnddrroommeeddaa,, ooppeenniinngg tthhee ddoooorr ttoo mmoorree ddeettaaiilleedd ffuuttuurree ssttuuddiieess wwhhiicchh wwiillll
aatttteemmpptt  ttoo  rreeccoonnssttrruucctt  tthhee  ssttaarr  ffoorrmmaattiioonn  hhiissttoorryy  aanndd  mmoorree  ffuullllyy  ccoonnssttrraaiinn  tthhee  hhiissttoorryy  ooff  mmaassss  aasssseemmbbllyy  iinn  oouurr  nneeaarreesstt  ggiiaanntt  ddiisskk..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

RRiiccaarrddoo  SScchhiiaavvoonn  LLiivveerrppooooll  JJoohhnn  MMoooorreess  UUnniivveerrssiittyy,,  CCaarrllooss  AAlllleennddee--PPrriieettoo  IInnssttiittuuttoo  ddee  AAssttrroofifissiiccaa  ddee  CCaannaarriiaass,,  DDaavviidd  NNaattaaff  TThhee  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy
CCooIInnvveessttiiggaattoorrss

119922 33//1199//22002211



JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss  aanndd  SStteellllaarr  TTyyppeess

IIDD:: 0022330022
BBoolloommeettrriicc  LLuummiinnoossiittiieess  ooff  CCooooll  BBrroowwnn  DDwwaarrffss::    TThhee  KKeeyy  ttoo  TThheeiirr  EEffffeeccttiivvee  TTeemmppeerraattuurreess  aanndd  tthhee  MMaassss  FFuunnccttiioonn

MMiicchhaaeell CCuusshhiinngg

UUnniivveerrssiittyy  ooff  TToolleeddoo

TThhee uunnddeerrssttaannddiinngg ooff tthhee lliiffee ccyyccllee ooff ssttaarrss ddeevveellooppeedd bbyy 2200tthh cceennttuurryy aassttrroonnoommeerrss rreesstteedd oonn tthheeiirr aabbiilliittyy ttoo mmeeaassuurree ffuunnddaammeennttaall pprrooppeerrttiieess ssuucchh aass mmaassss,, rraaddiiuuss,,
bboolloommeettrriicc lluummiinnoossiittyy,, eeffffeeccttiivvee tteemmppeerraattuurree,, aanndd tthhee mmaassss ffuunnccttiioonn.. 2211sstt cceennttuurryy aassttrroonnoommeerrss hhaavvee eemmbbaarrkkeedd oonn aa ssiimmiillaarr qquueesstt ttoo uunnddeerrssttaanndd tthhee eevvoolluuttiioonn ooff bbrroowwnn
ddwwaarrffss bbuutt hhaavvee bbeeeenn hhaammppeerreedd bbyy tthheeiirr iinnttrriinnssiicc ffaaiinnttnneessss,, tthhee llaacckk ooff aa mmaassss--lluummiinnoossiittyy rreellaattiioonn,, aanndd tthhee ffaacctt tthhaatt mmoosstt ooff tthheeiirr rraaddiiaattiioonn iiss eemmiitttteedd aatt iinnffrraarreedd
wwaavveelleennggtthhss.. WWhhiillee pprrooggrreessss hhaass bbeeeenn mmaaddee iinn uunnddeerrssttaannddiinngg tthhee hhootttteerr bbrroowwnn ddwwaarrffss tthhaatt ppooppuullaattee tthhee LL aanndd TT ssppeeccttrraall ccllaasssseess,, tthhee ccoooolleerr bbrroowwnn ddwwaarrffss iinn tthhee YY
ccllaassss,, ssoommee ooff wwhhiicchh hhaavvee eeffffeeccttiivvee tteemmppeerraattuurreess aass llooww aass ~~225500 KK,, hhaavvee pprroovveenn mmoorree ddiifffificcuulltt ttoo iinnvveessttiiggaattee.. IInn tthhiiss pprrooppoossaall,, wwee aaiimm ttoo mmeeaassuurree tthhrreeee ffuunnddaammeennttaall
pprrooppeerrttiieess --tthhee bboolloommeettrriicc lluummiinnoossiittiieess,, eeffffeeccttiivvee tteemmppeerraattuurreess,, aanndd tthhee mmaassss ffuunnccttiioonn -- ooff tthhee ccoooolleesstt bbrroowwnn ddwwaarrffss iinn tthhee TT aanndd YY ccllaasssseess.. UUssiinngg tthhee bbrrooaadd wwaavveelleennggtthh
ggrraasspp ooff JJWWSSTT,, wwee wwiillll mmeeaassuurree tthhee bboolloommeettrriicc lluummiinnoossiittiieess ooff tthhee bbrroowwnn ddwwaarrffss wwiitthh ssppeeccttrraall ttyyppeess llaatteerr tthhaann TT55 wwiitthhiinn 2200 ppcc ooff tthhee SSuunn.. SSiinnccee aallll bbrroowwnn ddwwaarrffss aarree
eeffffeeccttiivveellyy tthhee ssiizzee ooff JJuuppiitteerr,, wwee ccaann tthheenn uussee tthhee SStteeffaann--BBoollttzzmmaannnn llaaww ttoo mmeeaassuurree tthheeiirr eeffffeeccttiivvee tteemmppeerraattuurreess ttoo ~~2255 KK.. TThhee LLTTYY lluummiinnoossiittyy ffuunnccttiioonn wwiillll aallssoo bbee
ccoommppaarreedd ttoo ssiimmuullaatteedd ppooppuullaattiioonnss ooff bbrroowwnn ddwwaarrffss tthhaatt hhaavvee ffoorrmmeedd aanndd eevvoollvveedd oovveerr tthhee hhiissttoorryy ooff tthhee GGaallaaxxyy ttoo mmeeaassuurree tthhee ffuunnccttiioonnaall ffoorrmm ooff tthhee mmaassss ffuunnccttiioonn
aalloonngg  wwiitthh  iittss  llooww--mmaassss  tteerrmmiinnuuss..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

JJ..  KKiirrkkppaattrriicckk  CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  AAddaamm  SScchhnneeiiddeerr  UUnniitteedd  SSttaatteess  NNaavvaall  OObbsseerrvvaattoorryy  FFllaaggssttaaffff  SSttaattiioonn,,  SSaammuueell  BBeeiilleerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TToolleeddoo,,  AAllffrreedd  CCaayyaaggoo  UUnniivveerrssiittyy  ooff
CCaalliiffoorrnniiaa  --  RRiivveerrssiiddee

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss

119933 33//1199//22002211



JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
EExxooppllaanneettss  aanndd  EExxooppllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 0022330044
HHoott  TTaakkee  oonn  aa  CCooooll  WWoorrlldd::    DDooeess  TTrraappppiisstt--11cc  HHaavvee  aann  AAttmmoosspphheerree??

LLaauurraa KKrreeiiddbbeerrgg

MMaaxx  PPllaanncckk  IInnssttiittuuttee  ffoorr  AAssttrroonnoommyy

RRoocckkyy eexxooppllaanneettss aarree aabbuunnddaanntt iinn tthhee GGaallaaxxyy.. HHoowweevveerr,, iitt iiss ssttiillll uunnkknnoowwnn hhooww oofftteenn,, aanndd uunnddeerr wwhhaatt ccoonnddiittiioonnss,, tthheessee ssmmaallll wwoorrllddss ccaann mmaaiinnttaaiinn aattmmoosspphheerreess.. HHeerree wwee
pprrooppoossee ttoo mmeeaassuurree tthheerrmmaall eemmiissssiioonn ffrroomm tthhee ddaayyssiiddee ooff TTRRAAPPPPIISSTT--11cc,, aa tteerrrreessttrriiaall eexxooppllaanneett wwiitthh tteemmppeerraattuurree ssiimmiillaarr ttoo tthhaatt ooff VVeennuuss.. TThhiiss ppllaanneett iiss tthhee ccoooolleesstt
rroocckkyy wwoorrlldd wwiitthh tthheerrmmaall eemmiissssiioonn tthhaatt ccaann bbee ddeetteecctteedd wwiitthh JJWWSSTT.. OOuurr oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll ccoonnssttrraaiinn tthhee ppllaanneett''ss ssuurrffaaccee pprreessssuurree aanndd tthhee aattmmoosspphheerriicc ccaarrbboonn ddiiooxxiiddee
aabbuunnddaannccee,, aanndd ddiissttiinngguuiisshh aatt 44 ssiiggmmaa ccoonnfifiddeennccee bbeettwweeeenn aa bbaarree rroocckk ppllaanneett aanndd aa VVeennuuss--lliikkee ccoommppoossiittiioonn.. TThhee pprreesseennccee ooff aa tthhiicckk aattmmoosspphheerree wwoouulldd bbee aa ppoossiittiivvee
iinnddiiccaattiioonn tthhaatt tthhee TTRRAAPPPPIISSTT--11 ppllaanneettss ffoorrmmeedd iinn aa vvoollaattiillee--rriicchh eennvviirroonnmmeenntt,, mmoottiivvaattiinngg aann aaggggrreessssiivvee oobbsseerrvviinngg pprrooggrraamm ffoorr tthhee ccoooolleerr,, ppootteennttiiaallllyy hhaabbiittaabbllee ppllaanneettss iinn
tthhiiss  rreemmaarrkkaabbllee  ssyysstteemm..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

DDaanniieell  KKoollll  MMaassssaacchhuusseettttss  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  LLaauurraa  SScchhaaeeffeerr  SSttaannffoorrdd  UUnniivveerrssiittyy,,  CCaarroolliinnee  MMoorrlleeyy  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  aatt  AAuussttiinn,,  RReennyyuu  HHuu  JJeett  PPrrooppuullssiioonn  LLaabboorraattoorryy,,  MMiicchhaaeell  GGiilllloonn
UUnniivveerrssiittee  ddee  LLiieeggee,,  EEmmeelliinnee  BBoollmmoonntt  UUnniivveerrssiittee  ddee  NNaammuurr,,  AAvvii  MMaannddeellll  NNAASSAA  GGooddddaarrdd  SSppaaccee  FFlliigghhtt  CCeenntteerr,,  EErriicc  AAggooll  UUnniivveerrssiittyy  ooff  WWaasshhiinnggttoonn,,  VViiccttoorriiaa  MMeeaaddoowwss  UUnniivveerrssiittyy  ooff  WWaasshhiinnggttoonn,,
FFrraanncckk  SSeellssiiss  UUnniivveerrssiittee  ddee  BBoorrddeeaauuxx,,  JJuulliieenn  ddee  WWiitt  MMaassssaacchhuusseettttss  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss

119944 33//1199//22002211



JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
EExxooppllaanneettss  aanndd  EExxooppllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 0022331111
JJWWSSTT  MMIIRRII  IImmaaggiinngg  SSuurrvveeyy  ooff  PPllaanneettaarryy--mmaassss  CCoommppaanniioonnss::  TTeessttiinngg  tthhee  CCoommppaacctt  DDiisskk  HHyyppootthheessiiss

YYaa--LLiinn WWuu

NNaattiioonnaall  TTaaiiwwaann  NNoorrmmaall  UUnniivveerrssiittyy

PPrroobbiinngg tthhee aaccccrreettiioonn ddiisskkss aarroouunndd lloonngg--ppeerriioodd ppllaanneettaarryy--mmaassss ccoommppaanniioonnss ((PPMMCCss;; mmaassss << 2200 JJuuppiitteerr mmaasssseess wwiitthh oorrbbiittss >> 110000 AAUU)) iiss vvaalluuaabbllee ttoo ssttuuddyy tthhee oorriiggiinn ooff ggaass
ggiiaannttss aanndd tthheeiirr ssaatteelllliitteess aatt aa lleevveell ooff ddeettaaiill nnoott aacccceessssiibbllee ttoo iimmaaggeedd ppllaanneettss aatt ssmmaallll sseeppaarraattiioonnss.. IInn tthheeoorryy,, tthheessee ddiisskkss aarree eexxppeecctteedd ttoo bbee llaarrggee aanndd bbrriigghhtt aatt rraaddiioo
wwaavveelleennggtthhss.. NNoonneetthheelleessss,, ddeeddiiccaatteedd AALLMMAA ssuurrvveeyyss aatt 00..8888 mmmm aanndd 11..33 mmmm hhaavvee aallll yyiieellddeedd nnoonn--ddeetteeccttiioonnss,, iinnddiiccaattiinngg tthhaatt PPMMCC ddiisskkss aarree ddiissttiinncctt ffrroomm tthhoossee aarroouunndd
ffrreeee--flflooaattiinngg bbrroowwnn ddwwaarrffss//ppllaanneettss.. OOnnee hhyyppootthheessiiss iiss tthhaatt PPMMCC ddiisskkss aarree ffaaiinntteerr tthhaann eexxppeecctteedd bbeeccaauussee tthheeyy aarree vveerryy ccoommppaacctt aanndd ooppttiiccaallllyy tthhiicckk,, wwiitthh ddiisskk rraaddiiii <<00..55
AAUU ((11000000 JJuuppiitteerr rraaddiiii)).. SSiinnccee ccoommppaacctt ddiisskkss aarree bbrriigghhtteerr aatt mmiidd--iinnffrraarreedd wwaavveelleennggtthhss,, JJWWSSTT iiss aaddvvaannttaaggeeoouuss ttoo ddeetteecctt PPMMCC ddiisskkss aanndd cchhaarraacctteerriizzee tthheeiirr bbuullkk pprrooppeerrttiieess
aatt aa ppooppuullaattiioonn lleevveell.. HHeerree wwee pprrooppoossee aa JJWWSSTT MMIIRRII iimmaaggiinngg ssuurrvveeyy ooff 77 yyoouunngg PPMMCCss tthhaatt hhaavvee ccoommppaarraabbllee mmaasssseess aanndd aaccccrreettiioonn ssiiggnnaattuurreess.. WWee aaiimm ttoo ddiirreeccttllyy iimmaaggee
PPMMCC ddiisskkss ffoorr tthhee fifirrsstt ttiimmee,, mmooddeell tthhee ssppeeccttrraall eenneerrggyy ddiissttrriibbuuttiioonn ooff tthhee ddiisskkss bbeettwweeeenn 55 aanndd 2211 mmiiccrroonn,, aanndd ddeefifinniittiivveellyy tteesstt tthhee ccoommppaacctt ddiisskk hhyyppootthheessiiss.. TThhiiss
iimmaaggiinngg ssuurrvveeyy hhaass tthhee ppootteennttiiaall ttoo ddiissccoovveerr aaddddiittiioonnaall ccoommppaanniioonnss,, aanndd wwiillll hheellpp ddeessiiggnn ffuuttuurree ssppeeccttrroossccooppiicc pprrooggrraammss ttoo pprroobbee tthhee mmiinneerraallooggyy aanndd ssttrruuccttuurree ooff
cciirrccuummppllaanneettaarryy  ddiisskkss..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

BBrreennddaann  BBoowwlleerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  aatt  AAuussttiinn,,  YYiiffaann  ZZhhoouu  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  aatt  AAuussttiinn
CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPooppuullaattiioonnss  aanndd  tthhee  IInntteerrsstteellllaarr  MMeeddiiuumm

IIDD:: 0022331177
IInniittiiaall  mmaassss  ffuunnccttiioonn  iinn  tthhee  lloowweesstt  mmeettaalllliicciittyy  pprroottoocclluusstteerr  iinn  tthhee  GGaallaaxxyy

YYuu CChheenngg

TThhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  VViirrggiinniiaa

TThhee ffoorrmmaattiioonn ooff ssttaarrss aatt llooww mmeettaalllliicciittiieess,, aanndd iinn ppaarrttiiccuullaarr tthhee ddeetteerrmmiinnaattiioonn ooff tthheeiirr cchhaarraacctteerriissttiicc mmaassss ssccaalleess,, iiss aa cceennttrraall pprroobblleemm iinn ggaallaaxxyy ffoorrmmaattiioonn aanndd eevvoolluuttiioonn,,
ii..ee..,, ttoo uunnddeerrssttaanndd tthhee pprrooppeerrttiieess ooff tthhee hhiigghh rreeddsshhiifftt uunniivveerrssee.. HHoowweevveerr,, mmeeaassuurreemmeennttss ooff tthhee iinniittiiaall mmaassss ffuunnccttiioonn ((IIMMFF)) iinn llooww mmeettaalllliicciittyy eennvviirroonnmmeennttss hhaavvee bbeeeenn
lliimmiitteedd bbeeccaauussee ooff tthhee ddiissttaannccee ttoo tthhee rreeggiioonnss aanndd tthhee ccoorrrreessppoonnddiinngg ddiifffificcuullttyy iinn cchhaarraacctteerriizziinngg llooww--mmaassss ssoouurrcceess.. SSttuuddiieess hhaavvee bbeeeenn ppeerrffoorrmmeedd iinn tthhee MMaaggeellllaanniicc CClloouuddss,,
bbuutt hheerree tthhee sstteellllaarr ppooppuullaattiioonnss ccoouulldd nnoott bbee pprroobbeedd ttoo tthhee lloowweesstt mmaasssseess,, ii..ee..,, bbeellooww tthhee mmaassss wwhheerree tthhee GGaallaaccttiicc fifieelldd ssttaarr IIMMFF iiss ffoouunndd ttoo ppeeaakk ((~~00..2255 MMssuunn ffoorr aa lloogg--
nnoorrmmaall fifitt)).. HHeerree wwee pprrooppoossee ttoo ssttuuddyy tthhee IIMMFF iinn SShh22--228844,, aatt aa ddiissttaannccee ooff 44..55 kkppcc ,, tthhee lloowweesstt mmeettaalllliicciittyy ssttaarr--ffoorrmmiinngg rreeggiioonn iinn tthhee GGaallaaxxyy.. WWiitthh tthhee uunniiqquuee
sseennssiittiivviittyy ooff NNIIRRCCAAMM oonn JJWWSSTT ttooggeetthheerr wwiitthh tthhee aacccceessss ttoo tthhee wwaatteerr bbaanndd fifilltteerrss tthhaatt ttrraaccee tthhee eeffffeeccttiivvee tteemmppeerraattuurree ooff llooww--mmaassss oobbjjeeccttss,, wwee wwiillll bbee aabbllee ttoo aaccccuurraatteellyy
cchhaarraacctteerriizzee iinnddiivviidduuaall ssttaarrss aanndd bbrroowwnn ddwwaarrffss aanndd ttoo ddiissccrriimmiinnaattee bbeettwweeeenn bbaacckkggrroouunndd oobbjjeeccttss aanndd cclluusstteerr mmeemmbbeerrss ddoowwnn ttoo aa mmaassss lliimmiitt ooff 1155 JJuuppiitteerr mmaasssseess.. TThhiiss iiss
ssuufffificciieenntt ttoo rreeaacchh ppaasstt tthhee eexxppeecctteedd IIMMFF ppeeaakk,, pprreecciisseellyy ddeetteerrmmiinnee iittss sshhaappee aatt tthhee llooww--mmaassss eenndd,, aanndd mmeeaassuurree tthhee ssttaarr ttoo bbrroowwnn ddwwaarrff rraattiioo,, aallll aacchhiieevveedd ffoorr tthhee fifirrsstt
ttiimmee  iinn  aa  mmeettaall  ppoooorr  eennvviirroonnmmeenntt..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

MMoorrtteenn  AAnnddeerrsseenn  GGeemmiinnii  OObbsseerrvvaattoorryy,,  SSoouutthheerrnn  OOppeerraattiioonnss,,  JJoonnaatthhaann  TTaann  CChhaallmmeerrss  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  RRuubbeenn  FFeeddrriiaannii  CChhaallmmeerrss  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  MMaassssiimmoo  RRoobbbbeerrttoo  TThhee
JJoohhnnss  HHooppkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
EExxooppllaanneettss  aanndd  EExxooppllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 0022331199
TTOOII--117788::  tthhee  bbeesstt  llaabboorraattoorryy  ffoorr  tteessttiinngg  ppllaanneettaarryy  ffoorrmmaattiioonn  tthheeoorriieess

MMaatttthheeww HHoooottoonn

UUnniivveerrssiittyy  ooff  BBeerrnn

TThhee aattmmoosspphheerriicc cchhaarraacctteerriissaattiioonn ooff mmuullttiippllee eexxooppllaanneettss iinn tthhee ssaammee ssyysstteemm ccaann pprroovviiddee aa wwiinnddooww iinnttoo tthhee pprroocceesssseess tthhaatt uunnddeerrppiinnnneedd tthheeiirr ffoorrmmaattiioonn aanndd eevvoolluuttiioonn..
TThhee ppllaanneettaarryy CC//OO rraattiiooss aarree ooff ppaarrttiiccuullaarr iinntteerreesstt aass tthheeyy eennccooddee iinnffoorrmmaattiioonn aabboouutt wwhheerree tthhee ppllaanneett ffoorrmmeedd wwiitthh rreessppeecctt ttoo ddiiffffeerreenntt iiccee lliinneess,, bbuutt pprreecciissee
mmeeaassuurreemmeennttss ooff tthhiiss uussiinngg ccuurrrreenntt iinnssttrruummeennttaattiioonn hhaavvee pprroovveedd cchhaalllleennggiinngg.. RReecceenntt oobbsseerrvvaattiioonnss hhaavvee rreevveeaalleedd tthhaatt tthhee nneeaarrbbyy llaattee KK--ttyyppee ssttaarr TTOOII--117788 hhoossttss aa
ccoommppaacctt ssyysstteemm ooff aatt lleeaasstt ssiixx ttrraannssiittiinngg eexxooppllaanneettss wwiitthh RR << 33 EEaarrtthh rraaddiiii,, fifivvee ooff wwhhiicchh ffoorrmm aa cchhaaiinn ooff LLaappllaacciiaann rreessoonnaanncceess.. AAlloonnggssiiddee tthhee ffaacctt tthhaatt tthhee llaarrggee ppllaanneett--
ttoo--ppllaanneett ddeennssiittyy vvaarriiaattiioonnss pprreesseenntt iinn tthhee ssyysstteemm aappppeeaarr ddiifffificcuulltt ttoo tthheeoorreettiiccaallllyy eexxppllaaiinn,, iittss rreessoonnaanntt cchhaaiinn aanndd llaarrggee aattmmoosspphheerriicc ssiiggnnaall ssiizzeess pprroovviiddee aa wweellll--ccoonnssttrraaiinneedd
llaabboorraattoorryy ttoo tteesstt tthhee mmaaiinn ffoorrmmaattiioonn tthheeoorriieess.. WWee pprrooppoossee ttoo uussee JJWWSSTT//NNIIRRSSppeecc iinn BBOOTTSS mmooddee wwiitthh tthhee GG339955MM ggrraattiinngg ttoo oobbsseerrvvee ssiinnggllee ttrraannssiittss ooff TTOOII--117788 bb,, dd,, aanndd
gg,, pprroovviiddiinngg aann aattmmoosspphheerriicc cchhaarraacctteerriissaattiioonn ooff ppllaanneettss tthhaatt ssppaann tthhee ffuullll rraannggee ooff kknnoowwnn oorrbbiittaall sseeppaarraattiioonnss ffrroomm tthhee hhoosstt.. AAmmoonnggsstt ootthheerr tthhiinnggss,, oouurr mmoocckk rreettrriieevvaallss
ssuuggggeesstt tthhaatt tthhee ssttrroonngg ccoonnssttrraaiinnttss tthhaatt wwee wwiillll bbee aabbllee ttoo ppllaaccee oonn tthhee aabbuunnddaanncceess ooff HH22OO,, CCOO,, CCOO22,, aanndd CCHH44 wwiillll eennaabbllee aa pprreecciissee ddeerriivvaattiioonn ooff tthhee CC//OO ffoorr eeaacchh
ppllaanneett.. TThhee ccoommbbiinnaattiioonn ooff tthheessee mmeeaassuurreemmeennttss wwiillll ffaacciilliittaattee tthhee fifirrsstt ddeettaaiilleedd oobbsseerrvvaattiioonnaall ssttuuddyy uussiinngg tthhee CC//OO ttoo tteesstt wwhheetthheerr mmuullttiippllee ppllaanneettss iinn tthhee ssaammee ssyysstteemm
ffoorrmmeedd  iinn  ssiittuu  oorr  mmiiggrraatteedd  ttoo  tthheeiirr  ccuurrrreenntt  ppoossiittiioonnss..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

CChhllooee  FFiisshheerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  BBeerrnn,,  YYaannnn  AAlliibbeerrtt  UUnniivveerrssiittyy  ooff  BBeerrnn,,  NNaatthhaann  HHaarraa  UUnniivveerrssiittyy  ooff  GGeenneevvaa--DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  AAssttrroonnoommyy,,  KKeevviinn  HHeenngg  UUnniivveerrssiittyy  ooff  BBeerrnn,,  AAddrriieenn  LLEELLEEUU  UUnniivveerrssiittyy  ooff
GGeenneevvaa--DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  AAssttrroonnoommyy,,  EEnnrriicc  PPaallllee  IInnssttiittuuttoo  ddee  AAssttrroofifissiiccaa  ddee  CCaannaarriiaass,,  TThhoommaass  WWiillssoonn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  SStt..  AAnnddrreewwss,,  VVaarrddaann  AAddiibbeekkyyaann  UUnniivveerrssiiddaaddee  ddoo  PPoorrttoo,,  RRoommaaiinn  AAllllaarrtt
UUnniivveerrssiittee  ddee  MMoonnttrreeaall,,  CCaarrllooss  AAlllleennddee--PPrriieettoo  IInnssttiittuuttoo  ddee  AAssttrroofifissiiccaa  ddee  CCaannaarriiaass,,  SSuussaannaa  BBaarrrrooss  UUnniivveerrssiiddaaddee  ddoo  PPoorrttoo,,  NNiiccoollaass  BBiilllloott  OObbsseerrvvaattooiirree  ddee  GGeenneevvee,,  GGwweennaaeell  BBoouuee  OObbsseerrvvaattooiirree
ddee  PPaarriiss,,  VViinncceenntt  BBoouurrrriieerr  OObbsseerrvvaattooiirree  ddee  GGeenneevvee,,  AAlleexxiiss  BBrraannddeekkeerr  SSttoocckkhhoollmm  UUnniivveerrssiittyy,,  GGiioovvaannnnii  BBrruunnoo  IINNAAFF,,  OOsssseerrvvaattoorriioo  AAssttrroofifissiiccoo  ddii  CCaattaanniiaa,,  AAlleexxaannddrree  CCoorrrreeiiaa  UUnniivveerrssiittyy  ooff
CCooiimmbbrraa,,  BBrriiccee--OOlliivviieerr  DDeemmoorryy  UUnniivveerrssiittyy  ooff  BBeerrnn,,  DDaavviidd  EEhhrreennrreeiicchh  OObbsseerrvvaattooiirree  ddee  GGeenneevvee,,  NNeessttoorr  EEssppiinnoozzaa  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  LLuuccaa  FFoossssaattii  SSppaaccee  RReesseeaarrcchh  IInnssttiittuuttee,,
AAuussttrriiaann  AAccaaddeemmyy  ooff  SScciieenncceess,,  MMaallccoollmm  FFrriiddlluunndd  SStteerrrreewwaacchhtt  LLeeiiddeenn,,  JJoonnaass  HHaallddeemmaannnn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  BBeerrnn,,  SSeerrggiioo  HHooyyeerr  LLaabboorraattooiirree  dd''AAssttrroopphhyyssiiqquuee  ddee  MMaarrsseeiillllee,,  DDaanniieell  KKiittzzmmaannnn
UUnniivveerrssiittyy  ooff  BBeerrnn,,  BBaappttiissttee  LLaavviiee  OObbsseerrvvaattooiirree  ddee  GGeenneevvee,,  MMoonniikkaa  LLeennddll  OObbsseerrvvaattooiirree  ddee  GGeenneevvee,,  BBrreetttt  MMoorrrriiss  UUnniivveerrssiittyy  ooff  BBeerrnn,,  HHuugghh  OOssbboorrnn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  BBeerrnn,,  MMaahhmmoouuddrreezzaa  OOsshhaagghh
IInnssttiittuuttoo  ddee  AAssttrroofifissiiccaa  ddee  CCaannaarriiaass,,  CCaarriinnaa  PPeerrssssoonn  CChhaallmmeerrss  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  FFrraanncciissccoo  PPoozzuueellooss--RRoommeerroo  IInnssttiittuuttoo  ddee  AAssttrroofifissiiccaa  ddee  AAnnddaalluucciiaa  ((IIAAAA)),,  NNuunnoo  SSaannttooss  UUnniivveerrssiiddaaddee  ddoo
PPoorrttoo,,  JJeeaann  SScchhnneeiiddeerr  OObbsseerrvvaattooiirree  ddee  PPaarriiss,,  AAlleessssaannddrroo  SSoozzzzeettttii  IINNAAFF  --  OOsssseerrvvaattoorriioo  AAssttrroofifissiiccoo  ddii  TToorriinnoo

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess

IIDD:: 0022332211
TThhee  fifirrsstt  bblliinndd  HH--aallpphhaa  nnaarrrrooww--bbaanndd  ssuurrvveeyy  ooff  ssttaarr--ffoorrmmaattiioonn  aatt  zz>>66

PPhhiilliipp BBeesstt

RRooyyaall  OObbsseerrvvaattoorryy  EEddiinnbbuurrgghh

WWee pprrooppoossee ttoo uussee NNIIRRCCaamm''ss nnaarrrrooww--bbaanndd fifilltteerrss ttoo oobbsseerrvvee aa 6655 ssqq.. aarrccmmiinn mmoossaaiicc iinn tthhee wweellll--ssttuuddiieedd CCOOSSMMOOSS--CCAANNDDEELLSS fifieelldd,, ttoo iiddeennttiiffyy aanndd ssttuuddyy ~~11000000 eemmiissssiioonn--
lliinnee sseelleecctteedd ggaallaaxxiieess aaccrroossss ccoossmmiicc ttiimmee.. OOuurr pprriimmaarryy sscciieennccee ddrriivveerr iiss tthhee ddeetteeccttiioonn ooff ~~4400 HH--aallpphhaa eemmiitttteerrss aatt rreeddsshhiifftt zz>>66,, uussiinngg ddiiffffeerreennccee iimmaaggiinngg bbeettwweeeenn tthhee
cclloosseellyy--ssppaacceedd FF446666NN aanndd FF447700NN fifilltteerrss.. TThhee HH--aallpphhaa eemmiissssiioonn lliinnee iiss tthhee bbeesstt--ccaalliibbrraatteedd ssttaarr--ffoorrmmaattiioonn iinnddiiccaattoorr iinn tthhee nneeaarrbbyy UUnniivveerrssee,, aanndd nnaarrrrooww--bbaanndd ssuurrvveeyyss hhaavvee
mmaappppeedd tthhee eevvoolluuttiioonn ooff HH--aallpphhaa eemmiitttteerrss oouutt ttoo tthhee ppeeaakk ssttaarr--ffoorrmmaattiioonn eeppoocchh aatt zz~~22.. AAtt hhiigghheerr rreeddsshhiifftt,, ssaammpplleess ooff ssttaarr--ffoorrmmiinngg ggaallaaxxiieess aanndd eessttiimmaatteess ooff tthhee ccoossmmiicc
ssttaarr--ffoorrmmaattiioonn rraattee ddeennssiittyy aarree aallmmoosstt uubbiiqquuiittoouussllyy bbaasseedd oonn rreesstt--ffrraammee UUVV oobbsseerrvvaattiioonnss;; tthhiiss ssiinnggllee aapppprrooaacchh ccaarrrriieess aa hhiigghh rriisskk ooff ssyysstteemmaattiicc eeffffeeccttss,, bbootthh iinn tthhee
ppooppuullaattiioonnss ooff ggaallaaxxiieess sseelleecctteedd aanndd iinn tthheeiirr ddeerriivveedd pprrooppeerrttiieess.. OOuurr pprrooppoossaall wwiillll pprroovviiddee tthhee fifirrsstt ccrriittiiccaall tteesstt ooff tthhiiss,, pprroodduucciinngg aa cclleeaann,, eemmiissssiioonn--lliinnee sseelleecctteedd ssaammppllee ooff
ggaallaaxxiieess iinn ttoo tthhee EEppoocchh ooff RReeiioonniissaattiioonn,, wwhhoossee pprrooppeerrttiieess wwiillll bbee cchhaarraacctteerriisseedd aanndd ccoommppaarreedd aaggaaiinnsstt UUVV--sseelleecctteedd ssaammpplleess.. SSiimmuullttaanneeoouuss iimmaaggiinngg wwiitthh tthhee FF221122NN aanndd
FF220000WW fifilltteerrss wwiillll ddeetteecctt ~~220000 ffaaiinntt HH--aallpphhaa eemmiitttteerrss aatt ccoossmmiicc nnoooonn,, zz~~22,, pprroobbiinngg aa ffaaccttoorr 55 ddeeeeppeerr tthhaann aannyy pprreevviioouuss ssttuuddyy.. UUssiinngg NNIIRRCCaamm''ss rreemmaarrkkaabbllee aanngguullaarr
rreessoolluuttiioonn wwee wwiillll mmeeaassuurree tthhee iioonniisseedd ggaass ssttrruuccttuurreess ooff tthheessee ggaallaaxxiieess ((aanndd hhuunnddrreeddss ooff ootthheerr lliinnee--eemmiitttteerrss aatt zz>>11..55,, iinncclluuddiinngg ~~1100 [[OOIIIIII]] eemmiitttteerrss aatt zz==88..33)) aatt ssuubb--kkppcc
rreessoolluuttiioonn aanndd ddeetteerrmmiinnee hhooww tthhee rreellaattiioonnsshhiipp bbeettwweeeenn UUVV aanndd iioonniisseedd ggaass ssttrruuccttuurreess vvaarriieess wwiitthh hhoosstt ggaallaaxxyy pprrooppeerrttiieess,, iinn oorrddeerr ttoo ddeelliinneeaattee tthhee pphhyyssiiccaall pprroocceesssseess
ddrriivviinngg  ssttaarr  ffoorrmmaattiioonn  aatt  tthheessee  rreesshhiiffttss..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

RRaacchheell  CCoocchhrraannee  HHaarrvvaarrdd  UUnniivveerrssiittyy,,  JJoorrrryytt  MMaatttthheeee  EEiiddggeennoossssiicchhee  TTeecchhnniisscchhee  HHoocchhsscchhuullee  ((EETTHH)),,  IIaann  SSmmaaiill  DDuurrhhaamm  UUnniivv..,,  DDaavviidd  SSoobbrraall  LLaannccaasstteerr  UUnniivveerrssiittyy,,  YYoorrddaannkkaa  AAppoossttoolloovvsskkii
UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  VVaallppaarraaiissoo,,  IInnssttiittuuttoo  ddee  FFiissiiccaa  yy  AAssttrroonnoommiiaa,,  KKeennnneetthh  DDuunnccaann  UUnniivveerrssiittyy  ooff  EEddiinnbbuurrgghh,,  IInnssttiittuuttee  ffoorr  AAssttrroonnoommyy,,  JJaammeess  DDuunnlloopp  UUnniivveerrssiittyy  ooff  EEddiinnbbuurrgghh,,  IInnssttiittuuttee  ffoorr
AAssttrroonnoommyy,,  JJiimm  GGeeaacchh  UUnniivveerrssiittyy  ooff  HHeerrttffoorrddsshhiirree,,  EEddoo  IIbbaarr  UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  VVaallppaarraaiissoo,,  AAllii  AAhhmmaadd  KKhhoossttoovvaann  NNAASSAA  GGooddddaarrdd  SSppaaccee  FFlliigghhtt  CCeenntteerr,,  RRoossss  MMccLLuurree  RRooyyaall  OObbsseerrvvaattoorryy  EEddiinnbbuurrgghh,,
JJoohhnn  SSttootttt  LLaannccaasstteerr  UUnniivveerrssiittyy,,  MMaarrkk  SSwwiinnbbaannkk  DDuurrhhaamm  UUnniivv..

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss

119988 33//1199//22002211



JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss  aanndd  SStteellllaarr  TTyyppeess

IIDD:: 0022332277
WWaatteerr  IIccee  CClloouuddss  aanndd  WWeeaatthheerr  oonn  tthhee  CCoollddeesstt  BBrroowwnn  DDwwaarrff

AAnnddrreeww SSkkeemmeerr

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  CCrruuzz

EExxooppllaanneettss aanndd bbrroowwnn ddwwaarrffss ccoollddeerr tthhaann 335500KK aarree pprreeddiicctteedd ttoo hhaavvee wwaatteerr iiccee cclloouuddss iinn tthheeiirr pphhoottoosspphheerreess.. OOff tthheessee,, tthhee bbeesstt ccaannddiiddaattee ffoorr eeaarrllyy JJWWSSTT ssttuuddiieess ooff
hhyyddrroollooggiiccaall ccyycclleess iiss tthhee nneeaarrbbyy,, ccoolldd,, ffrreeee--flflooaattiinngg bbrroowwnn ddwwaarrff,, WWIISSEE 00885555.. WWIISSEE 00885555 sshhoowwss eevviiddeennccee ffoorr wwaatteerr cclloouuddss,, aanndd wwiitthh aann eeffffeeccttiivvee tteemmppeerraattuurree ooff 225500 KK,,
iittss ssppeeccttrruumm iiss ssiimmiillaarr ttoo JJuuppiitteerr''ss.. BBuutt,, ccrruucciiaallllyy,, WWIISSEE 00885555 iiss wwaarrmm eennoouugghh ttoo llaacckk tthhee tthhiicckk aammmmoonniiaa cclloouuddss bbllaannkkeettiinngg JJuuppiitteerr,, ggiivviinngg uuss aa cclleeaarr vviieeww ooff iittss wwaatteerr
cclloouuddss.. IInn tthhiiss pprrooppoossaall wwee sseeeekk ttoo oobbttaaiinn aa ttiimmee--sseerriieess GG339955MM ssppeeccttrruumm ttoo uunnaammbbiigguuoouussllyy ddeetteecctt WWIISSEE 00885555''ss ssoolliidd--ssttaattee wwaatteerr iiccee ffeeaattuurree,, pprroobbee iittss vvaarriiaabbiilliittyy,, aanndd
llooookk ffoorr ssppeeccttrraall ccoorrrreellaattiioonnss bbeettwweeeenn wwaatteerr vvaappoorr aanndd wwaatteerr iiccee iinn aa ttiimmee sseerriieess tthhaatt ccoouulldd bbee dduuee ttoo eevvaappoorraattiioonn aanndd ccoonnddeennssaattiioonn.. TThhee ddaattaa wwiillll pprroovviiddee oouurr fifirrsstt
ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  ssttuuddyy  tthhee  hhyyddrroollooggiiccaall  ccyyccllee  ooff  aann  eexxttrraassoollaarr  wwoorrlldd..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

CCaarroolliinnee  MMoorrlleeyy  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  aatt  AAuussttiinn,,  BBrriittttaannyy  MMiilleess  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  CCrruuzz,,  AAddaamm  SScchhnneeiiddeerr  UUnniitteedd  SSttaatteess  NNaavvaall  OObbsseerrvvaattoorryy  FFllaaggssttaaffff  SSttaattiioonn,,  JJaaccqquueelliinnee  FFaahheerrttyy
AAmmeerriiccaann  MMuusseeuumm  ooff  NNaattuurraall  HHiissttoorryy,,  MMiicchhaaeell  CCuusshhiinngg  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TToolleeddoo,,  MMaarrkk  MMaarrlleeyy  NNAASSAA  AAmmeess  RReesseeaarrcchh  CCeenntteerr,,  JJoonnaatthhaann  FFoorrttnneeyy  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  CCrruuzz,,  MMiicchhaaeell  LLiinnee
AArriizzoonnaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy,,  JJoosseepphh  ZZaalleesskkyy  AArriizzoonnaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy,,  KKaatteellyynn  AAlllleerrss  BBuucckknneellll  UUnniivveerrssiittyy,,  GGoorrddoonn  BBjjoorraakkeerr  NNAASSAA  GGooddddaarrdd  SSppaaccee  FFlliigghhtt  CCeenntteerr,,  RRiicchhaarrdd  FFrreeeeddmmaann  SSEETTII  IInnssttiittuuttee,,
RRooxxaannaa  LLuuppuu  BBaayy  AArreeaa  EEnnvviirroonnmmeennttaall  RReesseeaarrcchh  IInnssttiittuuttee,,  CChhaannnnoonn  VViisssscchheerr  DDoorrddtt  CCoolllleeggee  //  SSSSII,,  TThhoommaass  GGeebbaallllee  GGeemmiinnii  OObbsseerrvvaattoorryy,,  NNoorrtthheerrnn  OOppeerraattiioonnss,,  EEmmiillyy  MMaarrttiinn  UUnniivveerrssiittyy  ooff
CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  CCrruuzz,,  AAaarryynnnn  CCaarrtteerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  CCrruuzz

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPooppuullaattiioonnss  aanndd  tthhee  IInntteerrsstteellllaarr  MMeeddiiuumm

IIDD:: 0022333311
UUnnvveeiilliinngg  GGrraaiinn  GGrroowwtthh  iinn  VVeerryy  DDeennssee  GGaallaaccttiicc  CCoorreess

RRoobbeerrttaa PPaallaaddiinnii

CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy

IInntteerrsstteellllaarr dduusstt pprroovviiddeess tthhee bbuuiillddiinngg bblloocckkss ooff ppllaanneettss aanndd tthhee iinniittiiaall ggrraaiinn ssiizzee ddiissttrriibbuuttiioonn iinn tthhee ppaarreenntt mmoolleeccuullaarr cclloouudd iiss kkeeyy ttoo uunnddeerrssttaannddiinngg hhooww ppllaanneettss ffoorrmm..
UUnnddeerr ttyyppiiccaall ddiiffffuussee IISSMM ccoonnddiittiioonnss,, dduusstt ggrraaiinnss ddoo nnoott ggrrooww bbeeyyoonndd ~~00..55 mmiiccrroonn.. HHoowweevveerr,, wwiitthhiinn ddeennssee mmoolleeccuullaarr cclloouuddss,, wwhheenn sshhiieellddeedd ffrroomm tthhee hhaarrsshh iinntteerrsstteellllaarr
rraaddiiaattiioonn  fifieelldd,,  iiccee  mmaannttlleess  ffoorrmm,,  aalllloowwiinngg  ggrraaiinn  ggrroowwtthh  tthhrroouugghh  ccooaagguullaattiioonn..
TThheeoorreettiiccaall mmooddeellss pprreeddiicctt tthhaatt ggrraaiinn ggrroowwtthh ddeeffoorrmmss tthhee ssiilliiccaattee bbaanndd pprroofifilleess aatt 99..77 aanndd 1188 mmiiccrroonn aanndd flflaatttteennss tthhee eexxttiinnccttiioonn ccuurrvvee bbeettwweeeenn 55 aanndd 2266 mmiiccrroonn.. WWee
pprrooppoossee ttoo oobbsseerrvvee,, wwiitthh MMIIRRII ssppeeccttrroossccooppyy,, 99 iinnddeeppeennddeenntt lliinneess ooff ssiigghhtt tthhrroouugghh 33 vveerryy ddeennssee ccoorreess,, ffrroomm 55 ttoo 4400 mmaagg ooff AAvv.. OOuurr pprrooppoosseedd mmeeaassuurreemmeennttss,, mmaaddee
ppoossssiibbllee bbyy tthhee eexxqquuiissiittee JJWWSSTT sseennssiittiivviittyy,, wwiillll bbee aa ppaarraaddiiggmm sshhiifftt iinn tthhee fifieelldd:: tthhee ssiimmuullttaanneeoouuss oobbsseerrvvaattiioonnss ooff tthhee 99..77 aanndd 1188 mmiiccrroonn ssiilliiccaattee aabbssoorrppttiioonn ffeeaattuurreess aatt
ssuucchh hhiigghh AAvv,, ooff tthhee 55--2266 mmiiccrroonn eexxttiinnccttiioonn ccuurrvvee,, aanndd ooff sseevveerraall iiccee ffeeaattuurreess,, ccoouupplleedd wwiitthh ssttaattee--ooff--tthhee--aarrtt mmooddeelllliinngg,, wwiillll aallllooww uuss ttoo rreessoollvvee ffoorr tthhee fifirrsstt ttiimmee iinnttrriinnssiicc
ddeeggeenneerraacciieess iinn ggrraaiinn ssiizzee,, sshhaappee aanndd ppoorroossiittyy.. TThhiiss wwiillll mmaakkee iitt ppoossssiibbllee ttoo sseett uunnpprreecceeddeenntteedd ccoonnssttrraaiinnttss oonn aassttrroocchheemmiiccaall mmooddeellss wwiitthh wwiiddee aapppplliiccaattiioonnss ttoo ppllaanneett aanndd
ssttaarr ffoorrmmaattiioonn.. WWee wwiillll aallssoo ddeelliivveerr ttoo tthhee ccoommmmuunniittyy aa mmiinnii aattllaass ooff ssppeeccttrroossccooppiicc MMIIRR eexxttiinnccttiioonn ccuurrvveess ffoorr tthhee oobbsseerrvveedd rreeggiioonnss,, wwhhiicchh wwiillll bbee tthhee vveerryy fifirrsstt ppuubblliiccllyy
aavvaaiillaabbllee  ffoorr  hhiigghh  AAvv  ssiigghhttlliinneess..  
TThhiiss pprrooggrraamm ccoommpplleemmeennttss tthhee ccuurrrreenntt JJWWSSTT EERRSS ppoorrttffoolliioo,, bbyy hheellppiinngg ttoo bbrriiddggee aa ccrriittiiccaall ggaapp bbeettwweeeenn ssttaarr aanndd ppllaanneett ffoorrmmaattiioonn,, mmaakkiinngg iitt aann iiddeeaall aaddddiittiioonn ttoo tthhee CCyyccllee
11  oobbsseerrvvaattiioonnss  wwhhiicchh  pprroommiissee  ttoo  ddeelliivveerr  rreevvoolluuttiioonnaarryy  sscciieennccee..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

AAllbbeerrttoo  NNoorriieeggaa--CCrreessppoo  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  AAbbrraahhaamm  BBooooggeerrtt  UUnniivveerrssiittyy  ooff  HHaawwaaiiii,,  YYaassuuhhiirroo  HHaasseeggaawwaa  JJeett  PPrrooppuullssiioonn  LLaabboorraattoorryy,,  LLaauurreenntt  CCaammbbrreessyy  UUnniivveerrssiittee  ddee
SSttrraassbboouurrgg  II,,  MMiikkaa  JJuuvveellaa  UUnniivveerrssiittyy  ooff  HHeellssiinnkkii,,  PPaattrriicckk  MMoorrrriiss  CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  WWaannggggii  LLiimm  UUnniivveerrssiittiieess  SSppaaccee  RReesseeaarrcchh  AAssssoocciiaattiioonn,,  LLaauurreenntt  PPaaggaannii  OObbsseerrvvaattooiirree  ddee  PPaarriiss,,
BBrruuccee  DDrraaiinnee  PPrriinncceettoonn  UUnniivveerrssiittyy,,  SSeeaann  CCaarreeyy  CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  NNaattaalliiaa  DDzzyyuurrkkeevviicchh  LLEERRMMAA--PPaarriiss,,  TTrraaccyy  HHuuaarrdd  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaarryyllaanndd,,  KKaarriinnee  DDeemmyykk  IIRRAAPP--CCNNRRSS,,  JJoonnaatthhaann
TTaann  CChhaallmmeerrss  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  NNaatthhaalliiee  YYssaarrdd  IInnssttiittuutt  dd''AAssttrroopphhyyssiiqquuee  SSppaattiiaallee,,  KKllaauuss  HHooddaapppp  UUnniivveerrssiittyy  ooff  HHaawwaaiiii,,  LLaauurriiee  CChhuu  UUnniivveerrssiittyy  ooff  HHaawwaaiiii  aatt  MMaannooaa,,  IIssaabbeellllee  RRiissttoorrcceellllii
IIRRAAPP--CCNNRRSS,,  EEmmmmaannuueell  DDaarrttooiiss  IInnssttiittuutt  dd''AAssttrroopphhyyssiiqquuee  SSppaattiiaallee,,  BBrraannddoonn  HHeennsslleeyy  PPrriinncceettoonn  UUnniivveerrssiittyy,,  JJooaaoo  AAllvveess  UUnniivveerrssiittyy  ooff  VViieennnnaa,,  CChhaarrlleennee  LLeeffeevvrree  IInnssttiittuutt  ddee  RRaaddiiooaassttrroonnoommiiee
MMiilllliimmeettrriiqquuee,,  GGrreennoobbllee,,  GGiiuulliiaa  PPeerroottttii  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCooppeennhhaaggeenn,,  NNiieellss  BBoohhrr  IInnssttiittuuttee,,  NNeeaall  TTuurrnneerr  JJeett  PPrrooppuullssiioonn  LLaabboorraattoorryy,,  YYvvoonnnnee  PPeennddlleettoonn  NNAASSAA  AAmmeess  RReesseeaarrcchh  CCeenntteerr

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
EExxooppllaanneettss  aanndd  EExxooppllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 0022333344
EExxpplloorriinngg  tthhee  nnaattuurree  ooff  aa  tteemmppeerraattee  eexxooppllaanneett  iinn  tthhee  FFuullttoonn  ggaapp

MMaarriioo DDaammiiaannoo

JJeett  PPrrooppuullssiioonn  LLaabboorraattoorryy

AAmmoonngg tthhee mmaaiinn sseeqquueennccee ssttaarrss,, tthhee ssuubb--ggrroouupp ccoommpprriissiinngg ssmmaalllleerr aanndd ccoooolleerr ssttaarrss tthhaann tthheeSSuunn,, ee..gg.. MM--ddwwaarrffss,, rreepprreesseennttss tthhee iiddeeaall eennvviirroonnmmeenntt ttoo ddiissccoovveerr aanndd
cchhaarraacctteerriizzee tteemmppeerraatteetteerrrreessttrriiaall ppllaanneettss.. WWiitthh aann eeqquuiilliibbrriiuumm tteemmppeerraattuurree <<330000KK LLHHSS 11114400bb iiss aann iimmppoorrttaanntt ttaarrggeett ttoo eexxppaanndd tthhee kknnoowwlleeddggee oonn tthhee hhaabbiittaabbiilliittyy ooff ccooooll
ssmmaallll ppllaanneettss.. TThhee mmeeaassuurreedd mmaassss aanndd rraaddiiuuss ooff LLHHSS 11114400bb aarree ccoommppaattiibbllee wwiitthh aa rroocckkyy ccoorree wwiitthh aann eennvveellooppee.. TThhee rraaddiiuuss ((11..77 RReeaarrtthh)) ppllaacceess tthhee ppllaanneett rriigghhtt iinn tthhee
mmiiddddllee ooff tthhee FFuullttoonn ggaapp.. HHSSTT oobbsseerrvvaattiioonnss hhaavvee sseett hhiinnttss oonn tthhee ppoossssiibbiilliittyy ooff aa HH22--ddoommiinnaatteedd eennvveellooppee wwiitthh tthhee pprreesseennccee ooff HH22OO.. HHoowweevveerr,, tthhee ssttaarr hhaass sshhoowwnn
aaccttiivviittyy oonn iittss ssuurrffaaccee aanndd tthhiiss iiss lliikkeellyy ttoo ccoonnttaammiinnee tthhee ppllaanneettaarryy ssppeeccttrraall ssiiggnnaattuurree eessppeecciiaallllyy iinn tthhee ooppttiiccaall aanndd HHSSTT//WWFFCC33 wwaavveelleennggtthh rraannggeess.. WWee pprrooppoossee ttoo uussee
NNIIRRSSppeecc ttoo mmeeaassuurree tthhee ppllaanneett’’ss ttrraannssmmiissssiioonn ssppeeccttrruumm aatt 11..77 –– 55..22 mmiiccrroonnss,, aanndd wwee eexxppeecctt tthhee pprreecciissiioonn aacchhiieevveedd nnoott oonnllyy wwiillll ddeefifinniitteellyy ddiisseennttaannggllee tthhee sstteellllaarr aaccttiivviittyy
ssppeeccttrraall  ssiiggnnaattuurree  ffrroomm  tthhee  ppllaanneettaarryy  ssppeeccttrruumm,,  bbuutt  aallssoo  sshheedd  lliigghhtt  oonnttoo  tthhee  nnaattuurree  ooff  LLHHSS  11114400bb  aattmmoosspphheerree..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

RReennyyuu  HHuu  JJeett  PPrrooppuullssiioonn  LLaabboorraattoorryy
CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SSoollaarr  SSyysstteemm  AAssttrroonnoommyy

IIDD:: 0022333377
CCoommppoossiittiioonn  ooff  aann  IInntteerrsstteellllaarr  OObbjjeecctt  --  UUnniiqquuee  IInnssiigghhttss  iinnttoo  PPrroottooppllaanneettaarryy  DDiisskk  MMiiddppllaannee  CChheemmiissttrryy

MMaarrttiinn CCoorrddiinneerr

NNAASSAA  GGooddddaarrdd  SSppaaccee  FFlliigghhtt  CCeenntteerr

WWee pprrooppoossee NNIIRRSSppeecc aanndd MMIIRRII ssppeeccttrroossccooppyy ttoo iinnvveessttiiggaattee tthhee pphhyyssiiccaall aanndd cchheemmiiccaall pprrooppeerrttiieess ooff aa ttaarrggeett--ooff--ooppppoorrttuunniittyy iinntteerrsstteellllaarr oobbjjeecctt ((IISSOO)),, ttoo hheellpp eelluucciiddaattee tthhee
nnaattuurree aanndd oorriiggiinn ooff tthhiiss ffuunnddaammeennttaallllyy nneeww ccllaassss ooff aassttrroonnoommiiccaall bbooddyy.. WWee wwiillll ppeerrffoorrmm aa ddeeeepp sseeaarrcchh ffoorr oouuttggaassssiinngg uussiinngg NNIIRRSSppeecc pprriissmm oobbsseerrvvaattiioonnss oovveerr tthhrreeee
eeppoocchhss.. IIff aa ccoommaa iiss cclleeaarrllyy vviissiibbllee,, hhiigghheerr--rreessoolluuttiioonn ggrraattiinngg oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll bbee uusseedd ttoo mmeeaassuurree tthhee pprroodduuccttiioonn rraatteess ooff mmuullttiippllee ccoommaa ggaasseess ((iinncclluuddiinngg HH22OO,, CCOO22,, CCHH44,,
CCHH33OOHH,, CCOO,, HHCCNN,, HH22CCOO aanndd CC22HH66)),, ttoo ddeetteerrmmiinnee tthhee iiccee ccoonntteenntt ooff tthhee nnuucclleeuuss.. MMIIRRII--LLRRSS ssppeeccttrroossccooppyy wwiillll rreevveeaall tthhee ccoommaa dduusstt ccoommppoossiittiioonn.. IInn tthhee aabbsseennccee ooff
ssiiggnniifificcaanntt oouuttggaassssiinngg,, oouurr nneeaarr--ttoo--mmiidd--IIRR oobbsseerrvvaattiioonnss hhaavvee bbeeeenn ddeessiiggnneedd ttoo ddiirreeccttllyy mmeeaassuurree tthhee ssuurrffaaccee ccoommppoossiittiioonn aanndd ssppeeccttrraall sshhaappee,, ffoorr ccoommppaarriissoonn wwiitthh SSoollaarr
SSyysstteemm aasstteerrooiiddss.. WWee wwiillll ttaarrggeett aann IISSOO ssiimmiillaarr ttoo ((oorr bbrriigghhtteerr tthhaann)) 11II//''OOuummuuaammuuaa aanndd 22II//BBoorriissoovv,, wwiitthh VV ~~ 1111--2244 mmaagg.. OOnnllyy JJWWSSTT hhaass tthhee sseennssiittiivviittyy ttoo ppeerrffoorrmm tthhee
rreeqquuiirreedd ggaass,, dduusstt aanndd nnuucclleeuuss mmeeaassuurreemmeennttss iinn tthhee eevveenntt ooff aa ffaaiinntt aappppaarriittiioonn.. TThhee pprrooppoosseedd oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll pprroovviiddee nneeww iinnssiigghhttss iinnttoo tthhee ddiivveerrssiittyy ooff pprroottooppllaanneettaarryy
ddiisskk mmiiddppllaannee cchheemmiissttrryy iinn oouurr GGaallaaxxyy,, aanndd iinn aa ssuufffificciieennttllyy bbrriigghhtt oobbjjeecctt ((VV<<~~1199)),, wwiillll pprroovviiddee aa ccoommpprreehheennssiivvee iinnvveennttoorryy ooff tthhee vvoollaattiilleess aavvaaiillaabbllee ffoorr pprree--bbiioottiicc
cchheemmiissttrryy  iinn  aa  ppllaanneettaarryy  ssyysstteemm  ootthheerr  tthhaann  oouurr  oowwnn..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

MMiicchhaaeell  KKeelllleeyy  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaarryyllaanndd,,  CCrriissttiinnaa  TThhoommaass  NNoorrtthheerrnn  AArriizzoonnaa  UUnniivveerrssiittyy,,  SStteeffaanniiee  MMiillaamm  NNAASSAA  GGooddddaarrdd  SSppaaccee  FFlliigghhtt  CCeenntteerr,,  DDeennnniiss  BBooddeewwiittss  AAuubbuurrnn  UUnniivveerrssiittyy,,  DDaavviiddee
FFaarrnnoocccchhiiaa  JJeett  PPrrooppuullssiioonn  LLaabboorraattoorryy,,  NNaatthhaann  RRootthh  NNAASSAA  GGooddddaarrdd  SSppaaccee  FFlliigghhtt  CCeenntteerr,,  SStteevveenn  CChhaarrnnlleeyy  NNAASSAA  GGooddddaarrdd  SSppaaccee  FFlliigghhtt  CCeenntteerr,,  MMaarriiaa  DDrroozzddoovvsskkaayyaa  CCeenntteerr  ffoorr  SSppaaccee  aanndd
HHaabbiittaabbiilliittyy,,  UUnniivveerrssiittaatt  BBeerrnn

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess

IIDD:: 0022334444
MMaappppiinngg  eemmiissssiioonn  aanndd  aabbssoorrppttiioonn  lliinnee  mmeettaalllliicciittiieess  oonnttoo  tthhee  ssaammee  uunniivveerraall  ssccaallee

PPaattrriicciiaa SScchhaaddyy

UUnniivveerrssiittyy  ooff  BBaatthh

TThhee mmeettaalllliicciittyy ooff ggaallaaxxiieess aaccrroossss ccoossmmiicc eeppoocchh iiss aa ppiillllaarr ooff ggaallaaxxyy eevvoolluuttiioonn mmooddeellss.. JJWWSSTT aaiimmss ttoo rreevvoolluuttiioonniissee mmeettaalllliicciittyy ddeetteerrmmiinnaattiioonnss ooff ddiissttaanntt aanndd ffaaiinntteerr
ppooppuullaattiioonnss ooff ggaallaaxxiieess tthhaatt hhaavvee bbeeeenn oouutt ooff rreeaacchh wwiitthh ccuurrrreenntt tteecchhnnoollooggyy,, ttoo ttrraaccee tthhee hhiissttoorryy ooff ccoossmmiicc cchheemmiiccaall eennrriicchhmmeenntt aanndd iittss rreellaattiioonn ttoo ssttaarr ffoorrmmaattiioonn..
HHoowweevveerr,, mmeettaalllliicciittyy eessttiimmaatteess bbaasseedd oonn eemmiissssiioonn lliinnee ssppeeccttrroossccooppyy ggeenneerraallllyy rreellyy oonn lliinnee iinnddiicceess tthhaatt aarree ccaalliibbrraatteedd aatt lloowweerr rreeddsshhiiffttss,, aanndd oofftteenn hhaavvee ssiiggnniifificcaanntt ssccaatttteerr
oorr aarree mmuullttii--vvaalluueedd.. AAnnootthheerr rroouuttee ttoo aabbuunnddaannccee ddeetteerrmmiinnaattiioonnss aatt zz>>22 iiss vviiaa aabbssoorrppttiioonn ssppeeccttrroossccooppyy ooff ggaammmmaa--rraayy bbuurrsstt aafftteerrgglloowwss.. TThhaannkkss ttoo tthheeiirr bbrriigghhttnneessss,, iinn
ssoommee ccaasseess tthhiiss hhaass aalllloowweedd hhiigghhllyy ddeettaaiilleedd ssttuuddiieess ooff tthhee ccoolldd ggaass pphhaassee ooff tthhee GGRRBB hhoossttss aalloonngg tthhee lliinnee ooff ssiigghhtt ttoo tthhee bbuurrsstt.. AAlltthhoouugghh ssoommee ooff tthhiiss ggaass mmuusstt lliiee
cclloossee ttoo tthhee bbuurrsstt,, aabbssoorrppttiioonn tteennddss ttoo bbee ddoommiinnaatteedd bbyy ggaass aatt tteennss oorr hhuunnddrreeddss ooff ppcc ffrroomm tthhee bbuurrsstt llooccaattiioorr.. TThheessee ssyysstteemmss tthheerreeffoorree pprroovviiddee aann eexxcceelllleenntt
cchhaarraacctteerriissaattiioonn  ooff  tthhee  hhoosstt  aabbuunnddaanncceess..

WWee pprrooppoossee aa JJWWSSTT//NNIIRRSSppeecc ssppeeccttrroossccooppiicc ssttuuddyy ooff aa ssaammppllee ooff 1100 GGRRBB hhoosstt ggaallaaxxiieess aatt 22..00<<zz<<44..77 wwhheerree ssuucchh aabbssoorrppttiioonn--bbaasseedd,, ddeettaaiilleedd aabbuunnddaannccee aannaallyysseess hhaavvee
aallrreeaaddyy bbeeeenn ccoonndduucctteedd,, tthhuuss eennaabblliinngg tthhee fifirrsstt ccrroossss--ccaalliibbrraattiioonn ooff aabbssoorrppttiioonn aanndd eemmiissssiioonn lliinnee mmeettaalllliicciittiieess wwiitthhiinn tthhee ssaammee ssttaarr--ffoorrmmiinngg ggaallaaxxiieess.. GGRRBBss ooccccuurr
pprreeffeerreennttiiaallllyy iinn llooww ttoo mmooddeerraattee mmeettaalllliicciittyy hhoossttss aanndd lliikkeellyy rreepprreesseenntt pprroottoottyyppiiccaall hhiigghh--rreeddsshhiifftt ssttaarr--ffoorrmmiinngg ggaallaaxxiieess.. OOuurr pprrooppoosseedd pprrooggrraamm wwiillll tthhuuss pprroovviiddee aa
ffoouunnddaattiioonnaall  mmaappppiinngg  bbeettwweeeenn  aaccccuurraattee  aabbssoorrppttiioonn  aabbuunnddaannccee  rreessuullttss  aanndd  ccoommmmoonn  eemmiissssiioonn  lliinnee  ddiiaaggnnoossttiiccss  tthhaatt  wwiillll  bbee  ooff  wwiiddee  vvaalluuee  aaccrroossss  tthhee  JJWWSSTT  pprrooggrraamm  ppoorrttffoolliioo..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

NNiiaall  TTaannvviirr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  LLeeiicceesstteerr,,  VVaalleerriioo  DD''EElliiaa  IINNAAFF,,  OOsssseerrvvaattoorriioo  AAssttrroonnoommiiccoo  ddii  RRoommaa,,  KKaassppeerr  HHeeiinnttzz  UUnniivveerrssiittyy  ooff  IIcceellaanndd,,  AAnnddrreeww  FFrruucchhtteerr  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  JJoohhaann
FFyynnbboo  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCooppeennhhaaggeenn,,  NNiieellss  BBoohhrr  IInnssttiittuuttee,,  BBeennjjaammiinn  GGoommppeerrttzz  TThhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  WWaarrwwiicckk,,  JJoohhnn  GGrraahhaamm  PPeekkiinngg  UUnniivveerrssiittyy,,  JJoocchheenn  GGrreeiinneerr  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr
eexxttrraatteerrrreessttrriisscchhee  PPhhyyssiikk,,  DDiieetteerr  HHaarrttmmaannnn  CClleemmssoonn  UUnniivveerrssiittyy,,  PPaallll  JJaakkoobbssssoonn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  IIcceellaanndd,,  JJuurree  JJaappeelljj  UUnniivveerrssiitteeiitt  vvaann  AAmmsstteerrddaamm,,  TTaannmmooyy  LLaasskkaarr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  BBaatthh,,  AAnnddrreeww
LLeevvaann  RRaaddbboouudd  UUnniivveerrssiitteeiitt  NNiijjmmeeggeenn,,  CCaarroollee  MMuunnddeellll  LLiivveerrppooooll  JJoohhnn  MMoooorreess  UUnniivveerrssiittyy,,  DDaanniieell  PPeerrlleeyy  LLiivveerrppooooll  JJoohhnn  MMoooorreess  UUnniivveerrssiittyy,,  SSiillvviiaa  PPiirraannoommoonnttee  IINNAAFF,,  OOsssseerrvvaattoorriioo  AAssttrroonnoommiiccoo
ddii  RRoommaa,,  GGiioovvaannnnaa  PPuugglliieessee  UUnniivveerrssiitteeiitt  vvaann  AAmmsstteerrddaamm,,  RRuubbeenn  SSaallvvaatteerrrraa  IINNAAFF,,  IInnssttiittuuttoo  ddii  AAssttrroofifissiiccaa  SSppaazziiaallee  ee  FFiissiiccaa,,  MMiillaannoo,,  SSaannddrraa  SSaavvaagglliioo  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaallaabbrriiaa,,  BBoorriiss  SSbbaarruuffaattttii  TThhee
PPeennnnssyyllvvaanniiaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy,,  RRhhaaaannaa  SSttaarrlliinngg  UUnniivveerrssiittyy  ooff  LLeeiicceesstteerr,,  GGiiaannppiieerroo  TTaagglliiaaffeerrrrii  IINNAAFF,,  OOsssseerrvvaattoorriioo  AAssttrroonnoommiiccoo  ddii  BBrreerraa,,  MMeerraattee,,  CChhrriissttiinnaa  TThhooeennee  IInnssttiittuuttoo  ddee  AAssttrroofifissiiccaa  ddee
AAnnddaalluucciiaa  ((IIAAAA)),,  SSuussaannnnaa  VVeerrggaannii  OObbsseerrvvaattooiirree  ddee  PPaarriiss  --  SSeeccttiioonn  ddee  MMeeuuddoonn,,  DDaarraacchh  WWaattssoonn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCooppeennhhaaggeenn,,  NNiieellss  BBoohhrr  IInnssttiittuuttee,,  PPhhiilliipp  WWiisseemmaann  UUnniivveerrssiittyy  ooff  SSoouutthhaammppttoonn,,
AAnnnnaalliissaa  DDee  CCiiaa  OObbsseerrvvaattooiirree  ddee  GGeenneevvee,,  TTaanniittaa  RRaammbbuurruutthh--HHuurrtt  UUnniivveerrssiittyy  ooff  GGeenneevvaa--DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  AAssttrroonnoommyy,,  CChhrriissttiinnaa  KKoonnssttaannttooppoouulloouu  OObbsseerrvvaattooiirree  ddee  GGeenneevvee,,  BBoo  MMiillvvaanngg--JJeennsseenn
UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCooppeennhhaaggeenn,,  NNiieellss  BBoohhrr  IInnssttiittuuttee,,  AAnnddrreeaa  RRoossssii  IINNAAFF,,  OOsssseerrvvaattoorriioo  ddii  AAssttrroofifissiiccaa  ee  SScciieennzzaa  ddeelllloo  SSppaazziioo,,  WWiilllliiaamm  BBoowwddeerryy  UUnniivveerrssiittyy  ooff  BBaatthh,,  RRoobbeerrtt  YYaatteess  UUnniivveerrssiittyy  ooff  SSuurrrreeyy,,
HHssiiaaoo--WWeenn  CChheenn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CChhiiccaaggoo,,  KKllaaaass  WWiieerrsseemmaa  TThhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  WWaarrwwiicckk,,  DDaanniieellee  MMaalleessaannii  TTeecchhnniiccaall  UUnniivveerrssiittyy  ooff  DDeennmmaarrkk--DDTTUU  SSppaaccee,,  MMaarryyaamm  AArraabbssaallmmaannii  UUnniivveerrssiittyy  ooff  WWeesstteerrnn
AAuussttrraalliiaa,,  EElliiaannaa  PPaallaazzzzii  IINNAAFF,,  OOsssseerrvvaattoorriioo  ddii  AAssttrroofifissiiccaa  ee  SScciieennzzaa  ddeelllloo  SSppaazziioo,,  LLiissee  CChhrriisstteennsseenn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCooppeennhhaaggeenn,,  NNiieellss  BBoohhrr  IInnssttiittuuttee,,  AAnnttoonniioo  ddee  UUggaarrttee  PPoossttiiggoo  IInnssttiittuuttoo  ddee
AAssttrroofifissiiccaa  ddee  AAnnddaalluucciiaa  ((IIAAAA)),,  RRuubbeenn  GGaarrcciiaa--BBeenniittoo  IInnssttiittuuttoo  ddee  AAssttrroofifissiiccaa  ddee  AAnnddaalluucciiaa  ((IIAAAA)),,  MMaassssiimmiilliiaannoo  DDee  PPaassqquuaallee  IIssttaannbbuull  UUnniivveerrssiittyy  SScciieennccee  FFaaccuullttyy,,  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  AAssttrroonnoommyy,,  CC..
KKoouuvveelliioottoouu  GGeeoorrggee  WWaasshhiinnggttoonn  UUnniivveerrssiittyy,,  EElliizzaabbeetthh  SSttaannwwaayy  TThhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  WWaarrwwiicckk,,  BBeetthhaann  EEaasseemmaann  UUnniivveerrssiittyy  ooff  BBaatthh

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess

IIDD:: 0022334455
RReessoollvveedd  SSttuuddiieess  ooff  aa  UUnniiqquuee  LLeennsseedd  QQuuiieesscceenntt  GGaallaaxxyy  aatt  zz==22::  TTeessttiinngg  MMooddeellss  ooff  AAsssseemmbbllyy  HHiissttoorryy,,  QQuueenncchhiinngg,,  aanndd  IIMMFF
VVaarriiaattiioonnss
AAnnddrreeww NNeewwmmaann

CCaarrnneeggiiee  IInnssttiittuuttiioonn  ooff  WWaasshhiinnggttoonn

OObbsseerrvvaattiioonnss ooff qquuiieesscceenntt ggaallaaxxiieess aatt rreeddsshhiiffttss zz~~22 hhaavvee yyiieellddeedd mmaannyy ssuurrpprriisseess,, oofftteenn uuppeennddiinngg ccoonntteemmppoorraarryy mmooddeellss.. JJWWSSTT wwiillll uunnddoouubbtteeddllyy pprroovviiddee ffuurrtthheerr uunneexxppeecctteedd
ddiissccoovveerriieess rreeggaarrddiinngg tthhee pprrooppeerrttiieess aanndd pprrooggeenniittoorrss ooff tthhiiss kkeeyy ggaallaaxxyy ppooppuullaattiioonn.. HHoowweevveerr,, iitt wwiillll rreemmaaiinn aa cchhaalllleennggee ttoo ssttuuddyy tthheeiirr iinntteerrnnaall ssttrruuccttuurreess aanndd rreessoollvveedd
sstteellllaarr ppooppuullaattiioonnss.. WWee pprrooppoossee NNIIRRSSppeecc IIFFUU oobbsseerrvvaattiioonnss ooff aa ssttrroonnggllyy lleennsseedd mmaassssiivvee qquuiieesscceenntt ggaallaaxxyy tthhaatt iiss,, bbyy ffaarr,, tthhee bbrriigghhtteesstt hhiigghh--rreeddsshhiifftt eexxaammppllee.. SSttuuddyyiinngg tthhiiss
uunniiqquuee oobbjjeecctt wwiillll eennaabbllee uuss ttoo ddiisssseecctt aa zz==11..9955 mmaassssiivvee ggaallaaxxyy,, sseeeenn ~~11 GGyyrr aafftteerr qquueenncchhiinngg,, aatt aa lleevveell ooff ddeettaaiill uunnpprreecceeddeenntteedd bbeeyyoonndd tthhee llooccaall uunniivveerrssee aanndd
iimmpprraaccttiiccaall ffoorr aannyy ootthheerr kknnoowwnn zz~~22 ssoouurrccee.. WWee wwiillll ((11)) ssppaattiiaallllyy rreessoollvvee ddeettaaiilleedd ssttaarr ffoorrmmaattiioonn hhiissttoorriieess aanndd sstteellllaarr cchheemmiiccaall aabbuunnddaanncceess ooff tthhee bbuullggee aanndd iinnnneerr aanndd
oouutteerr ddiisskk,, rreevveeaalliinngg kkeeyy ffoorrmmaattiioonn eevveennttss ttoo tteesstt pprrooppoosseedd ccoonnnneeccttiioonnss bbeettwweeeenn aa cceennttrraall ggaass--rriicchh ssttaarrbbuurrsstt aanndd ggaallaaxxyy--wwiiddee qquueenncchhiinngg;; ((22)) pprroodduuccee tthhee fifirrsstt 22DD sstteellllaarr
kkiinneemmaattiicc mmaapp ooff aannyy hhiigghh--zz ggaallaaxxyy,, eennaabblliinngg uuss ttoo aasssseessss wwhheetthheerr tthhee qquueenncchhiinngg pprroocceessss wwaass lliinnkkeedd ttoo kkiinneemmaattiicc ttrraannssffoorrmmaattiioonnss;; ((33)) pprroodduuccee tthhee fifirrsstt 22DD mmaapp ooff
nneeuuttrraall ggaass iinn aa hhiigghh--zz qquuiieesscceenntt ggaallaaxxyy vviiaa IISSMM aabbssoorrppttiioonn aanndd ddeetteerrmmiinnee wwhheetthheerr tthhiiss ggaass ssuussttaaiinnss llooww--lleevveell ssttaarr ffoorrmmaattiioonn;; aanndd ((44)) pprroobbee tthhee ppoossssiibbllee oorriiggiinnss ooff tthhee
iinniittiiaall mmaassss ffuunnccttiioonn ((IIMMFF)) vvaarriiaattiioonnss ccllaaiimmeedd iinn llooccaall eeaarrllyy--ttyyppee ggaallaaxxiieess bbyy ccoommppaarriinngg tthhee IIMMFFss ooff ssttaarrss bboorrnn iinn tthhee bbuullggee aanndd ddiisskk.. TThheessee ddeettaaiilleedd iinnssiigghhttss iinnttoo tthhee
ssppaattiiaallllyy rreessoollvveedd ffoorrmmaattiioonn hhiissttoorryy ooff aa mmaassssiivvee qquuiieesscceenntt ggaallaaxxyy aarree oonnllyy ppoossssiibbllee ffoorr tthhiiss uunniiqquuee ttaarrggeett ccoommbbiinneedd wwiitthh tthhee rreessoolluuttiioonn,, sseennssiittiivviittyy,, aanndd wwaavveelleennggtthh
ccoovveerraaggee  ooff  JJWWSSTT..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

SSiirriioo  BBeellllii  SSmmiitthhssoonniiaann  IInnssttiittuuttiioonn  AAssttrroopphhyyssiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy,,  RRiicchhaarrdd  EElllliiss  UUnniivveerrssiittyy  CCoolllleeggee  LLoonnddoonn,,  MMaarriisskkaa  KKrriieekk  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  BBeerrkkeelleeyy,,  KKaarrll  GGllaazzeebbrrooookk  SSwwiinnbbuurrnnee  UUnniivveerrssiittyy
ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  TThheemmiiyyaa  NNaannaayyaakkkkaarraa  SSwwiinnbbuurrnnee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  MMaarrzziiyyee  JJaaffaarriiyyaazzaannii  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  RRiivveerrssiiddee,,  SShhaannnnoonn  PPaatteell  CCaarrnneeggiiee  IInnssttiittuuttiioonn  ooff  WWaasshhiinnggttoonn

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
EExxooppllaanneettss  aanndd  EExxooppllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 0022334477
AA  HHeellll  ooff  aa  PPhhaassee  CCuurrvvee::  MMaappppiinngg  tthhee  SSuurrffaaccee  aanndd  AAttmmoosspphheerree  ooff  aa  LLaavvaa  PPllaanneett  KK22--114411bb

LLiissaa DDaanngg

MMccGGiillll  UUnniivveerrssiittyy

TThhee CCooRRooTT,, KKeepplleerr aanndd KK22 mmiissssiioonnss hhaavvee rreevveeaalleedd aa nneeww ccllaassss ooff ppllaanneett,, ssoo--ccaalllleedd llaavvaa ppllaanneettss,, wwhhiicchh hhaavvee bbuullkk ddeennssiittiieess ccoonnssiisstteenntt wwiitthh tteerrrreessttrriiaall ccoommppoossiittiioonn,, bbuutt
ddaayyssiiddee tteemmppeerraattuurreess hhoott eennoouugghh ttoo mmeelltt——aanndd vvaappoorriizzee——rroocckk.. OOff tthheessee ppllaanneettss,, tthhee mmoosstt pprroommiissiinngg ccaannddiiddaattee ffoorr aattmmoosspphheerriicc aanndd ssuurrffaaccee cchhaarraacctteerriizzaattiioonn iiss KK22--114411bb::
iitt hhaass aa ddeennssiittyy ooff 88 gg//ccmm^̂33,, aa ddaayyssiiddee tteemmppeerraattuurree mmeeaassuurreedd bbyy SSppiittzzeerr ttoo bbee 22112255 KK,, aanndd aann oorrbbiittaall ppeerriioodd ooff 66..77 hhrrss aarroouunndd aa JJ==99 ssttaarr.. WWee pprrooppoossee ttoo mmoonniittoorr KK22
--114411bb ffoorr tthhrreeee ccoommpplleettee oorrbbiittss ooff tthhee ppllaanneett wwiitthh MMIIRRII LLRRSS ffoorr jjuusstt uunnddeerr 2211 hhrrss ooff ttiimmee.. TThheessee oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll aallllooww uuss ttoo mmeeaassuurree tthhee vveerrttiiccaall aattmmoosspphheerriicc ssttrruuccttuurree
oonn tthhee ddaayyssiiddee ooff tthhee ppllaanneett vviiaa tthhee 99 mmiiccrroonn SSiiOO ffeeaattuurree,, ttoo ddeetteerrmmiinnee tthhee pprreesseennccee ooff aann eexxtteennddeedd aattmmoosspphheerree vviiaa tthhee ppllaanneett''ss nniigghhttssiiddee tteemmppeerraattuurree,, aanndd ttoo sseeaarrcchh
ffoorr rroocckk cclloouuddss tthhaatt mmiigghhtt ffoorrmm aass tthhee ssuuppeerrssoonniicc wwiinnddss bblloowwiinngg ttoowwaarrddss tthhee nniigghhttssiiddee ccooooll aanndd ccoonnddeennssee.. JJWWSSTT iiss uunniiqquueellyy ssuuiitteedd ttoo ddeetteecctt SSiiOO iinn eemmiissssiioonn ssppeeccttrraa ooff
llaavvaa ppllaanneettss aanndd MMIIRRII LLRRSS iiss tthhee oonnllyy iinnssttrruummeenntt aabbllee ttoo pprroobbee llooww nniigghhttssiiddee ppllaanneettaarryy tteemmppeerraattuurreess ttoo ppllaaccee ssttrriinnggeenntt ccoonnssttrraaiinnttss oonn tthhee pprreesseennccee ooff aa gglloobbaall
aattmmoosspphheerree.. TThhee ccoommbbiinnaattiioonn ooff tthhee ssttrroonngg ssiiggnnaall eexxppeecctteedd ffrroomm KK22--114411bb aanndd tthhee llaarrggee ccoonnttrraasstt aatt lloonngg wwaavveelleennggtthhss,, mmaakkeess MMIIRRII LLRRSS oobbsseerrvvaattiioonnss ooff KK22--114411bb tthhee
aapppprrooaacchh ffoorr tteessttiinngg tthheeoorriieess ooff cclloouudd ffoorrmmaattiioonn iinn aa ffuullllyy ccoonnddeennssaabbllee aattmmoosspphheerree,, aanndd tteessttiinngg aattmmoosspphheerriicc lloossss oonn tthhee eexxttrreemmee sscceennaarriioo ooff aa ppllaanneett sskkiimmmmiinngg iittss ssttaarr''ss
ccoorroonnaa..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

NNiiccoollaass  CCoowwaann  MMccGGiillll  UUnniivveerrssiittyy,,  LLaauurraa  KKrreeiiddbbeerrgg  MMaaxx  PPllaanncckk  IInnssttiittuuttee  ffoorr  AAssttrroonnoommyy,,  SSeebbaassttiiaann  ZZiieebbaa  MMaaxx  PPllaanncckk  IInnssttiittuuttee  ffoorr  AAssttrroonnoommyy,,  RRaayymmoonndd  PPiieerrrreehhuummbbeerrtt  UUnniivveerrssiittyy  ooff  OOxxffoorrdd,,
MMaarrkk  HHaammmmoonndd  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CChhiiccaaggoo,,  GGiiaanngg  NNgguuyyeenn  YYoorrkk  UUnniivveerrssiittyy,,  RRooxxaannaa  LLuuppuu  BBaayy  AArreeaa  EEnnvviirroonnmmeennttaall  RReesseeaarrcchh  IInnssttiittuuttee,,  YYaammiillaa  MMiigguueell  UUnniivveerrssiitteeiitt  LLeeiiddeenn,,  MMaannttaass  ZZiilliinnsskkaass  UUnniivveerrssiitteeiitt
LLeeiiddeenn

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss  aanndd  SStteellllaarr  TTyyppeess

IIDD:: 0022334488
CChheemmiissttrryy  ooff  MMaassss  LLoossss  iinn  tthhee  IInntteerraaccttiinngg  SSttrriippppeedd--EEnnvveellooppee  SSuuppeerrnnoovvaa  22001144CC

SSaammaappoorrnn TTiinnyyaannoonntt

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  CCrruuzz

SSuuppeerrnnoovvaa ((SSNN)) 22001144CC iiss aa rraarree mmaassssiivvee sstteellllaarr ddeeaatthh,, iinn wwhhiicchh aa hhyyddrrooggeenn--ppoooorr pprrooggeenniittoorr ssttaarr eexxppllooddeess aanndd iinntteerraaccttss wwiitthh iittss lloosstt hhyyddrrooggeenn--rriicchh eennvveellooppee.. TThhiiss iiss uunnlliikkee
mmoosstt ootthheerr ssttrriippppeedd--eennvveellooppee ((SSEE)) SSNNee tthhaatt eexxppllooddee lloonngg aafftteerr tthhee eennvveellooppee iiss ssttrriippppeedd,, aanndd nneevveerr sshhooww ssiiggnnss ooff iinntteerraaccttiioonnss.. TThhee mmaassss lloossss pprroocceessss tthhaatt ccrreeaatteess SSEESSNNee
iiss nnoott wweellll uunnddeerrssttoooodd,, aanndd SSNN 22001144CC pprreesseennttss uuss wwiitthh aann uunnpprreecceeddeenntteedd ooppppoorrttuunniittyy ttoo pprroobbee tthhee hhiissttoorryy ooff mmaassss lloossss ooff aa SSEESSNN pprrooggeenniittoorr bbyy oobbsseerrvviinngg tthhee ssttiillll
oonnggooiinngg iinntteerraaccttiioonn.. PPrreevviioouuss IIRR oobbsseerrvvaattiioonnss hhaavvee rreevveeaalleedd aa tteennttaattiivvee ssiiggnn ooff ssiilliiccaattee dduusstt iinn tthhee CCSSMM,, uunnlliikkee ootthheerr iinntteerraaccttiinngg SSNNee.. WWee pprrooppoossee ttoo oobbttaaiinn nneeaarr-- ttoo mmiidd--
iinnffrraarreedd ssppeeccttrroossccooppyy ooff SSNN 22001144CC wwiitthh NNIIRRSSppeecc IIFFUU aanndd MMIIRRII MMRRSS.. TThheessee oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll pprroobbee eemmiissssiioonn ffeeaattuurreess ooff ddiiffffeerreenntt dduusstt ssppeecciieess,, aalllloowwiinngg uuss ttoo ccoonnfifirrmm tthhee
pprreesseennccee ooff ssiilliiccaattee dduusstt aanndd ttoo rroobbuussttllyy mmeeaassuurree tthhee dduusstt ccoommppoossiittiioonn iinn tthhee CCSSMM.. TThheeyy wwiillll aallssoo aallllooww uuss ttoo ddeetteecctt ootthheerr mmoolleeccuullaarr ssppeecciieess,, pprroobbiinngg tthhee ggaass cchheemmiissttrryy
ooff tthhee CCSSMM aanndd ootthheerr pprrooppeerrttiieess.. WWee wwiillll ccoommppaarree tthhee IIRR ssppeeccttrroossccooppiicc ssiiggnnaattuurreess ooff tthhee CCSSMM ooff SSNN 22001144CC ttoo tthhaatt aarroouunndd wweellll--oobbsseerrvveedd mmaassssiivvee ssttaarrss iinn tthhee MMiillkkyy WWaayy
aanndd  tthhee  MMaaggeellllaanniicc  CClloouuddss,,  ttoo  ccoonnssttrraaiinn  wwhhaatt  ttyyppee  ooff  ssttaarrss  aarree  aabbllee  ttoo  pprroodduuccee  SSEESSNNee..  TThheessee  oobbsseerrvvaattiioonnss  aarree  ttiimmeellyy  aass  tthhee  SSNN  wwiillll  iinneevviittaabbllyy  ffaaddee  aawwaayy..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

RRyyaann  LLaauu  IISSAASS,,  JJaappaann  AAeerroossppaaccee  EExxpplloorraattiioonn  AAggeennccyy,,  OOrrii  FFooxx  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  SScchhuuyylleerr  VVaann  DDyykk  CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  DDaann  MMiilliissaavvlljjeevviicc  PPuurrdduuee  UUnniivveerrssiittyy,,
RRyyaann  FFoolleeyy  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  CCrruuzz,,  MMaannssii  KKaasslliiwwaall  CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  KKeeiiiicchhii  MMaaeeddaa  KKyyoottoo  UUnniivveerrssiittyy,,  IIttssuukkii  SSaakkoonn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTookkyyoo,,  GGrraadduuaattee  SScchhooooll  ooff
SScciieennccee,,  AAlleexx  FFiilliippppeennkkoo  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  BBeerrkkeelleeyy,,  TTaammaass  SSzzaallaaii  UUnniivveerrssiittyy  ooff  SSzzeeggeedd

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: AARR
SStteellllaarr  PPooppuullaattiioonnss  aanndd  tthhee  IInntteerrsstteellllaarr  MMeeddiiuumm

IIDD:: 0022335522

WWiiddee  BBiinnaarryy  SSttaarrss  iinn  NNeeaarrbbyy  DDwwaarrff  GGaallaaxxiieess::  AA  NNoovveell  PPrroobbee  ooff  DDaarrkk  MMaatttteerr  oonn  SSuubbggaallaaccttiicc  SSccaalleess

MMaatttthheeww WWaallkkeerr

CCaarrnneeggiiee  MMeelllloonn  UUnniivveerrssiittyy

TThhee ssuurrvviivvaall ooff wwiiddeellyy sseeppaarraatteedd bbiinnaarryy ssttaarrss wwiitthhiinn ddeennssee,, llooww--mmaassss ddwwaarrff ggaallaaxxiieess ddeeppeennddss ssttrroonnggllyy oonn tthhee nnaattuurree ooff ddaarrkk mmaatttteerr.. TThhee ssttaannddaarrdd CCoolldd DDaarrkk MMaatttteerr
((CCDDMM)) mmooddeell ggeenneerriiccaallllyy pprreeddiiccttss tthhaatt ""uullttrraaffaaiinntt"" ddwwaarrff ggaallaaxxyy ddaarrkk mmaatttteerr hhaallooss aarree ccoommppoosseedd ooff aa ssmmooootthh ccoommppoonneenntt wwiitthh aa cceennttrraallllyy--ddiivveerrggeenntt ddeennssiittyy ""ccuusspp"",, pplluuss
mmuullttiittuuddeess ooff sseellff--bboouunndd ssuubbhhaallooss,, ssuubb--ssuubbhhaallooss,, eettcc..,, ddoowwnn ttoo aa mmaassss lliimmiitt sseett bbyy ppaarrttiiccllee pphhyyssiiccss.. BBootthh ssmmooootthh aanndd cclluummppyy ccoommppoonneennttss ddiissrruupptt wwiiddee bbiinnaarryy ssttaarrss,, vviiaa
ttiiddaall  ffoorrcceess  aanndd  ppeerrttuurrbbaattiivvee  eennccoouunntteerrss,,  rreessppeeccttiivveellyy,,  lleeaavviinngg  aann  iimmpprriinntt  oonn  tthhee  bbiinnaarryy  sseeppaarraattiioonn  ffuunnccttiioonn..    

WWee pprrooppoossee ttoo eexxppllooiitt JJWWSSTT''ss uunnpprreecceeddeenntteedd sseennssiittiivvyy ttoo ppeerrffoorrmm aa sseeaarrcchh ffoorr wwiiddee bbiinnaarryy ssttaarrss ((sseeppaarraattiioonn >> 11000000 AA..UU..)) iinn tthhee nneeaarrbbyy uullttrraaffaaiinntt ddwwaarrff ggaallaaxxyy DDrraaccoo IIII,,
wwhhiicchh ooffffeerrss ffaavvoorraabbllee ccoonnddiittiioonnss ffoorr aa sseeaarrcchh aanndd wwiillll bbee oobbsseerrvveedd aass ppaarrtt ooff EEaarrllyy RReelleeaassee SScciieennccee pprrooggrraamm 11333344.. WWee wwiillll aappppllyy BBaayyeessiiaann tteecchhnniiqquueess ttoo ddeetteecctt bbiinnaarryy
ssttaarrss aass cclloosseellyy sseeppaarraatteedd ppaaiirrss,, aanndd ttoo iinnffeerr tthhee bbiinnaarryy sseeppaarraattiioonn ffuunnccttiioonn ddiirreeccttllyy ffrroomm tthhee ddiissttrriibbuuttiioonn ooff sstteellllaarr ppoossiittiioonnss.. WWee wwiillll iinntteerrpprreett tthhee rreessuullttss iinn tthhee ccoonntteexxtt
ooff wwiiddee bbiinnaarryy ffoorrmmaattiioonn aanndd ssuurrvviivvaall iinn aa ddeennssee ddaarrkk mmaatttteerr hhaalloo eennvviirroonnmmeenntt,, tthheerreebbyy pprroovviiddiinngg nnoovveell tteessttss ooff ssttaarr ffoorrmmaattiioonn iinn eexxttrreemmee eennvviirroonnmmeennttss aanndd----eessppeecciiaallllyy iiff
wwiiddee  bbiinnaarriieess  aarree  ddeetteecctteedd----aa  ppootteennttiiaallllyy  ddeefifinniittiivvee  tteesstt  ooff  tthhee  CCDDMM  ppaarraaddiiggmm..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

JJoorrggee  PPeennaarrrruubbiiaa  UUnniivveerrssiittyy  ooff  EEddiinnbbuurrgghh,,  IInnssttiittuuttee  ffoorr  AAssttrroonnoommyy,,  CChhrriiss  KKeerrvviicckk  CCaarrnneeggiiee  MMeelllloonn  UUnniivveerrssiittyy

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: AARR
GGaallaaxxiieess

IIDD:: 0022335544
PPrreevveennttiinngg  tthhee  SSlliitt--LLoossss  CCaattaassttrroopphhee  UUssiinngg  FFlleexxiibbllee,,  SSppaattiiaallllyy  RReessoollvveedd  GGaallaaxxyy  MMooddeellss

JJooeell LLeejjaa

TThhee  PPeennnnssyyllvvaanniiaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy

NNIIRRSSppeecc MMOOSS iiss aa mmuullttiipplleexxiinngg wwoorrkkhhoorrssee tthhaatt ccaann pprroovviiddee hhiigghh--rreessoolluuttiioonn ssppeeccttrroossccooppyy ffoorr hhuunnddrreeddss ooff ddiissttaanntt ggaallaaxxiieess iinn aa ssiinnggllee eexxppoossuurree.. IIttss eexxttrreemmee sseennssiittiivviittyy aanndd
nnoovveell wwaavveelleennggtthh ccoovveerraaggee wwiillll pprroovviiddee aa ccoommpplleetteellyy uunnpprreecceeddeenntteedd wwiinnddooww iinnttoo tthhee ssttaarr ffoorrmmaattiioonn hhiissttoorriieess aanndd eelleemmeennttaall aabbuunnddaanncceess ooff ggaallaaxxiieess iinn tthhee eeaarrllyy uunniivveerrssee..
HHoowweevveerr,, tthheerree iiss aa ccrriittiiccaall cchhaalllleennggee:: tthhee mmiiccrroo--sshhuutttteerrss aarree ssuubbssttaannttiiaallllyy ssmmaalllleerr tthhaann mmaannyy ttaarrggeettss ooff iinntteerreesstt,, mmeeaanniinngg tthhaatt mmeeddiiaann ggaallaaxxyy aatt $$11 << zz << 33$$ wwiillll hhaavvee
6655\\%% ooff iittss lliigghhtt bblloocckkeedd bbyy tthhee sshhuutttteerr.. MMoorree ddaannggeerroouuss ppeerrhhaappss iiss tthhaatt dduuee ttoo tthhee iinnttrriinnssiicc ccoouupplliinngg bbeettwweeeenn sstteellllaarr ppooppuullaattiioonnss aanndd ggaallaaxxyy mmoorrpphhoollooggyy,, tthhee lliigghhtt tthhaatt
iiss mmeeaassuurreedd wwiillll uunnaavvooiiddaabbllyy pprroovviiddee aa bbiiaasseedd vviieeww ooff aa ggaallaaxxyy''ss sstteellllaarr ppooppuullaattiioonnss.. HHeerree wwee pprrooppoossee ttoo ssoollvvee tthhiiss pprroobblleemm bbyy ddeevveellooppiinngg aa ttooooll ttoo bbuuiilldd lloooossee,, flfleexxiibbllee,,
ssppaattiiaallllyy rreessoollvveedd mmooddeellss ooff tthhee sstteellllaarr ppooppuullaattiioonnss iinn eeaacchh ggaallaaxxyy.. TThhee mmooddeell wwiillll kknniitt ttooggeetthheerr bbootthh rreessoollvveedd aanndd uunnrreessoollvveedd iimmaaggiinngg aanndd aappeerrttuurree ssppeeccttrroossccooppyy iinnttoo aa
ssiinnggllee uunniififieedd ffrraammeewwoorrkk bbyy aappppllyyiinngg tthhee ssppeeccttrruumm aass aann iinntteeggrraall ccoonnssttrraaiinntt oovveerr tthhee aarreeaa ooff tthhee MMOOSS sshhuutttteerr.. TThhee mmooddeell wwiillll bbee ttrraaiinneedd oonn rreeaalliissttiicc iimmaaggeess aanndd ssppeeccttrraa
ffrroomm hhyyddrrooddyynnaammiicc ssiimmuullaattiioonnss TThhee eexxtteenntt ttoo wwhhiicchh tthhee sshhuutttteerr ssppeeccttrruumm ccaann bbee ggeenneerraalliizzeedd ttoo tthhee eennttiirree ggaallaaxxyy wwiillll bbee gguuiiddeedd bbyy tthhee rreessoollvveedd pphhoottoommeettrriicc ccoolloorrss.. WWee
wwiillll rraappiiddllyy ddeevveelloopp aanndd rreelleeaassee tthhiiss ooppeenn--ssoouurrccee ttooooll ttoo tthhee ccoommmmuunniittyy iinn ccoommbbiinnaattiioonn wwiitthh aa lliivvee ddeemmoonnssttrraattiioonn oonn rreelleevvaanntt EERRSS ddaattaa iinn oorrddeerr ttoo mmaaxxiimmiizzee tthhee sscciieennttiifificc
ppootteennttiiaall ooff tthhee NNIIRRSSppeecc MMOOSS.. IInnvveessttiinngg eeaarrllyy iinn aannaallyyssiiss ssooffttwwaarree ddeevveellooppeedd bbyy tthhee ccoommmmuunniittyy iiss aann eefffificciieenntt wwaayy ttoo eennssuurree tthhee $$1100 bbiilllliioonn JJWWSSTT pprroovviiddeess tthhee bbeesstt
sscciieennttiifificc  rreettuurrnnss..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

EErriiccaa  NNeellssoonn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCoolloorraaddoo  aatt  BBoouullddeerr,,  KKaatthheerriinnee  WWhhiittaakkeerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaassssaacchhuusseettttss  --  AAmmhheerrsstt,,  SSaannddrroo  TTaacccchheellllaa  SSmmiitthhssoonniiaann  IInnssttiittuuttiioonn  AAssttrroopphhyyssiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy,,  LLaammiiyyaa
MMoowwllaa  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TToorroonnttoo,,  JJoosshhuuaa  SSppeeaaggllee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TToorroonnttoo,,  BBeennjjaammiinn  JJoohhnnssoonn  HHaarrvvaarrdd  UUnniivveerrssiittyy,,  DDeessiikkaa  NNaarraayyaannaann  UUnniivveerrssiittyy  ooff  FFlloorriiddaa,,  PPrreerraakk  GGaarrgg  UUnniivveerrssiittyy  ooff  FFlloorriiddaa

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss

220088 33//1199//22002211



JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
EExxooppllaanneettss  aanndd  EExxooppllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 0022335588
UUnnddeerr  tthhee  LLiigghhtt  ooff  aa  DDeeaadd  SSttaarr::  RReevveeaalliinngg  tthhee  AAttmmoosspphheerriicc  CCoommppoossiittiioonn  ooff  aa  WWhhiittee  DDwwaarrff  PPllaanneett

RRyyaann MMaaccDDoonnaalldd

CCoorrnneellll  UUnniivveerrssiittyy

AArroouunndd 5500 wwoorrllddss bbeeyyoonndd oouurr ssoollaarr ssyysstteemm hhaavvee uunnddeerrggoonnee aattmmoosspphheerriicc cchhaarraacctteerriizzaattiioonn iinn tthhee llaasstt 2200 yyeeaarrss.. DDeessppiittee tthhee iinnccrreeddiibbllee ddiivveerrssiittyy ooff eexxooppllaanneettss ssttuuddiieedd ttoo
ddaattee,, aallll tthheessee wwoorrllddss sshhaarree oonnee ccoommmmoonn aassppeecctt:: tthheeiirr ppllaanneettss oorrbbiitt mmaaiinn sseeqquueennccee ssttaarrss.. UUnnttiill rreecceennttllyy,, tthhee qquueessttiioonn ooff tthhee ccoonnddiittiioonnss iinn ppllaanneettaarryy aattmmoosspphheerreess
ffoolllloowwiinngg  tthhee  ddeeaatthh  ooff  tthheeiirr  ssttaarr  hhaass  bbeeeenn  tthhee  ssoollee  ppuurrvviieeww  ooff  tthheeoorreettiiccaall  ssppeeccuullaattiioonn..

RReecceennttllyy,, VVaannddeerrbbuurrgg eett aall.. ((22002200)) rreeppoorrtteedd tthhee fifirrsstt ttrraannssiittiinngg ppllaanneett oorrbbiittiinngg aa wwhhiittee ddwwaarrff:: WWDD 11885566bb.. TThhiiss ppllaanneett pprroovviiddeess oouurr fifirrsstt ooppppoorrttuunniittyy ttoo ssttuuddyy tthhee
aattmmoosspphheerreess  ooff  ppoosstt--mmaaiinn  sseeqquueennccee  ppllaanneettss..

WWee pprrooppoossee ttoo ccoonndduucctt tthhee fifirrsstt aattmmoosspphheerriicc rreeccoonnnnaaiissssaannccee ooff WWDD 11885566bb.. TThhee sshhoorrtt ttrraannssiitt dduurraattiioonn ooff WWDD 11885566bb ((88 mmiinnuutteess)) aalllloowwss uuss ttoo rraappiiddllyy ccoonnssttrruucctt aann
eexxqquuiissiitteellyy hhiigghh--qquuaalliittyy ttrraannssmmiissssiioonn ssppeeccttrruumm iinn aa ffrraaccttiioonn ooff tthhee ttyyppiiccaall ttiimmee rreeqquuiirreedd ttoo ssttuuddyy ttrraannssiittiinngg eexxooppllaanneettss.. WWiitthh jjuusstt ffoouurr ttrraannssiittss ((88 sscciieennccee hhoouurrss)) wwiitthh tthhee
NNIIRRSSppeecc PPrriissmm,, wwee wwiillll aacchhiieevvee tthhee fifirrsstt pprreecciissiioonn cchhaarraacctteerriizzaattiioonn ooff aa ppoosstt--mmaaiinn sseeqquueennccee ppllaanneett aanndd tthhee fifirrsstt eexxpplloorraattiioonn ooff aa ccooooll ggiiaanntt eexxooppllaanneett ((~~116600 KK)) ooff ssiimmiillaarr
tteemmppeerraattuurree ttoo JJuuppiitteerr.. DDeessppiittee tthhee sshhoorrtt ttiimmee aallllooccaattiioonn ooff oouurr pprrooggrraamm,, wwee eexxppeecctt ttoo aacchhiieevvee ssoommee rreemmaarrkkaabbllee fifirrssttss iinn eexxooppllaanneett sscciieennccee:: tthhee fifirrsstt ddeetteeccttiioonnss ooff CCHH44,,
NNHH33,, aanndd PPHH33 iinn aa ttrraannssiittiinngg eexxooppllaanneett aattmmoosspphheerree,, aanndd hheennccee kknnoowwlleeddggee ooff tthhee CC//HH,, NN//HH,, PP//HH,, aanndd OO//HH rraattiiooss ooff aann eexxooppllaanneett aattmmoosspphheerree ffoorr tthhee fifirrsstt ttiimmee.. OOuurr
pprrooggrraamm wwiillll aallssoo aallllooww aa lloowweerr bboouunndd ttoo bbee ppllaacceedd oonn WWDD 11885566bb''ss mmaassss,, ccoonnssttrraaiinniinngg iittss mmiiggrraattiioonn hhiissttoorryy.. TThhee aattmmoosspphheerriicc ccoonnssttrraaiinnttss pprroovviiddeedd bbyy tthhiiss pprrooggrraamm wwiillll
ooffffeerr  tthhee  fifirrsstt  gglliimmppssee  iinnttoo  tthhee  ffuuttuurree  ooff  ppllaanneettaarryy  ssyysstteemmss  lliikkee  oouurr  ssoollaarr  ssyysstteemm..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

NNaattaasshhaa  BBaattaallhhaa  NNAASSAA  AAmmeess  RReesseeaarrcchh  CCeenntteerr,,  TTrreevvoorr  FFoooottee  CCoorrnneellll  UUnniivveerrssiittyy,,  TThheeaa  KKoozzaakkiiss  TTeecchhnniiccaall  UUnniivveerrssiittyy  ooff  DDeennmmaarrkk--DDTTUU  SSppaaccee,,  NNiikkoollee  LLeewwiiss  CCoorrnneellll  UUnniivveerrssiittyy,,  JJoosshhuuaa  LLootthhrriinnggeerr
TThhee  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy,,  MMaarrkk  MMaarrlleeyy  NNAASSAA  AAmmeess  RReesseeaarrcchh  CCeenntteerr,,  EErriinn  MMaayy  TThhee  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy  AApppplliieedd  PPhhyyssiiccss  LLaabboorraattoorryy,,  LLaauurraa  MMaayyoorrggaa  TThhee  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy
AApppplliieedd  PPhhyyssiiccss  LLaabboorraattoorryy,,  IIsshhaann  MMiisshhrraa  CCoorrnneellll  UUnniivveerrssiittyy,,  SSuussaann  MMuullllaallllyy  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  CChhrriissttoopphheerr  OO''CCoonnnnoorr  CCoorrnneellll  UUnniivveerrssiittyy,,  DDaavviidd  SSiinngg  TThhee  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss
UUnniivveerrssiittyy,,  JJeeffff  VVaalleennttii  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  AAnnddrreeww  VVaannddeerrbbuurrgg  UUnniivveerrssiittyy  ooff  WWiissccoonnssiinn  --  MMaaddiissoonn

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SSoollaarr  SSyysstteemm  AAssttrroonnoommyy

IIDD:: 0022336611
AArree  LL--ttyyppee  aasstteerrooiiddss  aanncciieenntt  rreesseerrvvooiirrss  ffoorr  tthhee  eeaarrlliieesstt  SSoollaarr  SSyysstteemm  ssoolliiddss??

KKaatthheerriinnee ddee  KKlleeeerr

CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy

SSppeeccttrroossccooppiicc aanndd ppoollaarriimmeettrriicc ssttuuddiieess ooff aa ssuubbsseett ooff tthhee LL--ttyyppee aasstteerrooiiddss hhaass iinnddiiccaatteedd tthhaatt tthheessee oobbjjeeccttss mmaayy ccoonnttaaiinn ~~3300%% ccaallcciiuumm--aalluummiinnuumm iinncclluussiioonnss ((CCAAIIss)),, tthhee
fifirrsstt ssoolliiddss ttoo ccoonnddeennssee oouutt ooff tthhee ddiisskk dduurriinngg tthhee SSoollaarr SSyysstteemm’’ss ffoorrmmaattiioonn.. TThhiiss iiss aa ssuurrpprriissiinngg rreessuulltt bbeeccaauussee eevveenn tthhee mmoosstt CCAAII--aabbuunnddaanntt mmeetteeoorriitteess ccoonnttaaiinn oonnllyy 33
--55%% ooff tthheessee iinncclluussiioonnss.. HHiigghh CCAAII ccoonntteenntt iiss ccoonnssiiddeerreedd ttoo bbee iinnddiiccaattoorr ooff aanncciieenntt oorriiggiinn,, aanndd tthhee ccoonnfifirrmmaattiioonn ooff tthhee CCAAII aabbuunnddaannccee iinn tthheessee aasstteerrooiiddss wwoouulldd mmaakkee tthheemm
ppllaauussiibbllyy tthhee mmoosstt aanncciieenntt oobbjjeeccttss iinn tthhee SSoollaarr SSyysstteemm.. IInn aaddddiittiioonn,, tthheeiirr eexxiisstteennccee hhaass iimmppoorrttaanntt iimmpplliiccaattiioonnss ffoorr tthhee ttiimmiinngg ooff eevveennttss iinn tthhee SSoollaarr SSyysstteemm’’ss eeaarrllyy hhiissttoorryy
aanndd tthhee oorriiggiinnss ooff tthhee SSoollaarr SSyysstteemm’’ss rraaww mmaatteerriiaallss.. TThhee ssppiinneell tthhaatt iiss aa mmaajjoorr ccoonnssttiittuueenntt ooff CCAAIIss hhaass pprroommiinneenntt ssppeeccttrraall ssiiggnnaattuurreess iinn tthhee mmiidd--IIRR,, aanndd mmiidd--IIRR
ssppeeccttrroossccooppyy wwoouulldd rreeaaddiillyy ddeetteecctt tthhiiss mmaatteerriiaall aanndd rroobbuussttllyy ddiiffffeerreennttiiaattee hhiigghh--CCAAII bbooddiieess ffrroomm ootthheerr ccaannddiiddaattee aasstteerrooiidd ccoommppoossiittiioonnss.. WWee pprrooppoossee ttoo oobbsseerrvvee aa sseett ooff LL--
ttyyppee aasstteerrooiiddss wwiitthh hhiigghh aappppaarreenntt CCAAII ccoonntteenntt iinn oorrddeerr ttoo ccoonnfifirrmm oorr rreeffuuttee tthhee hhiigghh--CCAAII hhyyppootthheessiiss,, aanndd ttoo ccoonnssttrraaiinn tthhee ddiisskk ffoorrmmaattiioonn rreeggiioonn aanndd tthheerrmmaall//aaqquueeoouuss
aalltteerraattiioonn  hhiissttoorriieess  ooff  tthheessee  uunnuussuuaall  oobbjjeeccttss..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

BBeetthhaannyy  EEhhllmmaannnn  CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  FFrraannccooiiss  TTiissssoott  CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy
CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess

IIDD:: 0022336622
DDaawwnn  ooff  tthhee  MMoonnsstteerrss::  JJWWSSTT  CChhaarraacctteerriizzaattiioonn  ooff  EExxttrreemmeellyy  MMaassssiivvee  GGaallaaxxiieess  aatt  zz~~55

CCeemmiillee MMaarrssaann

YYoorrkk  UUnniivveerrssiittyy

OOvveerr tthhee llaasstt ttwweennttyy yyeeaarrss iinnccrreeaassiinnggllyy ddeeeeppeerr aanndd wwiiddeerr nneeaarr--iinnffrraarreedd pphhoottoommeettrriicc ssuurrvveeyyss hhaavvee iiddeennttiififieedd eevvoollvveedd mmaassssiivvee ggaallaaxxiieess aatt ccoonnttiinnuuaallllyy hhiigghheerr rreeddsshhiiffttss.. TThheessee
rraappiiddllyy--ffoorrmmiinngg aanndd qquueenncchhiinngg ggaallaaxxiieess ccrreeaattee ssiiggnniifificcaanntt tteennssiioonn wwiitthh ccoossmmoollooggiiccaall mmooddeellss ooff ggaallaaxxyy ffoorrmmaattiioonn aanndd hhiigghhllyy ccoonnssttrraaiinn tthhee iimmpplleemmeennttaattiioonn ooff AAGGNN ffeeeeddbbaacckk
pphhyyssiiccss.. UUssiinngg UUllttrraaVVIISSTTAA//CCOOSSMMOOSS,, tthhee ddeeeeppeesstt aanndd wwiiddeesstt--fifieelldd nneeaarr--IIRR ssuurrvveeyy ttoo ddaattee wwee hhaavvee iiddeennttiififieedd tthhrreeee ggaallaaxxiieess wwiitthh LLoogg((MM//MM__ssuunn)) >> 1111..55 aatt zz ~~ 55 wwiitthh
rroobbuusstt pphhoottoommeettrriicc rreeddsshhiiffttss.. WWee pprrooppoossee ddeeeepp mmeeddiiuumm--rreessoolluuttiioonn NNIIRRSSppeecc ssppeeccttrroossccooppyy iinn GG223355MM//FF117700LLPP aanndd GG339955MM//FF229900LLPP,, ttoo ttaarrggeett mmuullttiippllee pprroommiinneenntt rreesstt--ffrraammee
ooppttiiccaall aabbssoorrppttiioonn//eemmiissssiioonn lliinneess,, aass wweellll aass NNIIRRCCaamm FF444444WW aanndd FF220000WW iimmaaggiinngg ttoo ddeetteerrmmiinnee mmoorrpphhoollooggiieess.. TThheessee ddaattaa wwiillll bbee uusseedd ttoo:: 11)) CCoonnfifirrmm tthhee rreeddsshhiiffttss aanndd
sstteellllaarr mmaasssseess ooff tthheessee eexxttrreemmee oobbjjeeccttss dduurriinngg tthhee eeppoocchh wwhheenn tthheeyy ffoorrmm mmoosstt ooff tthheeiirr sstteellllaarr mmaassss,, 22)) mmeeaassuurree tthhee ssttaarr--ffoorrmmaattiioonn rraatteess,, ssttaarr--ffoorrmmaattiioonn hhiissttoorriieess aanndd
mmaassss ddiissttrriibbuuttiioonnss ooff tthheessee ggaallaaxxiieess ttoo ccoonnssttrraaiinn tthheeiirr aasssseemmbbllyy hhiissttoorryy,, aanndd 33)) ddeetteerrmmiinnee tthhee ssoouurrccee ooff iioonniizzaattiioonn rraaddiiaattiioonn aanndd ddeetteerrmmiinnee iiff tthheeyy ccoonnttaaiinn pprroommiinneenntt
AAGGNN.. TThhee lloonngg--wwaavveelleennggtthh ccaappaabbiilliittyy ooff JJWWSSTT mmeeaannss tthhiiss wwiillll bbee tthhee fifirrsstt rreesstt--ffrraammee ooppttiiccaall ssttuuddyy ooff mmaassssiivvee ggaallaaxxiieess dduurriinngg tthheeiirr ppeeaakk ffoorrmmaattiioonn eeppoocchh aanndd wwiillll rreettuurrnn
kkeeyy iinnffoorrmmaattiioonn oonn hhooww ssuucchh ggaallaaxxiieess ffoorrmm ssoo ffaasstt,, ssoo eeaarrllyy.. OOnnee ooff oouurr ccaannddiiddaatteess hhaass aann SSEEDD ccoonnssiisstteenntt wwiitthh bbeeiinngg aa ffuullllyy qquueenncchheedd aanndd ppaassssiivvee ggaallaaxxyy aatt zz ~~ 55.. IIff
ccoonnfifirrmmeedd,,  tthhiiss  wwiillll  bbee  bbyy  ffaarr  tthhee  hhiigghheesstt--rreeddsshhiifftt  ppaassssiivvee  ggaallaaxxyy  ttoo  ddaattee,,  aanndd  wwiillll  hhaavvee  ssiiggnniifificcaanntt  iimmpplliiccaattiioonnss  ffoorr  AAGGNN  qquueenncchhiinngg  mmooddeellss..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

AAddaamm  MMuuzzzziinn  YYoorrkk  UUnniivveerrssiittyy,,  DDaanniilloo  MMaarrcchheessiinnii  TTuuffttss  UUnniivveerrssiittyy,,  GGiilllliiaann  WWiillssoonn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  RRiivveerrssiiddee,,  BBeenn  FFoorrrreesstt  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  RRiivveerrssiiddee,,  PPeerrccyy  GGoommeezz  CCaalliiffoorrnniiaa
AAssssoocciiaattiioonn  ffoorr  RReesseeaarrcchh  iinn  AAssttrroonnoommyy  ((CCAARRAA)),,  MMiicchhaaeell  CCooooppeerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  IIrrvviinnee,,  JJeeffffrreeyy  CChhaann  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  RRiivveerrssiiddee,,  KKaarrll  GGllaazzeebbrrooookk  SSwwiinnbbuurrnnee  UUnniivveerrssiittyy  ooff
TTeecchhnnoollooggyy,,  JJaammeess  EEssddaaiillee  SSwwiinnbbuurrnnee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  CCaasseeyy  PPaappoovviicchh  TTeexxaass  AA  &&  MM  UUnniivveerrssiittyy,,  MMaarriijjnn  FFrraannxx  UUnniivveerrssiitteeiitt  LLeeiiddeenn,,  EEddwwaarrdd  TTaayylloorr  SSwwiinnbbuurrnnee  UUnniivveerrssiittyy  ooff
TTeecchhnnoollooggyy,,  IIvvoo  LLaabbbbee  SSwwiinnbbuurrnnee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  LLeeee  SSppiittlleerr  MMaaccqquuaarriiee  UUnniivveerrssiittyy,,  KKiimm--VVyy  TTrraann  UUnniivveerrssiittyy  ooff  NNeeww  SSoouutthh  WWaalleess,,  MMaauurroo  SStteeffaannoonn  UUnniivveerrssiitteeiitt  LLeeiiddeenn,,  LLeeoo  AAllccoorrnn
YYoorrkk  UUnniivveerrssiittyy,,  JJaaccqquueelliinnee  AAnnttwwii--DDaannssoo  TTeexxaass  AA  &&  MM  UUnniivveerrssiittyy,,  IIaann  MMccCCoonnaacchhiiee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  RRiivveerrssiiddee

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess

IIDD:: 0022336688
WWhhaatt  LLiieess  BBeenneeaatthh::  UUnnddeerrssttaannddiinngg  tthhee  HHiiddddeenn  EEnnggiinneess  DDrriivviinngg  EExxttrreemmee  OOuuttflfloowwss  aanndd  GGaallaaxxyy  QQuueenncchhiinngg

CChhrriissttyy TTrreemmoonnttii

UUnniivveerrssiittyy  ooff  WWiissccoonnssiinn  --  MMaaddiissoonn

AA cceennttrraall pprroobblleemm iinn aassttrroopphhyyssiiccss rreeggaarrddss tthhee ffoorrmmaattiioonn ooff mmaassssiivvee ggaallaaxxiieess,, wwhhiicchh mmooddeellss ssuuggggeesstt mmaayy bbee ddrriivveenn bbyy ppoowweerrffuull,, ccoommppaacctt ssttaarrbbuurrssttss wwiitthh eenneerrggeettiicc
ffeeeeddbbaacckk.. MMoosstt mmaassssiivvee ggaallaaxxiieess ffoorrmm aatt hhiigghh rreeddsshhiifftt ((zz >> 33)),, bbuutt aassttrroonnoommeerrss hhaavvee rreecceennttllyy ddiissccoovveerreedd aann eexxcceeppttiioonnaall llooww rreeddsshhiifftt ((zz~~00..55)) ppooppuullaattiioonn ooff mmaassssiivvee
ccoommppaacctt ssttaarrbbuurrssttss wwiitthh ppoowweerrffuull iioonniizzeedd aanndd mmoolleeccuullaarr oouuttflfloowwss ((vveelloocciittiieess uupp ttoo 33000000 kkmm//ss aanndd rraaddiiii uupp ttoo 5500 kkppcc)) tthhaatt pprroovviiddee aa uunniiqquuee tteessttbbeedd ttoo oobbsseerrvvee tthhiiss
pprroocceessss iinn ddeettaaiill.. AA wwiiddee rraannggee ooff ooppttiiccaall,, mmiidd--IIRR,, mmoolleeccuullaarr,, aanndd rraaddiioo oobbsseerrvvaattiioonnss ooff tthheessee ggaallaaxxiieess hhaavvee iilllluussttrraatteedd tthheeiirr mmoorrpphhoollooggiieess aanndd tthhee eenneerrggeettiiccss ooff tthheeiirr
oouuttflfloowwss,, bbuutt ccrriittiiccaall ooppeenn qquueessttiioonnss rreemmaaiinn tthhaatt ccaann oonnllyy bbee aannsswweerreedd wwiitthh sseennssiittiivvee mmiidd--IIRR ssppeeccttrroossccooppyy wwiitthh JJWWSSTT:: IIss tthhee ppoowweerrffuull ffeeeeddbbaacckk ddrriivveenn bbyy ssttaarr ffoorrmmaattiioonn
oorr aa hhiiddddeenn AAGGNN?? WWhhaatt aarree tthhee pprreecciissee rraatteess ooff dduusstt--oobbssccuurreedd ssttaarr ffoorrmmaattiioonn?? AAnndd ddoo tthhee ggaallaaxxiieess ddrriivvee oouuttflfloowwss eevveenn iinn hhiigghhllyy iioonniizzeedd ggaass?? TThhiiss pprrooppoossaall sseeeekkss MMIIRRII
mmeeddiiuumm--rreessoolluuttiioonn ssppeeccttrroossccooppyy ooff fifivvee rreepprreesseennttaattiivvee ccoommppaacctt ssttaarrbbuurrssttss ttoo aannsswweerr tthheessee qquueessttiioonnss,, iinn oorrddeerr ttoo ddeefifinniittiivveellyy uunnddeerrssttaanndd tthheeiirr ffoorrmmaattiioonn pprroocceesssseess aanndd
tthhoossee  ooff  ttyyppiiccaall  mmaassssiivvee  ggaallaaxxiieess  iinn  tthhee  eeaarrllyy  UUnniivveerrssee..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

RRyyaann  HHiicckkooxx  DDaarrttmmoouutthh  CCoolllleeggee,,  GGrreeggoorryy  RRuuddnniicckk  UUnniivveerrssiittyy  ooff  KKaannssaass  CCeenntteerr  ffoorr  RReesseeaarrcchh,,  IInncc..,,  SSeerreennaa  PPeerrrroottttaa  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaann  DDiieeggoo,,  AAlleekkssaannddaarr  DDiiaammoonndd--SSttaanniicc  BBaatteess
CCoolllleeggee,,  PPaauull  SSeellll  UUnniivveerrssiittyy  ooff  FFlloorriiddaa,,  JJiimm  GGeeaacchh  UUnniivveerrssiittyy  ooff  HHeerrttffoorrddsshhiirree,,  DDaavviidd  RRuuppkkee  RRhhooddeess  CCoolllleeggee,,  AAlliissoonn  CCooiill  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaann  DDiieeggoo,,  JJoohhnn  MMoouussttaakkaass  SSiieennaa  CCoolllleeggee

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
EExxooppllaanneettss  aanndd  EExxooppllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 0022337722
DDeeeepp  CChhaarraacctteerriizzaattiioonn  ooff  tthhee  AAttmmoosspphheerree  ooff  aa  TTeemmppeerraattee  SSuubb--NNeeppttuunnee

RReennyyuu HHuu

JJeett  PPrrooppuullssiioonn  LLaabboorraattoorryy

CChhaarraacctteerriizziinngg tthhee aattmmoosspphheerreess ooff ssmmaallll aanndd tteemmppeerraattee eexxooppllaanneettss oobbsseerrvvaattiioonnaallllyy wwiillll mmaakkee aa ggrreeaatt ssttrriiddee ffoorrwwaarrdd iinn ddeetteerrmmiinniinngg tthheeiirr ppootteennttiiaall hhaabbiittaabbiilliittyy.. WWiitthh aann
eeqquuiilliibbrriiuumm tteemmppeerraattuurree <<330000 KK,, tthhee ssuubb--NNeeppttuunnee KK22--1188 bb hhaass ssppeeccttrraall ffeeaattuurreess ddeetteecctteedd aatt 11..11 –– 11..77 mmiiccrroonnss iinn ttrraannssmmiissssiioonn,, aanndd tthhuuss aann HH22//HHee--ddoommiinnaatteedd
aattmmoosspphheerree aammeennaabbllee ffoorr ffuurrtthheerr cchhaarraacctteerriizzaattiioonn vviiaa ttrraannssmmiissssiioonn ssppeeccttrroossccooppyy.. TThhiiss ppllaanneett pprreesseennttss aa uunniiqquueellyy llooww--rriisskk ppaatthh ffoorr ddeettaaiilleedd ssttuuddiieess ooff iittss aattmmoosspphheerriicc
ccoommppoossiittiioonn,, pphhoottoocchheemmiissttrryy,, aanndd ppootteennttiiaall hhaabbiittaabbiilliittyy.. WWee pprrooppoossee ttoo uussee NNIIRRSSppeecc ttoo mmeeaassuurree tthhee ppllaanneett’’ss ttrraannssmmiissssiioonn ssppeeccttrruumm iinn 11..77 –– 55..22 mmiiccrroonnss aatt aa rreessoolluuttiioonn
ooff RR==110000.. TThhee ttrraannssmmiissssiioonn ssppeeccttrruumm wwiillll bbee sseennssiittiivvee aanndd pprreecciissee eennoouugghh ttoo mmeeaassuurree tthhee aabbuunnddaanncceess ooff HH22OO,, CCHH44,, NNHH33,, CCOO22,, aanndd CCOO,, ccoonnssttrraaiinn tthhee cclloouudd pprreessssuurree,,
aanndd ddeetteecctt pphhoottoocchheemmiiccaall pprroodduuccttss ssuucchh aass HHCCNN aanndd NN22OO iinn tthhee aattmmoosspphheerree ooff KK22--1188 bb.. TThhee ccoommbbiinnaattiioonn ooff tthheessee ggaasseess wwoouulldd ddeetteerrmmiinnee wwhheetthheerr tthhee ppllaanneett iiss aa mmiinnii--
NNeeppttuunnee wwiitthh aa mmaassssiivvee HH22 aattmmoosspphheerree oorr aann oocceeaann ppllaanneett wwiitthh aa tthhiinnnneerr aattmmoosspphheerree.. OOuurr pprrooggrraamm wwiillll tthhuuss uusshheerr iinn aann eerraa ooff ddeeeepp cchhaarraacctteerriizzaattiioonn ooff tteemmppeerraattee aanndd
vvoollaattiillee--rriicchh  eexxooppllaanneettss..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

MMaarriioo  DDaammiiaannoo  JJeett  PPrrooppuullssiioonn  LLaabboorraattoorryy
CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess

IIDD:: 0022339911
TThhee  rreessoollvveedd  pprrooppeerrttiieess  ooff  PPAAHHss  aatt  llooww  mmeettaalllliicciittyy

JJuulliiaa RRoommaann--DDuuvvaall

SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee

TThhee NNIIRR--MMIIRR SSEEDD ooff ggaallaaxxiieess iiss ddoommiinnaatteedd bbyy ssppeeccttrraall ffeeaattuurreess ffrroomm ppoollyyccyycclliicc aarroommaattiicc hhyyddrrooccaarrbboonn ((PPAAHH)) mmoolleeccuulleess flfluuoorreesscciinngg iinn rreeggiioonnss iilllluummiinnaatteedd bbyy FFUUVV pphhoottoonnss..
IInn llooww mmeettaalllliicciittyy ssyysstteemmss ((ZZ << 00..22 ZZoo)),, pprreevviioouuss ssttuuddiieess wwiitthh SSppiittzzeerr hhaavvee rreevveeaalleedd aa ssuubbssttaannttiiaall ddeefificciieennccyy iinn tthhee eemmiissssiioonn aanndd aabbuunnddaannccee ooff PPAAHHss,, tthhee oorriiggiinn ooff wwhhiicchh
rreemmaaiinnss uunneexxppllaaiinneedd dduuee ttoo tthhee llaacckk ooff ddeeeepp,, rreessoollvveedd,, mmuullttii--bbaanndd pphhoottoommeettrryy oorr ssppeeccttrroossccooppyy.. WWee pprrooppoossee ttoo oobbttaaiinn NNIIRRCCaamm aanndd MMIIRRII iimmaaggiinngg ttoo oobbsseerrvvee tthhee 33..33,, 77..77,,
aanndd 1111..33 mmiiccrroonn PPAAHH ffeeaattuurreess iinn dduussttyy ssttaarr--ffoorrmmiinngg rreeggiioonnss iinn ttwwoo llooww mmeettaalllliicciittyy ggaallaaxxiieess,, IICC 11661133 ((1155%% ssoollaarr)) aanndd SSeexxttaannss AA ((88%% ssoollaarr)).. TThhee oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll aallllooww uuss
ttoo 11)) eessttiimmaattee tthhee PPAAHH pprrooppeerrttiieess,, ppaarrttiiccuullaarrllyy tthheeiirr aabbuunnddaannccee,, iioonniizzeedd ffrraaccttiioonn,, aanndd ssiizzee ddiissttrriibbuuttiioonn;; aanndd 22)) ccoorrrreellaattee tthhoossee pprrooppeerrttiieess wwiitthh ootthheerr ttrraacceerrss ooff tthhee IISSMM,,
ssuucchh aass tthhee ssttaarr ffoorrmmaattiioonn rraattee ddeennssiittyy,, tthhee ddiissttaannccee aanndd UUVV ssppeeccttrruumm ooff mmaassssiivvee ssttaarrss,, tthhee ddiissttaannccee ttoo PPAAHH--pprroodduucciinngg sstteellllaarr ssoouurrcceess,, tthhee IISSMM ccoolluummnn ddeennssiittyy ooff ggaass
aanndd dduusstt,, aanndd ggaass--pphhaassee aabbuunnddaanncceess.. BByy oobbsseerrvviinngg hhooww tthhee PPAAHH pprrooppeerrttiieess aanndd aabbuunnddaannccee vvaarryy wwiitthh eennvviirroonnmmeenntt,, wwee wwiillll ccoonnssttrraaiinn tthhee mmeecchhaanniissmmss rreessppoonnssiibbllee ffoorr tthhee
ffoorrmmaattiioonn,, ddeessttrruuccttiioonn,, eexxcciittaattiioonn,, aanndd llooww aabbuunnddaannccee ooff PPAAHHss iinn tthhoossee ppoooorrllyy sshhiieellddeedd llooww mmeettaalllliicciittyy eennvviirroonnmmeennttss.. SSiinnccee JJWWSSTT wwiillll mmeeaassuurree ssttaarr ffoorrmmaattiioonn rraatteess aass llooww
aass 1100 MMoo//yyrr ffrroomm PPAAHH eemmiissssiioonn aatt tthhee ppeeaakk ooff ccoossmmiicc ssttaarr ffoorrmmaattiioonn aatt rreeddsshhiifftt zz~~22 wwhheenn tthhee aavveerraaggee mmeettaalllliicciittyy ooff tthhee uunniivveerrssee wwaass aabboouutt 1100%% ssoollaarr,, iitt iiss ccrruucciiaall tthhaatt
wwee ddeeeeppeenn oouurr pphhyyssiiccaall uunnddeerrssttaannddiinngg ooff PPAAHHss aatt llooww mmeettaalllliicciittyy.. TThhiiss pprrooppoossaall iinncclluuddeess aa jjooiinntt HHSSTT 33 oorrbbiitt rreeqquueesstt ttoo mmaapp tthhee dduusstt eexxttiinnccttiioonn rreeqquuiirreedd ttoo nnoorrmmaalliizzee tthhee
PPAAHH  aabbuunnddaannccee  iinn  IICC  11661133..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

BBrruuccee  DDrraaiinnee  PPrriinncceettoonn  UUnniivveerrssiittyy,,  KKaarrll  GGoorrddoonn  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  AAlleekkssaannddrraa  HHaammaannoowwiicczz  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  CChhrriissttoopphheerr  CCllaarrkk  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee
IInnssttiittuuttee,,  MMaarrtthhaa  BBooyyeerr  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  KKaarriinn  SSaannddssttrroomm  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaann  DDiieeggoo,,  JJeerreemmyy  CChhaasstteenneett  GGhheenntt  UUnniivveerrssiittyy

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss  aanndd  SStteellllaarr  TTyyppeess

IIDD:: 0022339955
AA  ccoommpprreehheennssiivvee  vviieeww  ooff  aa  bbiinnaarryy  nneeuuttrroonn  ssttaarr  mmeerrggeerr

AAnnddrreeww LLeevvaann

RRaaddbboouudd  UUnniivveerrssiitteeiitt  NNiijjmmeeggeenn

WWee pprrooppoossee aa ccoommpprreehheennssiivvee ppuubblliicc pprrooggrraamm ttaarrggeettttiinngg tthhee eelleeccttrroommaaggnneettiicc ccoouunntteerrppaarrtt ttoo aa ggrraavviittaattiioonnaall wwaavvee ssoouurrccee.. TThhee ccoouunntteerrppaarrtt -- aa kkiilloonnoovvaa -- iiss ccrreeaatteedd bbyy
rraappiidd nneeuuttrroonn ccaappttuurree ((tthhee rr--pprroocceessss)) iinn tthhee nneeuuttrroonn--rriicchh eejjeeccttaa ffrroomm tthhee mmeerrggeerr ooff ttwwoo nneeuuttrroonn ssttaarrss,, oorr aa nneeuuttrroonn ssttaarr aanndd aa bbllaacckk hhoollee.. TThhee oonnee kkiilloonnoovvaa ssttuuddiieedd iinn
ddeettaaiill ttoo ddaattee ccoonnfifirrmmss pprreeddiiccttiioonnss tthhaatt tthheeyy aarree ffaaiinntt,, rreedd aanndd ffaasstt--eevvoollvviinngg.. TThhee uunniiqquuee ccoommbbiinnaattiioonn ooff ddeepptthh aanndd wwaavveelleennggtthh ccoovveerraaggee ffrroomm JJWWSSTT wwiillll eennaabbllee tthhee nneexxtt
ppiivvoottaall bbrreeaakktthhrroouugghhss iinn tthheeiirr ssttuuddyy.. WWee wwiillll mmaapp tthhee bboolloommeettrriicc lluummiinnoossiittyy ttoo ddeetteerrmmiinnee tthhee qquuaannttiittyy ooff hheeaavvyy eelleemmeennttss pprroodduucceedd.. TThheeiirr ssyynntthheessiiss ssiitteess wwiillll bbee iissoollaatteedd
bbyy mmaappppiinngg tthhee rreellaattiivvee ssttrreennggtthhss ooff bblluuee eemmiissssiioonn ((ffrroomm lliigghhtteerr eelleemmeennttss)) aanndd rreedd eemmiissssiioonn ((ffrroomm hheeaavvyy eelleemmeennttss)).. LLaattee ttiimmee pphhoottoommeettrryy ccaann ddeetteecctt tthhee pprreesseennccee ooff
aannyy lloonngg--lliivveedd rraaddiiooiissoottooppeess ffrroomm tthhee hheeaavviieesstt eelleemmeennttss.. OOuurr ssppeeccttrroossccooppiicc oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll ggoo ffuurrtthheerr,, eennaabblliinngg uuss ttoo ddeeccoommppoossee tthhee vvaarriioouuss kkiilloonnoovvaa ccoommppoonneennttss,, aanndd
sseeaarrcchh ffoorr iinnddiivviidduuaall eelleemmeennttss eeiitthheerr iinn tthhee eeaarrllyy oorr llaattee pphhaasseess ooff tthhee KKNN.. FFiinnaallllyy,, tthhee ddeeeepp oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll pprroovviiddee aa uunniiqquuee rroouuttee ttoo ddeetteerrmmiinniinngg tthhee ddiissttaannccee ttoo tthhee
hhoosstt ggaallaaxxyy,, eennhhaanncciinngg tthhee aaccccuurraaccyy ooff tthhee ggrraavviittaattiioonnaall wwaavvee ddeerriivveedd HHuubbbbllee ccoonnssttaanntt,, aanndd wwiillll pprroovviiddee aa hhiigghh--rreessoolluuttiioonn vviieeww ooff tthhee mmeerrggeerr eennvviirroonnmmeennttss.. TTooggeetthheerr
tthheessee oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll ccrreeaattee ssiiggnniifificcaanntt nneeww kknnoowwlleeddggee aabboouutt tthhee oorriiggiinn ooff tthhee hheeaavviieesstt eelleemmeennttss kknnoowwnn iinn nnaattuurree,, iinncclluuddiinngg tthhoossee ooff ggrreeaatt vvaalluuee ((ee..gg.. ggoolldd)) aanndd ssoommee
wwhhiicchh aarree vviittaall ttoo lliiffee oonn EEaarrtthh ((ee..gg.. iiooddiinnee,, tthhoorriiuumm)).. TToo eennhhaannccee ccoommmmuunniittyy vvaalluuee,, wwee pprrooppoossee aa ppuubblliicc pprrooggrraammmmee aanndd wwiillll mmaakkee rreedduucceedd pprroodduuccttss aavvaaiillaabbllee sshhoorrttllyy
aafftteerr  tthhee  oobbsseerrvvaattiioonnss..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

SStteepphheenn  SSmmaarrtttt  TThhee  QQuueeeenn''ss  UUnniivveerrssiittyy  ooff  BBeellffaasstt,,  AAnnddrreeww  FFrruucchhtteerr  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  AAlleexxaannddeerr  VVaann  ddeerr  HHoorrsstt  GGeeoorrggee  WWaasshhiinnggttoonn  UUnniivveerrssiittyy,,  AAnnddeerrss  JJeerrkkssttrraanndd
SSttoocckkhhoollmm  UUnniivveerrssiittyy,,  AAsshhlleeyy  CChhrriimmeess  RRaaddbboouudd  UUnniivveerrssiitteeiitt  NNiijjmmeeggeenn,,  BBeennjjaammiinn  GGoommppeerrttzz  TThhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  WWaarrwwiicckk,,  BBoo  MMiillvvaanngg--JJeennsseenn  CCoossmmiicc  DDaawwnn  CCeenntteerr,,  NNiieellss  BBoohhrr  IInnssttiittuuttee,,  cchhrriiss
aasshhaallll  FFlloorriiddaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy,,  DDaanniieellee  MMaalleessaannii  TTeecchhnniiccaall  UUnniivveerrssiittyy  ooff  DDeennmmaarrkk--DDTTUU  SSppaaccee,,  EElliiaannaa  PPaallaazzzzii  IINNAAFF,,  OOsssseerrvvaattoorriioo  ddii  AAssttrroofifissiiccaa  ee  SScciieennzzaa  ddeelllloo  SSppaazziioo,,  FFiilliippppoo  DD''AAmmmmaannddoo  IINNAAFF
IIssttiittuuttoo  ddii  RRaaddiiooaassttrroonnoommiiaa,,  GGiioorrggooss  LLeelloouuddaass  TTeecchhnniiccaall  UUnniivveerrssiittyy  ooff  DDeennmmaarrkk--DDTTUU  SSppaaccee,,  HHaanniinnddyyoo  KKuunnccaarraayyaakkttii  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTuurrkkuu,,  IIllyyaa  MMaannddeell  MMoonnaasshh  UUnniivveerrssiittyy,,  TTiinngg--WWaann  CChheenn
SSttoocckkhhoollmm  UUnniivveerrssiittyy,,  JJeennss  HHjjoorrtthh  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCooppeennhhaaggeenn,,  NNiieellss  BBoohhrr  IInnssttiittuuttee,,  JJoosseepphh  LLyymmaann  TThhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  WWaarrwwiicckk,,  KKaassppeerr  HHeeiinnttzz  UUnniivveerrssiittyy  ooff  IIcceellaanndd,,  KKaattee  MMaagguuiirree  UUnniivveerrssiittyy  ooff
DDuubblliinn,,  TTrriinniittyy  CCoolllleeggee,,  KKllaaaass  WWiieerrsseemmaa  TThhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  WWaarrwwiicckk,,  KKoorrnnppoobb  BBhhiirroommbbhhaakkddii  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  LLlluuiiss  GGaallbbaannyy  UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  GGrraannaaddaa,,  LLuuccaa  IIzzzzoo  UUnniivveerrssiittyy  ooff
CCooppeennhhaaggeenn,,  NNiieellss  BBoohhrr  IInnssttiittuuttee,,  LLuukkaasszz  WWyyrrzzyykkoowwsskkii  WWaarrssaaww  UUnniivveerrssiittyy,,  MMaarriiaa  GGrraazziiaa  BBeerrnnaarrddiinnii  IINNAAFF,,  OOsssseerrvvaattoorriioo  AAssttrroonnoommiiccoo  ddii  BBrreerraa,,  MMeerraattee,,  MMaarriiccaa  BBrraanncchheessii  GGrraann  SSaassssoo  SScciieennccee
IInnssttiittuuttee,,  MMaatttt  NNiicchhoollll  UUnniivveerrssiittyy  ooff  BBiirrmmiinngghhaamm,,  MMiicchhaall  MMiicchhaalloowwsskkii  AAssttrroonnoommiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy,,  AAddaamm  MMiicckkiieewwiicczz  UUnniivveerrssiittyy,,  NNaaddeeeenn  SSaabbhhaa  UUnniivveerrssiittaatt  IInnnnssbbrruucckk,,  IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroonnoommiiee,,
PPaaoolloo  DD''AAvvaannzzoo  IINNAAFF,,  OOsssseerrvvaattoorriioo  AAssttrroonnoommiiccoo  ddii  BBrreerraa,,  MMeerraattee,,  PPaattrriicciiaa  SScchhaaddyy  UUnniivveerrssiittyy  ooff  BBaatthh,,  PPaauull  OO''BBrriieenn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  LLeeiicceesstteerr,,  PPeetteerr  JJoonnkkeerr  SSppaaccee  RReesseeaarrcchh  OOrrggaanniizzaattiioonn
NNeetthheerrllaannddss,,  RRuubbeenn  SSaallvvaatteerrrraa  IINNAAFF,,  IInnssttiittuuttoo  ddii  AAssttrroofifissiiccaa  SSppaazziiaallee  ee  FFiissiiccaa,,  MMiillaannoo,,  RRuubbiinnaa  KKoottaakk  TThhee  QQuueeeenn''ss  UUnniivveerrssiittyy  ooff  BBeellffaasstt,,  SSaammaanntthhaa  OOaatteess  UUnniivveerrssiittyy  ooff  BBiirrmmiinngghhaamm,,  SSeeppppoo
MMaattttiillaa  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTuurrkkuu,,  SShheenngg  YYaanngg  OOsssseerrvvaattoorriioo  AAssttrroonnoommiiccoo  ddii  PPaaddoovvaa,,  SStteeffaannoo  BBeenneettttii  OOsssseerrvvaattoorriioo  AAssttrroonnoommiiccoo  ddii  PPaaddoovvaa,,  SStteevvee  SScchhuullzzee  WWeeiizzmmaannnn  IInnssttiittuuttee  ooff  SScciieennccee,,  SSuussaannnnaa
VVeerrggaannii  OObbsseerrvvaattooiirree  ddee  PPaarriiss  --  SSeeccttiioonn  ddee  MMeeuuddoonn,,  SSyyllvvaaiinn  CChhaattyy  CCoommmmiissssaarriiaatt  aa  ll''EEnneerrggiiee  AAttoommiiqquuee  ((CCEEAA)),,  ZZhhiippiinngg  JJiinn  CChhiinneessee  AAccaaddeemmyy  ooff  SScciieenncceess,,  JJaammeess  GGiillllaannddeerrss  TThhee  QQuueeeenn''ss
UUnniivveerrssiittyy  ooff  BBeellffaasstt,,  QQuueennttiinn  PPooggnnaann  SSttoocckkhhoollmm  UUnniivveerrssiittyy,,  YYoouuddoonngg  HHuu  IInnssttiittuuttoo  ddee  AAssttrroofifissiiccaa  ddee  AAnnddaalluucciiaa  ((IIAAAA))

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPooppuullaattiioonnss  aanndd  tthhee  IInntteerrsstteellllaarr  MMeeddiiuumm

IIDD:: 0022440022
OOppeenniinngg  PPaannddoorraa''ss  BBooxx::  RReevveeaalliinngg  tthhee  HHiiddddeenn  CCoonntteenntt  ooff  aa  FFoorrmmiinngg  SSuuppeerr  SSttaarr  CClluusstteerr

JJeeaann TTuurrnneerr

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  LLooss  AAnnggeelleess

WWee pprrooppoossee ttoo oobbsseerrvvee tthhee ffuullll 55--2288 mmiiccrroonn ssppeeccttrruumm ooff tthhee ggiiaanntt HHIIII rreeggiioonn iinn NNGGCC 55225533.. TThhee ddoommiinnaanntt iinnffrraarreedd cclluusstteerr iinn tthhiiss ggaallaaxxyy iiss aammoonngg tthhee mmoosstt lluummiinnoouuss ssttaarr--
ffoorrmmiinngg rreeggiioonnss iinn tthhee llooccaall uunniivveerrssee.. CCoonnssiisstteenntt wwiitthh aa 1100^̂99 LLssuunn IIRR lluummiinnoossiittyy,, llooww rreessoolluuttiioonn ssppeeccttrraa ffrroomm IISSOO aanndd SSppiittzzeerr rreevveeaall hhiigghh eexxcciittaattiioonn ffrroomm iinntteennssee aanndd hhaarrdd
rraaddiiaattiioonn fifieellddss wwiitthhiinn tthhee HHIIII rreeggiioonn.. BBuutt tthheessee llaarrggee aappeerrttuurree IIRR oobbsseerrvvaattiioonnss ccoouulldd nnoott iissoollaattee tthhee HHIIII rreeggiioonn ccoorree ffrroomm ootthheerr nneeaarrbbyy cclluusstteerrss.. JJWWSSTT ccaann sseeee tthhrroouugghh tthhee
mmoorree tthhaann 1155 mmaaggnniittuuddeess ooff vviissuuaall eexxttiinnccttiioonn ttoo rreessoollvvee tthhee 33--ppcc rraaddiiuuss IIRR nneebbuullaa ffrroomm mmoorree eexxtteennddeedd nneebbuulloossiittyy.. TThhuuss tthhee mmiidd--IIRR ssppeeccttrruumm ooff tthhee ggiiaanntt HHIIII rreeggiioonn
ssuurrrroouunnddiinngg tthhee ffoorrmmiinngg ssuuppeerr ssttaarr cclluusstteerr ((SSSSCC)) ccaann bbee sseeppaarraatteedd ffrroomm lloowweerr eexxcciittaattiioonn ggaass aassssoocciiaatteedd wwiitthh oollddeerr cclluusstteerrss.. TThhee fifinnaall ssppeeccttrruumm wwiillll pprroovviiddee aa vvaalluuaabbllee
tteemmppllaattee ffoorr tthhee ssppeeccttrruumm ooff aa ffoorrmmiinngg SSSSCC ffoorr aapppplliiccaattiioonnss aatt hhiigghheerr rreeddsshhiiffttss.. TThhee lliinnee ssttrreennggtthhss ccoommppuutteedd ffrroomm tthheessee ssppeeccttrraa wwiillll bbee ccoommbbiinneedd wwiitthh ooppttiiccaall aanndd
ssuubbmmiilllliimmeetteerr  ddaattaa,,  aanndd  aannaallyyzzeedd  wwiitthh  ggrriiddss  ooff  mmooddeellss  ooff  vvaarryyiinngg  rraaddiiaattiioonn  fifieelldd  iinntteennssiittyy  aanndd  hhaarrddnneessss  aanndd  wwiitthh  ddiiffffeerreenntt  ddiissttrriibbuuttiioonnss  ooff  ggaass  aanndd  dduusstt..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

DDaavviidd  MMeeiieerr  NNeeww  MMeexxiiccoo  IInnssttiittuuttee  ooff  MMiinniinngg  aanndd  TTeecchhnnoollooggyy,,  SSaarraa  BBeecckk  TTeell  AAvviivv  UUnniivveerrssiittyy  --  WWiissee  OObbsseerrvvaattoorryy,,  SSaannttiinnaa  CCoonnssiigglliioo  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  LLooss  AAnnggeelleess,,  DDaanniieell  CCoohheenn
UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  LLooss  AAnnggeelleess,,  NNiicchhoollaass  FFeerrrraarroo  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  LLooss  AAnnggeelleess

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: AARR
GGaallaaxxiieess

IIDD:: 0022441100
HHooww  eefffificciieennttllyy  ddoo  ggaallaaxxiieess  pprroodduuccee  iioonniizziinngg  pphhoottoonnss  iinn  tthhee  eeppoocchh  ooff  rreeiioonniizzaattiioonn??

RRaammeesshh MMaaiinnaallii

NNAASSAA  GGooddddaarrdd  SSppaaccee  FFlliigghhtt  CCeenntteerr

DDeetteerrmmiinniinngg tthhee rroollee ooff ggaallaaxxiieess iinn rreeiioonniizziinngg tthhee UUnniivveerrssee iiss aa ffuunnddaammeennttaall ggooaall iinn ggaallaaxxyy eevvoolluuttiioonn aanndd ccoossmmoollooggyy.. OOnnee ooff tthhee kkeeyy vvaarriiaabblleess iinn rreeiioonniizzaattiioonn mmooddeellss iiss tthhee
iioonniizziinngg pphhoottoonn pprroodduuccttiioonn eefffificciieennccyy,, wwhhiicchh ccuurrrreennttllyy rreemmaaiinn llaarrggeellyy uunnccoonnssttrraaiinneedd aatt tthhee eeppoocchh ooff rreeiioonniizzaattiioonn.. LLeevveerraaggiinngg ddaattaasseettss ffrroomm ttwwoo aarrcchhiivvaall EERRSS pprrooggrraammss
((pprrooggrraamm 11332244 aanndd 11334455)),, wwee pprrooppoossee ttoo iinnvveessttiiggaattee tthhee iioonniizziinngg pphhoottoonn pprroodduuccttiioonn eefffificciieennccyy ooff bbootthh bbrriigghhtt aanndd ffaaiinntt ggaallaaxxyy ppooppuullaattiioonnss iinn tthhee eeppoocchh ooff rreeiioonniizzaattiioonn..
WWee wwiillll ddiirreeccttllyy ccoonnssttrraaiinn iioonniizziinngg pphhoottoonn pprroodduuccttiioonn eefffificciieennccyy vviiaa mmeeaassuurreemmeenntt ooff eexxttiinnccttiioonn ccoorrrreecctteedd HH--aallpphhaa lluummiinnoossiittyy aanndd rreesstt--ffrraammee UUVV ccoonnttiinnuuuumm lluummiinnoossiittyy.. TThhiiss
wwiillll pprroovviiddee,, ffoorr tthhee fifirrsstt ttiimmee,, tthhee ddiirreecctt ccoonnssttrraaiinntt oonn iioonniizziinngg pphhoottoonn pprroodduuccttiioonn eefffificciieennccyy aatt zz>>66,, iinnffoorrmmiinngg tthhee iioonniizziinngg pphhoottoonn bbuuddggeettss ooff ggaallaaxxiieess iinn tthhee rreeiioonniizzaattiioonn
eeppoocchh.. AAddddiittiioonnaallllyy,, wwee wwiillll mmeeaassuurree hhooww iioonniizziinngg pphhoottoonn pprroodduuccttiioonn eefffificciieennccyy eevvoollvveess oovveerr ccoossmmiicc ttiimmee,, aanndd hhooww iitt vvaarriieess wwiitthh ggaallaaxxyy pprrooppeerrttiieess.. TTooggeetthheerr,, tthheessee rreessuullttss
wwiillll  sseerrvvee  aass  ccrruucciiaall  iinnppuuttss  iinn  tthheeoorreettiiccaall  mmooddeellss  mmaappppiinngg  tthhee  ttiimmeelliinnee  aanndd  ttooppoollooggyy  ooff  rreeiioonniizzaattiioonn..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

JJaannee  RRiiggbbyy  NNAASSAA  GGooddddaarrdd  SSppaaccee  FFlliigghhtt  CCeenntteerr
CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SSoollaarr  SSyysstteemm  AAssttrroonnoommyy

IIDD:: 0022441166
MMeeaassuurriinngg  VVoollaattiillee  PPrroodduuccttiioonn  iinn  AAccttiivvee  CCeennttaauurrss  wwiitthh  JJWWSSTT  NNIIRRSSppeecc

AAddaamm MMccKKaayy

AAmmeerriiccaann  UUnniivveerrssiittyy

CCeennttaauurrss aarree ssmmaallll bbooddiieess oorrbbiittiinngg bbeettwweeeenn tthhee oorrbbiittss ooff JJuuppiitteerr aanndd NNeeppttuunnee.. TThheessee oobbjjeeccttss aarree ttrraannssiittiioonniinngg ffrroomm oorrbbiittss iinn tthhee SSccaatttteerreedd DDiisskk bbeeyyoonndd NNeeppttuunnee ttoo
tthhoossee ooff JJuuppiitteerr FFaammiillyy CCoommeettss tthhaatt eenntteerr tthhee tteerrrreessttrriiaall ppllaanneett rreeggiioonn.. CCoommeettaarryy aaccttiivviittyy hhaass bbeeeenn oobbsseerrvveedd iinn ssoommee ooff CCeennttaauurrss,, iinnddiiccaattiinngg tthhee pprreesseennccee ooff vvoollaattiilleess..
WWhhiillee ssttuuddiieess ooff tthhee dduusstt ccoommaaee ssuurrrroouunnddiinngg aaccttiivvee CCeennttaauurrss hhaavvee bbeeeenn ppeerrffoorrmmeedd,, ddiirreecctt oobbsseerrvvaattiioonnss ooff tthhee vvoollaattiilleess rreessppoonnssiibbllee ffoorr tthhee aaccttiivviittyy aarree mmuucchh mmoorree
ssppaarrssee.. CCOO hhaass bbeeeenn ddeetteecctteedd iinn aa ffeeww aaccttiivvee CCeennttaauurrss,, wwhhiillee CCOO22 hhaass nnoott bbeeeenn ddeetteecctteedd ((mmoossttllyy dduuee ttoo ddiifffificcuullttiieess oobbsseerrvviinngg CCOO22 ffrroomm ggrroouunndd--bbaasseedd ffaacciilliittiieess)) aanndd
HH22OO hhaass oonnllyy bbeeeenn ddeetteecctteedd iinn oonnee CCeennttaauurr ((2299PP)).. AAnn iinnvveennttoorryy ooff HH22OO,, CCOO22,, aanndd CCOO iinn aaccttiivvee CCeennttaauurrss iiss vviittaall ttoo uunnddeerrssttaannddiinngg tthheeiirr ccoommppoossiittiioonn aanndd aaccttiivviittyy.. WWee
pprrooppoossee ttoo uussee JJWWSSTT NNIIRRSSppeecc ttoo oobbttaaiinn oobbsseerrvvaattiioonnss ooff HH22OO,, CCOO22,, aanndd CCOO iinn aa ssaammppllee ooff aaccttiivvee CCeennttaauurrss.. WWee wwiillll aallssoo ppeerrffoorrmm sseennssiittiivvee sseeaarrcchheess ffoorr wwaatteerr iiccee
aabbssoorrppttiioonn iinn tthhee ccoommaa.. JJWWSSTT NNIIRRSSppeecc iiss uunniiqquueellyy ssuuiitteedd ffoorr tthhiiss ssttuuddyy bbeeccaauussee aa)) iitt hhaass uunnssuurrppaasssseedd sseennssiittiivviittyy aatt IIRR wwaavveelleennggtthhss,, aalllloowwiinngg ffoorr oorrddeerrss ooff mmaaggnniittuuddee
bbeetttteerr sseennssiittiivviittyy tthhaann pprreevviioouuss sseeaarrcchheess ffoorr tthheessee mmoolleeccuulleess,, aanndd bb)) JJWWSSTT''ss ssppaaccee--bboorrnnee nnaattuurree aalllloowwss iitt ttoo oobbsseerrvvee tthhee ffuunnddaammeennttaall bbaannddss ooff HH22OO aanndd CCOO22,, wwhhiicchh
ccaannnnoott  bbee  oobbsseerrvveedd  ffrroomm  tthhee  ggrroouunndd  dduuee  ttoo  sseevveerree  tteelllluurriicc  aabbssoorrppttiioonn..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

MMiicchhaaeell  KKeelllleeyy  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaarryyllaanndd,,  LLoorrii  FFeeaaggaa  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaarryyllaanndd,,  MMaarriiaa  WWoommaacckk  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCeennttrraall  FFlloorriiddaa,,  MMiicchhaaeell  DDiiSSaannttii  NNAASSAA  GGooddddaarrdd  SSppaaccee  FFlliigghhtt  CCeenntteerr,,  CChhaarrlleess  SScchhaammbbeeaauu
UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCeennttrraall  FFlloorriiddaa,,  YYaannggaa  FFeerrnnaannddeezz  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCeennttrraall  FFlloorriiddaa,,  OOllggaa  HHaarrrriinnggttoonn  PPiinnttoo  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCeennttrraall  FFlloorriiddaa,,  GGeerroonniimmoo  VViillllaannuueevvaa  NNAASSAA  GGooddddaarrdd  SSppaaccee  FFlliigghhtt  CCeenntteerr,,
KKaaccppeerr  WWiieerrzzcchhooss  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,  JJaammeess  BBaauueerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaarryyllaanndd

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess

IIDD:: 0022441177
PPhhyyssiiccaall  CChhaarraacctteerriizzaattiioonn  ooff  aa  MMaassssiivvee  GGaallaaxxyy  PPrroottoocclluusstteerr  ~~11  BBiilllliioonn  YYeeaarrss  aafftteerr  tthhee  BBiigg  BBaanngg

DDoommiinniikk RRiieecchheerrss

CCoorrnneellll  UUnniivveerrssiittyy

HHyyppeerr--lluummiinnoouuss dduussttyy mmaassssiivvee ssttaarrbbuurrsstt ggaallaaxxiieess iinn tthhee fifirrsstt bbiilllliioonn yyeeaarrss ooff ccoossmmiicc hhiissttoorryy ttrraaccee ssoommee ooff tthhee hhiigghheesstt ddeennssiittyy ppeeaakkss iinn tthhee eeaarrllyy uunniivveerrssee,, mmaakkiinngg tthheemm
iiddeeaall bbeenncchhmmaarrkkss ffoorr tthhee ggrroowwtthh ooff llaarrggee--ssccaallee ssttrruuccttuurree.. WWee hheerree pprrooppoossee aa ccoommpprreehheennssiivvee JJWWSSTT ssttuuddyy ooff tthhee rriicchheesstt ggaallaaxxyy pprroottoocclluusstteerr kknnoowwnn aatt tthheessee eeppoocchhss ((wwiitthh
aatt lleeaasstt 3300 mmeemmbbeerrss wwiitthhiinn 55 ccoommoovviinngg MMppcc,, iinncclluuddiinngg 22 wwiitthh eexxtteennddeedd LLyymmaann--aallpphhaa hhaallooss)),, wwhhiicchh iiss aassssoocciiaatteedd wwiitthh oonnee ooff tthhee oonnllyy tthhrreeee kknnoowwnn uunnlleennsseedd mmaassssiivvee
ssttaarrbbuurrssttss aatt zz>>55.. SSiixx--bbaanndd rreesstt--ffrraammee ooppttiiccaall ttoo nneeaarr--iinnffrraarreedd pphhoottoommeettrryy aanndd rreessoollvveedd ssppeeccttrroossccooppyy ooff HH--aallpphhaa,, HH--bbeettaa,, [[NNIIII]],, [[SSIIII]],, aanndd [[OOIIIIII]] wwiillll rreevveeaall tthhee mmoorrpphhoollooggyy
aanndd aaggeess ooff tthhee uunnoobbssccuurreedd ssttaarrlliigghhtt ffrroomm yyoouunngg aanndd oolldd ppooppuullaattiioonnss,, tthhee ssttaarr ffoorrmmaattiioonn hhiissttoorriieess aanndd eenneerrggeettiicc pprroocceesssseess iinn aanndd mmeettaall eennrriicchhmmeenntt ooff tthhee iinntteerrsstteellllaarr
mmeeddiiuumm aanndd iittss kkiinneemmaattiicc ssttrruuccttuurree,, aanndd ppootteennttiiaall ffeeeeddbbaacckk pprroocceesssseess dduuee ttoo iinntteennssee ssttaarr ffoorrmmaattiioonn oorr bbuurriieedd aaccttiivvee ggaallaaccttiicc nnuucclleeii ddoowwnn ttoo ssuubb--kkppcc ssccaalleess iinn ""ttyyppiiccaall""
ggaallaaxxiieess aanndd dduussttyy ssttaarrbbuurrssttss aalliikkee -- wwiitthh aa sseeccuurree hhaannddllee oonn dduusstt eexxttiinnccttiioonn ffoorr tthhee eennttiirree ssaammppllee.. TThhiiss wwiillll pprroovviiddee aa rreeffeerreennccee ssaammppllee ffoorr ssttuuddiieess ooff ""bbllaannkk fifieelldd""
sseelleecctteedd ssaammpplleess aatt ssiimmiillaarr eeppoocchhss ffrroomm tthhee GGTTOO pprrooggrraammss ((wwhhiicchh eennttiirreellyy mmiissss eexxcceeppttiioonnaallllyy rraarree rreeggiioonnss lliikkee tthhee oonnee ssttuuddiieedd hheerree)),, aalllloowwiinngg uuss ttoo ssttuuddyy tthhee
eennvviirroonnmmeennttaall ddeeppeennddeennccee ooff ggaallaaxxyy eevvoolluuttiioonn aanndd tthhee rreessuullttiinngg ggaallaaxxyy pprrooppeerrttiieess aass aa ffuunnccttiioonn ooff llooccaall ggaallaaxxyy ddeennssiittyy.. RReeqquuiirriinngg oonnllyy 44..77hhrr oonn ssoouurrccee,, tthhiiss pprrooggrraamm tthhuuss
wwiillll  mmaakkee  aa  kkeeyy  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  ppoorrttffoolliioo  ooff  JJWWSSTT  iinn  iittss  qquueesstt  ttoo  ssoollvvee  tthhee  fifinnaall  mmyysstteerriieess  ooff  ggaallaaxxyy  eevvoolluuttiioonn  ttoowwaarrddss  tthhee  eeaarrlliieesstt  eeppoocchhss..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

AAnnddrreeaass  FFaaiisssstt  CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  FFaabbiiaann  WWaalltteerr  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroonnoommiiee,,  HHeeiiddeellbbeerrgg,,  MMaannuueell  AArraavveennaa  DDiieeggoo  PPoorrttaalleess  UUnniivveerrssiittyy,,  PPiieerrrree  CCooxx  CCNNRRSS,,  IInnssttiittuutt
dd''AAssttrroopphhyyssiiqquuee  ddee  PPaarriiss,,  CChhrriiss  CCaarriillllii  AAssssoocciiaatteedd  UUnniivveerrssiittiieess,,  IInncc..,,  RRoobbeerrttoo  DDeeccaarrllii  IINNAAFF,,  OOsssseerrvvaattoorriioo  ddii  AAssttrroofifissiiccaa  ee  SScciieennzzaa  ddeelllloo  SSppaazziioo,,  NNiicchhoollaass  SSccoovviillllee  CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff
TTeecchhnnoollooggyy,,  LLeeee  AArrmmuuss  CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  AAssaanntthhaa  CCoooorraayy  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  IIrrvviinnee,,  JJaaccqquueelliinnee  HHooddggee  UUnniivveerrssiitteeiitt  LLeeiiddeenn,,  HHoooosshhaanngg  NNaayyyyeerrii  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --
IIrrvviinnee,,  AAbbttiinn  SShhaahhiiddii  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  RRiivveerrssiiddee,,  LLuucciiaa  RRuussccoonnii  DDiieeggoo  PPoorrttaalleess  UUnniivveerrssiittyy

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SSoollaarr  SSyysstteemm  AAssttrroonnoommyy

IIDD:: 0022441188
DDiiSSCCoo--TTNNOOss::  DDiissccoovveerriinngg  tthhee  ccoommppoossiittiioonn  ooff  tthhee  ttrraannss--NNeeppttuunniiaann  oobbjjeeccttss,,  iiccyy  eemmbbrryyooss  ffoorr  ppllaanneett  ffoorrmmaattiioonn

NNooeemmii PPiinniillllaa--AAlloonnssoo

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCeennttrraall  FFlloorriiddaa

TThhiiss iiss aa pprrooppoossaall ffoorr 9988 hhoouurrss ooff NNIIRRSSPPEECC//PPRRIISSMM oobbsseerrvvaattiioonnss ooff 5599 ttrraannss--NNeeppttuunniiaann oobbjjeeccttss aanndd CCeennttaauurrss ((hheerreeaafftteerr,, TTNNOOss)).. OOuurr ttaarrggeettss ccoovveerr aa ddiivveerrssee rraannggee ooff
oorrbbiittaall cchhaarraacctteerriissttiiccss,, ssiizzeess,, aallbbeeddooss,, aanndd ssuurrffaaccee ccoommppoossiittiioonnss ccoommpplleemmeennttaarryy ttoo tthhee GGTTOO ttaarrggeettss.. TThhee TTNNOO ppooppuullaattiioonn iinncclluuddeess ssoommee ooff tthhee mmoosstt pprriimmiittiivvee bbooddiieess iinn
tthhee  SSoollaarr  SSyysstteemm  aanndd  pprreesseerrvveess  aa  rreeccoorrdd  ooff  tthhee  ssiiggnniifificcaanntt  ddyynnaammiiccaall  ddiissppeerrssaall  ooff  tthhee  pprroottooppllaanneetteessiimmaall  ffoolloowwiinngg  tthhee  eerraa  ooff  ppllaanneett  ffoorrmmaattiioonn..

SSppeeccttrroossccooppyy ooff TTNNOOss iiss aa ppoowweerrffuullll ttooooll ttoo ssttuuddyy tthheeiirr ssuurrffaaccee ccoommppoossiittiioonn bbuutt hhaass rreeaacchheedd iittss lliimmiittss ffrroomm ggrroouunndd--bbaasseedd ffaacciilliitteess aanndd tthheerree iiss nnoo iinnssttrruummeennttaattiioonn
aavvaaiillaabbllee,,  oorr  ppllaannnneedd  ffoorr  tthhee  nneexxtt  1100  yyeeaarrss,,  ccaappaabbllee  ooff  ssiiggnniifificcaannttllyy  iinnccrreeaassiinngg  tthhaatt  eexxiissttiinngg  ssaammppllee  wwiitthh  ssuufffificciieenntt  qquuaalliittyy  ffoorr  ccoommppoossiittiioonnaall  aannaallyyssiiss..

NNIIRRSSppeecc wwiillll bbee aabbllee ttoo pprroovviiddee hhiigghh--qquuaalliittyy ddaattaa,, eevveenn iinn iittss llooww rreessoollvviinngg ppoowweerr mmooddee,, tthhaatt wwiillll ssuurrppaassss tthhee qquuaalliittyy ooff tthhee ddaattaa aavvaaiillaabbllee bbyy oorrddeerrss ooff mmaaggnniittuuddee.. TThhee
ggooaall ooff tthhiiss pprrooppoossaall iiss ttoo aasssseess tthhee rreellaattiivvee rraattiioo ooff wwaatteerr iiccee,, ccoommpplleexx oorrggaanniiccss,, ssiilliiccaatteess,, aanndd vvoollaattiilleess oonn tthhee ssuurrffaaccee ooff aa llaarrggee ssaammppllee ooff TTNNOOss.. TThhiiss iinnffoorrmmaattiioonn iiss
vviittaall ttoo iimmpprroovviinngg mmooddeellss ooff tthhee ffoorrmmaattiioonn ooff oouurr SSoollaarr SSyysstteemm aanndd ootthheerr ppllaanneettaarryy ssyysstteemmss aanndd rreellaatteess ttoo ddiisscciipplliinneess ssuucchh aass aassttrroocchheemmiissttrryy,, ccoossmmoocchheemmiissttrryy,, aanndd
aassttrroobbiioollooggyy,,  bbeeiinngg  rreelleevvaanntt  ttoo  oouurr  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhee  oorriiggiinn  ooff  wwaatteerr  aanndd  lliiffee  oonn  EEaarrtthh  aanndd  ppoossssiibbllyy  eellsseewwhheerree..

TThhiiss  iiss  tthhee  ttiimmee  ttoo  pprroovviiddee  ssuucchh  ccrriittiiccaall  iinnffoorrmmaattiioonn  ttoo  tthhee  sscciieennttiifificc  ccoommmmuunniittyy  aanndd  JJWWSSTT  iiss  tthhee  ooppttiimmaall  aavvaanntt--ggaarrddee  ttooooll  ttoo  ffaaccee  tthhaatt  cchhaalllleennggee..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

YYvvoonnnnee  PPeennddlleettoonn  NNAASSAA  AAmmeess  RReesseeaarrcchh  CCeenntteerr,,  DDaallee  CCrruuiikksshhaannkk  NNAASSAA  AAmmeess  RReesseeaarrcchh  CCeenntteerr,,  JJoosshhuuaa  EEmmeerryy  NNoorrtthheerrnn  AArriizzoonnaa  UUnniivveerrssiittyy,,  JJoohhnn  SSttaannssbbeerrrryy  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee
IInnssttiittuuttee,,  BBrryyaann  HHoolllleerr  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  VVaanniiaa  LLoorreennzzii  IInnssttiittuuttoo  ddee  AAssttrroofifissiiccaa  ddee  CCaannaarriiaass,,  MMaarriioo  DDee  PPrraa  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCeennttrraall  FFlloorriiddaa,,  AAuurreelliiee  GGuuiillbbeerrtt--LLeeppoouuttrree  CCNNRRSS,,
OObbsseerrvvaattooiirree  ddee  BBeessaannccoonn,,  TThhoommaass  MMuulllleerr  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  eexxttrraatteerrrreessttrriisscchhee  PPhhyyssiikk,,  NNuunnoo  PPeeiixxiinnhhoo  UUnniivveerrssiiddaaddee  ddee  CCooiimmbbrraa,,  RRoossaarriioo  BBrruunneettttoo  IInnssttiittuutt  dd''AAssttrroopphhyyssiiqquuee  SSppaattiiaallee,,
MMiicchheellee  BBaannnniisstteerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaanntteerrbbuurryy,,  AAnnaa  CCaarroolliinnaa  ddee  SSoouuzzaa  FFeelliicciiaannoo  OObbsseerrvvaattoorriioo  NNaacciioonnaall

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
EExxooppllaanneettss  aanndd  EExxooppllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 0022442200
PPrroobbiinngg  tthhee  TTeerrrreessttrriiaall  PPllaanneett  TTRRAAPPPPIISSTT--11cc  ffoorr  tthhee  PPrreesseennccee  ooff  aann  AAttmmoosspphheerree

AAlleexxaannddeerr RRaatthhcckkee

TTeecchhnniiccaall  UUnniivveerrssiittyy  ooff  DDeennmmaarrkk--DDTTUU  SSppaaccee

SSiinnccee tthhee ddiissccoovveerryy ooff tthhee fifirrsstt eexxooppllaanneettss,, aa pprriimmee aassppiirraattiioonn hhaass bbeeeenn cchhaarraacctteerriizzaattiioonn ooff ppllaanneettss aakkiinn ttoo oouurr oowwnn EEaarrtthh.. JJWWSSTT wwiillll,, ffoorr tthhee fifirrsstt ttiimmee,, eennaabbllee
oobbsseerrvvaattiioonnss ooff tthhee aattmmoosspphheerreess ooff tteerrrreessttrriiaall ppllaanneettss,, aalllloowwiinngg uuss ttoo uunnddeerrssttaanndd tthhee nnaattuurree aanndd ddiivveerrssiittyy aanndd uullttiimmaatteellyy tthhee hhaabbiittaabbiilliittyy ooff EEaarrtthh--lliikkee wwoorrllddss.. FFaacciilliittaatteedd
bbyy tthhee bbrrooaadd ssppeeccttrraall ccoovveerraaggee ooff tthhee NNIIRRSSppeecc PPrriissmm,, wwee pprrooppoossee ttoo cchhaarraacctteerriizzee tthhee aattmmoosspphheerree ooff tthhee tteerrrreessttrriiaall--ssiizzeedd eexxooppllaanneett TTRRAAPPPPIISSTT--11cc,, wwhhiicchh iiss oonnee ooff tthhee
mmoosstt ffaavvoorraabbllee ssuucchh ttaarrggeettss dduuee ttoo iittss ssiiggnniifificcaanntt ttrraannssiitt ddeepptthh aanndd pprrooxxiimmiittyy ttoo EEaarrtthh.. TThhee sseevveenn tteerrrreessttrriiaall ppllaanneettss iinn tthhee TTRRAAPPPPIISSTT--11 ssyysstteemm rreecceeiivvee bbeettwweeeenn 00..11 ttoo 44
ttiimmeess tthhee iirrrraaddiiaattiioonn ooff EEaarrtthh aanndd tthhuuss ffoorrmm aa uunniiqquuee nnaattuurraall llaabboorraattoorryy ffoorr tteessttiinngg aanndd uunnddeerrssttaannddiinngg ppllaanneettaarryy eennvviirroonnmmeennttss,, tthheeiirr ccoommppoossiittiioonn aanndd tthheeiirr hhaabbiittaabbiilliittyy..
PPllaanneettss bb,, dd,, ee,, aanndd ff aarree ppaarrtt ooff GGTTOO pprrooggrraammss aanndd oobbsseerrvvaattiioonnss ooff ppllaanneett cc wwiillll tthhuuss aallllooww ccoommppaarraattiivvee aattmmoosspphheerriicc cchhaarraacctteerriizzaattiioonn ooff aallll tthhee iinnnneerr ppllaanneettss iinn tthhee
TTRRAAPPPPIISSTT--11 ssyysstteemm.. OOuurr pprrooggrraamm wwiillll eennaabbllee tthhee ddeetteeccttiioonn ooff tthhee mmoosstt pprroobbaabbllee ttyyppeess ooff cclleeaarr aattmmoosspphheerreess ffoorr TTRRAAPPPPIISSTT--11cc,, aanndd iittss aattmmoosspphheerriicc ccoonnssttiittuueennttss..
DDiissttiinngguuiisshhiinngg bbeettwweeeenn aa cclloouuddyy//hhaazzyy aattmmoosspphheerree aanndd nnoo aattmmoosspphheerree iiss eexxttrreemmeellyy cchhaalllleennggiinngg ffoorr aannyy tteerrrreessttrriiaall ppllaanneett,, iinncclluuddiinngg ppllaanneett cc,, aanndd wwiillll rreeqquuiirree ooccccuuppyyiinngg
JJWWSSTT ffoorr cclloossee ttoo 110000 hhoouurrss.. WWee ssuubbmmiitt tthhaatt tthhee mmoosstt ffrruuiittffuull uussee ooff JJWWSSTT wwiillll bbee ttoo rreevveeaall tthhee cclleeaarr--aattmmoosspphheerree EEaarrtthh--lliikkee ppllaanneettss eeaarrllyy,, uussiinngg sshhoorrtt vviissiittss lliikkee tthhiiss
pprrooppoossaall,,  eennaabblliinngg  ggrroouunndd--bbrreeaakkiinngg  eexxhhaauussttiivvee  cchhaarraacctteerriizzaattiioonn  ooff  tthhee  mmoosstt  ffaavvoorraabbllee  EEaarrtthh--lliikkee  ppllaanneettss  wwiitthh  cclleeaarr  aattmmoosspphheerreess  bbeeffoorree  tthhee  eenndd  ooff  JJWWSSTT’’ss  lliiffeettiimmee..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

LLaarrss  BBuucchhhhaavvee  TTeecchhnniiccaall  UUnniivveerrssiittyy  ooff  DDeennmmaarrkk--DDTTUU  SSppaaccee,,  NNeessttoorr  EEssppiinnoozzaa  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  MMeerrcceeddeess  LLooppeezz--MMoorraalleess  SSmmiitthhssoonniiaann  IInnssttiittuuttiioonn  AAssttrroopphhyyssiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy,,
NNeeaallee  GGiibbssoonn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  DDuubblliinn,,  TTrriinniittyy  CCoolllleeggee,,  JJeennss  HHooeeiijjmmaakkeerrss  LLuunndd  UUnniivveerrssiittyy,,  JJooaaoo  MMeennddoonnccaa  TTeecchhnniiccaall  UUnniivveerrssiittyy  ooff  DDeennmmaarrkk,,  AAaarroonn  BBeelllloo--AArruuffee  TTeecchhnniiccaall  UUnniivveerrssiittyy  ooff  DDeennmmaarrkk--
DDTTUU  SSppaaccee,,  AAnnddrreeaa  GGuuzzmmaann  MMeessaa  UUnniivveerrssiittyy  ooff  BBeerrnn,,  DDaanniieell  KKiittzzmmaannnn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  BBeerrnn,,  CChhllooee  FFiisshheerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  BBeerrnn,,  KKeevviinn  HHeenngg  UUnniivveerrssiittyy  ooff  BBeerrnn,,  AAddaamm  BBuurrggaasssseerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff
CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaann  DDiieeggoo,,  TThheeaa  KKoozzaakkiiss  TTeecchhnniiccaall  UUnniivveerrssiittyy  ooff  DDeennmmaarrkk--DDTTUU  SSppaaccee,,  HHaannnnaahh  DDiiaammoonndd--LLoowwee  TTeecchhnniiccaall  UUnniivveerrssiittyy  ooff  DDeennmmaarrkk--DDTTUU  SSppaaccee,,  BBrreetttt  MMoorrrriiss  UUnniivveerrssiittyy  ooff  BBeerrnn,,
MMaatttthheeww  HHoooottoonn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  BBeerrnn

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess

IIDD:: 0022442244
RReevveeaalliinngg  tthhee  IIoonniizziinngg  SSppeeccttrruumm  ooff  LLooww--MMeettaalllliicciittyy  GGaallaaxxiieess  wwiitthh  MMIIRRII

AAnnnnee JJaasskkoott

WWiilllliiaammss  CCoolllleeggee

TThhee iioonniizziinngg ssppeeccttrraall eenneerrggyy ddiissttrriibbuuttiioonnss ((SSEEDDss)) ooff yyoouunngg sstteellllaarr ppooppuullaattiioonnss aarree aa kkeeyy iinnggrreeddiieenntt iinn ssttuuddiieess ooff ggaallaaccttiicc ssttaarr ffoorrmmaattiioonn hhiissttoorriieess,, ffeeeeddbbaacckk,, aanndd nneebbuullaarr
eemmiissssiioonn.. WWhhiillee oobbsseerrvvaattiioonnss iinnddiiccaattee tthhaatt ggaallaaxxiieess’’ iioonniizziinngg ssppeeccttrraa bbeeccoommee ssiiggnniifificcaannttllyy hhaarrddeerr aatt llooww mmeettaalllliicciittyy,, ccuurrrreenntt sstteellllaarr ppooppuullaattiioonn mmooddeellss ssttrruuggggllee ttoo rreepprroodduuccee
tthhee oobbsseerrvveedd hhiigghh--iioonniizzaattiioonn eemmiissssiioonn lliinneess.. OObbsseerrvvaattiioonnaallllyy,, ccoonnssttrraaiinniinngg tthhee iioonniizziinngg ssppeeccttrraall sshhaappee wwiitthh UUVV aanndd ooppttiiccaall eemmiissssiioonn lliinneess iiss ddiifffificcuulltt,, ggiivveenn uunncceerrttaaiinnttiieess dduuee
ttoo  dduusstt  eexxttiinnccttiioonn,,  uunnddeerrllyyiinngg  sstteellllaarr  ssppeeccttrraall  ffeeaattuurreess,,  rreellaattiivvee  aabbuunnddaanncceess,,  aanndd  rraaddiiaattiivvee  ttrraannssffeerr  eeffffeeccttss..

HHeerree,, wwee pprrooppoossee MMIIRRII MMRRSS ssppeeccttrroossccooppyy ttoo mmeeaassuurree aa ssuuiittee ooff nneebbuullaarr eemmiissssiioonn lliinneess wwiitthh iioonniizzaattiioonn ppootteennttiiaallss ooff 2222--9977 eeVV aanndd ccoonnssttrraaiinn tthhee iioonniizziinngg ssppeeccttrraall sshhaappee ooff
ssiixx llooww--mmeettaalllliicciittyy ggaallaaxxiieess.. TThhee ssaammppllee ggaallaaxxiieess hhaavvee eexxiissttiinngg HHSSTT UUVV ssppeeccttrraa ttoo ccoonnssttrraaiinn tthhee nnoonn--iioonniizziinngg ssppeeccttrruumm aanndd ssppaann aa rraannggee ooff mmeettaalllliicciittiieess aanndd iioonniizzaattiioonn
ccoonnddiittiioonnss.. BByy ccoommppaarriinngg tthhee MMIIRR ssppeeccttrraa wwiitthh pphhoottooiioonniizzaattiioonn mmooddeellss,, wwee wwiillll ssyysstteemmaattiiccaallllyy tteesstt iioonniizziinngg SSEEDD mmooddeellss aanndd ddiiffffeerreenntt pprrooppoosseedd ssoouurrcceess ooff hhaarrdd iioonniizziinngg
pphhoottoonnss.. OOuurr rreessuullttss wwiillll sseerrvvee aass nneeww oobbsseerrvvaattiioonnaall ccoonnssttrraaiinnttss tthhaatt wwiillll bbee uusseedd ttoo iimmpprroovvee llooww--mmeettaalllliicciittyy SSEEDD mmooddeellss.. IInn aaddddiittiioonn,, wwiitthh ssppaattiiaallllyy rreessoollvveedd mmaappss ooff [[NNee
IIIIII]],, [[SSIIVV]],, aanndd [[SS IIIIII]] lliinneess,, wwee wwiillll ccoommppaarree tthhee iioonniizzaattiioonn ssttrruuccttuurree ooff ddiiffffeerreenntt ssttaarr--ffoorrmmiinngg kknnoottss aanndd ttrraaccee tthhee pprrooppaaggaattiioonn aanndd eessccaappee ooff iioonniizziinngg rraaddiiaattiioonn.. TThheessee MMIIRRII
oobbsseerrvvaattiioonnss  wwiillll  pprroovviiddee  nneeww  iinnssiigghhttss  iinnttoo  sstteellllaarr  ppooppuullaattiioonnss,,  sstteellllaarr  eevvoolluuttiioonn,,  aanndd  iioonniizziinngg  ssppeeccttrraa  aatt  llooww  mmeettaalllliicciittyy..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

DDaanniieellllee  BBeerrgg  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  aatt  AAuussttiinn,,  AAllaaiinnaa  HHeennrryy  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  JJaannee  RRiiggbbyy  NNAASSAA  GGooddddaarrdd  SSppaaccee  FFlliigghhtt  CCeenntteerr,,  PPeetteerr  SSeenncchhyynnaa  CCaarrnneeggiiee  IInnssttiittuuttiioonn  ooff
WWaasshhiinnggttoonn,,  EElliizzaabbeetthh  SSttaannwwaayy  TThhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  WWaarrwwiicckk,,  DDaanniieell  SSttaarrkk  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess

IIDD:: 0022442266
SSppeeccttrroossccooppiicc  CCoonnfifirrmmaattiioonn  aanndd  CChhaarraacctteerriizzaattiioonn  ooff  BBrriigghhtt  GGaallaaxxiieess  aatt  zz~~99

MMiiccaaeellaa BBaagglleeyy

UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  aatt  AAuussttiinn

WWee pprrooppoossee aa ttaarrggeetteedd 1188..11--hhoouurr NNIIRRSSppeecc fifixxeedd sslliitt pprriissmm pprrooggrraamm ttoo ssppeeccttrroossccooppiiccaallllyy ccoonnfifirrmm 1111 ooff tthhee bbrriigghhtteesstt kknnoowwnn zz==99--1100 ggaallaaxxyy ccaannddiiddaatteess.. TThhiiss ssaammppllee
ccaappiittaalliizzeess oonn tthhee uunnccoorrrreellaatteedd nnaattuurree ooff ppuurree ppaarraalllleell oobbsseerrvvaattiioonnss ttoo oovveerrccoommee ccoossmmiicc vvaarriiaannccee aanndd lleevveerraaggeess aa ffuullll mmuullttii--wwaavveelleennggtthh sseelleeccttiioonn pprroocceessss ttoo mmiinniimmiizzee
ccoonnttaammiinnaattiioonn wwiitthhoouutt ssaaccrriifificciinngg ccoommpplleetteenneessss.. TThhee aabbuunnddaannccee ooff bbrriigghhtt ggaallaaxxiieess aatt zz>>88 ccaann pprroovviiddee kkeeyy ccoonnssttrraaiinnttss oonn mmooddeellss,, aass tthhee pprreeddiicctteedd aabbuunnddaannccee vvaarriieess
ggrreeaattllyy wwhheenn ddiiffffeerreenntt pphhyyssiiccaall pprreessccrriippttiioonnss ffoorr ggaass ccoooolliinngg aanndd ssttaarr ffoorrmmaattiioonn aarree iimmpplleemmeenntteedd.. TThheessee ggaallaaxxiieess lliikkeellyy aallssoo rreessiiddee iinn oovveerrddeennssiittiieess,, ppootteennttiiaallllyy
rreepprreesseennttiinngg ssoommee ooff tthhee eeaarrlliieesstt ssiitteess ooff ccoossmmiicc rreeiioonniizzaattiioonn.. HHoowweevveerr,, tthheessee ccaannddiiddaattee ggaallaaxxiieess rreeqquuiirree ssppeeccttrroossccooppiicc ccoonnfifirrmmaattiioonn ttoo pprroovvee tthheeiirr vvaalliiddiittyy,, aanndd ppaavvee tthhee
wwaayy ffoorr ddeeeeppeerr CCyyccllee 22 eexxpplloorraattiioonn.. OOuurr oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll pprroovviiddee cclleeaarr rreeddsshhiifftt ccoonnfifirrmmaattiioonn vviiaa ddeetteeccttiioonn ooff tthhee LLyymmaann bbrreeaakk,, aass wweellll aass mmeeaassuurreemmeennttss ooff tthhee OO3322 lliinnee
rraattiioo,,  eennaabblliinngg  tthhee  cchhaarraacctteerriizzaattiioonn  ooff  tthhee  iioonniizziinngg  ppoowweerr  ooff  tthheessee  ggaallaaxxiieess  eeaarrllyy  iinn  tthhee  eeppoocchh  ooff  rreeiioonniizzaattiioonn..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

SSoofifiaa  RRoojjaass  MMaaxx  PPllaanncckk  IInnssttiittuuttee  ffoorr  AAssttrroonnoommyy,,  SStteevveenn  FFiinnkkeellsstteeiinn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  aatt  AAuussttiinn,,  RReebbeeccccaa  LLaarrssoonn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  aatt  AAuussttiinn,,  TTaayylloorr  HHuuttcchhiissoonn  TTeexxaass  AA  &&  MM  UUnniivveerrssiittyy,,  LL..
YY..  AAaarroonn  YYuunngg  NNAASSAA  GGooddddaarrdd  SSppaaccee  FFlliigghhtt  CCeenntteerr,,  RRaacchheell  SSoommeerrvviillllee  RRuuttggeerrss  UUnniivveerrssiittyy,,  KKaatthheerriinnee  CChhwwoorroowwsskkyy  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  aatt  AAuussttiinn,,  OOssccaarr  CChhaavveezz  OOrrttiizz  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  aatt
AAuussttiinn,,  GG  LLeeuunngg  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaann  DDiieeggoo,,  AAddaamm  MMccCCaarrrroonn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  aatt  AAuussttiinn,,  EEdduuaarrddoo  BBaannaaddooss  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroonnoommiiee,,  HHeeiiddeellbbeerrgg

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPooppuullaattiioonnss  aanndd  tthhee  IInntteerrsstteellllaarr  MMeeddiiuumm

IIDD:: 0022443333
IImmaaggiinngg  tthhee  ddiisskk--hhaalloo  bboouunnddaarryy  llaayyeerr::  PPAAHH  eemmiissssiioonn  aass  aa  pprroobbee  ooff  tthhee  eenneerrggeettiiccss  aanndd  pphhyyssiiccss  ooff  iinntteerrsstteellllaarr  tthhiicckk  ddiisskkss

JJaayy HHoowwkk

UUnniivveerrssiittyy  ooff  NNoottrree  DDaammee

MMoosstt nneeaarrbbyy ssppiirraall ggaallaaxxiieess sshhooww tthhiicckk ddiisskkss ooff iinntteerrsstteellllaarr ggaasseess ssuuppppoorrtteedd aanndd ffeedd bbyy tthhee ffeeeeddbbaacckk ffrroomm ssttaarr ffoorrmmaattiioonn.. TThhiiss mmaatteerriiaall sseerrvveess aass tthhee iinntteerrffaaccee bbeettwweeeenn
tthhee ddiisskk aanndd tthhee cciirrccuummggaallaaccttiicc mmeeddiiuumm;; iitt rreegguullaatteess tthhee flfloowwss bbeettwweeeenn tthhee ttwwoo,, ddiiccttaattiinngg tthhee ttiimmee aanndd lleennggtthh ssccaalleess ffoorr tthhee cciirrccuullaattiioonn ooff bbaarryyoonnss aanndd mmeettaallss wwiitthhiinn aa
ggaallaaxxyy.. IInntteerrsstteellllaarr tthhiicckk ddiisskkss aarree ccoommpplleexx,, sshhoowwiinngg tthhee ffuullll rraannggee ooff pphhaasseess aass tthhee uunnddeerrllyyiinngg tthhiinn ddiisskkss;; tthhiiss iinncclluuddeess aa ccoolldd nneeuuttrraall//mmoolleeccuullaarr mmeeddiiuumm ffrroomm wwhhiicchh tthhiicckk
ddiisskk ssttaarrss aarree aaccttiivveellyy ffoorrmmeedd.. WWee pprrooppoossee ttoo ttaakkee aaddvvaannttaaggee ooff tthhee iinnccrreeddiibbllee lleeaappss iinn rreessoolluuttiioonn aanndd sseennssiittiivviittyy ooffffeerreedd bbyy JJWWSSTT ttoo mmaapp tthhee PPAAHH eemmiissssiioonn ffrroomm tthhee
iinntteerrsstteellllaarr tthhiicckk ddiisskk ooff tthhee ccaannoonniiccaall eeddggee--oonn ssppiirraall ggaallaaxxyy NNGGCC 889911,, tthhee tthhee llooccaall ggaallaaxxyy wwiitthh tthhee bbeesstt--ssttuuddiieedd tthhiicckk ddiisskk oovveerr aallll pphhaasseess.. OOuurr pprrooppoosseedd iimmaaggeess pprroobbee
tthhee iinntteerrsstteellllaarr tthhiicckk ddiisskk ttoo uunnpprreecceeddeenntteedd hheeiigghhttss,, pprroobbiinngg tthhee ddiissttrriibbuuttiioonn ooff mmeettaall--bbeeaarriinngg PPAAHHss ttoo tthhee bboouunnddaarryy bbeettwweeeenn tthhee ggaallaaxxyy aanndd iittss cciirrccuummggaallaaccttiicc mmeeddiiuumm..
WWiitthh oouurr pprrooppoosseedd iimmaaggeess wwee wwiillll 11)) cchhaarraacctteerriizzee tthhee ssppaattiiaall ddiissttrriibbuuttiioonn ooff PPAAHH eemmiissssiioonn,, iinncclluuddiinngg ddeeccoommppoossiinngg tthhee eemmiissssiioonn aassssoocciiaatteedd wwiitthh tthhee wweellll--kknnoowwnn ddiiffffuussee
iioonniizzeedd ggaass ffrroomm tthhee ootthheerr pphhaasseess;; 22)) iiddeennttiiffyy tthhiicckk ddiisskk fifillaammeennttss ffeedd ddiirreeccttllyy bbyy ddiisskk ssttaarr ffoorrmmiinngg rreeggiioonnss ttoo ddeetteerrmmiinnee tthhee sstteellllaarr eenneerrggyy rreeqquuiirreedd ttoo ccrreeaattee oouuttflfloowwss
ffrroomm tthhee ddiisskk;; aanndd 33)) oobbttaaiinn aa ccoommpplleettee cceennssuuss ooff ssttaarr ffoorrmmaattiioonn aanndd mmaasssseess ooff yyoouunngg sstteellllaarr cclluusstteerrss iinn tthhee tthhiicckk ddiisskk.. TTooggeetthheerr tthheessee ggooaallss wwiillll hheellpp ppaaiinntt aa ccoommpplleettee
ppiiccttuurree  ooff  tthhee  pphhyyssiiccss  aatt  wwoorrkk  iinn  sshhaappiinngg  aanndd  mmaaiinnttaaiinniinngg  tthhee  pphhyyssiiccaall  aanndd  pphhaassee  ssttrruuccttuurree  ooff  tthhee  tthhiicckk  ddiisskk  iinntteerrsstteellllaarr  mmeeddiiuumm..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

NNiiccoollaass  LLeehhnneerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  NNoottrree  DDaammee,,  MMoollllyy  PPeeeepplleess  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  BBrriiaann  OO''SShheeaa  MMiicchhiiggaann  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy
CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
EExxooppllaanneettss  aanndd  EExxooppllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 0022443377
DDiiaammoonnddss  aarree  FFoorreevveerr::  PPrroobbiinngg  tthhee  CCaarrbboonn  BBuuddggeett  aanndd  FFoorrmmaattiioonn  HHiissttoorryy  ooff  tthhee  UUllttrraa--PPuuffffyy  hhoott  JJuuppiitteerr  WWAASSPP--112277bb

SStteeffaann PPeelllleettiieerr

UUnniivveerrssiittee  ddee  MMoonnttrreeaall

HHoott JJuuppiitteerrss pprreesseenntt aann uunnpprreecceeddeenntteedd ooppppoorrttuunniittyy ttoo aannsswweerr lloonngg--ssttaannddiinngg qquueessttiioonn rreeggaarrddiinngg tthhee ffoorrmmaattiioonn pprroocceesssseess ooff ggiiaanntt ppllaanneettss bbyy mmeeaassuurriinngg tthhee ccaarrbboonn--ttoo--
ooxxyyggeenn rraattiioo ooff tthheeiirr aattmmoosspphheerreess.. PPrreecciisseellyy mmeeaassuurriinngg aa ppllaanneett''ss CC//OO rraattiioo hhoowweevveerr,, rreeqquuiirreess ssiimmuullttaanneeoouussllyy mmeeaassuurriinngg tthhee aabbuunnddaannccee ooff aallll mmaajjoorr ccaarrbboonn-- aanndd ooxxyyggeenn--
bbeeaarriinngg ssppeecciieess pprreesseenntt iinn iittss aattmmoosspphheerree,, wwhhiicchh rreemmaaiinnss aann eexxttrreemmeellyy cchhaalllleennggiinngg ttaasskk wwiitthh ccuurrrreennttllyy aavvaaiillaabbllee iinnssttrruummeennttaattiioonn.. WWAASSPP--112277bb ccuurrrreennttllyy hhaarrbboouurrss bbootthh tthhee
ssttrroonnggeesstt kknnoowwnn wwaatteerr aanndd ccaarrbboonn aabbssoorrppttiioonn ffeeaattuurreess ooff aannyy eexxooppllaanneett ttoo ddaattee aass mmeeaassuurreedd ffrroomm HHSSTT aanndd SSppiittzzeerr.. UUnnffoorrttuunnaatteellyy,, tthhoossee oobbsseerrvvaattiioonnss ccaannnnoott
ddiissttiinngguuiisshh bbeettwweeeenn aa CCOO22--rriicchh llooww CC//OO ccaassee,, oorr aa CCOO--rriicchh hhiigghh CC//OO ccaassee.. BBootthh ooff tthheessee sscceennaarriiooss wwoouulldd hhaavvee ddrraassttiiccaallllyy ddiiffffeerreenntt iimmpplliiccaattiioonnss nnoott oonnllyy rreeggaarrddiinngg WWAASSPP
--112277bb''ss aattmmoosspphheerriicc cchheemmiissttrryy,, bbuutt aallssoo iinn tteerrmmss ooff wwhhaatt mmeecchhaanniissmmss aarree aatt ppllaayy dduurriinngg ggiiaanntt ppllaanneett ffoorrmmaattiioonn.. WWee pprrooppoossee ttoo oobbsseerrvvee aa ssiinnggllee ttrraannssiitt ooff tthhee uullttrraa--
ppuuffffyy hhoott JJuuppiitteerr WWAASSPP--112277bb uussiinngg NNIIRRSSppeecc BBOOTTSS ttoo ddeetteerrmmiinnee wwhhaatt iiss tthhee ddoommiinnaanntt ccaarrbboonn ssppeecciieess ooff iittss aattmmoosspphheerree.. EEssppeecciiaallllyy wwhheenn ccoommbbiinneedd wwiitthh aallrreeaaddyy
sscchheedduulleedd GGTTOO NNIIRRIISSSS SSOOSSSS ttrraannssiitt oobbsseerrvvaattiioonnss tthhaatt wwiillll eexxqquuiissiitteellyy ccoonnssttrraaiinn tthhee HH22OO aabbuunnddaannccee,, tthhee iinnffeerrrreedd pprreecciissee CC//OO rraattiioo wwiillll lliikkeellyy bbee aabbllee ttoo ppiinnppooiinntt nnoott oonnllyy
wwhheerree iinn tthhee pprroottooppllaanneettaarryy ddiisskk WWAASSPP--112277bb ffoorrmmeedd,, bbuutt aallssoo wwhheetthheerr tthhee mmeettaalllliicc ccoonntteenntt ooff iittss eennvveellooppee ccaammee ffrroomm eennrriicchheedd ggaass dduuee ttoo ppeebbbbllee ddrriifftt oorr rraatthheerr ffrroomm
ppllaanneetteessiimmaall aaccccrreettiioonn.. DDiissttiinngguuiisshhiinngg bbeettwweeeenn tthheessee sscceennaarriiooss wwiillll pprroovviiddee iinnvvaalluuaabbllee iinnffoorrmmaattiioonn rreeggaarrddiinngg tthhee ffoorrmmaattiioonn pprroocceessss nnoott oonnllyy ooff tthhee iinnttrriigguuiinngg ppooppuullaattiioonn ooff
hhoott  JJuuppiitteerrss,,  bbuutt  aallssoo  ggiiaanntt  ppllaanneettss  iinn  ggeenneerraall..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

BBjjoorrnn  BBeennnneekkee  UUnniivveerrssiittee  ddee  MMoonnttrreeaall,,  RRoommaaiinn  AAllllaarrtt  UUnniivveerrssiittee  ddee  MMoonnttrreeaall
CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess

IIDD:: 0022443399
RReessoollvviinngg  tthhee  CCoooolliinngg  FFllooww  aatt  tthhee  CCeenntteerr  ooff  tthhee  PPhhooeenniixx  CClluusstteerr

MMiicchhaaeell MMccDDoonnaalldd

MMaassssaacchhuusseettttss  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy

TThhee cceenntteerrss ooff ggaallaaxxyy cclluusstteerrss rreepprreesseenntt aann iiddeeaall llaabboorraattoorryy ttoo ssttuuddyy bbllaacckk hhoollee ffeeeeddiinngg aanndd ffeeeeddbbaacckk.. IInn nneeaarrllyy eevveerryy cclluusstteerr tthhaatt hhaass bbeeeenn oobbsseerrvveedd,, ccoooolliinngg ooff tthhee
iinnttrraacclluusstteerr mmeeddiiuumm ((IICCMM)) aappppeeaarrss ttoo bbee wweellll--rreegguullaatteedd bbyy aa mmeecchhaanniiccaallllyy--eefffificciieenntt,, rraaddiioo--lloouudd AAGGNN wwiitthhiinn tthhee cceennttrraall ggiiaanntt eelllliippttiiccaall ggaallaaxxyy.. TThhiiss mmeecchhaanniiccaall ppoowweerr aappppeeaarrss
ttoo ooffffsseett ccoooolliinngg ooff tthhee IICCMM oovveerr lloonngg ((~~1100 GGyyrr)) ttiimmeessccaalleess,, aalllloowwiinngg oonnllyy ~~11%% ooff tthhee hhoott IICCMM ttoo ccooooll ttoo llooww eennoouugghh tteemmppeerraattuurreess ttoo ffoorrmm ssttaarrss aanndd ffuueell tthhee AAGGNN.. TThhiiss
pprreecciissee bbaallaannccee pprreevveennttss tthhee oovveerrccoooolliinngg ooff tthhee IICCMM,, kkeeeeppss cceennttrraall cclluusstteerr ggaallaaxxiieess rreedd aanndd ddeeaadd,, aanndd kkeeeeppss cceennttrraall AAGGNN iinn aa llooww ((mmeecchhaanniiccaallllyy--eefffificciieenntt)) aaccccrreettiioonn ssttaattee..
TThhee PPhhooeenniixx cclluusstteerr ((zz==00..559977)) rreepprreesseennttss aann eexxcceeppttiioonn ttoo tthhiiss ppaarraaddiiggmm,, wwiitthh aa ssttaarrbbuurrsstt ((~~880000 MMssuunn//yyrr)) cceennttrraall ggaallaaxxyy aanndd aa rraappiiddllyy--aaccccrreettiinngg cceennttrraall qquuaassaarr.. TThhiiss
ssyysstteemm aappppeeaarrss ttoo bbee ffuullfifilllliinngg mmaannyy ooff tthhee eeaarrllyy ““ccoooolliinngg flflooww”” pprreeddiiccttiioonnss,, wwiitthh eevviiddeennccee ffrroomm XX--rraayy ssppeeccttrroossccooppyy tthhaatt tthhee hhoott ((>>1100^̂77KK)) ggaass iinn tthhee ccoorree iiss ccoooolliinngg aatt
nneeaarrllyy tthhee mmaaxxiimmaall rraattee.. WWee pprrooppoossee MMIIRRII IIFFUU ssppeeccttrroossccooppyy ttoo iimmaaggee tthhee ccoorree ooff tthhiiss uunniiqquuee cclluusstteerr.. IInn ppaarrttiiccuullaarr,, wwee wwiillll uuttiilliizzee tthhee NNeeVVII eemmiissssiioonn lliinnee,, wwhhiicchh pprroobbeess ggaass
aatt 330000,,000000KK,, ttoo mmaapp oouutt tthhee iinntteerrmmeeddiiaattee tteemmppeerraattuurree ggaass bbootthh ssppaattiiaallllyy aanndd kkiinneemmaattiiccaallllyy,, aanndd ddeetteerrmmiinnee wwhheetthheerr aa ccoooolliinngg flflooww iiss iinnddeeeedd ffuueelliinngg tthhee oobbsseerrvveedd
ssttaarrbbuurrsstt..  TThhee  ffuullll  mmiidd--IIRR  ssppeeccttrruumm  wwiillll  aallllooww  nneeww  iinnssiigghhttss  iinnttoo  tthhee  ccoooolliinngg  flflooww,,  IICCMM  ttuurrbbuulleennccee,,  tthhee  cceennttrraall  QQSSOO,,  aanndd  tthhee  ccoolldd  ggaass  rreesseerrvvooiirr..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

SStteevveenn  AAlllleenn  SSttaannffoorrdd  UUnniivveerrssiittyy,,  MMaatttthheeww  BBaayylliissss  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCiinncciinnnnaattii  MMaaiinn  CCaammppuuss,,  MMiicchhaaeell  CCaallzzaaddiillllaa  MMaassssaacchhuusseettttss  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  RReebbeeccccaa  CCaannnniinngg  UUnniivveerrssiittyy  ooff
PPoorrttssmmoouutthh,,  MMaarriiooss  CChhaattzziikkooss  UUnniivveerrssiittyy  ooff  KKeennttuucckkyy,,  BBeennjjaammiinn  FFllooyydd  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMiissssoouurrii  --  KKaannssaass  CCiittyy,,  MMaassssiimmoo  GGaassppaarrii  PPrriinncceettoonn  UUnniivveerrssiittyy,,  MMiicchhaaeell  GGllaaddddeerrss  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CChhiiccaaggoo,,
JJuulliiee  HHllaavvaacceekk--LLaarrrroonnddoo  UUnniivveerrssiittee  ddee  MMoonnttrreeaall,,  LLuuccaa  DDii  MMaassccoolloo  UUnniivveerrssiittaa  ddeeggllii  SSttuuddii  ddii  TTrriieessttee,,  BBrriiaann  MMccNNaammaarraa  UUnniivveerrssiittyy  ooff  WWaatteerrlloooo,,  RRiicchhaarrdd  MMuusshhoottzzkkyy  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaarryyllaanndd,,  KKeerreenn
SShhaarroonn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMiicchhiiggaann,,  AAlleexxaannddrroo  SSaarroo  UUnniivveerrssiittaa  ddeeggllii  SSttuuddii  ddii  TTrriieessttee

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPooppuullaattiioonnss  aanndd  tthhee  IInntteerrsstteellllaarr  MMeeddiiuumm

IIDD:: 0022444411
AAnn  IInnvveessttiiggaattiioonn  ooff  CCllaaiimmeedd  SSiilliiccaattee  DDuusstt  CCrryyssttaalllliinniittyy  iinn  aa  zz==00..99  SSppiirraall  GGaallaaxxyy

MMoonniiqquuee AAlllleerr

GGeeoorrggiiaa  SSoouutthheerrnn  UUnniivveerrssiittyy  RReess..  &&  SSvvcc..  FFoouunnddaattiioonn,,  IInncc

SSiilliiccaattee ggrraaiinnss ccoommpprriissee ~~7700%% ooff GGaallaaccttiicc iinntteerrsstteellllaarr dduusstt bbyy mmaassss.. IInn tthhee ddiiffffuussee iinntteerrsstteellllaarr mmeeddiiuumm ((IISSMM)),, aammoorrpphhoouuss oolliivviinnee ggrraaiinnss pprroodduuccee bbrrooaadd ssppeeccttrraall ffeeaattuurreess aatt
99..77 aanndd 1188 mmiiccrroonnss,, wwhhiillee iinn cciirrccuummsstteellllaarr eennvviirroonnmmeennttss,, nnaarrrroowweerr ssppeeccttrraall ffeeaattuurreess aatt >>99 mmiiccrroonnss rreevveeaall ggrraaiinn ccrryyssttaalllliinniittyy.. TThhee aabbsseennccee ooff IISSMM ggrraaiinn ccrryyssttaalllliinniittyy
ssuuppppoorrttss dduusstt eevvoolluuttiioonn mmooddeellss iinn wwhhiicchh pprroocceessssssiinngg mmeecchhaanniissmmss rraappiiddllyy aammoorrpphhiizzee ggrraaiinnss.. HHiigghheerr ((55--1155%%)) iinntteerrsstteellllaarr ssiilliiccaattee ccrryyssttaalllliinniittyy hhaass bbeeeenn oobbsseerrvveedd iinn ggaallaaxxiieess
wwiitthh vveerryy hhiigghh ssttaarr ffoorrmmaattiioonn rraatteess,, wwhheerree iitt iiss aattttrriibbuutteedd ttoo nneewwllyy ffoorrmmeedd ggrraaiinnss.. TThhuuss,, tthhee ddiissccoovveerryy ooff aa vviissuuaallllyy--nnoorrmmaall,, llaattee--ttyyppee,, ffaaccee--oonn ssppiirraall ggaallaaxxyy aatt zz==00..99 wwiitthh
ssiiggnniifificcaanntt ((>>9955%%)) ssiilliiccaattee ccrryyssttaalllliinniittyy cchhaalllleennggeess eessttaabblliisshheedd mmooddeellss.. TThhiiss ddeetteeccttiioonn wwaass bbaasseedd oonn SSppiittzzeerr IIRRSS ssppeeccttrraa sshhoowwiinngg ssttrruuccttuurree iinn tthhee ggaallaaxxyy''ss 1100 mmiiccrroonn
ssiilliiccaattee aabbssoorrppttiioonn ffeeaattuurree aalloonngg lleennsseedd ssiigghhttlliinneess ttoo tthhee PPKKSS 11883300--221111 bbllaazzaarr.. GGiivveenn tthhaatt tthhee aabbssoorrbbeerr ssiigghhttlliinnee aallssoo eexxhhiibbiittss aa llaarrggee ddiivveerrssiittyy ooff mmoolleeccuulleess,, ggrraaiinn
pprroocceessssiinngg mmeecchhaanniissmmss mmaayy ddiiffffeerr iinn tthhiiss ggaallaaxxyy rreeggiioonn.. IInn oorrddeerr ttoo iinnvveessttiiggaattee wwhheetthheerr tthhee IIRR ssppeeccttrraall ssttrruuccttuurree rreessuullttss ffrroomm eexxttrreemmeellyy hhiigghh ssiilliiccaattee ccrryyssttaalllliinniittyy,, oorr
wwhheetthheerr tthhee ssttrruuccttuurree iiss aann aarrttiiffaacctt dduuee ttoo ssccaatttteerreedd lliigghhtt ccoonnttaammiinnaattiioonn ooff tthhee IIRRSS ssppeeccttrruumm,, wwee pprrooppoossee ttoo oobbsseerrvvee tthhee ssiigghhttlliinneess wwiitthh MMIIRRII--MMRRSS ttoo rroobbuussttllyy eessttaabblliisshh
tthhee ssiilliiccaattee ccrryyssttaalllliinniittyy,, aanndd ttoo iinnvveessttiiggaattee tthhee ssiilliiccaattee ggrraaiinn cchheemmiissttrryy.. IIff ccoonnfifirrmmeedd,, tthhiiss ssyysstteemm mmaayy rreevveeaall vvaarriiaattiioonnss iinn dduusstt ggrraaiinn pprroocceessssiinngg aatt hhiigghheerr rreeddsshhiifftt aanndd//oorr
iinn  ggrraaiinnss  llooccaatteedd  iinn  ddeennssee  mmoolleeccuullaarr  cclloouuddss,,  wwhhiicchh  mmaayy  bbee  mmoorree  pprreevvaalleenntt  iinn  hhiigghh  rreeddsshhiifftt  ssttaarr  ffoorrmmiinngg  ggaallaaxxiieess,,  iimmppaaccttiinngg  dduusstt  ccoorrrreeccttiioonnss  iinn  tthhoossee  ssyysstteemmss..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

VVaarrsshhaa  KKuullkkaarrnnii  UUnniivveerrssiittyy  ooff  SSoouutthh  CCaarroolliinnaa
CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: AARR
SSuuppeerrmmaassssiivvee  BBllaacckk  HHoolleess  aanndd  AAGGNN

IIDD:: 0022444466
IIlllluummiinnaattiinngg  tthhee  AAGGNN--GGaallaaxxyy  CCoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  JJWWSSTT::  AAGGNN  HHoosstt  DDeemmooggrraapphhiiccss  DDuurriinngg  tthhee  EErraa  ooff  GGaallaaxxyy  AAsssseemmbbllyy

DDaallee KKoocceevvsskkii

CCoollbbyy  CCoolllleeggee

AAGGNN hhaavvee bbeeccoommee kkeeyy ccoommppoonneennttss ooff mmoosstt ggaallaaxxyy eevvoolluuttiioonn mmooddeellss,, yyeett sseevveerraall ooppeenn iissssuueess rreemmaaiinn iinn oouurr uunnddeerrssttaannddiinngg ooff hhooww tthhee lliinnkk bbeettwweeeenn ggaallaaxxiieess aanndd tthheeiirr
SSMMBBHHss iiss eessttaabblliisshheedd aanndd mmaaiinnttaaiinneedd.. WWee pprrooppoossee ttoo ssuurrvveeyy tthhee hhoosstt ddeemmooggrraapphhiiccss ooff AAGGNN dduurriinngg tthhee fifirrsstt qquuaarrtteerr ooff ccoossmmiicc ttiimmee iinn oorrddeerr ttoo uunnddeerrssttaanndd wwhheenn aanndd hhooww
tthhee AAGGNN--ggaallaaxxyy ccoonnnneeccttiioonn iiss eessttaabblliisshheedd.. OOuurr ssttuuddyy wwiillll uussee ddaattaa ffrroomm tthhee CCEEEERRSS EERRSS pprrooggrraamm,, wwhhoossee NNIIRRCCaamm,, MMIIRRII aanndd NNIIRRSSppeecc oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll eennaabbllee aa wwiiddee rraannggee
ooff AAGGNN--rreellaatteedd sscciieennccee.. WWee wwiillll uussee aa ccoommbbiinnaattiioonn ooff XX--rraayy ddaattaa aanndd CCEEEERRSS MMIIRRII aanndd NNIIRRSSppeecc ddaattaa ttoo ccrreeaattee aa mmuullttiiwwaavveelleennggtthh ssaammppllee ooff AAGGNN aanndd uussee iitt ttoo ccoonndduucctt tthhee
ffoolllloowwiinngg sscciieennccee:: ((11)) NNIIRRCCaamm iimmaaggiinngg wwiillll pprroovviiddee rreesstt--ffrraammee ooppttiiccaall mmoorrpphhoollooggiieess ooff AAGGNN hhoossttss aatt zz==22--66.. WWee wwiillll ttrraaccee tthhee eemmeerrggeennccee ooff bbuullggee aanndd ddiisskk ssttrruuccttuurreess aanndd
tthheeiirr ccoonnnneeccttiioonn ttoo SSMMBBHH ggrroowwtthh dduurriinngg tthhee eerraa ooff ggaallaaxxyy aasssseemmbbllyy aanndd ddeetteerrmmiinnee tthhee rroollee tthhaatt ggaallaaxxyy mmeerrggeerrss ppllaayy iinn ffuueelliinngg AAGGNN aaccttiivviittyy dduurriinngg tthhiiss eeppoocchh.. ((22)) WWee
wwiillll uussee MMIIRRII ccoolloorr ddiiaaggnnoossttiiccss ttoo ppeerrffoorrmm aa cceennssuuss ooff oobbssccuurreedd SSMMBBHHss oouutt ttoo zz==22,, rreevveeaalliinngg tthhee pprrooppeerrttiieess ooff tthhiiss pprreevviioouussllyy hhiiddddeenn ppooppuullaattiioonn aanndd ddeetteerrmmiinniinngg hhooww tthhee
ffrraaccttiioonn ooff oobbssccuurreedd AAGGNN eevvoollvveess wwiitthh rreeddsshhiifftt.. ((33)) WWee wwiillll uussee NNIIRRSSppeecc ddaattaa ttoo ccoonndduucctt aa ssuurrvveeyy ooff AAGGNN--ddrriivveenn oouuttflfloowwss aatt zz>>33 aanndd mmeeaassuurree tthhee iimmppaacctt tthheeyy hhaavvee oonn
tthheeiirr hhoosstt ggaallaaxxiieess.. ((44)) WWee wwiillll sseeaarrcchh ffoorr tthhee sseeeeddss ooff ttooddaayy''ss SSMMBBHHss aatt CCoossmmiicc DDaawwnn bbyy uussiinngg NNIIRRSSppeecc ttoo fifinndd hhiigghh iioonniizzaattiioonn lliinneess ffrroomm ggrroowwiinngg SSMMBBHHss aatt zz>>77.. AAss
ppaarrtt ooff oouurr sscciieennccee aannaallyyssiiss,, wwee wwiillll rreelleeaassee vvaalluuee--aaddddeedd ccaattaallooggss ooff mmoorrpphhoollooggiieess,, eemmiissssiioonn lliinnee flfluuxxeess,, aanndd AAGGNN iiddeennttiifificcaattiioonnss ttoo ssuupppplleemmeenntt tthhee CCEEEERRSS ddaattaasseett aanndd
ddiirreeccttllyy  eennaabbllee  ffuuttuurree  ccoommmmuunniittyy  uussee  ooff  JJWWSSTT..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

AAlllliissoonn  KKiirrkkppaattrriicckk  UUnniivveerrssiittyy  ooff  KKaannssaass  CCeenntteerr  ffoorr  RReesseeaarrcchh,,  IInncc..,,  JJoonnaatthhaann  TTrruummpp  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCoonnnneeccttiiccuutt,,  GGuuaanngg  YYaanngg  TTeexxaass  AA  &&  MM  UUnniivveerrssiittyy,,  SStteevveenn  FFiinnkkeellsstteeiinn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  aatt
AAuussttiinn,,  CCaasseeyy  PPaappoovviicchh  TTeexxaass  AA  &&  MM  UUnniivveerrssiittyy,,  JJeeyyhhaann  KKaarrttaalltteeppee  RRoocchheesstteerr  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  AAnnttoonn  KKooeekkeemmooeerr  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  NNoorrmmaann  GGrrooggiinn  SSppaaccee
TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  MMiicchhaaeellaa  HHiirrsscchhmmaannnn  DDAARRKK,,  NNiieellss  BBoohhrr  IInnssttiittuuttee,,  UU..  ooff  CCooppeennhhaaggeenn,,  DDaavviidd  KKoooo  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  CCrruuzz,,  RRaacchheell  SSoommeerrvviillllee  RRuuttggeerrss  UUnniivveerrssiittyy,,  GGrreegg
SSnnyyddeerr  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  NNoorrbbeerrtt  PPiirrzzkkaall  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  EElliizzaabbeetthh  MMccGGrraatthh  CCoollbbyy  CCoolllleeggee,,  SSaannddrraa  FFaabbeerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  CCrruuzz

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess

IIDD:: 0022445522
TThhee  VVaanniisshhiinngg  AAcctt::  PPAAHHss  aanndd  HHeeaavvyy  EElleemmeenntt  AAbbuunnddaannccee  iinn  MM110011

JJDD SSmmiitthh

UUnniivveerrssiittyy  ooff  TToolleeddoo

OOnnee ooff SSppiittzzeerr''ss hhaallllmmaarrkk eexxttrraaggaallaaccttiicc ddiissccoovveerriieess wwaass tthhee sseennssiittiivvee ddeeppeennddeennccee ooff PPAAHH eemmiissssiioonn oonn mmeettaalllliicciittyy.. PPAAHHss sseeeemm ssiimmppllyy ttoo vvaanniisshh iinn ggaallaaxxiieess bbeellooww
aapppprrooxxiimmaatteellyy oonnee--qquuaarrtteerr ooff tthhee ssoollaarr aabbuunnddaannccee.. UUnnddeerrssttaannddiinngg tthhee pphhyyssiiccaall oorriiggiinn ooff tthhiiss uunneexxppeecctteedd pphheennoommeennoonn iiss uurrggeenntt,, aanndd wwiillll hhaavvee mmaajjoorr iimmpplliiccaattiioonnss ffoorr aallll
uuppccoommiinngg  JJWWSSTT  pprrooppoossaallss  uussiinngg  tthhee  mmiidd--IIRR  PPAAHH  bbaannddss  ttoo  ttrraaccee  ssttaarr  ffoorrmmaattiioonn  aatt  hhiigghh  rreeddsshhiifftt..

WWee oouuttlliinnee aa mmooddeesstt iimmaaggiinngg--oonnllyy pprrooggrraamm ttoo mmaapp tthhee 33..33µµmm PPAAHH ffeeaattuurree aalloonngg aa rraaddiiaall ssttrriipp iinn tthhee ggaallaaxxyy MM110011,, bbeeyyoonndd 11//55tthh ssoollaarr mmeettaalllliicciittyy.. MM110011 iiss tthhee iiddeeaall
llaabboorraattoorryy ffoorr tthhiiss ssiimmppllee eexxppeerriimmeenntt.. TThhaannkkss ttoo iimmpprreessssiivveellyy ddeeeepp 88mm--ccllaassss ""aauurroorraall--lliinnee"" ssppeeccttrroossccooppyy ffrroomm tthhee CCHHAAOOSS pprrooggrraamm,, MM110011''ss sstteeeepp rraaddiiaall aabbuunnddaannccee
ggrraaddiieenntt iiss tthhee mmoosstt aaccccuurraatteellyy kknnoowwnn ooff aannyy ggaallaaxxyy iinn tthhee UUnniivveerrssee.. AAddddiittiioonnaallllyy,, ~~5500 hhoouurrss ooff uullttrraa--ddeeeepp SSppiittzzeerr//IIRRSS mmaappppiinngg ssppeeccttrroossccooppyy pprroobbee aa ssttrriipp eexxtteennddiinngg
2200kkppcc ffrroomm iittss cceenntteerr.. SSppiittzzeerr pprroovviiddeedd nnoo aacccceessss ttoo tthhee sshhoorrtteesstt aanndd hhiigghheesstt eexxcciittaattiioonn 33..33µµmm PPAAHH ffeeaattuurree.. TThhiiss bbaanndd pprroovviiddeess aa ccrruucciiaall mmiissssiinngg ppiieeccee ooff tthhee ppuuzzzzllee
ssiinnccee iitt iiss hhiigghhllyy ddiiaaggnnoossttiicc ooff tthhee vveerryy ssmmaalllleesstt PPAAHH ggrraaiinnss wwhhiicchh aarree mmoosstt lliikkeellyy ttoo bbee aaffffeecctteedd bbyy cchhaannggeess iinn llooww--mmeettaalllliicciittyy eennvviirroonnmmeennttss.. NNIIRRCCAAMM''ss hhiigghh ssuurrffaaccee
bbrriigghhttnneessss sseennssiittiivviittyy aanndd ppeerrffeeccttllyy mmaattcchheedd fifilltteerr sseett eennaabbllee aa ddeeeepp mmeeaassuurreemmeenntt ooff 33..33µµmm PPAAHH eemmiissssiioonn aatt ~~44ppcc rreessoolluuttiioonn,, ssiimmuullttaanneeoouussllyy ttrraacciinngg ssiiggnnss ooff mmeecchhaanniiccaall
hheeaattiinngg wwiitthh HH__22 22..1122µµmm nnaarrrroowwbbaanndd iimmaaggiinngg.. AArrmmeedd wwiitthh nneeww mmooddeellss ffoorr PPAAHH bbaanndd vvaarriiaattiioonnss ddrriivveenn bbyy ggrraaiinn ddeessttrruuccttiioonn,, iinnhhiibbiitteedd ffoorrmmaattiioonn,, aanndd cchhaannggeess iinn tthhee
ssttaarrlliigghhtt  ssppeeccttrruumm,,  wwee  ccaann  ddeefifinniittiivveellyy  aannsswweerr::  hhooww  &&  wwhhyy  ddoo  PPAAHH  ggrraaiinnss  rreessppoonndd  ssoo  sseennssiittiivveellyy  ttoo  tthhee  vvaarryyiinngg  hheeaavvyy  mmeettaall  ccoonntteenntt  ooff  ggaallaaxxiieess??

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

AAllbbeerrttoo  BBoollaattttoo  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaarryyllaanndd,,  KKaarriinn  SSaannddssttrroomm  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaann  DDiieeggoo,,  EEvvaann  SSkkiillllmmaann  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMiinnnneessoottaa  --  TTwwiinn  CCiittiieess,,  MMaarrtthhaa  BBooyyeerr  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee
IInnssttiittuuttee,,  TThhoommaass  LLaaii  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TToolleeddoo,,  BBrruuccee  DDrraaiinnee  PPrriinncceettoonn  UUnniivveerrssiittyy,,  KKaarrll  GGoorrddoonn  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  BBrraannddoonn  HHeennsslleeyy  PPrriinncceettoonn  UUnniivveerrssiittyy,,  DDeessiikkaa  NNaarraayyaannaann
UUnniivveerrssiittyy  ooff  FFlloorriiddaa,,  IIllssee  DDee  LLoooozzee  UUnniivveerrssiitteeiitt  GGeenntt

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
EExxooppllaanneettss  aanndd  EExxooppllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 0022445544
UUnnvveeiilliinngg  tthhee  NNaattuurree  ooff  tthhee  IImmppoossssiibbllee  PPllaanneettss

PPeetteerr GGaaoo

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  CCrruuzz

SSuuppeerr--ppuuffffss aarree aa ddiissttiinncctt ccllaassss ooff llooww mmaassss,, llaarrggee rraaddiiii ppllaanneettss tthhaatt cchhaalllleennggee mmooddeellss ooff ppllaanneett ffoorrmmaattiioonn aanndd eevvoolluuttiioonn.. TThheeiirr iinnffeerrrreedd llaarrggee ggaass mmaassss ffrraaccttiioonnss ssuuggggeesstt
tthhaatt tthheeyy ffoorrmmeedd aatt llaarrggee sseemmii--mmaajjoorr aaxxeess,, bbeeyyoonndd tthhee wwaatteerr iicceelliinnee,, aanndd mmiiggrraatteedd ttoo tthheeiirr ccuurrrreenntt llooccaattiioonnss aammoonngg tthhee ssiimmiillaarr--mmaassss bbuutt mmuucchh mmoorree aabbuunnddaanntt ssuubb--
NNeeppttuunneess.. TThheeiirr llaarrggee ggaass mmaassss ffrraaccttiioonnss aallssoo mmaakkee ssuuppeerr--ppuuffffss vvuullnneerraabbllee ttoo ccaattaassttrroopphhiicc aattmmoosspphheerriicc lloossss,, wwhhiicchh mmaakkeess tthheeiirr ccoonnttiinnuueedd eexxiisstteennccee aa mmyysstteerryy.. AA ppoossssiibbllee
ssoolluuttiioonn ttoo tthhee pprroobblleemmss ffaacceedd bbyy ssuuppeerr--ppuuffffss iiss tthhaatt tthheeyy aarree eennsshhrroouuddeedd iinn hhiigghh aallttiittuuddee hhaazzee llaayyeerrss tthhaatt mmaakkee tthheemm llooookk bbiiggggeerr tthhaann tthheeyy wwoouulldd llooookk iiff tthheeyy hhaadd cclleeaarr
aattmmoosspphheerreess.. HHuubbbbllee SSppaaccee TTeelleessccooppee oobbsseerrvvaattiioonnss ooff tthhrreeee ssuuppeerr--ppuuffffss lleenndd ccrreeddeennccee ttoo tthhiiss hhyyppootthheessiiss,, aass tthheeyy sshhoowweedd ffeeaattuurreelleessss ttrraannssmmiissssiioonn ssppeeccttrraa.. WWee pprrooppoossee
ttoo oobbsseerrvvee tthhee 00..66--55..33 mmiiccrroonn ttrraannssmmiissssiioonn ssppeeccttrruumm ooff tthhee ssuuppeerr--ppuuffff KKeepplleerr--5511bb uussiinngg NNIIRRSSppeecc PPRRIISSMM ttoo tteesstt tthhee hhiigghh aallttiittuuddee hhaazzee hhyyppootthheessiiss aanndd aallssoo ttoo sseeaarrcchh ffoorr
ssppeeccttrraall ssiiggnnaattuurreess ooff ddiiaaggnnoossttiicc ggaasseess aanndd hhaazzee ccoommppoossiittiioonn.. WWee wwiillll aallssoo bbee aabbllee ttoo tteesstt aalltteerrnnaattee hhyyppootthheesseess ffoorr ssuuppeerr--ppuuffffss'' llaarrggee rraaddiiii aanndd ffeeaattuurreelleessss NNIIRR
ttrraannssmmiissssiioonn ssppeeccttrraa,, iinncclluuddiinngg hhiigghh aattmmoosspphheerriicc mmeettaalllliicciittyy ccoouupplleedd wwiitthh aa hhiigghh iinntteerrnnaall hheeaatt flfluuxx aanndd tthhee eexxiisstteennccee ooff ppllaanneettaarryy rriinnggss.. DDeetteeccttiioonn ooff aannyy hhaazzee ssppeeccttrraall
ffeeaattuurreess wwiillll ccoonnssttrraaiinn tthheeiirr ccoommppoossiittiioonn aanndd hheellpp gguuiiddee llaabboorraattoorryy hhaazzee eexxppeerriimmeennttss.. MMeeaassuurreemmeennttss ooff ggaass ssppeeccttrraall ffeeaattuurreess wwiillll ffoorr tthhee fifirrsstt ttiimmee ggiivvee uuss iinnffoorrmmaattiioonn oonn
ssuuppeerr--ppuuffffss''  aattmmoosspphheerriicc  ccoommppoossiittiioonn,,  wwhhiicchh  wwiillll  sshheedd  lliigghhtt  oonn  wwhheetthheerr  tthheeyy  hhaavvee  ssuuffffeerreedd  aattmmoosspphheerriicc  lloossss  aanndd  wwhheetthheerr  tthheeyy  mmiiggrraatteedd  ffrroomm  bbeeyyoonndd  tthhee  wwaatteerr  iicceelliinnee..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

GGuuaannggwweeii  FFuu  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaarryyllaanndd,,  MMiicchhaaeell  LLiinnee  AArriizzoonnaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy,,  EElliizzaa  KKeemmppttoonn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaarryyllaanndd,,  JJoonnaatthhaann  FFoorrttnneeyy  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  CCrruuzz,,  JJaaccoobb  BBeeaann
UUnniivveerrssiittyy  ooff  CChhiiccaaggoo,,  KKeevviinn  SStteevveennssoonn  TThhee  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy  AApppplliieedd  PPhhyyssiiccss  LLaabboorraattoorryy,,  XXiinnttiinngg  YYuu  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  CCrruuzz,,  XXii  ZZhhaanngg  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa
CCrruuzz,,  AAnntthhoonnyy  PPiirroo  CCaarrnneeggiiee  IInnssttiittuuttiioonn  ooff  WWaasshhiinnggttoonn,,  SShhrreeyyaass  VViissssaapprraaggaaddaa  CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  RRiicchhaarrdd  FFrreeeeddmmaann  SSEETTII  IInnssttiittuuttee,,  JJaakkee  TTaayylloorr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  OOxxffoorrdd,,  SShhaanngg--
MMiinn  TTssaaii  UUnniivveerrssiittyy  ooff  OOxxffoorrdd,,  VViivviieenn  PPaarrmmeennttiieerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  OOxxffoorrdd,,  EEvveerreetttt  SScchhllaawwiinn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess

IIDD:: 0022445577
EExxttrreemmee  qquuaassaarr  ffeeeeddbbaacckk  aatt  tthhee  ppeeaakk  ooff  tthhee  ggaallaaxxyy  ffoorrmmaattiioonn  eeppoocchh..

AAnnddrreeyy VVaayynneerr

TThhee  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy

FFeeeeddbbaacckk ffrroomm aaccccrreettiinngg ssuuppeerrmmaassssiivvee bbllaacckk hhoolleess iiss nnooww aa ssttaannddaarrdd iinnggrreeddiieenntt iinn ggaallaaxxyy ffoorrmmaattiioonn mmooddeellss.. IItt mmaayy bbee nneecceessssaarryy ffoorr rreeccrreeaattiinngg tthhee sstteeeepp hhiigghh--mmaassss eenndd
ooff tthhee sstteellllaarr mmaassss ffuunnccttiioonn aanndd ffoorr eessttaabblliisshhiinngg tthhee bbllaacckk--hhoollee//bbuullggee ccoorrrreellaattiioonnss.. PPoowweerrffuull iioonniizzeedd ggaass wwiinnddss aarree aa uubbiiqquuiittoouuss ffeeaattuurree iinn lluummiinnoouuss oobbssccuurreedd zz == 00..55
qquuaassaarrss.. WWee nnooww pprrooppoossee ttoo eexxpplloorree qquuaassaarr oouuttflfloowwss aatt tthhee ppeeaakk eeppoocchh ooff ggaallaaxxyy ffoorrmmaattiioonn aanndd qquuaassaarr aaccttiivviittyy,, wwhheenn qquuaassaarr wwiinnddss mmuusstt hhaavvee mmaaddee tthhee ssttrroonnggeesstt
iimmppaacctt oonn ggaallaaxxyy ffoorrmmaattiioonn.. WWee rreeqquueesstt NNIIRRSSppeecc iinntteeggrraall fifieelldd ssppeeccttrroossccooppyy oobbsseerrvvaattiioonnss ooff 55 nneeaarr--EEddddiinnggttoonn rreedd qquuaassaarrss aatt zz~~22..55 wwiitthh eexxttrreemmee ((>>>> 11000000 kkmm//ss))
oouuttflflooww aaccttiivviittyy,, wweellll bbeeyyoonndd tthhaatt sseeeenn aatt llooww rreeddsshhiiffttss.. WWee wwiillll oobbsseerrvvee HHbbeettaa++[[OOIIIIII]] aanndd HHaa++[[NNIIII]]++[[SSIIII]] iinn aa ssiinnggllee ccoonnfifigguurraattiioonn ppeerr ttaarrggeett aatt aann 00..88 kkppcc rreessoolluuttiioonn.. WWee
wwiillll mmeeaassuurree tthhee eenneerrggeettiiccss ooff tthhee oouuttflfloowwss ttoo ggaauuggee tthheeiirr ddrriivviinngg mmeecchhaanniissmm aanndd wwhheetthheerr tthheeyy hhaavvee tthhee nneecceessssaarryy ccoouupplliinngg eefffificciieennccyy iinn eessttaabblliisshhiinngg tthhee llooccaall
ccoorrrreellaattiioonn bbeettwweeeenn tthhee mmaassss ooff tthhee bbllaacckk--hhoollee//bbuullggee.. WWee wwiillll ppeerrffoorrmm rreessoollvveedd iioonniizzaattiioonn ddiiaaggnnoossttiiccss ttoo iissoollaattee rreeggiioonnss wwiitthhiinn eeaacchh hhoosstt ggaallaaxxyy pphhoottooiioonniizzeedd bbyy tthhee
qquuaassaarr,, sshhoocckkss ffrroomm tthhee oouuttflfloowwss,, aanndd rreecceenntt ssttaarr ffoorrmmaattiioonn.. WWee wwiillll mmaapp tthhee llooccaattiioonn ooff ppoowweerrffuull oouuttflfloowwss aanndd ccoommppaarree tthheemm ttoo rreecceenntt ssttaarr ffoorrmmaattiioonn llooccaattiioonnss ttoo sseeee
iiff rreeggiioonnss ooff ppoowweerrffuull oouuttflfloowwss ccooiinncciiddee wwiitthh llooww ssttaarr ffoorrmmaattiioonn rreeggiioonnss.. WWiitthh tthheeiirr uunnpprreecceeddeenntteedd [[OOIIIIII]] kkiinneemmaattiiccss,, rreedd qquuaassaarrss mmaayy bbee tthhee ssiiggnnppoossttss ooff tthhee eexxttrreemmee
""bbllooww--oouutt""  pphhaassee  ooff  qquuaassaarr  ffeeeeddbbaacckk  tthhaatt  iiss  eexxppeecctteedd  ttoo  aaffffeecctt  ssttaarr  ffoorrmmaattiioonn  ssiiggnniifificcaannttllyy..  NNIIRRSSppeecc--IIFFUU  oobbsseerrvvaattiioonnss  wwiillll  aallllooww  uuss  ttoo  tteesstt  tthhiiss  hhyyppootthheessiiss  ddeefifinniittiivveellyy..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

NNaaddiiaa  ZZaakkaammsskkaa  TThhee  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy,,  FFrreedd  HHaammaannnn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  RRiivveerrssiiddee,,  DDoommiinniikkaa  WWyylleezzaalleekk  ZZeennttrruumm  ffuurr  AAssttrroonnoommiiee  --  UUnniivveerrssiittaatt  HHeeiiddeellbbeerrgg,,  SSeerreennaa  PPeerrrroottttaa
UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaann  DDiieeggoo

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPooppuullaattiioonnss  aanndd  tthhee  IInntteerrsstteellllaarr  MMeeddiiuumm

IIDD:: 0022445599
CCoommpplleettiinngg  tthhee  ppuuzzzzllee  ooff  iinntteerrsstteellllaarr  dduusstt  ggrraaiinn  ccoommppoossiittiioonnss::  ccoommbbiinniinngg  eexxttiinnccttiioonn,,  ddeepplleettiioonn  aanndd  mmoolleeccuullaarr  hhyyddrrooggeenn
mmeeaassuurreemmeennttss
MMaarrjjoorriiee DDeecclleeiirr

SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee

WWee pprrooppoossee ttoo oobbsseerrvvee aa ccaarreeffuullllyy sseelleecctteedd ssaammppllee ooff 99 ssttaarrss iinn tthhee MMiillkkyy WWaayy wwiitthh tthhee NNIIRRCCaamm GGrriissmm TTiimmee SSeerriieess mmooddee aanndd tthhee MMIIRRII MMeeddiiuumm RReessoolluuttiioonn SSppeeccttrrooggrraapphh
ttoo mmeeaassuurree dduusstt eexxttiinnccttiioonn ccuurrvveess ffrroomm 22..44 ttoo 2288 mmiiccrroonn.. TThhee ccoonnttiinnuuuumm eexxttiinnccttiioonn wwiillll pprroovviiddee aa mmeeaassuurreemmeenntt ooff tthhee dduusstt ggrraaiinn ssiizzee ddiissttrriibbuuttiioonn,, wwhhiillee tthhee aabbssoorrppttiioonn
ffeeaattuurreess iinn tthhee eexxttiinnccttiioonn ccuurrvvee rreevveeaall ddeettaaiillss aabboouutt tthhee cchheemmiiccaall ccoommppoossiittiioonn ooff tthhee dduusstt ggrraaiinnss.. CCoommbbiinniinngg tthheessee nneeaarr-- aanndd mmiidd--iinnffrraarreedd eexxttiinnccttiioonn ccuurrvveess wwiitthh UUVV
eexxttiinnccttiioonn ccuurrvveess,, ddeepplleettiioonn mmeeaassuurreemmeennttss aanndd mmoolleeccuullaarr hhyyddrrooggeenn ffrraaccttiioonnss,, wwiillll ppllaaccee mmuucchh ssttrroonnggeerr ccoonnssttrraaiinnttss oonn tthhee ggrraaiinn ccoommppoossiittiioonn aanndd iittss vvaarriiaattiioonn bbeettwweeeenn
ssiigghhttlliinneess  tthhaann  ccoouulldd  eevveerr  bbee  ddeerriivveedd  ffrroomm  tthheessee  iinnddiivviidduuaall  mmeeaassuurreemmeennttss..  TThhee  pprrooppoosseedd  oobbsseerrvvaattiioonnss  aarree  ccuurrrreennttllyy  tthhee  llaasstt  mmiissssiinngg  ppiieeccee  ttoo  ccoommpplleettee  tthhee  ppuuzzzzllee..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

KKaarrll  GGoorrddoonn  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  JJuulliiaa  RRoommaann--DDuuvvaall  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  KKaarrll  MMiisssseelltt  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa
CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss  aanndd  SStteellllaarr  TTyyppeess

IIDD:: 0022447733
MMuullttiipplliicciittyy  SSuurrvveeyy  ooff  2200  YY  DDwwaarrffss  wwiitthh  NNIIRRCCaamm  KKeerrnneell  PPhhaassee  IInntteerrffeerroommeettrryy

LLooiicc AAllbbeerrtt

UUnniivveerrssiittee  ddee  MMoonnttrreeaall

TThhee WWIISSEE iinnffrraarreedd ssuurrvveeyy uunnccoovveerreedd tthhee ccoooolleesstt ssuubb--sstteellllaarr oobbjjeeccttss,, bbrroowwnn ddwwaarrffss ooff ttyyppee ""YY"",, aanndd aa pprreecciioouuss sseett ooff ~~2255 YY--ddwwaarrffss hhaavvee bbeeeenn ssppeeccttrroossccooppiiccaallllyy ccoonnfifirrmmeedd
ttoo ddaattee.. TThheessee bbrroowwnn ddwwaarrffss ppeerrssoonniiffyy tthhee eexxttrreemmeess aanndd aarree tthhee ccoooolleesstt ((<<550000 KK)),, lleeaasstt mmaassssiivvee ((55--3300 MMJJuupp)) aanndd,, ssuurrpprriissiinnggllyy,, mmoosstt aabbuunnddaanntt ssuubb--sstteellllaarr oobbjjeeccttss
((KKiirrkkppaattrriicckk eett aall.. 22001199)).. BBuutt YY ddwwaarrffss aarree eexxttrreemmeellyy hhaarrdd ttoo ssttuuddyy ffrroomm tthhee ggrroouunndd,, ii..ee.. tthheeyy hhaavvee lliimmiitteedd lliigghhtt oouuttppuutt bbeellooww 44 mmiiccrroonnss aanndd tthhee EEaarrtthh''ss aattmmoosspphheerree iiss
ooppaaqquuee nneeaarr tthhee ppeeaakk ooff tthheeiirr ssppeeccttrraall eenneerrggyy ddiissttrriibbuuttiioonn aatt 55 mmiiccrroonnss.. AArree YY ddwwaarrffss ssiinnggllee oorr ccaann tthheeyy ssuuppppoorrtt ccoommppaanniioonnss?? IIss tthheeiirr aa mmiinniimmuumm ccoommppaanniioonn mmaassss?? CCaann
ggiiaanntt ppllaanneettss bbee ffoorrmmeedd aarroouunndd YY ddwwaarrffss?? WWee pprrooppoossee ttoo uunnlleeaasshh JJWWSSTT''ss ppootteennttiiaall bbyy ddeetteerrmmiinniinngg tthhee mmuullttiipplliicciittyy rraattee ffoorr aa ssaammppllee ooff 2200 YY--ddwwaarrffss wwiitthh ssuubb JJuuppiitteerr--
mmaassss sseennssiittiivviittyy.. UUssiinngg aa ppoowweerrffuull tteecchhnniiqquuee ffoorr aannaallyyzziinngg NNIIRRCCaamm iimmaaggeess,, KKeerrnneell pphhaassee iinntteerrffeerroommeettrryy,, wwee wwiillll sseeaarrcchh ffoorr ccoommppaanniioonnss wwiitthh llaarrggee mmaaggnniittuuddee ddiiffffeerreenncceess aatt
ssuubb--AAUU rreessoolluuttiioonn.. WWee wwiillll mmeeaassuurree tthhee YY--ddwwaarrffss ccoommppaanniioonn--ttoo--hhoosstt mmaassss rraattiioo ddiissttrriibbuuttiioonn,, qq,, ttoo uunnpprreecceeddeenntteedd llooww vvaalluueess ((qq<<00..11)),, ccoonnssttrraaiinn tthhee oorrbbiittaall ddiissttrriibbuuttiioonn ooff
ccoommppaanniioonnss ddoowwnn ttoo ~~00..55 AAUU aanndd bbee sseennssiittiivvee ttoo ppootteennttiiaall ggiiaanntt ppllaanneettss.. WWee eexxppeecctt aann aavveerraaggee yyiieelldd ooff 33 ccoommppaanniioonnss.. TThhiiss ssuurrvveeyy ccoouulldd ddiissccoovveerr aann oobbjjeecctt ccoooolleerr tthhaann
225500 KK,, tthheerreebbyy bbrriiddggiinngg tthhee ggaapp bbeettwweeeenn tthhee ccoollddeesstt kknnoowwnn YY ddwwaarrff,, WWIISSEE 00885555 ((225500 KK)) aanndd JJuuppiitteerr ((113300 KK)).. TThhee ddeetteerrmmiinnaattiioonn ooff ddyynnaammiiccaall mmaasssseess,, vviittaall ffoorr
aaddvvaanncciinngg oouurr kknnoowwlleeddggee ooff YY ddwwaarrffss,, wwiillll bbee ppoossssiibbllee wwiitthhiinn JJWWSSTT''ss lliiffeettiimmee.. TThhee ggooaallss ooff oouurr oobbsseerrvvaattiioonnaall pprrooggrraamm ccaann oonnllyy bbee aacchhiieevveedd wwiitthh JJWWSSTT bbeeccaauussee ooff iittss
eexxqquuiissiittee  sseennssiittiivviittyy  aatt  55  mmiiccrroonnss..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

MMiicchhaaeell  MMeeyyeerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMiicchhiiggaann,,  TThhoommaass  RRooeelllliigg  NNAASSAA  AAmmeess  RReesseeaarrcchh  CCeenntteerr,,  CChhaarrlleess  BBeeiicchhmmaann  JJeett  PPrrooppuullssiioonn  LLaabboorraattoorryy,,  MMaarriiee  YYggoouuff  JJeett  PPrrooppuullssiioonn  LLaabboorraattoorryy,,  FFrraannttzz  MMaarrttiinnaacchhee
OObbsseerrvvaattooiirree  ddee  llaa  CCoottee  dd''AAzzuurr,,  JJaaccqquueelliinnee  FFaahheerrttyy  AAmmeerriiccaann  MMuusseeuumm  ooff  NNaattuurraall  HHiissttoorryy,,  MMiicchhaaeell  CCuusshhiinngg  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TToolleeddoo,,  BBeennjjaammiinn  PPooppee  ,,  SSaannddyy  LLeeggggeetttt  GGeemmiinnii  OObbsseerrvvaattoorryy,,
NNoorrtthheerrnn  OOppeerraattiioonnss,,  JJoohhnn  GGiizziiss  UUnniivveerrssiittyy  ooff  DDeellaawwaarree,,  DDaanniieellllaa  BBaarrddaalleezz  GGaagglliiuufffifi  AAmmeerriiccaann  MMuusseeuumm  ooff  NNaattuurraall  HHiissttoorryy,,  JJoohhaannnneess  SSaahhllmmaannnn  EESSAA--EEuurrooppeeaann  SSppaaccee  AAssttrroonnoommyy  CCeennttrree,,  AAddaamm
BBuurrggaasssseerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaann  DDiieeggoo,,  AAnnaanndd  SSiivvaarraammaakkrriisshhnnaann  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  MMaatttthheeww  DDee  FFuurriioo  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMiicchhiiggaann,,  CClleemmeennccee  FFoonnttaanniivvee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  BBeerrnn,,
FFrreeddeerriiqquuee  BBaarroonn  UUnniivveerrssiittee  ddee  MMoonnttrreeaall,,  AAlleexxaannddrraa  GGrreeeennbbaauumm  TThhee  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy,,  MMaammaaddoouu  NN''DDiiaayyee  OObbsseerrvvaattooiirree  ddee  llaa  CCoottee  dd''AAzzuurr,,  JJ..  KKiirrkkppaattrriicckk  CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff
TTeecchhnnoollooggyy,,  CChhrriissttoopphheerr  GGeelliinnoo  CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  MMoohhaammaadd  AAllii--DDiibb  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMoonnttrreeaall,,  DDaanniieell  TThhoorrnnggrreenn  UUnniivveerrssiittee  ddee  MMoonnttrreeaall,,  AAllbbaann  CCeeaauu  OObbsseerrvvaattooiirree  ddee  llaa  CCoottee
dd''AAzzuurr

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess

IIDD:: 0022447788
SSppeeccttrroossccooppyy  ooff  DDwwaarrff  GGaallaaxxiieess  iinn  tthhee  RReeiioonniizzaattiioonn  EErraa::  IIoonniizziinngg  SSoouurrcceess  aanndd  GGaass  CCoonnddiittiioonnss  aatt  VVeerryy  LLooww  MMeettaalllliicciittyy

DDaanniieell SSttaarrkk

UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa

TThhee llaauunncchh ooff JJWWSSTT ooppeennss tthhee ddoooorr ffoorr oouurr fifirrsstt wwiinnddooww oonn tthhee ssttaarrss aanndd ggaass iinn tthhee ggaallaaxxiieess ooff tthhee rreeiioonniizzaattiioonn eerraa.. TThhee ttyyppiiccaall ggaallaaxxiieess iinn tthhiiss eeaarrllyy ppeerriioodd aarree llooww
mmaassss ssttaarr ffoorrmmiinngg ssyysstteemmss.. TThhee ppllaannnneedd CCyyccllee 11 NNIIRRSSppeecc ssuurrvveeyyss wwiillll bbuuiilldd llaarrggee ssttaattiissttiiccaall ssaammpplleess ooff tthheessee ggaallaaxxiieess,, bbuutt bbeeccaauussee ooff tthheeiirr ffaaiinnttnneessss ((HH==2277--2299)) tthhee
ssppeeccttrraa wwiillll nnoott yyiieelldd uusseeffuull iinnssiigghhtt iinnttoo tthheeiirr sstteellllaarr ppooppuullaattiioonnss oorr ggaass ccoonnddiittiioonnss.. PPrrooggrreessss rreeqquuiirreess ccoouupplliinngg tthhee llaarrggee ssttaattiissttiiccaall ssuurrvveeyyss wwiitthh eexxttrreemmeellyy ddeeeepp ssppeeccttrraa ooff
llooww mmaassss ggaallaaxxiieess.. HHeerree wwee pprrooppoossee ttoo aaccccoommpplliisshh tthhiiss ggooaall vviiaa NNIIRRSSppeecc MMSSAA oobbsseerrvvaattiioonnss ooff aa ssaammppllee ooff rreeiioonniizzaattiioonn--eerraa ddwwaarrff ggaallaaxxiieess tthhaatt aarree hhiigghhllyy mmaaggnniififieedd bbyy
ggrraavviittaattiioonnaall lleennssiinngg.. OOuurr pprriimmaarryy ttaarrggeettss iinncclluuddee ttwwoo zz>>66 ggaallaaxxiieess aallrreeaaddyy kknnoowwnn ttoo ppoowweerr ssttrroonngg CCIIVV eemmiissssiioonn,, ppootteennttiiaallllyy ppooiinnttiinngg ttoo aa ppooppuullaattiioonn ooff eexxttrreemmeellyy llooww
mmeettaalllliicciittyy aanndd vveerryy mmaassssiivvee ssttaarrss oorr tthhee ccoommmmoonn pprreesseennccee ooff AAGGNN iinn ddwwaarrff zz>>66 ggaallaaxxiieess.. SSuucchh iinntteennssee hhiigghh iioonniizzaattiioonn nneebbuullaarr eemmiissssiioonn iiss uunnpprreecceeddeenntteedd llooccaallllyy bbuutt
aappppeeaarrss ttoo bbee aa ttyyppiiccaall ffeeaattuurree iinn tthhee llooww mmaassss ppooppuullaattiioonn aatt tthheessee eeaarrllyy eeppoocchhss.. TThhee pprrooppoosseedd rreesstt--UUVV ttoo ooppttiiccaall ssppeeccttrraa wwiillll rreevveeaall wwhhaatt tthhee hhiigghh iioonniizzaattiioonn nneebbuullaarr
lliinneess aarree tteelllliinngg uuss aabboouutt tthhee iioonniizziinngg ssoouurrcceess aanndd ggaass ccoonnddiittiioonnss iinn eeaarrllyy llooww mmaassss ggaallaaxxiieess.. WWee wwiillll ssiimmuullttaanneeoouussllyy oobbsseerrvvee aa llaarrggee nnuummbbeerr ooff rreeiioonniizzaattiioonn--eerraa ggaallaaxxiieess iinn
tthhee cclluusstteerr fifieellddss,, iinncclluuddiinngg uupp ttoo 77 ooff tthhee bbrriigghhtteesstt ((HH==2233..88--2255..66)) ddwwaarrff ggaallaaxxiieess kknnoowwnn aatt tthheessee rreeddsshhiiffttss.. TThhee pprrooppoosseedd ssppeeccttrraa wwiillll cchhaarraacctteerriizzee tthhee mmeettaalllliicciittyy,,
oouuttflfloowwss,,  aanndd  iioonniizziinngg  ssoouurrcceess  iinn  aa  rreepprreesseennttaattiivvee  rraannggee  ooff  llooww  mmaassss  zz>>66  ggaallaaxxiieess,,  pprroovviiddiinngg  oouurr  mmoosstt  ddeettaaiilleedd  vviieeww  ooff  tthhee  ggaallaaxxiieess  wwhhiicchh  aarree  ttyyppiiccaall  iinn  tthhee  rreeiioonniizzaattiioonn  eerraa..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

RRaammeesshh  MMaaiinnaallii  NNAASSAA  GGooddddaarrdd  SSppaaccee  FFlliigghhtt  CCeenntteerr,,  SStteepphhaannee  CChhaarrlloott  CCNNRRSS,,  IInnssttiittuutt  dd''AAssttrroopphhyyssiiqquuee  ddee  PPaarriiss,,  RRyyaann  EEnnddsslleeyy  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,  PPeetteerr  SSeenncchhyynnaa  CCaarrnneeggiiee  IInnssttiittuuttiioonn  ooff
WWaasshhiinnggttoonn,,  RReennsskkee  SSmmiitt  LLiivveerrppooooll  JJoohhnn  MMoooorreess  UUnniivveerrssiittyy,,  MMiicchhaaeell  MMaasseeddaa  UUnniivveerrssiitteeiitt  LLeeiiddeenn,,  JJaannee  RRiiggbbyy  NNAASSAA  GGooddddaarrdd  SSppaaccee  FFlliigghhtt  CCeenntteerr,,  JJaaccooppoo  CChheevvaallllaarrdd  CCNNRRSS,,  IInnssttiittuutt
dd''AAssttrroopphhyyssiiqquuee  ddee  PPaarriiss,,  AAddii  ZZiittrriinn  BBeenn  GGuurriioonn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  tthhee  NNeeggeevv,,  SStteepphheenn  MMoollyynneeuuxx  LLiivveerrppooooll  JJoohhnn  MMoooorreess  UUnniivveerrssiittyy

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess

IIDD:: 0022448844
JJWWSSTT  pprroobbeess  ssttaarr  ffoorrmmaattiioonn  eefffificciieennccyy  iinn  ggiiaanntt  mmoolleeccuullaarr  cclloouuddss  aatt  zz==11

MMiirroossllaavvaa DDeessssaauuggeess--
ZZaavvaaddsskkyy

OObbsseerrvvaattooiirree  ddee  GGeenneevvee

DDeeeepp HHSSTT iimmaaggeess ooff ssttrroonnggllyy lleennsseedd cclluummppyy ggaallaaxxiieess aatt rreeddsshhiifftt zz~~11--33 sshhoowwss UUVV--bbrriigghhtt cclluummppss,, oonn aavveerraaggee,, 110000xx mmoorree mmaassssiivvee tthhaann llooccaall ssttaarr cclluusstteerr ccoommpplleexxeess.. TThheeiirr
pphhyyssiiccaall pprrooppeerrttiieess ssuuppppoorrttss aann iinn--ssiittuu cclluummpp ffoorrmmaattiioonn uunnddeerr ffrraaggmmeennttaattiioonn ooff ttuurrbbuulleenntt,, mmaarrggiinnaallllyy ssttaabbllee hhiigghh--rreeddsshhiifftt ggaass ddiisskkss.. AAmmoonngg tthheessee ggaallaaxxiieess,, tthhee CCoossmmiicc
SSnnaakkee,, aa ssttrroonnggllyy lleennsseedd cclluummppyy ggaallaaxxyy aatt zz==11..003366,, rreessoollvveedd ddoowwnn ttoo pphhyyssiiccaall ssccaallee ooff 3300--7700 ppcc iinn HHSSTT iimmaaggeess ((00..1133'''')),, sseettss aa rreeccoorrdd ooff hhoossttiinngg 2211 sstteellllaarr cclluummppss ((HHSSTT
rreesstt--ffrraammee UUVV//ooppttiiccaall)) aanndd 1177 ggiiaanntt mmoolleeccuullaarr cclloouuddss ((GGMMCCss)) iinn AALLMMAA CCOO oobbsseerrvvaattiioonnss aatt mmaattcchheedd HHSSTT rreessoolluuttiioonn.. TThheessee GGMMCCss hhaavvee ggaass mmaasssseess hhiigghh eennoouugghh ttoo aallllooww
ffoorr tthhee ffoorrmmaattiioonn ooff tthhee mmaassssiivvee sstteellllaarr cclluummppss.. TThhee ccoommppaarriissoonn ooff GGMMCCss aanndd sstteellllaarr cclluummpp mmaasssseess ssuuggggeessttss aa GGMMCC ssttaarr ffoorrmmaattiioonn eefffificciieennccyy ((~~3300%%)) mmuucchh hhiigghheerr tthhaann
oobbsseerrvveedd iinn ccoonntteemmppoorraarryy ggaallaaxxiieess ((<<66%%)).. IIff ccoonnfifirrmmeedd,, iitt wwoouulldd ssuuggggeesstt aann eevvoolluuttiioonn iinn tthhee eefffificciieennccyy ooff ffoorrmmiinngg ssttaarrss wwiitthh rreeddsshhiifftt.. WWee pprrooppoossee ttoo uussee aann iinnddeeppeennddeenntt
aapppprrooaacchh ttoo ddeerriivvee tthhee ssttaarr ffoorrmmaattiioonn eefffificciieennccyy ooff CCoossmmiicc SSnnaakkee GGMMCCss bbaasseedd oonn aa ssttaattiissttiiccaall ffrraammeewwoorrkk rreecceennttllyy aapppplliieedd ttoo nneeaarrbbyy ggaallaaxxiieess,, wwhhiicchh ttrraannssllaatteess cclloouudd--ssccaallee
vvaarriiaattiioonnss ooff tthhee flfluuxx rraattiioo bbeettwweeeenn ttrraacceerrss ooff mmoolleeccuullaarr ggaass aanndd ssttaarr ffoorrmmaattiioonn ttoo tthhee mmoolleeccuullaarr cclloouudd eevvoolluuttiioonnaarryy ttiimmeelliinnee,, nneecceessssaarryy ttoo rreelliiaabbllyy ddeetteerrmmiinnee tthhee cclloouudd--
ssccaallee ssttaarr ffoorrmmaattiioonn eefffificciieennccyy.. TThhiiss ffrraammeewwoorrkk rreelliieess oonn aa ttrraacceerr ooff vveerryy rreecceenntt ssttaarr ffoorrmmaattiioonn,, tthheerreeffoorree wwee rreeqquueesstt ffoorr NNIIRRSSppeecc IIFFUU HHaa mmaappppiinngg ooff tthhee CCoossmmiicc SSnnaakkee
ggaallaaxxyy  ttoo  ssppaattiiaallllyy  ((~~00..11''''))  ccrroossss--mmaattcchh  yyoouunngg  HHIIII  rreeggiioonnss,,  ttrraacceedd  bbyy  HHaa,,  aanndd  mmoolleeccuullaarr  cclloouuddss..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

AAnnggeellaa  AAddaammoo  SSttoocckkhhoollmm  UUnniivveerrssiittyy,,  JJoohhaann  RRiicchhaarrdd  CCeennttrree  ddee  RReecchheerrcchhee  AAssttrroopphhyyssiiqquuee  ddee  LLyyoonn,,  MMaatttteeoo  MMeessssaa  OObbsseerrvvaattooiirree  ddee  GGeenneevvee,,  DDiieeddeerriikk  KKrruuiijjsssseenn  ZZeennttrruumm  ffuurr  AAssttrroonnoommiiee  --
UUnniivveerrssiittaatt  HHeeiiddeellbbeerrgg,,  DDaanniieell  SScchhaaeerreerr  OObbsseerrvvaattooiirree  ddee  GGeenneevvee,,  MMeellaanniiee  CChheevvaannccee  UUnniivveerrssiittaatt  HHeeiiddeellbbeerrgg,,  DDaavviidd  NNaaggyy  OObbsseerrvvaattooiirree  ddee  GGeenneevvee,,  LLuucciioo  MMaayyeerr  UUnniivveerrssiittaatt  ZZuurriicchh,,  GGaabbrriieell
BBrraammmmeerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCooppeennhhaaggeenn,,  NNiieellss  BBoohhrr  IInnssttiittuuttee,,  FFrraannccooiissee  CCoommbbeess  OObbsseerrvvaattooiirree  ddee  PPaarriiss,,  EEiiiicchhii  EEggaammii  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
EExxooppllaanneettss  aanndd  EExxooppllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 0022448877
DDeetteeccttiinngg  aa  WWiiddee--SSeeppaarraattiioonn  GGaass  GGiiaanntt  iinn  AASS  220099

SStteeffaannoo FFaacccchhiinnii

EEuurrooppeeaann  SSoouutthheerrnn  OObbsseerrvvaattoorryy  --  CChhiillee

HHiigghh aanngguullaarr rreessoolluuttiioonn oobbsseerrvvaattiioonnss ooff ppllaanneett ffoorrmmiinngg ddiisskkss aarree rreevveeaalliinngg aa wwiiddee vvaarriieettyy ooff ddiisskk ssuubbssttrruuccttuurreess,, pprreeddoommiinnaannttllyy aazziimmuutthhaallllyy ssyymmmmeettrriicc rriinnggss aanndd ggaappss.. SSuucchh
mmoorrpphhoollooggiieess ccaann bbee rreeaaddiillyy eexxppllaaiinneedd aass tthhee sseeccuullaarr oouuttccoommee ooff ppllaanneett--ddiisskk iinntteerraaccttiioonnss,, ssuuggggeessttiinngg aa llaarrggee ppooppuullaattiioonn ooff uunnsseeeenn ppllaanneettss.. TThhiiss sscceennaarriioo iiss aallssoo ssuuppppoorrtteedd
bbyy kkiinneemmaattiicc ssttuuddiieess ooff pprroottooppllaanneettaarryy ddiisskkss,, wwhhiicchh aarree rreevveeaalliinngg ssuubbssttaannttiiaall ddeevviiaattiioonnss ffrroomm KKeepplleerriiaann rroottaattiioonn cchhaarraacctteerriissttiicc ooff eemmbbeeddddeedd ggiiaanntt ppllaanneettss.. TToo tteesstt tthhiiss
sscceennaarriioo,, aa ddiirreecctt ddeetteeccttiioonn ooff aann eemmbbeeddddeedd ppllaanneett iiss nneeeeddeedd.. WWee pprrooppoossee ttoo uussee NNIIRRCCaamm ttoo ddeetteecctt ssuucchh aa ppllaanneett iinn tthhee ddiisskk aarroouunndd AASS 220099.. TThhee cciirrccuummsstteellllaarr mmaatteerriiaall
eexxhhiibbiittss aa cclleeaarr ggaapp iinn tthhee 1122CCOO eemmiissssiioonn aatt aa llaarrggee oorrbbiittaall sseeppaarraattiioonn ffrroomm tthhee cceennttrraall ssttaarr ((221100 aauu;; 11..77"")),, iinnddiiccaattiinngg aann eexxttrreemmeellyy ddeeeepp ggaapp iinn tthhee ddiisskk ggaass ssuurrffaaccee
ddeennssiittyy.. TThhiiss iiss ccoonnssiisstteenntt wwiitthh aa kkiinneemmaattiicc aannaallyyssiiss sshhoowwiinngg aa llaarrggee pprreessssuurree mmiinniimmuumm aatt tthhee cceenntteerr ooff tthhee ggaapp.. TThhee oonnllyy mmeecchhaanniissmm kknnoowwnn ttoo pprroodduuccee ssuucchh aa ffeeaattuurree iinn
tthhee ggaass ssuurrffaaccee ddeennssiittyy iiss aa mmaassssiivvee ppllaanneett ((~~22 MM__JJuupp)) ooppeenniinngg aa ggaapp.. TThhee llaarrggee ggaapp ddeepptthh aanndd wwiiddtthh aanndd lloowweerr iinncclliinnaattiioonn ooff tthhee ddiisskk aarree hhiigghhllyy ffaavvoorraabbllee ccoonnddiittiioonnss
ffoorr ddeetteeccttiinngg aann eemmbbeeddddeedd ppllaanneett aass eexxttiinnccttiioonn ffrroomm ddiisskk mmaatteerriiaall aalloonngg tthhee lliinnee ooff ssiigghhtt wwiillll bbee mmiinniimmiizzeedd.. UUssiinngg 33DD nnuummeerriiccaall ssiimmuullaattiioonnss ooff aa bbeessppookkee AASS 220099 mmooddeell
aass tthhee bbaassiiss ffoorr ssiimmuullaatteedd oobbsseerrvvaattiioonnss,, wwee fifinndd wwee wwiillll rreeaacchh aa 55 ssiiggmmaa sseennssiittiivviittyy ooff ~~00..22 MM__JJuupp aatt tthhee llooccaattiioonn ooff tthhee CCOO ggaapp.. AAss sseeccoonnddaarryy ggooaall,, wwee wwiillll sseeaarrcchh ffoorr
tthhee ppllaanneett ggeenneerraattiinngg tthhee mmmm ccoonnttiinnuuuumm rriinnggss aatt 00..88"",, wwhheerree wwee oobbttaaiinn aa 55 ssiiggmmaa sseennssiittiivviittyy ooff ~~00..55--11 MM__JJuupp,, ffaarr ssuurrppaassssiinngg aannyy lliimmiittss aacchhiieevvaabbllee wwiitthh ggrroouunndd--bbaasseedd
ffaacciilliittiieess..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

LLaauurreenntt  PPuueeyyoo  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  RRiicchhaarrdd  TTeeaagguuee  SSmmiitthhssoonniiaann  IInnssttiittuuttiioonn  AAssttrroopphhyyssiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy,,  JJaaeehhaann  BBaaee  CCaarrnneeggiiee  IInnssttiittuuttiioonn  ooff  WWaasshhiinnggttoonn,,  JJaannee  HHuuaanngg  UUnniivveerrssiittyy
ooff  MMiicchhiiggaann,,  MMyyrriiaamm  BBeenniissttyy  IInnssttiittuutt  ddee  PPllaanneettoollooggiiee  eett  dd''AAssttrroopphhyyssiiqquuee  ddee  GGrreennoobbllee,,  EEddwwiinn  BBeerrggiinn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMiicchhiiggaann

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
EExxooppllaanneettss  aanndd  EExxooppllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 0022448888
RReeaall  TTiimmee  EExxooppllaanneett  MMeetteeoorroollooggyy::  DDiirreecctt  MMeeaassuurreemmeenntt  ooff  CClloouudd  DDyynnaammiiccss  oonn  tthhee  HHiigghh--EEcccceennttrriicciittyy  HHoott  JJuuppiitteerr  HHDD8800660066  bb

JJaammeess SSiikkoorraa

BBiisshhoopp''ss  UUnniivveerrssiittyy

CClloouuddss aarree ffoouunndd oonn aallll SSoollaarr SSyysstteemm ppllaanneettss wwiitthh ssuubbssttaannttiiaall aattmmoosspphheerreess aanndd aarree lliikkeellyy pprreevvaalleenntt aammoonnggsstt mmoosstt eexxooppllaanneettss aass wweellll.. AAlltthhoouugghh iitt iiss cclleeaarr tthhaatt cclloouuddss
hhaavvee aa ssiiggnniiffaanntt iimmppaacctt oonn oobbsseerrvvaattiioonnss ooff eexxooppllaanneettaarryy aattmmoosspphheerreess,, oouurr uunnddeerrssttaannddiinngg ooff tthhee ffuunnddaammeennttaall cclloouudd pphhyyssiiccss tthhaatt ddiiccttaattee tthheeiirr ccoommppoossiittiioonnss,, ppaarrttiiccllee ssiizzeess,,
aanndd ffoorrmmaattiioonn//ddiissssiippaattiioonn ttiimmeessccaalleess iiss rreellaattiivveellyy ppoooorr.. WWee aarree pprrooppoossiinngg ttoo uussee NNIIRRSSppeecc ttoo oobbsseerrvvee tthhee eecclliippssee aanndd ppeerriiaappssee ppaassssaaggee ((~~1188 hhrrss)) ooff HHDD8800660066 bb,, aa hhoott
JJuuppiitteerr cchhaarraacctteerriizzeedd bbyy oonnee ooff tthhee hhiigghheesstt eecccceennttrriicciittiieess ((ee==00..9933)) ooff aannyy kknnoowwnn eexxooppllaanneett,, iinn oorrddeerr ttoo ssttuuddyy cclloouudd ddyynnaammiiccss.. TThhee ppllaanneett''ss aattmmoosspphheerree uunnddeerrggooeess
ddrraammaattiicc tteemmppeerraattuurree cchhaannggeess aass iitt aapppprrooaacchheess ppeerriiaappssiiss ((ffrroomm <<550000 KK ttoo ~~11440000 KK)) aanndd,, aass aa rreessuulltt,, tthhee ddiissttrriibbuuttiioonn ooff cclloouuddss iiss eexxppeecctteedd ttoo vvaarryy rraappiiddllyy dduuee ttoo
eevvaappoorraattiioonn//ssuubblliimmaattiioonn.. TThhee oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll ppllaaccee iimmppoorrttaanntt ccoonnssttrraaiinnttss oonn cclloouudd ccoommppoossiittiioonn aanndd ccoonnddeennssaattiioonn pprreeddiiccttiioonnss aass wweellll aass ffoorrmmaattiioonn//ddiissssiippaattiioonn ttiimmeessccaalleess..
TThhee hhiigghh bbrriigghhttnneessss aanndd eexxttrreemmee eecccceennttrriicciittyy ooff HHDD8800660066 bb mmaakkeess iitt aann iiddeeaall llaabboorraattoorryy ffoorr ssttuuddyyiinngg cclloouudd ddyynnaammiiccss aanndd cclloouudd pprrooppeerrttiieess aass aa ffuunnccttiioonn ooff iinncciiddeenntt
rraaddiiaattiioonn;; tthhee pprrooppoosseedd oobbsseerrvvaattiioonnss hhaavvee tthhee ppootteennttiiaall ttoo pprroovviiddee ffuuttuurree aattmmoosspphheerriicc cchhaarraacctteerriizzaattiioonn ssttuuddiieess wwiitthh aa ppoowweerrffuull mmeeaannss bbyy wwhhiicchh ""cclloouudd--ffrreeee"" ttaarrggeettss ccaann
bbee  aaccccuurraatteellyy  iiddeennttiififieedd..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

JJaassoonn  RRoowwee  BBiisshhoopp''ss  UUnniivveerrssiittyy,,  KKnniiccoollee  CCoolloonn  NNAASSAA  GGooddddaarrdd  SSppaaccee  FFlliigghhtt  CCeenntteerr,,  NNiiccoollaass  CCoowwaann  MMccGGiillll  UUnniivveerrssiittyy,,  KKeeiivvaann  SSttaassssuunn  VVaannddeerrbbiilltt  UUnniivveerrssiittyy,,  EElliissaa  QQuuiinnttaannaa  NNAASSAA  GGooddddaarrdd
SSppaaccee  FFlliigghhtt  CCeenntteerr,,  TThhoommaass  BBaarrccllaayy  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaarryyllaanndd  BBaallttiimmoorree  CCoouunnttyy,,  LLiissaa  DDaanngg  MMccGGiillll  UUnniivveerrssiittyy,,  SStteepphheenn  KKaannee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  RRiivveerrssiiddee

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPooppuullaattiioonnss  aanndd  tthhee  IInntteerrsstteellllaarr  MMeeddiiuumm

IIDD:: 0022449911
LLooww--mmaassss  SSttaarr  FFoorrmmaattiioonn  iinn  tthhee  IInnnneerr  PPaarrsseecc  ooff  oouurr  GGaallaaxxyy

NNaaddeeeenn SSaabbhhaa

UUnniivveerrssiittaatt  IInnnnssbbrruucckk,,  IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroonnoommiiee

DDeessppiittee tthhee nneeeedd ffoorr vveerryy hhiigghh ggaass ddeennssiittiieess ttoo oovveerrccoommee tthhee ttiiddaall fifieelldd ooff tthhee ssuuppeerrmmaassssiivvee bbllaacckk hhoollee ((SSggrr AA**)) aanndd iinndduuccee ggrraavviittaattiioonnaall ccoollllaappssee,, tthheerree iiss iinnccrreeaassiinngg
eevviiddeennccee ffoorr ssttaarr ffoorrmmaattiioonn ttaakkiinngg ppllaaccee aatt tthhee hheeaarrtt ooff tthhee MMiillkkyy WWaayy.. WWiitthh tthhee ssuuppeerrbb ccaappaabbiilliittiieess ooff tthhee JJWWSSTT MMIIRRII MMRRSS iinntteeggrraall fifieelldd ssppeeccttrrooggrraapphh,, wwee wwiillll fifinnaallllyy bbee
aabbllee ttoo tteesstt tthhee hhyyppootthheessiiss ooff llooww--mmaassss ssttaarr ffoorrmmaattiioonn aatt tthhee GGaallaaccttiicc CCeennttrree ((GGCC)).. WWee pprrooppoossee ttoo oobbsseerrvvee aa ggrroouupp ooff ffaaiinntt mmiidd--iinnffrraarreedd ssoouurrcceess iinn tthhee nnuucclleeaarr ssttaarr
cclluusstteerr ttoo uunnccoovveerr tthheeiirr ttrruuee nnaattuurree.. TThheeiirr eexxttrreemmee iinnffrraarreedd eexxcceessss aanndd ssppeeccttrraall iinnddiicceess ((bbaasseedd oonn lloonngg iinntteeggrraattiioonn VVLLTT LL-- aanndd NN--bbaanndd ddaattaa)) aanndd tthheeiirr aassssoocciiaattiioonn wwiitthh
pphhoottooeevvaappoorraattiivvee pprroottooppllaanneettaarryy ddiisskk--lliikkee ccoouunntteerrppaarrttss iinn tthhee rraaddiioo,, mmaakkee tthheemm pprriimmee ccaannddiiddaatteess ffoorr eemmbbeeddddeedd llooww--mmaassss yyoouunngg ssttaarrss,, llooccaatteedd jjuusstt aabboouutt 00..55 ppcc iinn
pprroojjeeccttiioonn aawwaayy ffrroomm SSggrr AA**.. OOnnllyy MMIIRRII MMRRSS wwiillll bbee aabbllee ttoo ssttuuddyy aanndd eevveenn cchhaarraacctteerriissee tthheessee ssoouurrcceess iinn ssuucchh uunnpprreecceeddeenntteedd ddeettaaiill tthhaatt wwaass oonnllyy ppoossssiibbllee ssoo ffaarr ffoorr
nneeaarrbbyy ssttaarr ffoorrmmiinngg rreeggiioonnss.. CCoonnfifirrmmiinngg tthhee pprreesseennccee ooff llooww--mmaassss yyoouunngg ssttaarrss aatt tthhee GGCC hhaass iimmpplliiccaattiioonnss oonn ddiisskk ddiissppeerrssiioonn ttiimmee--ssccaalleess iinn ddeennssee cclluusstteerrss,, wwhhiicchh ooppeennss uupp
tthhee  ppootteennttiiaall  ffoorr  ppllaanneett  ffoorrmmaattiioonn  iinn  tthhee  ttiiddaallllyy  ssttrreesssseedd  eennvviirroonnmmeenntt  ooff  ggaallaaccttiicc  nnuucclleeii..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

RRaaiinneerr  SScchhooeeddeell  IInnssttiittuuttoo  ddee  AAssttrroofifissiiccaa  ddee  AAnnddaalluucciiaa  ((IIAAAA)),,  FFaarrhhaadd  YYuusseeff--ZZaaddeehh  NNoorrtthhwweesstteerrnn  UUnniivveerrssiittyy,,  KKoorraalljjkkaa  MMuuzziicc  UUnniivveerrssiiddaaddee  ddee  LLiissbbooaa,,  DDeepptt..  ooff  FFiissiiccaa,,  MMaarrkk  MMoorrrriiss  UUnniivveerrssiittyy  ooff
CCaalliiffoorrnniiaa  --  LLooss  AAnnggeelleess,,  BBaannaaffsshheehh  SShhaahhzzaammaanniiaann  IInnssttiittuuttoo  ddee  AAssttrroofifissiiccaa  ddee  AAnnddaalluucciiaa  ((IIAAAA)),,  AAnnddrreeaass  EEcckkaarrtt  UUnniivveerrssiittaatt  zzuu  KKoollnn,,  MMaaccaarreennaa  GGaarrcciiaa  MMaarriinn  EEuurrooppeeaann  SSppaaccee  AAggeennccyy,,  SStteeffffeenn
RRoosstt  UUnniivveerrssiittaatt  zzuu  KKoollnn

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
EExxooppllaanneettss  aanndd  EExxooppllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 0022449988
TThhee  AAttmmoosspphheerree  ooff  aa  1177MMyyrr  OOlldd  HHoott  JJuuppiitteerr

AAaarroonn RRiizzzzuuttoo

UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  aatt  AAuussttiinn

TTrraannssmmiissssiioonn ssppeeccttrroossccooppyy mmeeaassuurreemmeennttss ooff eexxooppllaanneettss hhaavvee rreewwrriitttteenn oouurr uunnddeerrssttaannddiinngg ooff tthhee aattmmoosspphheerreess ooff ggiiaanntt ppllaanneettss.. HHoowweevveerr,, eexxiissttiinngg oobbsseerrvvaattiioonnss pprroovviiddee
lliittttllee ddiirreecctt iinnffoorrmmaattiioonn aabboouutt hhooww tthheessee aattmmoosspphheerreess ffoorrmm oorr eevvoollvvee,, aass tthhee oovveerrwwhheellmmiinngg mmaajjoorriittyy ooff wweellll--cchhaarraacctteerriizzeedd ssyysstteemmss aarree oolldd oorr hhaavvee uunnkknnoowwnn aaggeess.. WWee
pprrooppoossee ffoorr JJWWSSTT//NNIIRRSSppeecc BBOOTTSS ttrraannssmmiissssiioonn ssppeeccttrraa ooff tthhee rreecceennttllyy--ddiissccoovveerreedd yyoouunngg hhoott JJuuppiitteerr,, HHIIPP 6677552222 bb ((1177 MMyyrr)).. TThhee pprrooppoosseedd ttrraannssmmiissssiioonn ssppeeccttrraa ooff tthhiiss
yyoouunngg ppllaanneett ccaann bbee ccoommppaarreedd ttoo tthhee pplleetthhoorraa ooff eexxiissttiinngg HHSSTT,, aanndd ppllaannnneedd JJWWSSTT ddaattaa aavvaaiillaabbllee oonn iittss oollddeerr aannaalloogguueess,, pprroovviiddiinngg mmoorree ddiirreecctt ccoonnssttrraaiinnttss oonn tthhee oorriiggiinnss
ooff ffeeaattuurreess sseeeenn iinn mmaattuurree hhoott JJuuppiitteerrss.. SSiinnccee tthhee ppllaanneett rreettaaiinnss iittss nnaattaall aattmmoosspphheerree,, wwee ccaann ddeetteecctt cchheemmiiccaall ppaatttteerrnnss tthhaatt rreevveeaall wwhheerree tthhee ppllaanneett ffoorrmmeedd iinn tthhee ddiisskk..
TThhuuss,,  HHIIPP  6677552222  bb  ooffffeerrss  aann  eexxcceeppttiioonnaall  wwiinnddooww  iinnttoo  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  aanndd  eeaarrllyy  eevvoolluuttiioonn  ooff  ppllaanneettaarryy  ssyysstteemmss..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

EElliissaabbeetthh  NNeewwttoonn  DDaarrttmmoouutthh  CCoolllleeggee,,  AAnnddrreeww  VVaannddeerrbbuurrgg  UUnniivveerrssiittyy  ooff  WWiissccoonnssiinn  --  MMaaddiissoonn,,  AAnnddrreeww  MMaannnn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  NNoorrtthh  CCaarroolliinnaa  aatt  CChhaappeell  HHiillll,,  AAddaamm  KKrraauuss  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  aatt
AAuussttiinn,,  PPeetteerr  GGaaoo  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  CCrruuzz,,  PPaa  CChhiiaa  TThhaaoo  UUnniivveerrssiittyy  ooff  NNoorrtthh  CCaarroolliinnaa  aatt  CChhaappeell  HHiillll

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss

223399 33//1199//22002211



JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
EExxooppllaanneettss  aanndd  EExxooppllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 0022550077
TThheerrmmaall  EEmmiissssiioonn  ffrroomm  tthhee  FFiirrsstt  PPllaanneett  TTrraannssiittiinngg  aa  WWhhiittee  DDwwaarrff

AAnnddrreeww VVaannddeerrbbuurrgg

UUnniivveerrssiittyy  ooff  WWiissccoonnssiinn  --  MMaaddiissoonn

WWee rreeqquueesstt 11..55 hhoouurrss ooff JJWWSSTT oobbsseerrvvaattiioonnss ttoo cchhaarraacctteerriizzee aa nneewwllyy ddiissccoovveerreedd ppllaanneett aarroouunndd tthhee wwhhiittee ddwwaarrff ssttaarr WWDD 11885566++553344.. TThhee ppllaanneett,, ccaalllleedd WWDD 11885566 bb,, iiss
aabboouutt tthhee ssiizzee ooff JJuuppiitteerr aanndd hhaass aa mmaassss lleessss tthhaann 1144 ttiimmeess tthhaatt ooff JJuuppiitteerr aatt 9955%% ccoonnfifiddeennccee.. TThhee ppllaanneett oorrbbiittss oonnllyy 00..0022 AAUU ffrroomm tthhee wwhhiittee ddwwaarrff,, cclloossee eennoouugghh tthhaatt
iitt mmuusstt hhaavvee oorriiggiinnaallllyy oorrbbiitteedd bbeeyyoonndd 11 AAUU aanndd mmiiggrraatteedd iinnwwaarrddss ttoo aavvooiidd bbeeiinngg eenngguullffeedd wwhheenn tthhee pprrooggeenniittoorr ssttaarr eevvoollvveedd iinnttoo aa rreedd ggiiaanntt.. HHooww tthhee ppllaanneett mmaayy hhaavvee
mmiiggrraatteedd iiss aann aaccttiivvee aarreeaa ooff ddeebbaattee.. WWee pprrooppoossee ttoo uussee JJWWSSTT//NNIIRRSSPPEECC ttoo ddeetteecctt ffeeaattuurreess iinn WWDD 11885566 bb''ss tthheerrmmaall eemmiissssiioonn ssppeeccttrruumm.. AA ddeetteeccttiioonn wwiillll mmeeaassuurree tthhee
ppllaanneett''ss mmaassss aanndd pprroobbee tthhee aattmmoosspphheerriicc ccoommppoossiittiioonn,, wwhhiillee aa nnoonn--ddeetteeccttiioonn pprroovviiddeess ttiigghhtt eennoouugghh ccoonnssttrraaiinnttss oonn tthhee ppllaanneett''ss mmaassss ttoo rruullee oouutt cceerrttaaiinn ffoorrmmaattiioonn
sscceennaarriiooss..  EEiitthheerr  wwaayy,,  JJWWSSTT  oobbsseerrvvaattiioonnss  wwiillll  hheellpp  uuss  uunnddeerrssttaanndd  tthhiiss  uunniiqquuee  ppllaanneett  aanndd  tthhee  pprroocceesssseess  tthhaatt  sshhaappee  ppllaanneettaarryy  ssyysstteemmss  aafftteerr  tthhee  mmaaiinn  sseeqquueennccee..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

CCaarroolliinnee  MMoorrlleeyy  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  aatt  AAuussttiinn,,  LLaauurraa  KKrreeiiddbbeerrgg  MMaaxx  PPllaanncckk  IInnssttiittuuttee  ffoorr  AAssttrroonnoommyy,,  PPeetteerr  GGaaoo  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  CCrruuzz,,  TTaannssuu  DDaayyllaann  MMaassssaacchhuusseettttss  IInnssttiittuuttee  ooff
TTeecchhnnoollooggyy,,  SSiiyyii  XXuu  GGeemmiinnii  OObbsseerrvvaattoorryy,,  NNoorrtthheerrnn  OOppeerraattiioonnss,,  RRyyaann  MMaaccDDoonnaalldd  CCoorrnneellll  UUnniivveerrssiittyy,,  JJuulliieettttee  BBeecckkeerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMiicchhiiggaann

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss

224400 33//1199//22002211



JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
EExxooppllaanneettss  aanndd  EExxooppllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 0022550088
TThhee  FFiirrsstt  aanndd  OOnnllyy  MMuullttii--wwaavveelleennggtthh  MMaapp  ooff  aann  UUllttrraa--sshhoorrtt--ppeerriioodd  ssuubb--EEaarrtthh

MMiicchhaaeell ZZhhaanngg

CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy

WWee pprrooppoossee ttoo oobbttaaiinn aa ssppeeccttrroossccooppiicc ((55----1122 uumm)) pphhaassee ccuurrvvee ooff GGJJ 336677bb ((TTOOII 773311..0011)),, aann iirroonn--rriicchh 00..7722 RR__eeaarrtthh,, 00..5533 MM__eeaarrtthh ssuubb--EEaarrtthh.. GGJJ 336677bb iiss lliikkeellyy ttoo
ffoorreevveerr rreemmaaiinn tthhee mmoosstt oobbsseerrvvaattiioonnaallllyy ffaavvoorraabbllee ssuubb--EEaarrtthh oouuttssiiddee tthhee ssoollaarr ssyysstteemm,, aanndd tthhee oonnllyy oonnee aacccceessssiibbllee ttoo ssttuuddyy bbyy JJWWSSTT.. TThhee pphhaassee ccuurrvvee wwiillll ccoonnssttrraaiinn tthhee
ppllaanneett''ss ddaayyssiiddee aanndd nniigghhttssiiddee tteemmppeerraattuurreess,, pphhaassee ooffffsseett,, BBoonndd aallbbeeddoo,, aanndd hheeaatt rreecciirrccuullaattiioonn eefffificciieennccyy.. AA ssiiggnniifificcaanntt aattmmoosspphheerree wwoouulldd mmaanniiffeesstt aass aa ddiimmiinniisshheedd ddaayy--
nniigghhtt tteemmppeerraattuurree ccoonnttrraasstt,, nnoonn--zzeerroo pphhaassee ooffffsseett,, aanndd iiff tthheerree aarree cclloouuddss,, hhiigghh aallbbeeddoo.. IIff tthheerree iiss ssiiggnniifificcaanntt eecccceennttrriicciittyy,, tthhee rreessuullttiinngg ttiiddaall hheeaattiinngg wwoouulldd bbee vviissiibbllee aass
aannoommaalloouussllyy hhiigghh tthheerrmmaall eemmiissssiioonn.. IIff tthheerree iiss nnoo aattmmoosspphheerree,, oobbsseerrvvaattiioonnss mmaayy bbee ccaappaabbllee ooff ddiissttiinngguuiisshhiinngg bbeettwweeeenn ddiiffffeerreenntt ssuurrffaaccee ccoommppoossiittiioonnss.. AA mmeettaall--rriicchh
pprriimmaarryy ccrruusstt,, ffoorr eexxaammppllee,, wwoouulldd bbee ffeeaattuurreelleessss aanndd hhaavvee hhiigghheerr bbrriigghhttnneessss tteemmppeerraattuurree,, wwhhiillee aann EEaarrtthh--lliikkee ggrraanniittooiidd tteerrttiiaarryy ccrruusstt ((ccrreeaatteedd bbyy ppllaattee tteeccttoonniiccss)) wwiillll hhaavvee
lloowweerr bbrriigghhttnneessss tteemmppeerraattuurree,, wwiitthh aann aabbssoorrppttiioonn ffeeaattuurree aatt 88----1100 uumm.. OOuurr oobbsseerrvvaattiioonnss wwoouulldd sshheedd lliigghhtt oonn tthhee pprrooppeerrttiieess aanndd oorriiggiinnss ooff iirroonn--rriicchh uullttrraa--sshhoorrtt--ppeerriioodd
ppllaanneettss,,  aanndd  sseerrvvee  aass  aa  ppaatthhfifinnddeerr  ttoo  ffuuttuurree  ssttuuddiieess  ooff  tthhee  ppllaanneett..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

HHeeaatthheerr  KKnnuuttssoonn  CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  FFeeii  DDaaii  CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  RReennyyuu  HHuu  JJeett  PPrrooppuullssiioonn  LLaabboorraattoorryy,,  KKrriissttiinnee  LLaamm  TThhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  WWaarrwwiicckk
CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: AARR
EExxooppllaanneettss  aanndd  EExxooppllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 0022550099
KKeerrnneell--PPhhaassee  DDeetteeccttiioonn  LLiimmiittss  ffoorr  PPllaanneett  DDiissccoovveerryy  wwiitthh  JJWWSSTT

SSaammuueell FFaaccttoorr

UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  aatt  AAuussttiinn

FFiilllliinngg tthhee ddeeaarrtthh ooff ddeetteeccttiioonnss bbeettwweeeenn ddiirreeccttllyy--iimmaaggeedd aanndd RRVV ppllaanneettss wwiillll tteesstttthheeoorriieess ooff ppllaanneett ffoorrmmaattiioonn aaccrroossss tthhee ffuullll rraannggee ooff sseemmii--mmaajjoorr aaxxeess,, ccoonnnneeccttiinngg
ffoorrmmaattiioonn ooff cclloossee ttoo wwiiddee sseeppaarraattiioonn ggaass ggiiaannttss aanndd ssuubbsstteellllaarr ccoommppaanniioonnss.. DDiirreecctt ddeetteeccttiioonn ooff cclloossee--iinn ccoommppaanniioonnss iiss nnoottoorriioouussllyy ddiifffificcuulltt:: ccoorroonnaaggrraapphhss aanndd PPSSFF
ssuubbttrraaccttiioonntteecchhnniiqquueess aarree lliimmiitteedd iinn sseeppaarraattiioonn aanndd ccoonnttrraasstt.. NNoonn--rreedduunnddaanntt aappeerrttuurree mmaasskkiinnggiinntteerrffeerroommeettrryy ccaann rreevveeaall ccoommppaanniioonnss wweellll iinnssiiddee tthhee PPSSFF ooff aa ddiiffffrraaccttiioonn
lliimmiitteedd iimmaaggee,, bbuutt tthhee tteecchhnniiqquuee iiss sseevveerreellyy flfluuxx--lliimmiitteedd ssiinnccee tthhee mmaasskk ddiissccaarrddss 9955%% ooff tthheeggaatthheerreedd lliigghhtt.. KKeerrnneell--pphhaassee iinntteerrffeerroommeettrryy aapppplliieess ssiimmiillaarr iinntteerrffeerroommeettrriicc
tteecchhnniiqquueessttoo aann uunnoobbssccuurreedd ddiiffffrraaccttiioonn lliimmiitteedd iimmaaggee,, ssiimmuullaattiinngg tthhee ffuullll tteelleessccooppee aappeerrttuurree aassaann iinntteerrffeerroommeetteerr ccoommppoosseedd ooff aa ggrriidd ooff ssuubbaappeerrttuurreess.. WWee hhaavvee ddeevveellooppeedd
aa nneeww ffaaiinntt ccoommppaanniioonn ddeetteeccttiioonn ppiippeelliinnee uussiinngg BBaayyeessiiaann mmooddeell ccoommppaarriissoonn ooff kkeerrnneell--pphhaasseess.. WWee hhaavvee ddeemmoonnssttrraatteedd tthhiiss ppiippeelliinnee oonn HHSSTT//NNIICCMMOOSS iimmaaggeess ooff nneeaarrbbyy
bbrroowwnn ddwwaarrffss,, rreefifinniinngg aassttrroommeettrryy ooff pprreevviioouussllyy kknnoowwnn ccoommppaanniioonnss aanndd fifinnddiinngg nneeww ccoommppaanniioonnss.. WWee hhaavvee aallssoo cchhaarraacctteerriizzeedd tthhee ddeetteeccttiioonn lliimmiittss,, ddeemmoonnssttrraattiinngg
ssiiggnniifificcaanntt sseennssiittiivviittyy ddoowwnn ttoo flfluuxx rraattiiooss ooff ~~1100^̂22 aatt hhaallff LL//DD,, rreeaacchhiinngg tthhee ppllaanneettaarryy--mmaassss rreeggiimmee ffoorr yyoouunngg ttaarrggeettss.. WWee nnooww pprrooppoossee ttoo aappppllyy mmooddiiffyy oouurr ppiippeelliinnee ffoorr
uussee wwiitthh JJWWSSTT aanndd aappppllyy iitt ttoo PPSSFF ccaalliibbrraattiioonn ttaarrggeettss oobbsseerrvveedd tthhrroouugghh eennggiinneeeerriinngg,, GGTTOO,, aanndd DDDD--EERRSS pprrooggrraammss.. WWee wwiillll mmeeaassuurree tthhee ddeetteeccttiioonn lliimmiittss ooff tthhee kkeerrnneell--
pphhaassee aannaallyyssiiss tteecchhnniiqquuee aanndd ddeetteerrmmiinnee bbeesstt pprraaccttiiccee oobbsseerrvviinngg ssttrraatteeggiieess iinn ffuuttuurree ccyycclleess.. OOuurr ppiippeelliinnee wwiillll bbee mmaaddee ppuubblliiccllyy aavvaaiillaabbllee ffoorr ssttrraaiigghhttffoorrwwaarrdd kkeerrnneell--pphhaassee
aannaallyyssiiss  ooff  iimmaaggiinngg  aanndd  AAMMII  ddaattaa..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

AAddaamm  KKrraauuss  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  aatt  AAuussttiinn
CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess

IIDD:: 0022551111
HHooww  DDoo  tthhee  SSmmaallll  SSuurrvviivvee::  PPAAHH’’ss  iinn  LLooww  MMeettaalllliicciittyy  SSttaarrbbuurrsstt  IIII  ZZww  4400

TThhoommaass LLaaii

UUnniivveerrssiittyy  ooff  TToolleeddoo

WWee pprrooppoossee ttoo eexxpplloorree tthhee pprrooppeerrttiieess ooff ssmmaallll dduusstt ggrraaiinnss iinn aa pprroottoottyyppiiccaall bblluuee ccoommppaacctt ddwwaarrff IIII ZZww 4400 uussiinngg aa ssiinnggllee ppooiinnttiinngg ooff tthhee NNIIRRSSppeecc aanndd MMIIRRII IIFFUUss.. IIII ZZww 4400
hhaass bbeeeenn ffoouunndd ttoo eexxhhiibbiitt ssttrroonngg 33..33 mmiiccrroonn eemmiissssiioonn ppoowweerreedd bbyy tthhee ssmmaalllleesstt ppoollyyccyycclliicc aarroommaattiicc hhyyddrrooccaarrbboonnss.. TThhiiss cchhaalllleennggeess tthhee pprreevvaaiilliinngg tthheeoorryy tthhaatt ssmmaallll aanndd
ffrraaggiillee ggrraaiinnss aarree ttoo bbee ssuupppprreesssseedd iinn llooww--mmeettaalllliicciittyy ggaallaaxxiieess dduuee ttoo tthhee ppeenneettrraattiinngg UUVV rraaddiiaattiioonn.. WWee wwiillll ddiirreeccttllyy iinnvveessttiiggaattee hhooww PPAAHH ssiizzee ddiissttrriibbuuttiioonn aanndd iioonniizzaattiioonn
ssttaattee ccoonnnneecctt wwiitthh tthhee hhaarrddnneessss ooff tthhee rraaddiiaattiioonn fifieelldd iinn aa ccoommppaacctt ssttaarrbbuurrssttiinngg rreeggiioonn iinn IIII ZZww 4400,, wwiitthh aa ssppaattiiaall rreessoolluuttiioonn ooff 55 ppcc ooffffeerreedd bbyy tthhee IIFFUU.. TToo ssttuuddyy tthhee lliiffee
ccyyccllee ooff dduusstt iinn mmeettaall--ppoooorr ggaallaaxxiieess,, wwee wwiillll mmeeaassuurree tthhee rreellaattiivvee aabbuunnddaannccee ooff tthhee dduusstt iinn aarroommaattiicc aanndd aalliipphhaattiicc ffoorrmmss ttoo uunnddeerrssttaanndd tthhee ffoorrmmaattiioonn aanndd ddeessttrruuccttiioonn
pprroocceessss ooff dduusstt nneeaarr tthhee ssttaarr--ffoorrmmaattiioonn ssiittee.. FFuurrtthheerr,, tthhee ggaass--ttoo--dduusstt rraattiioo vvaarriieess ssuubbssttaannttiiaallllyy iinn llooww--mmeettaalllliicciittyy eennvviirroonnmmeennttss.. WWiitthh tthhee mmiidd--iinnffrraarreedd HH22 rroottaattiioonnaall lliinneess,,
tthhee ttoottaall mmoolleeccuullaarr ggaass mmaassss ccaann bbee eessttiimmaatteedd iinnddeeppeennddeennttllyy,, wwiitthhoouutt uussiinngg CCOO lliinnee eemmiissssiioonn.. CCoommppaarriinngg oouurr rreessuullttss wwiitthh tthhee aavvaaiillaabbllee AALLMMAA CCOO oobbsseerrvvaattiioonnss ccaann
pprroovviiddee  iinnssiigghhttss  iinnttoo  tthhee  vvaarriiaattiioonn  ooff  tthhee  HH22--ttoo--CCOO  ccoonnvveerrssiioonn  ffaaccttoorr  iinn  IIII  ZZww  4400..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

JJDD  SSmmiitthh  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TToolleeddoo,,  AAddoollff  WWiitttt  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TToolleeddoo,,  AAddiittyyaa  TTooggii  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMoonnttaannaa  --  MMiissssoouullaa,,  BBrraannddoonn  HHeennsslleeyy  PPrriinncceettoonn  UUnniivveerrssiittyy,,  SShhuunnssuukkee  BBaabbaa  NNaattiioonnaall  AAssttrroonnoommiiccaall
OObbsseerrvvaattoorryy  ooff  JJaappaann  ((NNAAOOJJ)),,  MMaassaattoosshhii  IImmaanniisshhii  NNaattiioonnaall  AAssttrroonnoommiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy  ooff  JJaappaann  ((NNAAOOJJ)),,  HHeennrriikk  SSppoooonn  CCoorrnneellll  UUnniivveerrssiittyy,,  EElliizzaabbeetthh  TTaarraannttiinnoo  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaarryyllaanndd,,  AAllbbeerrttoo
BBoollaattttoo  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaarryyllaanndd,,  TTaakkaaoo  NNaakkaaggaawwaa  IISSAASS,,  JJaappaann  AAeerroossppaaccee  EExxpplloorraattiioonn  AAggeennccyy

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
EExxooppllaanneettss  aanndd  EExxooppllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 0022551122
SSeeeeiinngg  tthhee  FFoorreesstt  aanndd  tthhee  TTrreeeess::  UUnnvveeiilliinngg  SSmmaallll  PPllaanneett  AAttmmoosspphheerreess  wwiitthh  aa  PPooppuullaattiioonn--LLeevveell  FFrraammeewwoorrkk

NNaattaasshhaa BBaattaallhhaa

NNAASSAA  AAmmeess  RReesseeaarrcchh  CCeenntteerr

TThhee llaasstt ddeeccaaddeess ooff eexxooppllaanneett eexxpplloorraattiioonn hhaavvee rreevveeaalleedd tthhaatt tthhee ddiivveerrssiittyy ooff ppllaanneettss wwiitthhiinn tthhee GGaallaaxxyy ffaarr eexxcceeeeddss tthhaatt wwiitthhiinn oouurr ssoollaarr ssyysstteemm.. SSppeecciifificcaallllyy,, KKeepplleerr
rreevveeaalleedd aa nneeww ppooppuullaattiioonn ooff 11--33 RReeaarrtthh sshhoorrtt ppeerriioodd ppllaanneettss tthhaatt sseeeemm ttoo bbrriiddggee tthhee ggaapp bbeettwweeeenn ggiiaannttss aanndd tteerrrreessttrriiaallss iinn oouurr oowwnn bbiimmooddaall ppllaanneettaarryy ssyysstteemm.. TThheeiirr
bbuullkk pprrooppeerrttiieess iimmppllyy ddiimmiinniisshhiinnggllyy tthhiinn hhyyddrrooggeenn eennvveellooppeess,, pprroodduucciinngg aann iinntteerrmmeeddiiaattee pphhyyssiiccaall ssttaattee bbeettwweeeenn ppllaanneettss wwiitthh pprreeddoommiinnaannttllyy pprriimmoorrddiiaall aattmmoosspphheerreess aanndd
tthhoossee wwiitthh sseeccoonnddaarryy aattmmoosspphheerreess.. HHoowweevveerr,, wwee llaacckk oobbsseerrvvaattiioonnss ttoo ddeetteerrmmiinnee wwhheetthheerr tthhiiss iiss ttrruullyy tthhee ccaassee,, hhooww ssuucchh aattmmoosspphheerreess aarree pprroodduucceedd,, aanndd hhooww ssiimmiillaarr oorr
ddiiffffeerreenntt tthheeyy aarree ttoo ssoollaarr ssyysstteemm ppllaanneettss.. AAttmmoosspphheerriicc ccoommppoossiittiioonn pprroovviiddeess tthhee nneecceessssaarryy aaddddiittiioonnaall ddiimmeennssiioonn ttoo uunnvveeiill tthhee nnaattuurree ooff tthhiiss nneeww ccllaassss ooff ppllaanneett,, wwhhiicchh
wwee mmaaiinnttaaiinn wwiillll bbee JJWWSSTT’’ss ggrreeaatteesstt eexxooppllaanneett lleeggaaccyy.. WWee hhaavvee ccaarreeffuullllyy ccoonnssttrruucctteedd tthhee fifirrsstt eexxooppllaanneett aattmmoosspphheerreess ssuurrvveeyy ddeessiiggnneedd ttoo bbuuiilldd aa ccrriittiiccaall lliinnkk bbeettwweeeenn
aattmmoosspphheerriicc cchhaarraacctteerriizzaattiioonn aanndd ppllaanneettaarryy ddeemmooggrraapphhiiccss.. WWee wwiillll oobbsseerrvvee 1111 ttrraannssiittiinngg eexxooppllaanneettss,, iinncclluuddiinngg ffoouurr ppaaiirrss ooff ppllaanneettss iinn tthhee ssaammee ssyysstteemm.. BByy uuttiilliizziinngg
JJWWSSTT’’ss uunniiqquuee ccaappaabbiilliittiieess,, wwee wwiillll mmeeaassuurree tthhee rreellaattiivvee aabbuunnddaanncceess ooff mmaajjoorr mmoolleeccuullaarr ssppeecciieess eexxppeecctteedd ttoo pprroovviiddee kkeeyy iinnssiigghhttss iinnttoo tthhee ffoorrmmaattiioonn aanndd eevvoolluuttiioonn
ppaatthhwwaayyss ooff eexxooppllaanneettss.. TThhrroouugghh oouurr hhoolliissttiicc aapppprrooaacchh wwee wwiillll aannaallyyzzee ppllaanneettss iinnddiivviidduuaallllyy,, wwiitthhiinn tthheeiirr oowwnn ssyysstteemm aarrcchhiitteeccttuurreess,, aanndd uullttiimmaatteellyy aass aa ppooppuullaattiioonn.. TThhiiss wwiillll
ccuullmmiinnaattee iinn aa pprrooggrraamm tthhaatt wwiillll pprroovviiddee tthhee ccoommmmuunniittyy wwiitthh aa nneecceessssaarryy kkiicckkssttaarrtt ttoo ffuuttuurree iinnffoorrmmaattiioonn--rriicchh oobbsseerrvvaattiioonnss ooff ssmmaallll ppllaanneettss,, aanndd wwiillll uullttiimmaatteellyy ssccuullpptt
JJWWSSTT’’ss  llaassttiinngg  lleeggaaccyy..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

AAnnggiiee  WWoollffggaanngg  TThhee  PPeennnnssyyllvvaanniiaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy,,  JJoohhaannnnaa  TTeesskkee  CCaarrnneeggiiee  IInnssttiittuuttiioonn  ooff  WWaasshhiinnggttoonn,,  HHaannnnaahh  WWaakkeeffoorrdd  UUnniivveerrssiittyy  ooff  BBrriissttooll,,  PPeetteerr  GGaaoo  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa
CCrruuzz,,  LLiillii  AAllddeerrssoonn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  BBrriissttooll,,  MMuunnaazzzzaa  AAllaamm  HHaarrvvaarrdd  UUnniivveerrssiittyy,,  MMeerrcceeddeess  LLooppeezz--MMoorraalleess  SSmmiitthhssoonniiaann  IInnssttiittuuttiioonn  AAssttrroopphhyyssiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy,,  NNaattaalliiee  BBaattaallhhaa  UUnniivveerrssiittyy  ooff
CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  CCrruuzz,,  MMaarrkk  MMaarrlleeyy  NNAASSAA  AAmmeess  RReesseeaarrcchh  CCeenntteerr,,  AAnnaatt  SShhaahhaarr  CCaarrnneeggiiee  IInnssttiittuuttiioonn  ooff  WWaasshhiinnggttoonn

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess

IIDD:: 0022551144
PPAANNOORRAAMMIICC  ----  AA  PPuurree  PPaarraalllleell  WWiiddee  AArreeaa  LLeeggaaccyy  IImmaaggiinngg  SSuurrvveeyy  aatt  11--55  MMiiccrroonn

CChhrriissttiinnaa WWiilllliiaammss

UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa

WWhheerree HHSSTT hhaass cchhaarraacctteerriizzeedd tthhee UUVV uunniivveerrssee ttoo zz==66--77 aanndd bbeeyyoonndd,, JJWWSSTT iiss ddeessiiggnneedd ttoo ttaakkee tthhee ccrruucciiaall nneexxtt sstteepp aanndd cchhaarraacctteerriizzee tthhee UUVV uunniivveerrssee ttoo zz==1122--1155 ((aa
ffaaccttoorr ooff 22 iinn eexxppaannssiioonn rraattee)),, aatt oonnllyy ~~330000 MMyyrr aafftteerr tthhee BBiigg BBaanngg wwhheerree wwee eexxppeecctt tthhee fifirrsstt ggaallaaxxiieess ttoo ffoorrmm.. AAddddiittiioonnaallllyy,, JJWWSSTT ffoorr tthhee fifirrsstt ttiimmee aalllloowwss ssttuuddiieess ooff
tthhee rreessttffrraammee ooppttiiccaall eemmiissssiioonn ttoo zz==1100,, aa hhuuggee lleeaapp ffrroomm tthhee ccuurrrreenntt zz==33 ((HHSSTT)).. TToo ffuullllyy ccaappiittaalliizzee oonn JJWWSSTT''ss uunnppaarraalllleelleedd iimmaaggiinngg AANNDD ssppeeccttrroossccooppiicc ccaappaabbiilliittiieess,, iitt iiss
ccrriittiiccaall,, hhoowweevveerr,, ttoo fifinndd tthhee mmoosstt pprreecciioouuss iinnttrriinnssiiccaallllyy lluummiinnoouuss ccaannddiiddaattee ggaallaaxxiieess eeaarrllyy iinn tthhee mmiissssiioonn.. LLaarrggee aarreeaa iimmaaggiinngg iiss tthhuuss nneeeeddeedd ffrroomm ddaayy oonnee.. HHeerree,, wwee
pprrooppoossee ttoo eexxppllooiitt tthhee uunniiqquuee ooppppoorrttuunniittyy ooffffeerreedd bbyy ppuurree ppaarraalllleell oobbsseerrvviinngg ttoo eefffificciieennttllyy oobbttaaiinn ssuucchh aa wwiiddee--aarreeaa rreeffeerreennccee ssuurrvveeyy oovveerr 00..44 ssqq ddeeggrreeeess iinn 66 NNIIRRCCaamm
fifilltteerrss.. BByy pprroobbiinngg 77xx llaarrggeerr aarreeaa tthhaann aannyy ootthheerr ccuurrrreennttllyy ppllaannnneedd ((GGTTOO//EERRSS)) pprrooggrraamm oouurr ssuurrvveeyy wwiillll pprroobbee aa uunniiqquuee ddiissccoovveerryy ssppaaccee wwiitthh uunnpprreecceeddeenntteedd iimmaaggiinngg aatt 11
--55mmiiccrroonn.. TThheessee ddaattaa oovveerrccoommee ttwwoo mmaajjoorr oouuttssttaannddiinngg lliimmiittaattiioonnss iinn oouurr ccuurrrreenntt eexxttrraaggaallaaccttiicc cceennssuuss uussiinngg yyeett--uunnddiissccoovveerreedd ppooppuullaattiioonnss:: ((11)) tthhee bbrriigghhtteesstt aanndd mmoosstt
ddiissttaanntt ssoouurrcceess tthhaatt eennddeedd tthhee ccoossmmiicc DDaarrkk AAggeess aatt zz>>99 aanndd ((22)) rreedd ssoouurrcceess aatt 33<<zz<<77 iinncclluuddiinngg bbootthh dduussttyy aanndd qquuiieesscceenntt ggaallaaxxiieess.. HHoowweevveerr,, oouurr ssuurrvveeyy iiss ddeessiiggnneedd ttoo
rreessuulltt iinn aann oouuttssttaannddiinngg mmuullttii--wwaavveelleennggtthh lleeggaaccyy ddaattaasseett ffoorr tthhee ccoommmmuunniittyy eennaabblliinngg aa wwiiddee rraannggee ooff sscciieennccee bbaasseedd oonn aann eessttiimmaatteedd 11 mmiilllliioonn ggaallaaxxiieess,, ffrroomm tthhee llooccaall
uunniivveerrssee  ttoo  tthhee  fifirrsstt  ssoouurrcceess..  WWee  wwiillll  ddeelliivveerr  rreedduucceedd  ddaattaa  aanndd  hhiigghh--lleevveell  ccaattaallooggss  wwhhiicchh  ccaann  bbee  uusseedd  bbyy  tthhee  ffuullll  ccoommmmuunniittyy  ffoorr  rraappiidd  ssppeeccttrroossccooppiicc  ffoollllooww--uupp..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

PPaassccaall  OOeesscchh  UUnniivveerrssiittyy  ooff  GGeenneevvaa--DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  AAssttrroonnoommyy,,  IIvvoo  LLaabbbbee  SSwwiinnbbuurrnnee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  KKaatthheerriinnee  WWhhiittaakkeerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaassssaacchhuusseettttss  --  AAmmhheerrsstt,,  MMaarriijjnn  FFrraannxx
UUnniivveerrssiitteeiitt  LLeeiiddeenn,,  MMiicchhaaeell  MMaasseeddaa  UUnniivveerrssiitteeiitt  LLeeiiddeenn,,  LLaaiiaa  BBaarrrruuffeett  IInntteeggrraall  SScciieennccee  DDaattaa  CCeenntteerr,,  PPrraattiikkaa  DDaayyaall  KKaapptteeyynn  AAssttrroonnoommiiccaall  IInnssttiittuuttee,,  GGrraazziiaannoo  UUccccii  KKaapptteeyynn  AAssttrroonnoommiiccaall
IInnssttiittuuttee,,  GGaabbrriieell  BBrraammmmeerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCooppeennhhaaggeenn,,  NNiieellss  BBoohhrr  IInnssttiittuuttee,,  RRaacchheell  BBeezzaannssoonn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPiittttssbbuurrgghh,,  RReebbeeccccaa  BBoowwlleerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  OOxxffoorrdd,,  AAnnnnee  HHuutttteerr  KKaapptteeyynn
AAssttrroonnoommiiccaall  IInnssttiittuuttee

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess

IIDD:: 0022551166
RReevveeaalliinngg  tthhee  hhiiddddeenn  sstteellllaarr  eemmiissssiioonn  iinn  tthhee  hhiigghheesstt--fifiddeelliittyy  AALLMMAA--mmaappppeedd  ssuubbmmiilllliimmeetteerr  ggaallaaxxiieess

JJaaccqquueelliinnee HHooddggee

UUnniivveerrssiitteeiitt  LLeeiiddeenn

TTwweennttyy yyeeaarrss aafftteerr tthheeiirr ddiissccoovveerryy,, tthhee nnaattuurree ooff tthhee mmoosstt hhiigghhllyy ssttaarr--ffoorrmmiinngg ggaallaaxxiieess iinn tthhee uunniivveerrssee rreemmaaiinnss aa mmyysstteerryy.. DDeessppiittee ffoorrmmiinngg ssttaarrss aatt 110000ss--11000000ss MM__ssooll
yyrr^̂--11,, tthheessee zz~~22..55 ssuubbmmiilllliimmeetteerr--bbrriigghhtt ggaallaaxxiieess ((SSMMGGss)) aarree nnoottoorriioouussllyy ddiifffificcuulltt ttoo ssttuuddyy wwiitthh ooppttiiccaall tteelleessccooppeess dduuee ttoo tthheeiirr eexxttrreemmee dduusstt oobbssccuurraattiioonn,, rreennddeerriinngg tthheemm
ffaaiinntt//iinnvviissiibbllee eevveenn iinn ddeeeepp HHSSTT HH--bbaanndd iimmaaggiinngg,, aanndd lleeaaddiinngg ttoo ddeeccaaddeess ooff ddeebbaattee oonn wwhheetthheerr mmaajjoorr mmeerrggeerrss aarree nneecceessssaarryy ttoo ttrriiggggeerr tthheeiirr ssttaarrbbuurrssttss.. RReecceennttllyy,, AALLMMAA
hhaass rreevvoolluuttiioonniizzeedd tthhee fifieelldd bbyy rreevveeaalliinngg tthhee oobbssccuurreedd ssttaarr ffoorrmmaattiioonn iinn SSMMGGss iinn uunnpprreecceeddeenntteedd ddeettaaiill.. HHeerree wwee pprrooppoossee NNIIRRCCaamm++MMIIRRII iimmaaggiinngg aatt 22--77uumm ooff 1122 SSMMGGss wwiitthh
uunnrriivvaalleedd hhiigghh--SS//NN AALLMMAA ccoonnttiinnuuuumm iimmaaggiinngg,, wwhhiicchh ssppaann aa rraannggee iinn rreeddsshhiifftt aanndd SSFFRRss rreeflfleeccttiivvee ooff tthhee llaarrggeerr SSMMGG ppooppuullaattiioonn.. BByy ddeetteeccttiinngg aanndd rreessoollvviinngg tthhee sstteellllaarr
eemmiissssiioonn aatt rreesstt--ffrraammee ~~550000nnmm ttoo ((ccrruucciiaallllyy)) 22uumm —— aa jjuummpp ooff aa ffaaccttoorr ooff 55 iinn rreesstt--wwaavveelleennggtthh oovveerr tthhee HHSSTT HH--bbaanndd —— tthheessee oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll ppuutt fifirrsstt ccoonnssttrraaiinnttss oonn
tthhee uunnddeerrllyyiinngg mmoorrpphhoollooggiieess ooff tthhee sstteellllaarr eemmiissssiioonn iinn tthheessee ssoouurrcceess,, aanndd aatt aa rreessoolluuttiioonn tthhaatt iiss ppeerrffeeccttllyy mmaattcchheedd ttoo tthhaatt ooff tthhee hhiigghh--SS//NN AALLMMAA iimmaaggiinngg.. TThhiiss pprrooppoossaall
wwiillll pprroovviiddee mmaappss ooff rreessoollvveedd sstteellllaarr mmaassss aanndd ssttaarr ffoorrmmaattiioonn rraattee ((aanndd tthhuuss,, tthhee ssppeecciifificc ssttaarr ffoorrmmaattiioonn rraattee)),, aanndd wwiillll yyiieelldd fifirrsstt rreelliiaabbllee ttoottaall mmaasssseess ffoorr tthhiiss hhiissttoorriiccaallllyy
uunnccoonnssttrraaiinneedd ppooppuullaattiioonn.. TThheessee oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll pprroovviiddee tthhee ccoonntteexxtt nneecceessssaarryy ttoo iinntteerrpprreett tthhee AALLMMAA--rreevveeaalleedd ssttaarr ffoorrmmaattiioonn aanndd iittss aabbiilliittyy ttoo mmoorrpphhoollooggiiccaallllyy
ttrraannssffoorrmm  SSMMGGss  iinnttoo  tthheeiirr  pprrooppoosseedd  ddeesscceennddaannttss  ––  mmaassssiivvee  llooccaall  eelllliippttiiccaall  ggaallaaxxiieess..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

EElliissaabbeettee  ddaa  CCuunnhhaa  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCeennttrree  ffoorr  RRaaddiioo  AAssttrroonnoommyy  RReesseeaarrcchh,,  PPaauull  vvaann  ddeerr  WWeerrff  UUnniivveerrssiitteeiitt  LLeeiiddeenn,,  FFaabbiiaann  WWaalltteerr  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroonnoommiiee,,  HHeeiiddeellbbeerrgg,,  MMaattuuss  RRyybbaakk
SStteerrrreewwaacchhtt  LLeeiiddeenn,,  MMaarrttaa  FFrriiaass  CCaassttiilllloo  UUnniivveerrssiitteeiitt  LLeeiiddeenn,,  SSaarraahh  LLeesslliiee  UUnniivveerrssiitteeiitt  LLeeiiddeenn,,  IIaann  SSmmaaiill  DDuurrhhaamm  UUnniivv..,,  MMaarrkk  SSwwiinnbbaannkk  DDuurrhhaamm  UUnniivv..,,  SSaarraahh  KKeennddrreeww  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee
IInnssttiittuuttee,,  GGaabbrriieellaa  CCaalliissttrroo  RRiivveerraa  EEuurrooppeeaann  SSoouutthheerrnn  OObbsseerrvvaattoorryy  --  GGeerrmmaannyy,,  JJuulliiee  WWaarrddllooww  LLaannccaasstteerr  UUnniivveerrssiittyy,,  CChhiiaann--CChhoouu  CChheenn  EEuurrooppeeaann  SSoouutthheerrnn  OObbsseerrvvaattoorryy  --  GGeerrmmaannyy,,  EEvvaa
SScchhiinnnneerreerr  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroonnoommiiee,,  HHeeiiddeellbbeerrgg

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPooppuullaattiioonnss  aanndd  tthhee  IInntteerrsstteellllaarr  MMeeddiiuumm

IIDD:: 0022552211
TThhee  FFiirrsstt  EEvveerr  LLooww  MMeettaalllliicciittyy  PPDDRR  BBeenncchhmmaarrkk

KKaarriinn SSaannddssttrroomm

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaann  DDiieeggoo

WWee pprrooppoossee tthhee fifirrsstt eevveerr nneeaarr-- ttoo mmiidd--iinnffrraarreedd oobbsseerrvvaattiioonnss ooff tthhee rreessoollvveedd ssttrruuccttuurree ooff aa llooww--mmeettaalllliicciittyy pphhoottooddiissssoocciiaattiioonn rreeggiioonn ((PPDDRR)).. PPDDRRss aarree ffuunnddaammeennttaall ttoo IISSMM
pphhyyssiiccss aanndd tthhee ssoouurrccee ooff aa mmaajjoorr ffrraaccttiioonn ooff aallll ggaallaaccttiicc lliinnee eemmiissssiioonn.. TThheeyy ddeessccrriibbee mmuucchh ooff tthhee mmoolleeccuullaarr ggaass aanndd eesssseennttiiaallllyy aallll ooff tthhee aattoommiicc ggaass iinn ggaallaaxxiieess.. TThhee
fifirrsstt rreessoollvveedd mmaappss ooff tthhee OOrriioonn BBaarr bbyy TTiieelleennss eett aall ((11999933)),, sshhoowwiinngg tthhee ttrraannssiittiioonn ffrroomm iioonniizzeedd ttoo aattoommiicc ttoo mmoolleeccuullaarr ggaass uussiinngg nneeaarr-- ttoo mmiidd--IIRR oobbsseerrvvaattiioonnss,, bbeeccaammee
aa bbeenncchhmmaarrkk ffoorr PPDDRR mmooddeellss.. LLooww mmeettaalllliicciittyy PPDDRRss aarree eexxppeecctteedd ttoo bbee vveerryy ddiiffffeerreenntt,, dduuee ttoo tthhee ccoommppeettiinngg eeffffeeccttss ooff eennhhaanncceedd FFUUVV ppeenneettrraattiioonn dduuee ttoo llooww dduusstt
aabbuunnddaannccee,, ddeefificciittss iinn hheeaattiinngg ffrroomm tthhee pphhoottooeelleeccttrriicc eeffffeecctt ffrroomm dduusstt aanndd pphhoottooiioonniizzaattiioonn bbyy mmeettaallss,, aanndd ddeefificciittss iinn ccoooolliinngg dduuee ttoo lloowweerr aabbuunnddaannccee ooff eelleemmeennttss tthhaatt
eemmiitt fifinnee ssttrruuccttuurree lliinneess.. WWiitthh tthhee eexxttrraaoorrddiinnaarryy rreessoolluuttiioonn ooff JJWWSSTT iinn tthhee nneeaarr-- ttoo mmiidd--IIRR wwee ccaann nnooww oobbsseerrvvee aa PPDDRR iinn tthhee nneeaarreesstt llooww mmeettaalllliicciittyy ggaallaaxxyy,, tthhee SSmmaallll
MMaaggeellllaanniicc CClloouudd,, aatt ccoommppaarraabbllee ssuubb--ppcc rreessoolluuttiioonn ttoo tthhee oorriiggiinnaall OOrriioonn BBaarr oobbsseerrvvaattiioonnss.. UUssiinngg tthhee NNIIRRSSppeecc aanndd MMIIRRII IIFFUUss,, wwee wwiillll mmaapp tthhee rreessoollvveedd llaayyeerrss ooff tthhee PPDDRR iinn
tthhee NN1133 ssttaarr--ffoorrmmiinngg rreeggiioonn ooff tthhee SSMMCC,, aa ssiimmppllee,, eeddggee--oonn PPDDRR ssiimmiillaarr ttoo OOrriioonn.. WWee wwiillll mmeeaassuurree tteemmppeerraattuurreess,, iioonniizzaattiioonn ssttrruuccttuurree,, ddeennssiittyy,, aanndd PPAAHH ssiizzee aanndd cchhaarrggee
aanndd uussee tthheessee ttoo pprroovviiddee vviittaall ccoonnssttrraaiinnttss ffoorr PPDDRR mmooddeellss.. TThheessee oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll rreevveeaall tthhee iinnnneerr wwoorrkkiinnggss ooff tthhiiss kkeeyy IISSMM ccoommppoonneenntt aatt llooww mmeettaalllliicciittyy aanndd aarree oonnllyy
ppoossssiibbllee  iinn  tthhee  SSmmaallll  MMaaggeellllaanniicc  CClloouudd  aanndd  wwiitthh  tthhee  aanngguullaarr  rreessoolluuttiioonn  aanndd  sseennssiittiivviittyy  ooff  JJWWSSTT..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

MMaarrkk  WWoollfifirree  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaarryyllaanndd,,  AAllbbeerrttoo  BBoollaattttoo  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaarryyllaanndd,,  JJeerreemmyy  CChhaasstteenneett  GGhheenntt  UUnniivveerrssiittyy,,  DDaanniieell  DDaallee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  WWyyoommiinngg,,  IIllssee  DDee  LLoooozzee  UUnniivveerrssiitteeiitt  GGeenntt,,  BBrraannddtt
GGaacchheess  UUnniivveerrssiittaatt  zzuu  KKoollnn,,  MMaauudd  GGaallaammeettzz  CCoommmmiissssaarriiaatt  aa  ll''EEnneerrggiiee  AAttoommiiqquuee  ((CCEEAA)),,  SSiimmoonn  GGlloovveerr  UUnniivveerrssiittaatt  HHeeiiddeellbbeerrgg,,  KKaarrll  GGoorrddoonn  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  BBrreenntt  GGrroovveess
UUnniivveerrssiittyy  ooff  WWeesstteerrnn  AAuussttrraalliiaa,,  RRaallff  KKlleesssseenn  ZZeennttrruumm  ffuurr  AAssttrroonnoommiiee  --  UUnniivveerrssiittaatt  HHeeiiddeellbbeerrgg,,  JJDD  SSmmiitthh  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TToolleeddoo,,  SStteeffaanniiee  WWaallcchh  UUnniivveerrssiittaatt  zzuu  KKoollnn

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: AARR
SSoollaarr  SSyysstteemm  AAssttrroonnoommyy

IIDD:: 0022552244
TTrraaccee  ggaasseess  iinn  TTiittaann''ss  AAttmmoosspphheerree  wwiitthh  JJWWSSTT  MMIIRRII

CCoonnoorr NNiixxoonn

NNAASSAA  GGooddddaarrdd  SSppaaccee  FFlliigghhtt  CCeenntteerr

IInn tthhiiss JJWWSSTT ddaattaa aarrcchhiivvee pprroojjeecctt,, wwee pprrooppoossee ttoo mmooddeell mmiidd--iinnffrraarreedd MMIIRRII MMRRSS ssppeeccttrraa ooff TTiittaann aaccqquuiirreedd uunnddeerr GGTTOO pprroojjeecctt ##11225511 ((““TTiittaann CClliimmaattee,, CCoommppoossiittiioonn aanndd
CClloouuddss””)) wwiitthh tthhee ggooaall ooff ddeetteeccttiinngg nneeww cchheemmiiccaall ssppeecciieess iinn TTiittaann’’ss aattmmoosspphheerree.. IInn ppaarrttiiccuullaarr,, wwee wwiillll ffooccuuss oonn tthhee 55--77 mmiiccrroonn ssppeeccttrraall rraannggee,, wwhhiicchh hhaass nnoott bbeeeenn
pprreevviioouussllyy sseeeenn bbyy eeiitthheerr ooff CCaassssiinnii’’ss iinnffrraarreedd ssppeeccttrroommeetteerrss oorr ootthheerr oobbsseerrvvaattoorriieess.. TThhiiss ssppeeccttrraall rraannggee ccoonnttaaiinnss mmoolleeccuullaarr bbaannddss ooff mmaannyy oorrggaanniicc mmoolleeccuulleess pprreevviioouussllyy
uunnsseeeenn iinn TTiittaann’’ss aattmmoosspphheerree,, wwhhiicchh mmaayy bbee ddeetteecctteedd ffoorr tthhee fifirrsstt ttiimmee bbyy vviirrttuuee ooff JJWWSSTT’’ss vveerryy hhiigghh sseennssiittiivviittyy.. SSuucchh nneeww ddeetteeccttiioonnss wwoouulldd ggrreeaattllyy ccoonnttrriibbuuttee ttoo oouurr
kknnoowwlleeddggee  ooff  TTiittaann’’ss  oorrggaanniicc  cchheemmiissttrryy,,  aanndd  ttoo  tthhee  wwiiddeerr  fifieelldd  ooff  aassttrroobbiioollooggyy..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

PPaattrriicckk  IIrrwwiinn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  OOxxffoorrdd,,  NNiicckk  TTeeaannbbyy  UUnniivveerrssiittyy  ooff  BBrriissttooll,,  KKeeeeyyoooonn  SSuunngg  JJeett  PPrrooppuullssiioonn  LLaabboorraattoorryy
CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPooppuullaattiioonnss  aanndd  tthhee  IInntteerrsstteellllaarr  MMeeddiiuumm

IIDD:: 0022552266
DDeennssiittyy  ssttrruuccttuurree  aanndd  ffrraaggmmeennttaattiioonn  mmaannnneerr  ooff  iinnffrraarreedd  ddaarrkk  fifillaammeennttss

PPhhiilliippppee AAnnddrree

CCoommmmiissssaarriiaatt  aa  ll''EEnneerrggiiee  AAttoommiiqquuee  ((CCEEAA))

TThhee rreessuullttss ooff HHeerrsscchheell aanndd SSppiittzzeerr iimmaaggiinngg ssuurrvveeyyss ooff nneeaarrbbyy GGaallaaccttiicc cclloouuddss ssuuggggeesstt tthhaatt mmoosstt ssttaarrss ffoorrmm iinn ddeennssee mmoolleeccuullaarr fifillaammeennttss,, wwhhiicchh aarree oofftteenn ddaarrkk aatt nneeaarr--
ttoo mmiidd--IIRR wwaavveelleennggtthhss.. TThhee HHeerrsscchheell rreessuullttss ssuuppppoorrtt aa fifillaammeenntt ppaarraaddiiggmm ffoorr aatt lleeaasstt ssoollaarr--ttyyppee ssttaarr ffoorrmmaattiioonn,, wwhheerreebbyy JJeeaannss--lliikkee ffrraaggmmeennttaattiioonn ooff 00..11--ppcc--wwiiddee
ssuuppeerrccrriittiiccaall fifillaammeennttss pprroodduucceess << 00..11ppcc pprreesstteellllaarr ccoorreess,, wwhhiicchh ssuubbsseeqquueennttllyy ccoollllaappssee ttoo pprroottoossttaarrss.. TThhee vvaalliiddiittyy aanndd ddeettaaiillss ooff tthhiiss ppaarraaddiiggmm aarree mmuucchh ddeebbaatteedd,, hhoowweevveerr,,
aanndd tthhee ddeettaaiilleedd ffrraaggmmeennttaattiioonn mmaannnneerr ooff fifillaammeennttss rreemmaaiinnss aa ppuuzzzzllee.. DDeessppiittee oonnggooiinngg ddeebbaatteess,, tthhee pprrooppeerrttiieess ooff ddeennssee fifillaammeennttss aarree tthhoouugghhtt ttoo bbee rreepprreesseennttaattiivvee ooff
tthhee iinniittiiaall ccoonnddiittiioonnss ooff mmoosstt ssttaarr ffoorrmmaattiioonn iinn tthhee GGaallaaxxyy.. WWee pprrooppoossee ttoo eexxppllooiitt tthhee uunniiqquuee rreessoolluuttiioonn aanndd sseennssiittiivviittyy ooff JJWWSSTT iinn tthhee mmiidd--IIRR ttoo ddeetteerrmmiinnee tthhee rraaddiiaall
ddeennssiittyy ssttrruuccttuurree aanndd ffrraaggmmeennttaattiioonn ssppaacciinngg pprrooppeerrttiieess ooff aa ssaammppllee ooff 66 iinnffrraarreedd--ddaarrkk fifillaammeennttss aatt ddiiffffeerreenntt llooccaattiioonnss iinn tthhee GGaallaaccttiicc ddiisskk wwiitthh uunnpprreecceeddeenntteedd aaccccuurraaccyy..
TThhee pprrooppoosseedd oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll rreessoollvvee tthhee tthheerrmmaall JJeeaannss lleennggtthh << 00..0022 ppcc,, pprroovviiddee aa ddeeeepp cceennssuuss ooff ssttaarrlleessss ddeennssee ccoorreess ddoowwnn ttoo tthhee JJeeaannss mmaassss,, aanndd ddeetteerrmmiinnee tthhee
ccoorree mmaassss ffuunnccttiioonn iinn eeaacchh fifillaammeenntt.. TThhee rreessuullttss wwiillll bbee ccoommppaarreedd wwiitthh nnuummeerriiccaall ssiimmuullaattiioonnss ooff fifillaammeenntt ffrraaggmmeennttaattiioonn.. TThheeyy wwiillll bbee uusseedd ttoo tteesstt tthhee ssiimmppllee ppiiccttuurree,,
tteennttaattiivveellyy ssuuggggeesstteedd bbyy rreecceenntt AALLMMAA fifinnddiinnggss,, tthhaatt tthhee aavveerraaggee fifillaammeenntt wwiiddtthh aanndd ccoorree ssppaacciinngg rreemmaaiinn rroouugghhllyy tthhee ssaammee iinn aallll fifillaammeennttss,, bbuutt tthhaatt tthhee ttyyppiiccaall ccoorree mmaassss
ssccaalleess ~~ lliinneeaarrllyy wwiitthh tthhee lliinnee mmaassss ooff tthhee ppaarreenntt fifillaammeenntt.. IIff ccoonnfifirrmmeedd bbyy tthhee pprrooppoosseedd MMIIRRII ssttuuddyy,, tthhiiss wwiillll hhaavvee pprrooffoouunndd iimmpplliiccaattiioonnss ffoorr oouurr uunnddeerrssttaannddiinngg ooff tthhee
oorriiggiinn  ooff  tthhee  iinniittiiaall  mmaassss  ffuunnccttiioonn..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

MMiicchhaaeell  MMaatttteerrnn  CCoommmmiissssaarriiaatt  aa  ll''EEnneerrggiiee  AAttoommiiqquuee  ((CCEEAA)),,  AAnnnniiee  ZZAAVVAAGGNNOO  LLaabboorraattooiirree  dd''AAssttrroopphhyyssiiqquuee  ddee  MMaarrsseeiillllee,,  DDeellpphhiinnee  RRuusssseeiill  CCNNRRSS,,  LLaabboorraattooiirree  dd''AAssttrroopphhyyssiiqquuee  ddee  MMaarrsseeiillllee,,
YYoosshhiittoo  SShhiimmaajjiirrii  NNaattiioonnaall  AAssttrroonnoommiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy  ooff  JJaappaann  ((NNAAOOJJ))

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: AARR
SSoollaarr  SSyysstteemm  AAssttrroonnoommyy

IIDD:: 0022553377
AAnnaallyyssiiss  ooff  LLooww--AAllbbeeddoo  AAsstteerrooiiddss  OObbsseerrvveedd  tthhrroouugghh  JJWWSSTT  GGuuaarraanntteeeedd  TTiimmee

AAnnddrreeww RRiivvkkiinn

TThhee  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy  AApppplliieedd  PPhhyyssiiccss  LLaabboorraattoorryy

WWee pprrooppoossee ttoo ddoo aannaallyyssiiss ooff tthhee llooww-- aallbbeeddoo aasstteerrooiidd ddaattaa bbeeiinngg ccoolllleecctteedd aass ppaarrtt ooff JJWWSSTT GGuuaarraanntteeeedd TTiimmee PPrrooggrraammss ##11224444 aanndd ##11224455:: NNIIRRSSppeecc PPrriissmm ssppeeccttrraa ffoorr
tthhee TTrroojjaann aasstteerrooiiddss HHeekkttoorr aanndd PPaattrroocclluuss aanndd bbootthh NNIIRRSSppeecc PPrriissmm ssppeeccttrraa aanndd MMIIRRII MMRRSS ssppeeccttrraa ffoorr tthhee mmaaiinn--bbeelltt aasstteerrooiiddss CCeerreess,, PPaallllaass,, aanndd HHyyggiieeaa aanndd tthhee nneeaarr--EEaarrtthh
aasstteerrooiidd  PPhhaaeetthhoonn..  

TThhee  ddaattaa  wwiillll  bbee  uusseedd  ttoo  aaddddrreessss  tthhee  ffoolllloowwiinngg  bbrrooaadd  sscciieennccee  qquueessttiioonnss,,  aass  ddeettaaiilleedd  bbeellooww::
11..  WWhhaatt  iiss  tthhee  rraannggee  ooff  hhyyddrraatteedd  mmiinneerraall  ccoommppoossiittiioonn  aanndd  aammoouunntt  ooff  hhyyddrraatteedd  mmaatteerriiaall  pprreesseenntt  oonn  tthhee  ssuurrffaacceess  ooff  llooww--aallbbeeddoo  aasstteerrooiiddss??

AAss  wweellll  aass  aa  ““ddaattaa  hhaannddlliinngg””  qquueessttiioonn::
22..  HHooww  ccaann  uusseeffuull  ssppeeccttrraall  iinnffoorrmmaattiioonn  bbeesstt  bbee  eexxttrraacctteedd  ffrroomm  ssaattuurraatteedd  JJWWSSTT  ddaattaa??

TThhee GGTTOO pprrooggrraammss mmeennttiioonneedd ddoo nnoott iinncclluuddee ssuuppppoorrtt ffoorr aannaallyyssiiss,, hhaavvee nnoo eexxcclluussiivvee aacccceessss ppeerriioodd aanndd aarree ooppeenn ffoorr AARR pprrooppoossaallss iinn CCyyccllee 11 ((sseeee ““JJWWSSTT CCyyccllee 11 GGTTOO
OObbsseerrvvaattiioonnss AAvvaaiillaabbllee ffoorr AArrcchhiivvaall PPrrooppoossaallss”” iinn JJDDooxx)).. SSuuppppoorrtt ffoorr aannyy aannaallyyssiiss ooff tthheessee ddaattaa wwiillll nneeeedd ttoo ccoommee eeiitthheerr ffrroomm tthhiiss pprrooggrraamm oorr ffrroomm ssoommee aalltteerrnnaattee ssoouurrccee
tthhaatt ccoonnssiiddeerrss iitt iinn bboouunnddss.. IInn aaddddiittiioonn,, tthhee ttaasskkss wwee pprrooppoossee ((eexxttrraaccttiioonn ooff ssppeeccttrraa ffrroomm ssaattuurraatteedd ddaattaa aanndd mmooddeelliinngg ooff tthhee tthheerrmmaall eemmiissssiioonn ffrroomm tthhee oobbjjeeccttss ttoo aallllooww
sseeppaarraattee ssttuuddyy ooff tthhee rreeflfleeccttaannccee aanndd eemmiissssiioonn ssppeeccttrraa)) wwiillll nnoott bbee ppaarrtt ooff aa ssttaannddaarrdd JJWWSSTT rreedduuccttiioonn ppiippeelliinnee,, bbuutt wwiillll bbee nneecceessssaarryy ttoo aallllooww tthhee pprrooppeerr iinntteerrpprreettaattiioonn
ooff  tthhee  NNIIRRSSppeecc  ddaattaa  aanndd  aannyy  uussee  ooff  tthhee  mmaaiinn  bbeelltt  aasstteerrooiidd  MMIIRRII  ddaattaa..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

CCrriissttiinnaa  TThhoommaass  NNoorrtthheerrnn  AArriizzoonnaa  UUnniivveerrssiittyy,,  BBeennjjaammiinn  PPooppee  NNeeww  YYoorrkk  UUnniivveerrssiittyy,,  EElllleenn  HHoowweellll  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,  RRoonn  VVeerrvvaacckk  TThhee  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy  AApppplliieedd  PPhhyyssiiccss  LLaabboorraattoorryy
CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
EExxooppllaanneettss  aanndd  EExxooppllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 0022553388
UUssiinngg  JJWWSSTT  ttoo  sseeaarrcchh  ffoorr  PPllaanneettaarryy  SSccuullppttoorrss  iinn  aann  AALLMMAA--SSeelleecctteedd  SSaammppllee  ooff  DDeebbrriiss  DDiisskkss

SSaasshhaa HHiinnkklleeyy

UUnniivveerrssiittyy  ooff  EExxeetteerr

UUssiinngg tthhee MMIIRRII FFoouurr--QQuuaaddrraanntt PPhhaassee MMaasskk CCoorroonnaaggrraapphh ooppeerraattiinngg wwiitthh tthhee FF11555500CC fifilltteerr,, wwee wwiillll ddiirreeccttllyy iimmaaggee tthhee mmaassssiivvee ppllaanneettss tthhaatt aarree rreessppoonnssiibbllee ffoorr ssccuullppttiinngg tthhee
sshhaarrpp iinnnneerr eeddggeess ooff nneeaarrbbyy ddeebbrriiss ddiisskk ssyysstteemmss tthhaatt hhaavvee bbeeeenn iimmaaggeedd wwiitthh AALLMMAA.. WWee uussee sseemmii--aannaallyyttiiccaall mmooddeellss ttoo ddeerriivvee aa lloowweerr lliimmiitt oonn tthhee ppllaanneett mmaassss,, aass wweellll aass
aann oouutteerr eessttiimmaattee ttoo tthhee ppllaanneett oorrbbiittaall sseeppaarraattiioonn.. TToo eessttiimmaattee oouurr sseennssiittiivviittyy ttoo ppllaanneettss,, wwee uussee tthhee mmoosstt uupp--ttoo--ddaattee ssiimmuullaattiioonnss ooff MMIIRRII ccoorroonnaaggrraapphhiicc ppeerrffoorrmmaannccee ttoo
ggeenneerraattee ddeetteeccttiioonn pprroobbaabbiilliittyy mmaappss ffoorr oouurr oobbsseerrvvaattiioonnss.. CCoommppaarriinngg tthheessee eessttiimmaatteess ooff oouurr eexxppeecctteedd sseennssiittiivviittyy wwiitthh MMIIRRII ttoo tthhee pprreeddiicctteedd mmaassss aanndd sseeppaarraattiioonnss ooff tthhee
ppllaanneett iinn tthhee ssyysstteemm aalllloowwss uuss ttoo iiddeennttiiffyy tthhrreeee ssyysstteemmss ((GGJJ1144,, HHDD220077112299,, aanndd HHDD220022662288)) iinn wwhhiicchh wwee wwiillll hhaavvee aa hhiigghh ccoonnfifiddeennccee ooff ddeetteeccttiinngg aa ppllaanneett iinn eeaacchh ooff tthhee
tthhrreeee ssyysstteemmss wwiitthh eexxppeecctteedd mmaasssseess rraannggiinngg ffrroomm ~~00..33 ttoo 11..00 JJuuppiitteerr mmaasssseess.. NNoott oonnllyy wwiillll tthhee iiddeennttiifificcaattiioonn ooff tthheessee ppllaanneettaarryy mmaassss ccoommppaanniioonnss pprroovviiddee cclleeaarr
eevviiddeennccee tthhaatt tthheeyy aarree iinnddeeeedd rreessppoonnssiibbllee ffoorr ssccuullppttiinngg tthhee dduusstt ddiisskk,, bbuutt ssuucchh oobbjjeeccttss wwiillll bbee iiddeeaall ffoorr ssuubbsseeqquueenntt ffoollllooww--uupp oobbsseerrvvaattiioonnss ffoorr aattmmoosspphheerriicc
cchhaarraacctteerriizzaattiioonn  uussiinngg  tthhee  ssuuiittee  ooff  wwaavveelleennggtthhss  aaffffoorrddeedd  bbyy  JJWWSSTT..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

SSeebbaassttiiaann  MMaarriinnoo  ,,  SShhrriisshhmmooyy  RRaayy  UUnniivveerrssiittyy  ooff  EExxeetteerr,,  LLuuccaa  MMaattrraa  NNaattiioonnaall  UUnniivveerrssiittyy  ooff  IIrreellaanndd,,  GGaallwwaayy,,  GGrraanntt  KKeennnneeddyy  TThhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  WWaarrwwiicckk,,  AAaarryynnnn  CCaarrtteerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --
SSaannttaa  CCrruuzz,,  RRaallff  LLaauunnhhaarrddtt  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroonnoommiiee,,  HHeeiiddeellbbeerrgg,,  TThhoommaass  HHeennnniinngg  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroonnoommiiee,,  HHeeiiddeellbbeerrgg,,  TTiimmootthhyy  PPeeaarrccee  UUnniivveerrssiittaatt  JJeennaa

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss

225511 33//1199//22002211



JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
EExxooppllaanneettss  aanndd  EExxooppllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 0022554400
IInnvveessttiiggaattiinngg  tthhee  DDiisskk--PPllaanneett  IInntteerraaccttiioonn  iinn  tthhee  HHDD  116633229966  SSyysstteemm  wwiitthh  JJWWSSTT

LLuuccaa RRiiccccii

CCaalliiffoorrnniiaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy  --  NNoorrtthhrriiddggee

WWee pprrooppoossee JJWWSSTT//NNIIRRCCaamm oobbsseerrvvaattiioonnss ooff tthhee ppllaanneett--ffoorrmmiinngg ddiisskk oorrbbiittiinngg tthhee yyoouunngg HHeerrbbiigg AAee ssttaarr HHDD 116633229966.. RReecceenntt hhiigghh rreessoolluuttiioonn AALLMMAA oobbsseerrvvaattiioonnss hhaavvee
uunnvveeiilleedd ccoonncceennttrriicc aannnnuullaarr ggaappss iinn tthhee ddiissttrriibbuuttiioonn ooff mmmm--ssiizzeedd ppeebbbblleess aatt aanngguullaarr ddiissttaanncceess ooff 00..11,, 00..55,, 00..99,, 11..55 aarrccsseecc ffrroomm tthhee cceennttrraall ssttaarr.. TThhee ttwwoo oouutteerr dduusstt ggaappss
sshhooww ddeepplleettiioonn aallssoo iinn CCOO ggaass,, ssuuggggeessttiinngg tthhee ppoossssiibbllee pprreesseennccee ooff JJuuppiitteerr--mmaassss ggiiaanntt ppllaanneettss ttoo ggrraavviittaattiioonnaallllyy cclleeaarr mmaatteerriiaall oouutt ooff tthheeiirr oorrbbiitt.. IIff ssoo,, aallssoo mmiiccrroonn--ssiizzeedd
ggrraaiinnss sshhoouulldd bbee sseevveerreellyy ddeepplleetteedd aatt tthhee llooccaattiioonn ooff tthhee ttwwoo oouutteerr ggaappss.. MMoorreeoovveerr,, tthhee aannaallyyssiiss ooff hhiigghh aanngguullaarr aanndd ssppeeccttrraall rreessoolluuttiioonn oobbsseerrvvaattiioonnss wwiitthh AALLMMAA ooff tthhee
CCOO mmoolleeccuullaarr lliinnee eemmiissssiioonn hhaavvee ffoouunndd ssiiggnniifificcaanntt ddiissccrreeppaanncciieess ffrroomm tthhee KKeepplleerriiaann rroottaattiioonn ooff tthhee ddiisskk.. AAllssoo tthheessee kkiinneemmaattiiccaall ffeeaattuurreess hhaavvee bbeeeenn aattttrriibbuutteedd ttoo tthhee
iinntteerraaccttiioonn  wwiitthh  ggiiaanntt  ppllaanneettss  tthhaatt  wwoouulldd  aaffffeecctt  tthhee  33DD  vveelloocciittyy  ooff  ggaass  iinn  tthhee  ddiisskk,,  bbuutt  tthhiiss  sscceennaarriioo  ssttiillll  llaacckkss  eemmiippiirriiccaall  ccoonnfifirrmmaattiioonn..  
TThhiiss hhyyppootthheessiiss ccaann bbee ddiirreeccttllyy tteesstteedd vviiaa tthhee pprrooppoosseedd NNIIRRCCaamm ccoorroonnaaggrraapphhiicc oobbsseerrvvaattiioonnss,, wwhhiicchh hhaavvee tthhee ppootteennttiiaall ttoo ddeetteecctt tthhee eemmiissssiioonn ffrroomm tthheessee yyoouunngg ggiiaanntt
ppllaanneettss..  
GGiivveenn tthhee aanngguullaarr sseeppaarraattiioonnss aanndd cchhaarraacctteerriissttiiccss ooff tthhee mmuullttiippllee ssuubbssttrruuccttuurreess ddeetteecctteedd iinn bbootthh tthhee ddeennssiittyy aanndd kkiinneemmaattiiccss ooff tthhiiss ddiisskk,, HHDD 116633229966 rreepprreesseennttss aann iiddeeaall
tteessttbbeedd  ssyysstteemm  ttoo  ddeemmoonnssttrraattee  tthhee  ppootteennttiiaall  ooff  JJWWSSTT,,  iinn  ssyynneerrggyy  wwiitthh  AALLMMAA,,  ttoo  tteesstt  mmooddeellss  ooff  tthhee  ddiisskk--ppllaanneett  iinntteerraaccttiioonn  aanndd  ppllaanneett  ffoorrmmaattiioonn..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

MMaarriiee  YYggoouuff  JJeett  PPrrooppuullssiioonn  LLaabboorraattoorryy,,  DDiimmiittrrii  MMaawweett  CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  VVaanneessssaa  BBaaiilleeyy  JJeett  PPrrooppuullssiioonn  LLaabboorraattoorryy,,  MMaassssiimmoo  RRoobbbbeerrttoo  TThhee  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy,,  SSeeaann
AAnnddrreewwss  SSmmiitthhssoonniiaann  IInnssttiittuuttiioonn  AAssttrroopphhyyssiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy,,  LLaauurraa  PPeerreezz  UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  CChhiillee,,  AAnnddrreeaa  IIsseellllaa  RRiiccee  UUnniivveerrssiittyy,,  CCoorrnneelliiss  DDuulllleemmoonndd  ZZeennttrruumm  ffuurr  AAssttrroonnoommiiee  --  UUnniivveerrssiittaatt
HHeeiiddeellbbeerrgg,,  ZZhhaaoohhuuaann  ZZhhuu  UUnniivveerrssiittyy  ooff  NNeevvaaddaa  --  LLaass  VVeeggaass,,  SShhaannggjjiiaa  ZZhhaanngg  UUnniivveerrssiittyy  ooff  NNeevvaaddaa  --  LLaass  VVeeggaass,,  JJaannee  HHuuaanngg  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMiicchhiiggaann,,  SSaarraa  GGaallllaagghheerr  CCaalliiffoorrnniiaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy
--  NNoorrtthhrriiddggee,,  GGaarrrreetthh  RRuuaannee  JJeett  PPrrooppuullssiioonn  LLaabboorraattoorryy

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss

225522 33//1199//22002211



JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SSuuppeerrmmaassssiivvee  BBllaacckk  HHoolleess  aanndd  AAGGNN

IIDD:: 0022554477
QQuuaassaarr  FFeeeeddbbaacckk  iinn  AAccttiioonn::  TThhee  MMuullttiipphhaassee  aanndd  MMuullttiissccaallee  OOuuttflflooww  ooff  tthhee  MMoosstt  LLuummiinnoouuss  QQuuaassaarr  iinn  tthhee  LLooccaall  UUnniivveerrssee

SSyyllvvaaiinn VVeeiilllleeuuxx

UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaarryyllaanndd

QQuuaassaarr oouuttflfloowwss aarree aammoonngg tthhee lleeaaddiinngg iinntteerrnnaall nneeggaattiivvee--ffeeeeddbbaacckk pprroocceesssseess ttoo eexxppllaaiinn tthhee iinnssiiddee--oouutt qquueenncchhiinngg ooff ssttaarr ffoorrmmaattiioonn iinn mmaassssiivvee ggaallaaxxiieess aanndd tthhee ttiigghhtt
SSMMBBHH--sspphheerrooiidd mmaassss rreellaattiioonn.. TThhee lliikkeellyy ccuullpprriittss,, tthhee ffaasstt--aaccccrreettiinngg qquuaassaarrss,, aarree ccoommmmoonn aatt tthhee eeppoocchh ooff ppeeaakk SSMMBBHH aaccccrreettiioonn bbuutt rraarree llooccaallllyy,, mmaakkiinngg iitt hhaarrdd ttoo ccaattcchh
aanndd ssttuuddyy tthhiiss nneeggaattiivvee--ffeeeeddbbaacckk pphheennoommeennoonn iinn aaccttiioonn,, eevveenn wwiitthh JJWWSSTT.. FFoorrttuunnaatteellyy,, tthheerree iiss oonnee ssppeeccttaaccuullaarr eexxcceeppttiioonn:: PPDDSS 445566,, tthhee mmoosstt lluummiinnoouuss qquuaassaarr iinn tthhee
llooccaall uunniivveerrssee.. CClleeaarr uunnaammbbiigguuoouuss ssiiggnnaattuurreess ooff oouuttflfloowwss hhaavvee bbeeeenn ddeetteecctteedd iinn tthhiiss oobbjjeecctt oonn aallll ssccaalleess,, rraannggiinngg ffrroomm tthhee XX--rraayy//UUVV--ddeetteecctteedd rreellaattiivviissttiicc wwiinndd oonn ssuubb--ppcc
aaccccrreettiioonn--ddiisskk ssccaalleess ttoo tthhee ggaallaaxxyy--wwiiddee wwaarrmm--iioonniizzeedd aanndd ccoolldd--mmoolleeccuullaarr oouuttflfloowwss wwhhiicchh eexxtteenndd ttoo aatt lleeaasstt 1100 kkppcc.. TThhee eenneerrggeettiiccss ooff tthhee oouuttflflooww iinnddiiccaattee tthhaatt iitt iiss
ppootteennttiiaallllyy aabbllee ttoo rraappiiddllyy qquueenncchh ssttaarr ffoorrmmaattiioonn iinn tthhee hhoosstt aalltthhoouugghh tthhee ccuurrrreenntt oobbsseerrvvaattiioonnss aarree ssttiillll mmiissssiinngg tthhee ccrriittiiccaallllyy iimmppoorrttaanntt ccoorroonnaall--iioonniizzeedd,, nneeuuttrraall--aattoommiicc,,
aanndd wwaarrmm--mmoolleeccuullaarr ggaass pphhaasseess ttoo ddeetteerrmmiinnee iiff tthhee qquuaassaarr aaccttuuaallllyy aaffffeeccttss tthhee hhoosstt eevvoolluuttiioonn.. TThhee pprrooppoosseedd NNIIRRSSppeecc aanndd MMIIRRII ddaattaa ccuubbeess,, aannaallyyzzeedd wwiitthh tthhee hhiigghhllyy
ooppttiimmiizzeedd PPSSFF ddeeccoommppoossiittiioonn ssooffttwwaarree ppaacckkaaggee IIFFSSFFIITT,, wwiillll aallllooww uuss ttoo ((11)) ggeett aann aaccccuurraattee aanndd ccoommpplleettee cceennssuuss ooff tthhee oouuttflflooww eenneerrggeettiiccss,, ((22)) ccoonnssttrraaiinn tthhee ddoommiinnaanntt
mmeecchhaanniissmmss tthhaatt ddrriivvee tthhiiss oouuttflflooww aanndd AAGGNN dduuttyy ccyyccllee,, aanndd ((33)) cchhaarraacctteerriizzee tthhee iimmppaacctt ooff tthhee qquuaassaarr oouuttflflooww aanndd iinntteennssee rraaddiiaattiioonn fifieelldd oonn tthhee pphhyyssiiccaall ssttaattee ooff tthhee
hhoosstt IISSMM,, ccooeevvaall ssttaarr ffoorrmmaattiioonn aaccttiivviittyy,, aanndd cciirrccuummggaallaaccttiicc mmeeddiiuumm.. TThheessee eexxqquuiissiittee ddaattaa wwiillll sseerrvvee aass aa llooccaall tteemmppllaattee ttoo hheellpp iinntteerrpprreett tthhee ccooaarrsseerr ddaattaa ffrroomm sscchheedduulleedd
GGTTOO//EERRSS  JJWWSSTT  ssttuuddiieess  ooff  ddiissttaanntt  qquuaassaarrss..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

WWeeiizzhhee  LLiiuu  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaarryyllaanndd,,  DDaavviidd  RRuuppkkee  RRhhooddeess  CCoolllleeggee,,  AAnnddrreeyy  VVaayynneerr  TThhee  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy,,  DDoommiinniikkaa  WWyylleezzaalleekk  ZZeennttrruumm  ffuurr  AAssttrroonnoommiiee  --  UUnniivveerrssiittaatt  HHeeiiddeellbbeerrgg,,  NNaaddiiaa
ZZaakkaammsskkaa  TThhee  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SSoollaarr  SSyysstteemm  AAssttrroonnoommyy

IIDD:: 0022555500
TThhee  FFiirrsstt  NNeeaarr--IIRR  SSppeeccttrroossccooppiicc  SSuurrvveeyy  ooff  NNeeppttuunnee  TTrroojjaannss

LLaarriissssaa MMaarrkkwwaarrddtt

UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMiicchhiiggaann

TTrroojjaann aasstteerrooiiddss,, wwhhiicchh lliibbrraattee aarroouunndd aa ppllaanneett’’ss LL44 oorr LL55 ppooiinntt,, aarree tthhoouugghhtt ttoo bbee rreemmnnaannttss ooff oouurr pprriimmoorrddiiaall ddiisskk aass tthhee ssttrroonngg 11::11 rreessoonnaannccee mmeeaannss tthheeyy ccaann bbee
ssttaabbllee oonn oorrddeerr tthhee aaggee ooff tthhee SSoollaarr SSyysstteemm.. TThhiiss rreessoonnaannccee rreellaattiioonnsshhiipp mmeeaannss tthhaatt TTrroojjaannss aarree aallssoo ttiieedd ttoo tthhee eevvoolluuttiioonn ooff tthheeiirr ppllaanneett,, mmeeaanniinngg tthhaatt ggiiaanntt ppllaanneett
TTrroojjaannss ccaann aallssoo bbee uusseedd ttoo ccoonnssttrraaiinn ppllaanneettaarryy mmiiggrraattiioonn mmooddeellss.. NNeeppttuunnee TTrroojjaannss ((NNTTss)) aarree aa ppaarrttiiccuullaarrllyy ppuuzzzzlliinngg ppooppuullaattiioonn;; wwhhiillee tthheeyy aarree eexxppeecctteedd ttoo hhaavvee aa mmiixx ooff
rreedd aanndd uullttrraa--rreedd ssuurrffaacceess,, oonnllyy oonnee uullttrraa--rreedd NNTT hhaass bbeeeenn ddiissccoovveerreedd ttoo ddaattee.. IItt iiss ppoossssiibbllee tthhaatt ccoolllliissiioonnss bbeettwweeeenn NNTTss aanndd PPlluuttiinnooss sshhiifftteedd tthhee NNTT ccoolloorrss bblluueewwaarrdd oovveerr
ttiimmee,, bbuutt ccoolloorrss aarree lliimmiitteedd iinn tthheeiirr ccaappaacciittyy ttoo aannsswweerr tthhiiss qquueessttiioonn aass aa vvaarriieettyy ooff pprroocceesssseess aanndd ccoommppoossiittiioonnss ccaann aaffffeecctt tthhee ccoolloorrss ooff ppllaanneettaarryy bbooddiieess,, oofftteenn iinn wwaayyss
tthhaatt aarree iinnddiissttiinngguuiisshhaabbllee ffrroomm eeaacchh ootthheerr.. NNeeaarr--IIRR ssppeeccttrraa ccaann pprroovviiddee mmoorree iinnffoorrmmaattiioonn aabboouutt tthheessee ppllaanneettaarryy ssuurrffaacceess aass mmaannyy bbrrooaadd mmoolleeccuullaarr aabbssoorrppttiioonn ffeeaattuurreess
ooccccuurr aatt tthheessee wwaavveelleennggtthhss.. IInn ppaarrttiiccuullaarr,, tthheessee ffeeaattuurreess ccaann bbee uusseedd ttoo mmeeaassuurree iiccee ccoommppoossiittiioonn,, iiccee iirrrraaddiiaattiioonn pprroodduuccttss,, ssuurrffaaccee ggrraaiinn ssiizzee,, aanndd tthhee iiccee pphhaassee..
TThheerreeffoorree,, wwee pprrooppoossee ttoo ttaakkee tthhee fifirrsstt nneeaarr--IIRR ssppeeccttrroossccooppiicc ssuurrvveeyy ooff NNTTss iinn oorrddeerr ttoo ssttuuddyy tthhee uullttrraa--rreedd NNTT''ss ssuurrffaaccee iinn mmoorree ddeettaaiill,, ccoommppaarree LL44 aanndd LL55 NNTTss,, aanndd
ccoommppaarree uunnssttaabbllee NNTTss ttoo CCeennttaauurrss.. JJWWSSTT iiss vviittaall ttoo tthhiiss pprrooggrraamm aass tthheessee oobbjjeeccttss aarree ttoooo ffaaiinntt ttoo ttaakkee rreeaassoonnaabbllee ssppeeccttrraa uussiinngg ggrroouunndd--bbaasseedd ffaacciilliittiieess.. RReeggaarrddlleessss ooff
tthhee  eexxaacctt  oouuttccoommeess,,  tthheessee  mmeeaassuurreemmeennttss  wwoouulldd  lleeaadd  ttoo  aa  bbeetttteerr  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  aanndd  eevvoolluuttiioonn  ooff  NNTTss  aanndd  tthhee  ggiiaanntt  ppllaanneettss..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

HHssiinngg  WWeenn  LLiinn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMiicchhiiggaann,,  DDaavviidd  GGeerrddeess  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMiicchhiiggaann,,  RReennuu  MMaallhhoottrraa  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,  KKeevviinn  NNaappiieerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMiicchhiiggaann,,  FFrreedd  AAddaammss  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMiicchhiiggaann
CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: AARR
SSuuppeerrmmaassssiivvee  BBllaacckk  HHoolleess  aanndd  AAGGNN

IIDD:: 0022555544

AAGGNN  FFeeeeddiinngg  aanndd  FFeeeeddbbaacckk  iinn  NNGGCC  44115511

FFrraanncciissccoo MMuueelllleerr--SSaanncchheezz

UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMeemmpphhiiss

TThhee ddiissccoovveerryy ooff aa nnuummbbeerr ooff bbllaacckk hhoollee ((BBHH)) ggaallaaxxyy rreellaattiioonnss hhaass sshhoowwnn tthhaatt tthhee ggrroowwtthh ooff ssuuppeerrmmaassssiivvee BBHHss iiss cclloosseellyy rreellaatteedd ttoo tthhee eevvoolluuttiioonn ooff ggaallaaxxiieess.. TThhiiss
eevviiddeennccee hhaass ooppeenneedd aa nneeww ddeebbaattee iinn wwhhiicchh tthhee ffuunnddaammeennttaall qquueessttiioonnss ccoonncceerrnn tthhee iinntteerraaccttiioonnss bbeettwweeeenn tthhee cceennttrraall BBHH aanndd tthhee iinntteerrsstteellllaarr mmeeddiiuumm wwiitthhiinn tthhee hhoosstt
ggaallaaxxyy,, aanndd ccaann bbee aaddddrreesssseedd bbyy ssttuuddyyiinngg ttwwoo ccrruucciiaall pprroocceesssseess:: ffeeeeddiinngg aanndd ffeeeeddbbaacckk.. UUssiinngg aarrcchhiivvaall JJWWSSTT NNIIRRSSppeecc ddaattaa,, wwee aaiimm ttoo cchhaarraacctteerriizzee tthhee cciirrccuummnnuucclleeaarr
rreeggiioonn ooff NNGGCC 44115511 ttoo ssttuuddyy,, wwiitthh uunnpprreecceeddeenntteedd ddeettaaiill AAGGNN ffeeeeddiinngg aanndd ffeeeeddbbaacckk.. NNGGCC 44115511,, aass oonnee ooff tthhee nneeaarreesstt AAGGNN aanndd aann eexxttrreemmeellyy wweellll--ssttuuddiieedd SSeeyyffeerrtt
ggaallaaxxyy,, pprroovviiddeess aann oouuttssttaannddiinngg ooppppoorrttuunniittyy ttoo oobbttaaiinn mmeeaanniinnggffuull ccoonnssttrraaiinnttss ffoorr mmooddeellss iinnccoorrppoorraattiinngg tthheessee pprroocceesssseess ttoo rreegguullaattee BBHH--hhoosstt ggaallaaxxyy ccoo--eevvoolluuttiioonn.. WWee wwiillll
aacchhiieevvee tthhiiss bbyy:: ((11)) ttrraacciinngg oouuttflfloowwss vviiaa iioonniizzeedd aanndd ccoorroonnaall ggaass eemmiissssiioonn ttoo eessttaabblliisshh tthhee eenneerrggeettiiccss ooff tthhee oouuttflfloowwiinngg ggaass aanndd ppootteennttiiaall ffoorr ffeeeeddbbaacckk iinnttoo tthhee hhoosstt
ggaallaaxxyy,, ((22)) ttrraacciinngg iinnflfloowwss vviiaa mmoolleeccuullaarr hhyyddrrooggeenn ggaass eemmiissssiioonn ffrroomm wwhhiicchh tthhee ddrriivviinngg iinnflflooww mmeecchhaanniissmm ccaann bbee iiddeennttiififieedd aanndd aann iinnflflooww rraattee oobbttaaiinneedd vviiaa mmooddeelliinngg,, ((33))
uussiinngg tthhee wwiiddee rraannggee ooff aavvaaiillaabbllee HH22 lliinneess iinn tthhee nneeaarr--IIRR ttoo eessttaabblliisshh tthheeiirr ccoonnnneeccttiioonn wwiitthh tthhee oobbssccuurriinngg ttoorruuss,, aanndd ((44)) oobbttaaiinniinngg aa mmoolleeccuullaarr ggaass--bbaasseedd bbllaacckk hhoollee mmaassss
eessttiimmaattee.. JJWWSSTT iiss uunniiqquueellyy ccaappaabbllee ooff aaddvvaanncciinngg oouurr uunnddeerrssttaannddiinngg ooff tthheessee pprroocceesssseess dduuee ttoo iittss sseennssiittiivviittyy aanndd ssttaabbllee ppooiinntt--sspprreeaadd--ffuunnccttiioonn,, wwhhiicchh ffaacciilliittaatteess tthhee
ddeetteeccttiioonn  ooff  ddiiaaggnnoossttiicc  eemmiissssiioonn  lliinneess  nnoott  aavvaaiillaabbllee  iinn  ccuurrrreenntt  ggrroouunndd  bbaasseedd  ddaattaa,,  aass  wweellll  aass  pprroobbiinngg  tthheessee  pprroocceesssseess  ddoowwnn  ttoo  uunnpprreecceeddeenntteedd  ssppaattiiaall  ssccaalleess..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

EErriinn  HHiicckkss  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AAllaasskkaa  AAnncchhoorraaggee,,  MMaatttthheeww  MMaallkkaann  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  LLooss  AAnnggeelleess,,  MMiissttyy  BBeennttzz  GGeeoorrggiiaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy  RReesseeaarrcchh  FFoouunnddaattiioonn,,  MMaassoonn  RRuubbyy  UUnniivveerrssiittyy  ooff
MMeemmpphhiiss

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess

IIDD:: 0022555555
HHooww  ddoo  iioonniizziinngg  pphhoottoonnss  eessccaappee  tthhee  SSuunnbbuurrsstt  AArrcc??

TT..  EEmmiill RRiivveerraa--TThhoorrsseenn

SSttoocckkhhoollmm  UUnniivveerrssiittyy

HHooww tthhee eeaarrllyy UUnniivveerrssee wwaass rreeiioonniizzeedd iiss aa kkeeyy sscciieennccee ccaassee ffoorr JJWWSSTT.. TThhee mmaajjoorriittyy ooff iioonniizziinngg LLyymmaann CCoonnttiinnuuuumm ((LLyyCC)) pphhoottoonnss wweerree pprroodduucceedd bbyy mmaassssiivvee ssttaarrss iinn tthhee
fifirrsstt ggaallaaxxiieess,, aanndd hhaadd ttoo fifinndd tthheeiirr wwaayy tthhrroouugghh tthhee nneeuuttrraall IISSMM aanndd eessccaappee iinnttoo iinntteerrggaallaaccttiicc SSppaaccee.. HHooww tthhiiss hhaappppeenneedd iiss uunncclleeaarr,, aanndd dduuee ttoo tthhee hhiigghh ffrraaccttiioonn ooff
nneeuuttrraall  ggaass  iinn  tthhee  IIGGMM,,  wwee  ccaannnnoott  ssttuuddyy  iioonniizziinngg  eessccaappee  ddiirreeccttllyy  aatt  zz>>44,,  bbuutt  mmuusstt  rreellyy  oonn  lloowweerr  rreeddsshhiifftt  aannaallooggss..
IInn tthhee llooccaall UUnniivveerrssee,, eessccaappee ffrraaccttiioonnss aarree ffaarr ttoooo llooww ttoo aaccccoouunntt ffoorr tthhee eenneerrggyy nneeeeddeedd ttoo ccaauussee rreeiioonniizzaattiioonn.. IInn oorrddeerr ttoo ddeetteerrmmiinnee wwhhiicchh pphhyyssiiccaall pprroocceesssseess rreegguullaattee
iioonniizziinngg  eessccaappee,,  aanndd  hhooww  tthheeyy  ccaann  eevvoollvvee  oovveerr  ccoossmmiicc  ttiimmee,,  wwee  nneeeedd  ttoo  ssttuuddyy  tthhee  IISSMM  ooff  lleeaakkiinngg  ggaallaaxxiieess  iinn  hhiigghh  ddeettaaiill,,  aaccrroossss  CCoossmmoollooggiiccaall  eeppoocchhss..
WWee pprrooppoossee ddeeeepp NNIIRRSSppeecc IIFFUU oobbsseerrvvaattiioonnss aanndd ssuupppplleemmeennttaarryy NNIIRRCCaamm iimmaaggiinngg ooff tthhee ggrraavviittaattiioonnaallllyy lleennsseedd ““SSuunnbbuurrsstt AArrcc”” ((zz==22..44)),, tthhee oonnllyy ggaallaaxxyy aatt zz>>00..11 ffoorr wwhhiicchh
ssuucchh aa ssttuuddyy iiss ppoossssiibbllee.. TThhee ggaallaaxxyy iiss aann eexxttrreemmeellyy bbrriigghhtt LLyyCC lleeaakkeerr,, aanndd ddeessppiittee iittss eennoorrmmoouuss ddiissttaannccee,, tthhee oonnllyy kknnoowwnn ggaallaaxxyy wwhheerree tthhee oorriiggiinn ooff LLyyCC iiss ppiinnppooiinntteedd
ddoowwnn ttoo ~~1100 ppcc.. TThhee pprrooppoosseedd oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll eennaabbllee ddeettaaiilleedd mmaappppiinngg ooff tthhee pprroodduuccttiioonn ssiitteess ooff iioonniizziinngg rraaddiiaattiioonn,, aass wweellll aass ppoossssiibbllee eessccaappee ppaatthhss,, aanndd ddeettaaiilleedd
mmaappppiinngg  ooff  kkiinneemmaattiiccss,,  iioonniizzaattiioonn  aanndd  ootthheerr  ppaarraammeetteerrss  tthhaatt  wwiillll  rreevveeaall  wwhhiicchh  mmeecchhaanniissmmss  rreegguullaattee  tthhee  eessccaappee,,  aanndd  hhooww  tthheeyy  ddiiffffeerr  ffrroomm  tthhee  llooccaall  UUnniivveerrssee..
TThheessee oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll bbee aa uunniiqquuee ccoonnnneeccttiinngg lliinnkk bbeettwweeeenn llooccaall aannaallooggss aanndd tthhee EEppoocchh ooff RReeiioonniizzaattiioonn,, aanndd wwiillll bbee aa vvaalluuaabbllee rreeffeerreennccee ddaattaasseett lloonngg aafftteerr tthhee eenndd ooff
JJWWSSTT’’ss  mmiissssiioonn..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

HHaaaakkoonn  DDaahhllee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  OOsslloo,,  JJaannee  RRiiggbbyy  NNAASSAA  GGooddddaarrdd  SSppaaccee  FFlliigghhtt  CCeenntteerr,,  JJoohhnn  CChhiisshhoollmm  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  aatt  AAuussttiinn,,  MMaatttthheeww  BBaayylliissss  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCiinncciinnnnaattii  MMaaiinn  CCaammppuuss,,  MMiicchhaaeell
GGllaaddddeerrss  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CChhiiccaaggoo,,  MMaatttthheeww  HHaayyeess  SSttoocckkhhoollmm  UUnniivveerrssiittyy,,  KKaarriinn  KKjjeellllggrreenn  SSttoocckkhhoollmm  UUnniivveerrssiittyy,,  GGuuiillllaauummee  MMaahhlleerr  DDuurrhhaamm  UUnniivv..,,  MMiicchhaaeell  FFlloorriiaann  NNAASSAA  GGooddddaarrdd  SSppaaccee  FFlliigghhtt
CCeenntteerr,,  SSoonniiyyaa  SShhaarrmmaa  NNAASSAA  GGooddddaarrdd  SSppaaccee  FFlliigghhtt  CCeenntteerr,,  RRaammeesshh  MMaaiinnaallii  NNAASSAA  GGooddddaarrdd  SSppaaccee  FFlliigghhtt  CCeenntteerr,,  KKeeuunnhhoo  KKiimm  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCiinncciinnnnaattii  MMaaiinn  CCaammppuuss,,  GGoouurraavv  KKhhuullllaarr  UUnniivveerrssiittyy
ooff  CChhiiccaaggoo,,  KKeerreenn  SShhaarroonn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMiicchhiiggaann,,  JJuuaann  RReemmoolliinnaa  GGoonnzzaalleezz  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMiicchhiiggaann

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss

225566 33//1199//22002211



JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss  aanndd  SStteellllaarr  TTyyppeess

IIDD:: 0022555599
BBrroowwnn  DDwwaarrffss,,  WWhhiittee  DDwwaarrffss  aanndd  PPllaanneettaarryy  DDiisskkss  iinn  aann  AAnncciieenntt  SStteellllaarr  SSyysstteemm

IIllaarriiaa CCaaiiaazzzzoo

CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy

GGlloobbuullaarr cclluusstteerrss aarree tthhee oollddeesstt aasssseemmbbllaaggeess ooff ssttaarrss iinn oouurr GGaallaaxxyy.. TThheeiirr rroouugghhllyy ccooeevvaall ppooppuullaattiioonnss,, sshhaarriinngg tthhee ssaammee ccoommppoossiittiioonn aanndd ddiissttaannccee ffrroomm EEaarrtthh,, aarree iiddeeaall
llaabboorraattoorriieess ttoo tteesstt oouutt tthheeoorriieess ooff sstteellllaarr eevvoolluuttiioonn.. WWee hheerree pprrooppoossee ttoo oobbsseerrvvee tthhee gglloobbuullaarr cclluusstteerr 4477 TTuuccaannaaee,, oonnee ooff tthhee rriicchheesstt aanndd mmoosstt ccaarreeffuullllyy oobbsseerrvveedd
cclluusstteerrss iinn oouurr GGaallaaxxyy,, ttoo oobbsseerrvvee ffoorr tthhee fifirrsstt ttiimmee tthhee ccoooolliinngg bbrroowwnn ddwwaarrff sseeqquueennccee aanndd ttoo hhuunntt ffoorr aanncciieenntt ppllaanneettaarryy ssyysstteemmss aarroouunndd wwhhiittee ddwwaarrffss.. AA ssaammppllee ooff
bbrroowwnn ddwwaarrffss tthhaatt aarree wweellll cchhaarraacctteerriizzeedd iinn aaggee,, ddiissttaannccee aanndd mmeettaall ccoonntteenntt wwiillll hheellpp bbrreeaakk tthhee ddeeggeenneerraacciieess tthhaatt ppllaagguuee ccuurrrreenntt bbrroowwnn ddwwaarrff oobbsseerrvvaattiioonnss aanndd wwiillll
pprroovviiddee aann iimmppoorrttaanntt tteesstt ssaammppllee ffoorr tthheeoorreettiiccaall mmooddeellss ooff tthheessee oobbjjeeccttss.. AAddddiittiioonnaallllyy,, tthhee llooccaattiioonn ooff tthhee bbrroowwnn ddwwaarrff sseeqquueennccee iinn tthhee JJWWSSTT CCMMDD pprreesseennttss aa nneeww
mmeetthhoodd ffoorr eessttiimmaattiinngg tthhee aaggee ooff tthhee cclluusstteerr iittsseellff.. WWiitthh tthhee ssaammee oobbsseerrvvaattiioonnss,, wwee wwiillll hhaavvee aa llaarrggee ssaammppllee ooff hhoott wwhhiittee ddwwaarrffss,, bbeettwweeeenn 99,,550000~~KK aanndd 2255,,000000~~KK,, ooff
wwhhiicchh aabboouutt 55\\%% aarree eexxppeecctteedd ttoo sshhooww tthhee pprreesseennccee ooff aa ddeebbrriiss ddiisskk iiff tthhee ppooppuullaattiioonn iiss ssiimmiillaarr ttoo tthhaatt ooff tthhee fifieelldd.. OOnn tthhee ootthheerr hhaanndd,, oobbsseerrvviinngg tthhee ffaaiinntt eenndd ooff tthhee
wwhhiittee  ddwwaarrff  ccoooolliinngg  sseeqquueennccee  iinn  tthhee  iinnffrraarreedd  wwiillll  lleeaadd  ttoo  aa  bbeetttteerr  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  aattmmoosspphheerriicc  pprrooppeerrttiieess  aanndd  ssyysstteemmaattiicc  iissssuueess  iinn  oouurr  ccuurrrreenntt  mmooddeellss..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

HHaarrvveeyy  RRiicchheerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  BBrriittiisshh  CCoolluummbbiiaa,,  JJeerreemmyy  HHeeyyll  UUnniivveerrssiittyy  ooff  BBrriittiisshh  CCoolluummbbiiaa,,  AAddaamm  BBuurrggaasssseerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaann  DDiieeggoo,,  AAnnddrreeaa  DDiieebbaallll  HHeellmmhhoollttzz  IInnssttiittuutt  ffuurr  SSttrraahhlleenn--
uunndd  KKeerrnnpphhyyssiikk,,  UUnnii  BBoonnnn,,  JJaavviieerraa  PPaarraaddaa  UUnniivveerrssiittyy  ooff  BBrriittiisshh  CCoolluummbbiiaa,,  AAaarroonn  BBoolleeyy  UUnniivveerrssiittyy  ooff  BBrriittiisshh  CCoolluummbbiiaa,,  MMaatttteeoo  CCoorrrreennttii  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  RRoommaann  GGeerraassiimmoovv
UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaann  DDiieeggoo,,  PPiieerr--EEmmmmaannuueell  TTrreemmbbllaayy  TThhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  WWaarrwwiicckk

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPooppuullaattiioonnss  aanndd  tthhee  IInntteerrsstteellllaarr  MMeeddiiuumm

IIDD:: 0022556600
SSoollvviinngg  tthhee  gglloobbuullaarr  cclluusstteerrss  mmuullttiippllee  ppooppuullaattiioonn  eenniiggmmaa  tthhrroouugghh  JJWWSSTT

AAnnnnaa MMaarriinnoo

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPaaddoovvaa

SSiinnccee iittss ddiissccoovveerryy,, tthhee mmuullttiippllee ppooppuullaattiioonn pphheennoommeennoonn iiss aann eenniiggmmaa iinn tthhee fifieelldd ooff sstteellllaarr ppooppuullaattiioonnss.. WWee pprrooppoossee ccoommbbiinneedd ssppeeccttrroossccooppiicc aanndd pphhoottoommeettrriicc JJWWSSTT
oobbsseerrvvaattiioonnss  tthhaatt  wwiillll  fifinnaallllyy  ssoollvvee  tthhiiss  lloonngg--ssttaannddiinngg  iissssuuee..
SSoo ffaarr,, ttwwoo ccoommppeettiinngg sscceennaarriiooss aarree aavvaaiillaabbllee:: 11)) mmuullttiippllee bbuurrssttss ooff ssttaarr ffoorrmmaattiioonn;; 22)) aaccccrreettiioonn ooff mmaatteerriiaall oonnttoo eexxiissttiinngg ssttaarrss.. IInn tthhee fifirrsstt sscceennaarriioo tthhee ppooppuullaattiioonn
ppaatttteerrnn iiss eexxppeecctteedd ttoo bbee iiddeennttiiccaall ffoorr ssttaarrss wwiitthh ddiiffffeerreenntt mmaasssseess,, wwhhiillee tthhee aaccccrreettiioonn sscceennaarriioo sshhoouulldd rreessuulltt iinn ssuubbssttaannttiiaallllyy mmoorree pprroonnoouunncceedd cchheemmiiccaall ddiiffffeerreenncceess aanndd
ffrraaccttiioonnss ooff sseeccoonndd ppooppuullaattiioonn ssttaarrss aatt hhiigghheerr--mmaasssseess.. TThhee eexxpplloorraattiioonn ooff tthhee MM ddwwaarrff rreeaallmm aanndd tthhee ccoommppaarriissoonn ooff tthhee mmuullttiippllee ppooppuullaattiioonn pprrooppeerrttiieess iinn tthhiiss vveerryy--llooww
mmaassss  rreeggiimmee  wwiitthh  tthhoossee  ooff  rreedd  ggiiaannttss  wwiillll  sshheedd  lliigghhtt  oonn  tthhee  oorriiggiinn  ooff  tthhiiss  eenniiggmmaattiicc  pphheennoommeennoonn..
TThhee NNIIRRSSppeecc++NNIIRRCCaamm ffaacciilliittiieess wwiillll pprroovviiddee tthhee uunniiqquuee ooppppoorrttuunniittyy ttoo ggaatthheerr ssppeeccttrraa aanndd pprreecciissee pphhoottoommeettrriicc ddiiaaggrraammss ooff ffaaiinntt MM ddwwaarrffss iinn GGCCss,, nnoott eeaassiillyy aacccceessssiibbllee ttoo
ootthheerr ffaacciilliittiieess.. OOuurr ssppeeccttrraall ssyynntthheessiiss aanndd ssiimmuullaatteedd ddiiaaggrraammss ssuuggggeesstt tthhaatt tthhee rreeqquueesstteedd ddaattaa,, ccoommbbiinneedd wwiitthh HHSSTT UUVV aarrcchhiivvaall iimmaaggeess,, wwiillll aallllooww uuss ttoo iinnffeerr tthhee OO
aabbuunnddaannccee rraannggee iinn tthhee MM ddwwaarrffss,, wwhhiicchh wwiillll bbee ccoommppaarreedd ttoo tthhaatt oobbsseerrvveedd aammoonngg rreedd ggiiaannttss,, aanndd pprreecciissee mmaassss ffuunnccttiioonnss ooff mmuullttiippllee ppooppuullaattiioonnss ffrroomm ~~00..88 ssoollaarr mmaasssseess
ttoowwaarrddss  tthhee  HH--bbuurrnniinngg  lliimmiitt..
TThheessee fifirrsstt JJWWSSTT oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll bbee aa mmiilleessttoonnee iinn oouurr uunnddeerrssttaannddiinngg ooff ssuucchh aann eelluuddiinngg pphheennoommeennoonn,, aanndd aa sstteepp ffoorrwwaarrdd ffoorr mmaannyy cclloosseellyy rreellaatteedd iissssuueess,, ee..gg.. ssttaarr
ffoorrmmaattiioonn iinn ddeennssee eeaarrllyy eennvviirroonnmmeennttss,, sstteellllaarr eevvoolluuttiioonn aanndd nnuucclleeoossyynntthheessiiss,, tthhee rroollee ooff pprroottoo--cclluusstteerrss iinn tthhee ccoossmmiicc rreeiioonniizzaattiioonn aanndd tthhee ccoonnttrriibbuuttiioonn ooff GGCCss ttoo tthhee MMiillkkyy
WWaayy  HHaalloo..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

AAnnttoonniinnoo  MMiilloonnee  UUnniivveerrssiittaa  ddeeggllii  SSttuuddii  ddii  PPaaddoovvaa,,  EEddooaarrddoo  LLaaggiiooiiaa  UUnniivveerrssiittaa  ddeeggllii  SSttuuddii  ddii  PPaaddoovvaa,,  TTaaiilloo  MMaarrccoo  UUnniivveerrssiittaa  ddeeggllii  SSttuuddii  ddii  PPaaddoovvaa,,  DDaavviidd  YYoonngg  AAuussttrraalliiaann  NNaattiioonnaall  UUnniivveerrssiittyy,,
GGiiaaccoommoo  CCoorrddoonnii  UUnniivveerrssiittaa  ddeeggllii  SSttuuddii  ddii  PPaaddoovvaa,,  EEmmaannuueellee  DDoonnddoogglliioo  UUnniivveerrssiittaa  ddeeggllii  SSttuuddii  ddii  PPaaddoovvaa,,  SSoohheeee  JJaanngg  YYoonnsseeii  UUnniivveerrssiittyy,,  AAaarroonn  DDootttteerr  SSmmiitthhssoonniiaann  IInnssttiittuuttiioonn  AAssttrroopphhyyssiiccaall
OObbsseerrvvaattoorryy,,  MMaarriilliiaa  CCaarrddoossoo  CCoorrrreeaa  CCaarrllooss  UUnniivveerrssiiddaaddee  ddee  SSaaoo  PPaauulloo

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess

IIDD:: 0022556611
UUNNCCOOVVEERR::  UUllttrraa--ddeeeepp  NNIIRRCCaamm  aanndd  NNIIRRSSppeecc  OObbsseerrvvaattiioonnss  BBeeffoorree  tthhee  EEppoocchh  ooff  RReeiioonniizzaattiioonn

IIvvoo LLaabbbbee

SSwwiinnbbuurrnnee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeecchhnnoollooggyy

WWee pprrooppoossee aann eefffificciieenntt ppuubblliicc TTrreeaassuurryy pprrooggrraamm tthhaatt iimmmmeeddiiaatteellyy eessttaabblliisshheess aa NNIIRRCCaamm iimmaaggiinngg ddeeeepp fifieelldd aanndd uullttrraa--ddeeeepp llooww--rreessoolluuttiioonn NNIIRRSSppeecc//PPRRIISSMM ffoollllooww--uupp
ssppeeccttrroossccooppyy iinn tthhee ggrraavviittaattiioonnaall lleennssiinngg cclluusstteerr FFrroonnttiieerr FFiieelldd AAbbeellll 22774444.. AAssssiisstteedd bbyy ssttrroonngg lleennssiinngg,, tthheessee oobbsseerrvvaattiioonnss rreeaacchh 11--22 mmaaggnniittuuddeess ffaaiinntteerr tthhaann eevveenn tthhee
ddeeeeppeesstt EERRSS && GGTTOO pprrooggrraammss.. SSuucchh ddeepptthhss aarree eesssseennttiiaall ttoo aacchhiieevvee ttwwoo ccoorree sscciieennccee ggooaallss ooff JJWWSSTT:: fifinnddiinngg FFiirrsstt LLiigghhtt ggaallaaxxiieess dduurriinngg tthhee DDaarrkk AAggeess aatt zz>>1100 aanndd
ssttuuddyyiinngg tthhee uullttrraa--llooww lluummiinnoossiittyy ggaallaaxxiieess aatt llaatteerr ttiimmeess tthhaatt wweerree rreessppoonnssiibbllee ffoorr rreeiioonniizzaattiioonn.. OOffffeerriinngg tthhee ccoommmmuunniittyy eeaarrllyy aacccceessss ttoo ddeeeepp iimmaaggiinngg ooff 44000000 zz>>66
ggaallaaxxiieess aanndd ssppeeccttrroossccooppyy ooff 550000 ggaallaaxxiieess eennssuurreess tthhaatt tthhiiss eennvviissiioonneedd flflaaggsshhiipp sscciieennccee iiss gguuaarraanntteeeedd eeaarrllyy iinn tthhee mmiissssiioonn,, eessttaabblliisshheess ffrroomm tthhee ssttaarrtt aa vviibbrraanntt aanndd
ddiivveerrssee uusseerr bbaassee ffoorr tthhee oobbsseerrvvaattoorryy,, aanndd ooppttiimmiizzeess tthhee eefffificciieennccyy ooff JJWWSSTT bbyy pprroovviiddiinngg ttaarrggeettss ffoorr hhiigghheerr rreessoolluuttiioonn ssppeeccttrroossccooppiicc ffoollllooww uupp iinn ssuubbsseeqquueenntt ccyycclleess.. IInn
ssuuppppoorrtt ooff tthhiiss,, wwee iinncclluuddeedd iimmaaggiinngg ppaarraalllleellss ttoo eennhhaannccee tthhee ddeeeepp iimmaaggiinngg lleeggaaccyy oonn aanndd aarroouunndd tthhee cclluusstteerr.. BBeeyyoonndd tthhee iimmmmeeddiiaattee sscciieennccee ggooaallss,, tthheessee ddaattaa wwiillll
ssuuppppoorrtt aa bbrrooaadd aarrrraayy ooff lleeggaaccyy sscciieennccee iinncclluuddiinngg sstteellllaarr mmaassss ccoommpplleettee ssttuuddiieess ttoo zz==1100,, tthhee rroollee ooff dduusstt oobbssccuurraattiioonn aatt hhiigghh rreeddsshhiifftt,, aanndd tthhee vvaarriioouuss ppaatthhwwaayyss ooff
qquueenncchhiinngg ssttaarr ffoorrmmaattiioonn.. OOuurr eexxppeerriieenncceedd tteeaamm ccoommmmiittss ttoo rraappiiddllyy rreelleeaassiinngg tthhee iimmaaggiinngg ttoo tthhee ppuubblliicc bbeeffoorree tthhee CCyyccllee 22 ddeeaaddlliinnee ffoolllloowweedd bbyy tthhee ddeelliivveerryy ooff aa jjooiinntt
pphhoottoommeettrriicc  aanndd  ssppeeccttrroossccooppiicc  ddaattaabbaassee..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

RRaacchheell  BBeezzaannssoonn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPiittttssbbuurrgghh,,  MMaarriijjnn  FFrraannxx  UUnniivveerrssiitteeiitt  LLeeiiddeenn,,  KKaatthheerriinnee  WWhhiittaakkeerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaassssaacchhuusseettttss  --  AAmmhheerrsstt,,  CChhrriissttiinnaa  WWiilllliiaammss  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,  MMaarriisskkaa  KKrriieekk
UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  BBeerrkkeelleeyy,,  PPiieetteerr  vvaann  DDookkkkuumm  YYaallee  UUnniivveerrssiittyy,,  PPaassccaall  OOeesscchh  UUnniivveerrssiittyy  ooff  GGeenneevvaa--DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  AAssttrroonnoommyy,,  GGaabbrriieell  BBrraammmmeerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCooppeennhhaaggeenn,,  NNiieellss  BBoohhrr
IInnssttiittuuttee,,  PPrraattiikkaa  DDaayyaall  KKaapptteeyynn  AAssttrroonnoommiiccaall  IInnssttiittuuttee,,  CCaasseeyy  PPaappoovviicchh  TTeexxaass  AA  &&  MM  UUnniivveerrssiittyy,,  SSuussaann  KKaassssiinn  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  DDaann  CCooee  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee
--  EESSAA,,  KKaarrll  GGllaazzeebbrrooookk  SSwwiinnbbuurrnnee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  JJooeell  LLeejjaa  TThhee  PPeennnnssyyllvvaanniiaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy,,  AAddii  ZZiittrriinn  BBeenn  GGuurriioonn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  tthhee  NNeeggeevv,,  HHaakkiimm  AAtteekk  CCNNRRSS,,  IInnssttiittuutt
dd''AAssttrroopphhyyssiiqquuee  ddee  PPaarriiss,,  MMiicchhaaeell  MMaasseeddaa  UUnniivveerrssiitteeiitt  LLeeiiddeenn,,  EErriiccaa  NNeellssoonn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCoolloorraaddoo  aatt  BBoouullddeerr,,  JJeennnnyy  GGrreeeennee  PPrriinncceettoonn  UUnniivveerrssiittyy,,  TThheemmiiyyaa  NNaannaayyaakkkkaarraa  SSwwiinnbbuurrnnee  UUnniivveerrssiittyy
ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  NN..  FFoorrsstteerr  SScchhrreeiibbeerr  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  eexxttrraatteerrrreessttrriisscchhee  PPhhyyssiikk,,  SSeeddoonnaa  PPrriiccee  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  eexxttrraatteerrrreessttrriisscchhee  PPhhyyssiikk,,  AAlliiccee  SShhaapplleeyy  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --
LLooss  AAnnggeelleess,,  RRoobbeerrtt  FFeellddmmaannnn  UUnniivveerrssiittaatt  ZZuurriicchh,,  AAddaamm  MMuuzzzziinn  YYoorrkk  UUnniivveerrssiittyy,,  DDaanniilloo  MMaarrcchheessiinnii  TTuuffttss  UUnniivveerrssiittyy,,  CCaammiillllaa  PPaacciifificcii  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee  --  CCSSAA,,  MMaauurroo  SStteeffaannoonn
UUnniivveerrssiitteeiitt  LLeeiiddeenn,,  SStteepphhaanniiee  JJuunneeaauu  NNaattiioonnaall  OOppttiiccaall  AAssttrroonnoommyy  OObbsseerrvvaattoorryy,,  AAUURRAA,,  EEddwwaarrdd  TTaayylloorr  SSwwiinnbbuurrnnee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  LLaammiiyyaa  MMoowwllaa  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TToorroonnttoo,,  AAnnnnaa  ddee
GGrraaaaffff  UUnniivveerrssiitteeiitt  LLeeiiddeenn,,  MMaarrllaa  GGeehhaa  YYaallee  UUnniivveerrssiittyy

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
EExxooppllaanneettss  aanndd  EExxooppllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 0022556622
DDuusstt  SSeettttlliinngg  aanndd  GGrraaiinn  EEvvoolluuttiioonn  iinn  EEddggee--oonn  PPrroottooppllaanneettaarryy  DDiisskkss

FFrraannccooiiss MMeennaarrdd

IInnssttiittuutt  ddee  PPllaanneettoollooggiiee  eett  dd''AAssttrroopphhyyssiiqquuee  ddee  GGrreennoobbllee

YYoouunngg,, eeddggee--oonn cciirrccuummsstteellllaarr ddiisskkss aarree uunniiqquueellyy vvaalluuaabbllee llaabboorraattoorriieess ffoorr tthhee ssttuuddyy ooff ppllaanneett ffoorrmmaattiioonn.. WWiitthh tthhee cceennttrraall ssttaarr ooccccuulltteedd ffrroomm ddiirreecctt vviieeww,, tthhee ddiisskk iiss cclleeaarrllyy
sseeeenn aass aa cceennttrraall dduusstt llaannee flflaannkkeedd bbyy rreeflfleecctteedd lliigghhtt ffrroomm iittss uuppppeerr aanndd lloowweerr ssuurrffaacceess.. TThhee ddeettaaiilleedd mmoorrpphhoollooggyy aanndd cchhrroommaattiicciittyy ooff tthheessee nneebbuullaaee pprroovviiddeess ccrruucciiaall
iinnffoorrmmaattiioonn oonn ddiisskk vveerrttiiccaall ssttrruuccttuurree aanndd tthhee pprrooppeerrttiieess ooff iittss ccoonnssttiittuueenntt dduusstt ggrraaiinnss.. SSppeeccttrraall eenneerrggyy ddiissttrriibbuuttiioonnss aanndd vveerryy lliimmiitteedd ggrroouunnddbbaasseedd iimmaaggiinngg hhaavvee sshhoowwnn
tthhaatt eeddggee--oonn pprroottooppllaanneettaarryy ddiisskkss ccoonnttiinnuuee ttoo bbee ddoommiinnaatteedd bbyy ssccaatttteerreedd lliigghhtt eevveenn oouutt ttoo wwaavveelleennggtthhss ooff 2200 mmiiccrroonnss.. JJWWSSTT iimmaaggiinngg ooff tthheessee ttaarrggeettss tthheerreeffoorree ooffffeerrss
tthhee uunniiqquuee ooppppoorrttuunniittyy ttoo pprroobbee tthhee ddiisskk iinntteerriioorr bbeettwweeeenn tthhee ooppttiiccaall ssccaatttteerreedd lliigghhtt ssuurrffaaccee sseeeenn wwiitthh HHSSTT aanndd tthhee ccoolldd mmiiddppllaannee eemmiissssiioonn rreecceennttllyy rreevveeaalleedd bbyy AALLMMAA..
WWee pprrooppoossee bbrrooaadd--bbaanndd NNIIRRCCaamm aanndd MMIIRRII iimmaaggiinngg ooff ffoouurr eeddggee--oonn pprroottooppllaanneettaarryy ddiisskkss ssppaannnniinngg aa rraannggee ooff eevvoolluuttiioonnaarryy ssttaatteess.. TThhee ttaarrggeettss aarree aammoonngg tthhee llaarrggeesstt iinn
aanngguullaarr ssiizzee ooff tthheeiirr ccllaassss aanndd tthhuuss sshhoouulldd bbee vveerrttiiccaallllyy rreessoollvveedd bbyy JJWWSSTT eevveenn aatt 2200 mmiiccrroonnss.. TThhee iimmaaggeess wwiillll rreevveeaall tthhee wwaavveelleennggtthh eevvoolluuttiioonn ooff bbootthh tthhee dduusstt llaannee
tthhiicckknneessss aanndd tthhee ssttrreennggtthh ooff ffoorrwwaarrdd ssccaatttteerriinngg,, wwhhiicchh wwhheenn iinntteerrpprreetteedd bbyy mmooddeell fifittttiinngg wwiillll aallllooww uuss ttoo ddeerriivvee tthhee ggrraaiinnssiizzee aass aa ffuunnccttiioonn ooff hheeiigghhtt iinn tthhee ddiisskk aanndd
tthhuuss tthhee eexxtteenntt ooff dduusstt vveerrttiiccaall sseettttlliinngg tthhaatt hhaass ttaakkeenn ppllaaccee.. TThhiiss pprroojjeecctt wwiillll eemmppiirriiccaallllyy qquuaannttiiffyy ffoorr tthhee fifirrsstt ttiimmee hhooww tthhee dduusstt ccoonncceennttrraattiioonn iinnccrreeaasseess ttoowwaarrdd tthhee
ddiisskk  mmiiddppllaannee  ((aa  nneecceessssaarryy  ccoonnddiittiioonn  ttoo  eefffificciieennttllyy  ffoorrmm  ppllaanneetteessiimmaallss)),,  lleeaavviinngg  aa  lleeggaaccyy  ooff  ffuunnddaammeennttaall  iimmppoorrttaannccee  ffoorr  oouurr  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  pprroottooppllaanneettaarryy  ddiisskk  eevvoolluuttiioonn..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

KKaarrll  SSttaappeellffeellddtt  JJeett  PPrrooppuullssiioonn  LLaabboorraattoorryy,,  GGaassppaarrdd  DDuucchheennee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  BBeerrkkeelleeyy,,  MMaarriioonn  VViilllleennaavvee  IInnssttiittuutt  ddee  PPllaanneettoollooggiiee  eett  dd''AAssttrroopphhyyssiiqquuee  ddee  GGrreennoobbllee,,  SScchhuuyylleerr  WWoollffff
UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,  MMaarrsshhaallll  PPeerrrriinn  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  CChhrriissttoopphhee  PPiinnttee  UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  CChhiillee,,  DDeebboorraahh  PPaaddggeetttt  JJeett  PPrrooppuullssiioonn  LLaabboorraattoorryy

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess

IIDD:: 0022556655
HHOOWW  MMAANNYY  QQUUIIEESSCCEENNTT  GGAALLAAXXIIEESS  AARREE  TTHHEERREE  AATT  33<<zz<<44  RREEAALLLLYY??

KKaarrll GGllaazzeebbrrooookk

SSwwiinnbbuurrnnee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeecchhnnoollooggyy

WWee  wwiillll  fifinndd  oouutt..

TThhiiss iiss iimmppoorrttaanntt bbeeccaauussee mmaassssiivvee qquuiieesscceenntt ggaallaaxxiieess aatt hhiigghh--rreeddsshhiifftt hhaavvee hhiissttoorriiccaallllyy ddrriivveenn ffoorrwwaarrdd oouurr uunnddeerrssttaannddiinngg ooff ggaallaaxxyy ffoorrmmaattiioonn aanndd eevvoolluuttiioonn.. NNuummeerroouuss
ssppeeccttrroossccooppiicc ccoonnfifirrmmaattiioonnss hhaavvee sshhoowwnn tthhaatt tthheessee ggaallaaxxiieess ddoo eexxiisstt aatt zz>>33,, hhoowweevveerr tthhee mmeeaassuurreedd nnuummbbeerr ddeennssiittiieess aarree ssttiillll hhiigghhllyy uunncceerrttaaiinn aanndd ddeeppeenndd oonn llaarrggee
pphhoottoommeettrriiccaallllyy sseelleecctteedd ssaammpplleess.. MMaassssiivvee qquuiieesscceenntt ggaallaaxxiieess aatt hhiigghh--rreeddsshhiifftt eevvoollvvee rraappiiddllyy aanndd ssoo ccoonnssttrraaiinniinngg hhyyddrrooddyynnaammiiccaall ssiimmuullaattiioonnss wwiitthh pprreecciissee nnuummbbeerr ddeennssiittiieess
iiss  ccrriittiiccaall..  

TToo aaddddrreessss tthhiiss,, aa rreecceenntt ssppeeccttrroossccooppiicc ccaammppaaiiggnn ttoo ttaarrggeett 2244 pphhoottoommeettrriiccaallllyy pprree--sseelleecctteedd qquuiieesscceenntt ggaallaaxxyy ccaannddiiddaatteess ((zz>>33,, sstteellllaarr mmaassss>>22EE1100 MMssuunn sseelleeccttiioonn)) wwaass
uunnddeerrttaakkeenn wwiitthh MMOOSSFFIIRREE//KKeecckk iinn HH++KK.. HHeerree oonnllyy 1122 ggaallaaxxiieess wweerree ssppeeccttrroossccooppiiccaallllyy ccoonnfifirrmmeedd,, 33 ooff wwhhiicchh wweerree hhiigghhllyy uunncceerrttaaiinn,, lleeaavviinngg aa ppoossssiibbllee 1122 qquuiieesscceenntt ggaallaaxxiieess
ssttiillll  uunnccoonnfifirrmmeedd  --  mmaannyy  wwiitthh  ccoonnttiinnuuuumm  ddeetteeccttiioonnss  aanndd  nnoo  eemmiissssiioonn  lliinneess..  

HHeerree wwee pprrooppoossee ttoo oobbsseerrvvee tthhee 1155 uunncceerrttaaiinn oorr uunnccoonnfifirrmmeedd qquuiieesscceenntt ggaallaaxxyy ccaannddiiddaatteess wwiitthh JJWWSSTT NNIIRRSSppeecc PPRRIISSMM,, wwhhiicchh wwiillll aallllooww wwiiddee fifieelldd--ooff--vviieeww oobbsseerrvvaattiioonnss aanndd
ccoonnttiinnuuoouuss 00..66––55µµmm ssppeeccttrraall ccoovveerraaggee ttoo eefffificciieennttllyy mmeeaassuurree tthheeiirr ssppeeccttrraa aanndd pprroodduuccee hhiigghhllyy ccoommpplleettee aanndd ddeefifinniittiivvee nnuummbbeerr ddeennssiittiieess aanndd aaggeess.. TThheessee ggaallaaxxiieess aarree tthhee
ffaaiinntteerr oonneess iinn tthhee qquuiieesscceenntt ggaallaaxxyy ccaannddiiddaattee ssaammppllee bbuutt nnoott nneecceessssaarriillyy tthhee lleeaasstt mmaassssiivvee,, aass tthhee oollddeerr aaggee ppooppuullaattiioonnss wwiillll bbee lleessss lluummiinnoouuss.. CCoonnfifirrmmiinngg tthheessee mmaassssiivvee
ggaallaaxxiieess  wwoouulldd  ppoossee  ssiiggnniifificcaanntt  cchhaalllleennggeess  ffoorr  ggaallaaxxyy  ffoorrmmaattiioonn  aanndd  eevvoolluuttiioonn  tthheeoorriieess..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

JJaammeess  EEssddaaiillee  SSwwiinnbbuurrnnee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  TThheemmiiyyaa  NNaannaayyaakkkkaarraa  SSwwiinnbbuurrnnee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  JJuuaann  EEssppeejjoo  SSwwiinnbbuurrnnee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  CCoolliinn  JJaaccoobbss  SSwwiinnbbuurrnnee
UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  KKiimm--VVyy  TTrraann  UUnniivveerrssiittyy  ooff  NNeeww  SSoouutthh  WWaalleess,,  GGlleennnn  KKaaccpprrzzaakk  SSwwiinnbbuurrnnee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  PPaassccaall  OOeesscchh  UUnniivveerrssiittyy  ooff  GGeenneevvaa--DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  AAssttrroonnoommyy,,
IIvvoo  LLaabbbbee  SSwwiinnbbuurrnnee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  CCaarroolliinnee  SSttrraaaattmmaann  GGhheenntt  UUnniivveerrssiittyy,,  CCaasseeyy  PPaappoovviicchh  TTeexxaass  AA  &&  MM  UUnniivveerrssiittyy,,  CCoorreennttiinn  SScchhrreeiibbeerr  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  PPhhyyssiiccss,,  UUnniivveerrssiittyy  ooff
OOxxffoorrdd,,  DDaanniilloo  MMaarrcchheessiinnii  TTuuffttss  UUnniivveerrssiittyy,,  CCllaauuddiiaa  UUrrbbiinnaa  UUnniivveerrssiittyy  ooff  WWeesstteerrnn  AAuussttrraalliiaa,,  CCeemmiillee  MMaarrssaann  YYoorrkk  UUnniivveerrssiittyy,,  RRhheeaa--SSiillvviiaa  RReemmuuss  LLuuddwwiigg  MMaaxxiimmiilllliiaann  UUnniivveerrssiittaaeett  ooff  MMuunniicchh

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss

226611 33//1199//22002211



JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess

IIDD:: 0022556666
CChhaarraacctteerriizziinngg  SStteellllaarr  MMaassss  AAsssseemmbbllyy  aanndd  PPhhyyssiiccaall  PPrrooppeerrttiieess  iinn  tthhee  BBrriigghhtteesstt  GGaallaaxxyy  iinn  tthhee  RReeddsshhiifftt>>55  UUnniivveerrssee

GGoouurraavv KKhhuullllaarr

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CChhiiccaaggoo

WWee pprrooppoossee ffoorr ssppeeccttrroossccooppyy aanndd iimmaaggiinngg ooff CCOOOOLL JJ11224411++22221199,, aa rreecceennttllyy ddiissccoovveerreedd lleennsseedd ggaallaaxxyy aatt zz==55..004433 tthhaatt aatt HH__AABB==2200..55 iiss tthhee bbrriigghhtteesstt ggaallaaxxyy ((aatt OOIIRR
wwaavveelleennggtthhss)) kknnoowwnn aatt zz>>==55.. CCOOOOLL JJ11224411++22221199 iiss 55xx bbrriigghhtteerr tthhaann tthhee pprriioorr rreeccoorrdd--hhoollddeerr aatt tthheessee rreeddsshhiiffttss,, aanndd aass ssuucchh iitt hhaass bbeeccoommee tthhee ttaarrggeett ooff eexxtteennssiivvee
ffoollllooww--uupp oobbsseerrvvaattiioonnss,, bbootthh ffrroomm ssppaaccee-- aanndd ggrroouunndd--bbaasseedd oobbsseerrvvaattoorriieess.. TThhiiss ggaallaaxxyy iiss aatt aa rreeddsshhiifftt tthhaatt aalllloowwss NNIIRRSSPPeecc IIFFUU oobbsseerrvvaattiioonnss tthhaatt iinn ttwwoo ggrraattiinngg sseettttiinnggss
ssppaann tthhee eennttiirree ssuuiittee ooff ccllaassssiiccaall ddiiaaggnnoossttiicc eemmiissssiioonn lliinneess aatt RR~~11000000.. TThhaatt ssppeeccttrroossccooppyy,, aanndd ccoommpplleemmeennttaarryy NNIIRRCCaamm iimmaaggiinngg,, wwiillll aallllooww mmeeaassuurreemmeenntt aa hhoosstt ooff
pprrooppeerrttiieess iinn tthhiiss ggaallaaxxyy,, aanndd dduuee ttoo lleennssiinngg aatt ssppaattiiaall ssccaalleess ooff ~~110000 ppcc!! SSppeecciifificcaallllyy wwee wwiillll mmeeaassuurree tthhee mmoorrpphhoollooggyy aanndd iinntteerrnnaall ssttrruuccttuuccttuurree,, ddyynnaammiiccss,, mmeettaalllliicciittiieess,,
pphhyyssiiccaall ccoonnddiittiioonnss ooff tthhee nneebbuullaarr ggaass aanndd ppoowweerriinngg hhoott ssttaarrss,, aanndd tthhee ssttaarr ffoorrmmaattiioonn hhiissttoorryy bbaacckk iinnttoo aanndd tthhrroouugghh tthhee eeppoocchh ooff rreeiioonniizzaattiioonn.. WWee wwiillll ddoo tthhiiss bbootthh ffoorr
tthhee ggaallaaxxyy aass aa wwhhoollee aatt eexxqquuiissiittee ssiiggnnaall lleevveellss,, ttoo ccoonnnneecctt tthhiiss ggaallaaxxyy ttoo bbrrooaaddeerr eexxttaanntt kknnoowwlleeddggee ooff tthhee zz~~55 uunniivveerrssee,, aanndd ppaattcchh--bbyy--ppaattcchh aatt ~~110000 ppcc ssccaalleess.. AA kkeeyy
aanndd ddeefifinniinngg aassppeecctt ooff tthheessee oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll bbee tthhee mmeeaassuurreemmeenntt ooff ""ddiirreecctt"" mmeettaalllliicciittiieess,, eessttaabblliisshhiinngg aa ccrriittiiccaall bbeenncchhmmaarrkk ffoorr mmaannyy ootthheerr eexxppeecctteedd JJWWSSTT ssttuuddiieess.. TThhiiss
mmooddeesstt iinnvveettmmeenntt ooff ttiimmee wwiitthh aann eexxttrraaoorrddiinnaarryy oobbsseerrvvaattoorryy oobbsseerrvviinngg aann eexxttrraaoorrddiinnaarryy oobbjjeecctt wwiillll eessttaabblliisshh aa kkeeyy oobbsseerrvvaattiioonnaall rreeffeerreennccee aatt aann eeppoocchh iimmmmeeddiiaatteellyy
ffoolllloowwiinngg  rreeiioonniizzaattiioonn,,  wwhheerree  oouurr  ddeettaaiilleedd  kknnoowwlleeddggee  ooff  ggaallaaxxiieess  iiss  ssttiillll  rreemmaarrkkaabbllyy  lliimmiitteedd..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

MMiicchhaaeell  GGllaaddddeerrss  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CChhiiccaaggoo,,  JJaannee  RRiiggbbyy  NNAASSAA  GGooddddaarrdd  SSppaaccee  FFlliigghhtt  CCeenntteerr,,  KKeerreenn  SShhaarroonn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMiicchhiiggaann,,  MMaatttthheeww  BBaayylliissss  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCiinncciinnnnaattii  MMaaiinn  CCaammppuuss,,  AAnnttoonnyy
SSttaarrkk  SSmmiitthhssoonniiaann  IInnssttiittuuttiioonn  AAssttrroopphhyyssiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy,,  HHaaaakkoonn  DDaahhllee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  OOsslloo,,  KKaatthheerriinnee  WWhhiittaakkeerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaassssaacchhuusseettttss  --  AAmmhheerrsstt,,  GGuuiillllaauummee  MMaahhlleerr  DDuurrhhaamm  UUnniivv..,,
MMiicchhaaeell  FFlloorriiaann  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,  TT..  EEmmiill  RRiivveerraa--TThhoorrsseenn  SSttoocckkhhoollmm  UUnniivveerrssiittyy,,  SSoonniiyyaa  SShhaarrmmaa  NNAASSAA  GGooddddaarrdd  SSppaaccee  FFlliigghhtt  CCeenntteerr,,  RRaammeesshh  MMaaiinnaallii  NNAASSAA  GGooddddaarrdd  SSppaaccee  FFlliigghhtt  CCeenntteerr,,
JJuuaann  RReemmoolliinnaa  GGoonnzzaalleezz  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMiicchhiiggaann,,  SSaasshhaa  BBrroowwnnssbbeerrggeerr  HHaarrvvaarrdd  UUnniivveerrssiittyy,,  KKaattyyaa  GGoozzmmaann  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CChhiiccaaggoo,,  KKaattee  NNaappiieerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMiicchhiiggaann,,  EEzzrraa  SSuukkaayy  UUnniivveerrssiittyy  ooff
CChhiiccaaggoo,,  OOwweenn  MMaatttthheewwss  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CChhiiccaaggoo,,  MMiicchhaaeell  MMaarrttiinneezz  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CChhiiccaaggoo,,  JJoorrggee  SSaanncchheezz  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CChhiiccaaggoo,,  DDaanniieell  SStteeiinn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CChhiiccaaggoo,,  KKiiyyaann  TTaavvaannggaarr  UUnniivveerrssiittyy
ooff  CChhiiccaaggoo,,  EEmmiillyy  SSiissccoo  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CChhiiccaaggoo,,  JJaassoonn  LLiinn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CChhiiccaaggoo

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess

IIDD:: 0022556677
DDoo  MMaassssiivvee  BBllaacckk  HHoolleess  CCoommee  iinn  SSmmaallll  PPaacckkaaggeess??  AA  cceennssuuss  ooff  bbllaacckk  hhoolleess  iinn  ccoommppaacctt  sstteellllaarr  ssyysstteemmss  iinn  tthhee  VViirrggoo  cclluusstteerr..

MMaatttthheeww TTaayylloorr

NNRRCC  HHeerrzzbbeerrgg  IInnssttiittuuttee  ooff  AAssttrroopphhyyssiiccss

TThhee bbllaacckk hhoollee ((BBHH)) mmaassss ffuunnccttiioonn ((MMFF)) iinn tthhee llooccaall uunniivveerrssee -- aa ffuunnddaammeennttaall mmeeaassuurree ooff tthhee oorriiggiinn aanndd ggrroowwtthh ooff BBHHss oovveerr CCoossmmiicc ttiimmee -- rreemmaaiinnss ppoooorrllyy ccoonnssttrraaiinneedd aatt
iinntteerrmmeeddiiaattee mmaasssseess.. TThhee vveerryy eexxiisstteennccee ooff BBHHss iinn tthhiiss mmaassss rraannggee iiss ddeebbaatteedd,, bbuutt lliikkeellyy hhoossttss iinncclluuddee llooww--mmaassss ddwwaarrff ggaallaaxxiieess,, ffoorr wwhhiicchh tthhee ooccccuuppaattiioonn ffrraaccttiioonn ooff BBHHss
iiss aann iimmppoorrttaanntt iinnggrreeddiieenntt ffoorr ccoommppeettiinngg tthheeoorriieess oonn ssuuppeerrmmaassssiivvee BBHH ((SSMMBBHH)) ffoorrmmaattiioonn.. OObbsseerrvvaattiioonnaall cchhaalllleennggeess lliimmiitt aavvaaiillaabbllee aavveennuueess ttoo sseeaarrcchh ffoorr BBHHss iinn ddwwaarrffss,, bbuutt
oonnee uunnddeerr--uuttiilliizzeedd ssttrraatteeggyy iiss ttoo iinnffeerr tthhee pprreesseennccee ooff cceennttrraall BBHHss bbyy tthheeiirr ddyynnaammiiccaall iinnflfluueennccee oonn tthhee ccoorreess ooff ccoommppaacctt sstteellllaarr ssyysstteemmss ((CCSSSSss)) iinncclluuddiinngg gglloobbuullaarr
cclluusstteerrss,, nnuucclleeaarr ssttaarr cclluusstteerrss,, uullttrraa--ccoommppaacctt ddwwaarrff ggaallaaxxiieess ((UUCCDDss)),, aanndd ccoommppaacctt eelllliippttiiccaall ggaallaaxxiieess.. CCSSSSss hhaavvee iinntteerrccoonnnneecctteedd ((oofftteenn ggaallaaccttiicc)) ffoorrmmaattiioonn hhiissttoorriieess,, aanndd
tthhiiss tteecchhnniiqquuee hhaass rreecceennttllyy bbeeeenn ssuucccceessssffuull iinn ddeetteeccttiinngg SSMMBBHHss iinn sseevveerraall nneeaarrbbyy UUCCDDss,, tthheerreebbyy pprroovviinngg tthheeiirr ggaallaaccttiicc oorriiggiinnss aass tthhee rreemmnnaanntt nnuucclleeii ooff ffoorrmmeerr ddwwaarrff
ggaallaaxxiieess ttiiddaallllyy ssttrriippppeedd ooff tthheeiirr oouutteerr sstteellllaarr sshheeaatthhss.. WWiitthh tthhee llaauunncchh ooff JJWWSSTT aa ssyysstteemmaattiicc cceennssuuss ooff BBHHss iinn CCSSSSss ppoossssiibbllee,, aass ssiimmiillaarr ssttuuddiieess aarree pprroohhiibbiittiivveellyy eexxppeennssiivvee
uussiinngg ccuurrrreenntt ggrroouunndd oorr ssppaaccee--bbaasseedd ffaacciilliittiieess.. TToo ccaappiittaalliizzee oonn JJWWSSTT''ss ccaappaabbiilliittiieess wwee pprrooppoossee ttoo uussee NNIIRRSSppeecc++IIFFUU ttoo oobbttaaiinn ssppaattiiaallllyy--rreessoollvveedd sstteellllaarr kkiinneemmaattiiccss ooff 1188
ccaarreeffuullllyy sseelleecctteedd CCSSSSss ccrroossssiinngg nneeaarrllyy ffoouurr ddeeccaaddeess iinn mmaassss,, aanndd llooccaatteedd iinn aa ssiinnggllee cclluusstteerr eennvviirroonnmmeenntt ((VViirrggoo)).. TThhee RR~~22770000 ssppeeccttrraall ddaattaaccuubbeess wwiillll rreevveeaall ddyynnaammiiccaall
fifinnggeerrpprriinnttss ooff BBHHss wwiitthh mmaasssseess >>~~1100^̂55..55 MMssuunn,, pprroovviiddiinngg eennww iinnssiigghhttss iinnttoo tthhee ooccccuuppaattiioonn ffrraaccttiioonn ooff BBHHss iinn llooww--mmaassss ssyysstteemmss,, aanndd ccrriittiiccaall iinnffoorrmmaattiioonn oonn tthhee oorriiggiinn ooff
bbootthh  CCSSSSss  aanndd  SSMMBBHHss..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

PPaattrriicckk  CCoottee  NNaattiioonnaall  RReesseeaarrcchh  CCoouunncciill  ooff  CCaannaaddaa,,  LLaauurraa  FFeerrrraarreessee  NNaattiioonnaall  RReesseeaarrcchh  CCoouunncciill  ooff  CCaannaaddaa,,  JJooeell  RRooeeddiiggeerr  NNRRCC  HHeerrzzbbeerrgg  IInnssttiittuuttee  ooff  AAssttrroopphhyyssiiccss,,  MMoonniiccaa  VVaalllluurrii  UUnniivveerrssiittyy  ooff
MMiicchhiiggaann,,  EEuuggeennee  VVaassiilliieevv  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaammbbrriiddggee,,  HHoollggeerr  BBaauummggaarrddtt  UUnniivveerrssiittyy  ooff  QQuueeeennssllaanndd,,  EErriicc  PPeenngg  PPeekkiinngg  UUnniivveerrssiittyy,,  CChheennggzzee  LLiiuu  PPeekkiinngg  UUnniivveerrssiittyy,,  VViivviieennnnee  BBaallddaassssaarree  WWaasshhiinnggttoonn
SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy,,  TTyyrroonnee  WWooooddss  NNRRCC  HHeerrzzbbeerrgg  IInnssttiittuuttee  ooff  AAssttrroopphhyyssiiccss,,  MMiissttyy  BBeennttzz  GGeeoorrggiiaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy  RReesseeaarrcchh  FFoouunnddaattiioonn,,  JJoohhnn  BBllaakkeesslleeee  GGeemmiinnii  OObbsseerrvvaattoorryy,,  SSoouutthheerrnn
OOppeerraattiioonnss,,  KKrriisstteenn  DDaaggee  MMiicchhiiggaann  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy,,  MMiicchhaaeell  DDrriinnkkwwaatteerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  QQuueeeennssllaanndd,,  YYoouukkyyuunngg  KKoo  SSeeoouull  NNaattiioonnaall  UUnniivveerrssiittyy,,  KKaaiixxiiaanngg  WWaanngg  PPeekkiinngg  UUnniivveerrssiittyy

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
EExxooppllaanneettss  aanndd  EExxooppllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 0022557711
UUnnvveeiilliinngg  tthhee  AAttmmoosspphheerriicc  CCoommppoossiittiioonn  aanndd  HHaazzee  FFoorrmmaattiioonn  RRaatteess  iinn  tthhee  YYoouunngg,,  CCooooll,,  SSuuppeerr--PPuuffff  KKeepplleerr--5511dd

JJeessssiiccaa LLiibbbbyy--RRoobbeerrttss

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCoolloorraaddoo  aatt  BBoouullddeerr

TToo ddaattee,, tthhee aattmmoosspphheerreess ooff yyoouunngg,, ccooooll,, aanndd llooww--mmaassss eexxooppllaanneettss hhaavvee rreemmaaiinneedd aa llaarrggeellyy uunneexxpplloorreedd mmyysstteerryy ttoo uuss.. AAss tthhee mmaajjoorriittyy ooff tthheessee ttyyppeess ooff ppllaanneettss hhaavvee
ttrraannssmmiissssiioonn ssppeeccttrraa wwiitthh ffeeaattuurreess ttoooo ssmmaallll ttoo ddeetteecctt wwiitthh HHuubbbbllee//WWFFCC33’’ss pprreecciissiioonn,, wwee kknnooww vveerryy lliittttllee aabboouutt hhooww tthheessee ppllaanneettss ffoorrmm aanndd eevvoollvvee.. MMuucchh ooff wwhhaatt wwee ddoo
kknnooww ffrroomm oobbsseerrvvaattiioonnss,, wwee hhaavvee hhaadd ttoo eexxttrraappoollaattee ffrroomm hhootttteerr,, oollddeerr,, oorr mmoorree mmaassssiivvee eexxooppllaanneettss.. BBuutt iiss tthhiiss aa vvaalliidd aassssuummppttiioonn?? DDoo ccooooll aanndd llooww--mmaassss ppllaanneettss ffoorrmm
aanndd eevvoollvvee uunnddeerr tthhee ssaammee ccoonnddiittiioonnss,, ffoolllloowwiinngg ssiimmiillaarr ppaatthhwwaayyss?? WWeebbbb iiss ppooiisseedd ttoo aannsswweerr tthheessee qquueessttiioonnss oovveerr tthhee nneexxtt ddeeccaaddee bbyy oobbsseerrvviinngg tthhee ssppeeccttrraa ooff tthheessee
ccoooolleerr,, lleessss--mmaassssiivvee wwoorrllddss.. WWiitthh tthheessee oobbsseerrvvaattiioonnss wwee ccaann fifinnaallllyy iinntteeggrraattee nneeww ppllaanneettss ssppaannnniinngg nneeww ppaarraammeetteerrss iinnttoo oouurr mmooddeellss,, eennaabblliinngg uuss ttoo tteesstt ccuurrrreenntt ppllaanneettaarryy
ffoorrmmaattiioonn aanndd eevvoolluuttiioonn tthheeoorriieess.. TToo aaccccoommpplliisshh tthhiiss,, wwee aarree pprrooppoossiinngg ttoo oobbsseerrvvee tthhee ttrraannssmmiissssiioonn ssppeeccttrruumm ooff KKeepplleerr--5511dd,, aa ccooooll,, yyoouunngg,, llooww--mmaassss ssuuppeerr--ppuuffff ppllaanneett..
BByy ccaappiittaalliizziinngg oonn KKeepplleerr--5511dd’’ss llaarrggee ssccaallee hheeiigghhtt,, wwee wwiillll cchhaarraacctteerriizzee tthhee cchheemmiiccaall ccoommppoossiittiioonn ooff iittss aattmmoosspphheerree aanndd tthhee ssttrruuccttuurree ooff iittss hhaazzee llaayyeerr,, wwhhiicchh wwaass
pprreevviioouussllyy oobbsseerrvveedd bbyy HHuubbbbllee//WWFFCC33.. IInn ddooiinngg ssoo,, wwee wwiillll bbeeggiinn ttoo qquuaannttiittaattiivveellyy uunnddeerrssttaanndd wwhheerree KKeepplleerr--5511dd ffoorrmmeedd iinn iittss ddiisskk aanndd wwhhaatt aattmmoosspphheerriicc eevvoolluuttiioonn
pprroocceesssseess  tthhiiss  yyoouunngg  ppllaanneett  iiss  ccuurrrreennttllyy  uunnddeerrggooiinngg  aass  iitt  mmoovveess  ttoowwaarrddss  iittss  fifinnaall  qquuiieesscceenntt  ssttaattee..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

KKeennttoo  MMaassuuddaa  OOssaakkaa  UUnniivveerrssiittyy,,  HHeeaatthheerr  KKnnuuttssoonn  CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  RReennyyuu  HHuu  JJeett  PPrrooppuullssiioonn  LLaabboorraattoorryy,,  CCaarroolliinnee  MMoorrlleeyy  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  aatt  AAuussttiinn,,  YYuuii  KKaawwaasshhiimmaa
RRIIKKEENN  WWaakkoo  IInnssttiittuuttee,,  YYaayyaaaattii  CChhaacchhaann  CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  ZZaacchh  BBeerrttaa--TThhoommppssoonn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCoolloorraaddoo  aatt  BBoouullddeerr

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SSoollaarr  SSyysstteemm  AAssttrroonnoommyy

IIDD:: 0022557744
JJWWSSTT  oobbsseerrvvaattiioonnss  ooff  LLuuccyy  mmiissssiioonn  ttaarrggeettss

MMiicchhaaeell BBrroowwnn

CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy

TThhee LLuuccyy ssppaacceeccrraafftt –– ttoo bbee llaauunncchheedd aatt aapppprrooxxiimmaatteellyy tthhee ssaammee ttiimmee aass JJWWSSTT –– wwiillll ppeerrffoorrmm tthhee fifirrsstt eevveerr iinn ssiittuu eexxpplloorraattiioonn ooff tthhee JJuuppiitteerr TTrroojjaann aasstteerrooiiddss.. TTrroojjaannss
aarree tthhee llaarrggeesstt ppooppuullaattiioonn ooff ssoollaarr ssyysstteemm bbooddiieess ccuurrrreennttllyy uunnvviissiitteedd bbyy ssppaacceeccrraafftt,, aanndd rreevveeaalliinngg tthheeiirr ccoommppoossiittiioonn aanndd ffoorrmmaattiioonn hhiissttoorryy iiss tthhee kkeeyy ttoo uunnttaanngglliinngg
ddiissppaarraattee  hhyyppootthheessiiss  ffoorr  tthhee  eeaarrllyy  ddyynnaammiiccaall  eevvoolluuttiioonn  ooff  tthhee  eennttiirree  ssoollaarr  ssyysstteemm..

UUnnddeerrssttaannddiinngg tthheessee eenniiggmmaattiicc bbooddiieess rreeqquuiirreess nnoott jjuusstt tthhee hhiigghh ssppaattiiaall rreessoolluuttiioonn iimmaaggeerryy aanndd ssppeeccttrroossccooppyy tthhaatt wwiillll bbee aaffffoorrddeedd bbyy LLuuccyy,, bbuutt aallssoo tthhee ssuuppeerrbb nneeaarr-- aanndd
mmiidd--iinnffrraarreedd ssppeeccttrroossccooppyy ooff wwhhiicchh JJWWSSTT iiss uunniiqquueellyy ccaappaabbllee.. TThhee hhiigghh ssiiggnnaall--ttoo--nnooiissee,, hhiigghh ssppeeccttrraall rreessoolluuttiioonn,, aanndd eexxtteennddeedd wwaavveelleennggtthh ccoovveerraaggee bbeeyyoonndd tthhee
ccaappaabbiilliittiieess ooff LLuuccyy wwiillll aallllooww JJWWSSTT ttoo sseennssiittiivveellyy pprroobbee tthhee oorrggaanniicc,, ccaarrbboonnaattee,, aanndd ssiilliiccaattee ccoommppoonneennttss ooff tthhee ssuurrffaacceess ooff tthhee TTrroojjaannss.. MMeeaannwwhhiillee,, tthhee LLuuccyy ssppeeccttrraa aanndd
iimmaaggeess wwiillll ppllaaccee tthheessee oobbsseerrvvaattiioonnss iinnttoo tthheeiirr ggeeoollooggiiccaall aanndd hhiissttoorriiccaall ccoonntteexxtt,, ggrreeaattllyy eexxtteennddiinngg tthhee sscciieennttiifificc uuttiilliittyy ooff bbootthh tthhee JJWWSSTT oobbsseerrvvaattiioonnss aanndd tthhee LLuuccyy vviissiitt..
TTooggeetthheerr tthheessee oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll ppaaiinntt aa rriicchh ppiiccttuurree ooff tthhiiss ppooppuullaattiioonn,, aalllloowwiinngg uuss ttoo ttrraaccee ccoonnnneeccttiioonnss wwiitthh ootthheerr bbooddiieess ssttuuddiieedd rreemmootteellyy aanndd iinn ssiittuu aaccrroossss tthhee ssoollaarr
ssyysstteemm..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

IIaann  WWoonngg  MMaassssaacchhuusseettttss  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  JJoosshhuuaa  EEmmeerryy  NNoorrtthheerrnn  AArriizzoonnaa  UUnniivveerrssiittyy,,  AAuuddrreeyy  MMaarrttiinn  NNoorrtthheerrnn  AArriizzoonnaa  UUnniivveerrssiittyy,,  RRiicchhaarrdd  BBiinnzzeell  MMaassssaacchhuusseettttss  IInnssttiittuuttee  ooff
TTeecchhnnoollooggyy,,  WWiillll  GGrruunnddyy  LLoowweellll  OObbsseerrvvaattoorryy,,  HHaarroolldd  LLeevviissoonn  SSoouutthhwweesstt  RReesseeaarrcchh  IInnssttiittuuttee,,  KKeeiitthh  NNoollll  NNAASSAA  GGooddddaarrdd  SSppaaccee  FFlliigghhtt  CCeenntteerr,,  SSiimmoonnee  MMaarrcchhii  SSoouutthhwweesstt  RReesseeaarrcchh  IInnssttiittuuttee,,
CCaatthheerriinnee  OOllkkiinn  SSoouutthhwweesstt  RReesseeaarrcchh  IInnssttiittuuttee,,  JJeessssiiccaa  SSuunnsshhiinnee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaarryyllaanndd

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess

IIDD:: 0022558811
CCoommee  OOuutt,,  CCoommee  OOuutt,,  WWhheerreevveerr  YYoouu  AArree::  SSeeeekkiinngg  AAllll  tthhee  MMaassssiivvee  YYoouunngg  CClluusstteerrss  HHiiddddeenn  iinn  tthhee  AAnntteennnnaaee

RRuuppaallii CChhaannddaarr

UUnniivveerrssiittyy  ooff  TToolleeddoo

TThhee ssoo--ccaalllleedd ‘‘oovveerrllaapp’’ rreeggiioonn ooff tthhee nneeaarrbbyy mmeerrggiinngg AAnntteennnnaaee ggaallaaxxiieess pprroovviiddeess aa uunniiqquuee llaabboorraattoorryy ttoo ssttuuddyy tthhee ffoorrmmaattiioonn ooff yyoouunngg gglloobbuullaarr cclluusstteerrss.. WWhhiillee HHuubbbbllee hhaass
aallrreeaaddyy rreevveeaalleedd ssoommee ooff tthheessee mmaassssiivvee yyoouunngg cclluusstteerrss iinn tthhee ooppttiiccaall aanndd nneeaarr--iinnffrraarreedd,, tthhee vvaasstt mmaajjoorriittyy rreemmaaiinn hhiiddddeenn bbeehhiinndd llaarrggee aammoouunnttss ooff dduusstt wwhhiicchh rreeaacchh
eexxttiinnccttiioonn vvaalluueess aass hhiigghh aass AAvv~~3300 mmaagg.. JJWWSSTT nnooww eennaabblleess tthhee cchhaarraacctteerriizzaattiioonn ((aaggeess//mmaasssseess)) ooff eesssseennttiiaallllyy AALLLL ddeeeeppllyy bbuurriieedd yyoouunngg ((<<1100 MMyyrr)),, mmaassssiivvee ((>>1100,,000000
MMssuunn)) cclluusstteerrss iinn tthhee dduussttyy oovveerrllaapp rreeggiioonn ffoorr tthhee fifirrsstt ttiimmee,, uussiinngg NNIIRRCCaamm && MMIIRRII iimmaaggiinngg.. FFrroomm tthhee rreessuullttiinngg ccoommpplleettee ccaattaalloogg ooff yyoouunngg mmaassssiivvee cclluusstteerrss ((iinncclluuddiinngg
ooppttiiccaallllyy sseelleecctteedd oonneess ffrroomm HHSSTT)),, wwee wwiillll ddeetteerrmmiinnee tthhee ffrraaccttiioonn ooff ssttaarrss ffoorrmmeedd iinn cclluusstteerrss && ccoonnssttrruucctt aanndd fifitt tthhee iinniittiiaall cclluusstteerr mmaassss ffuunnccttiioonn.. TThhee rreessuullttss wwiillll bbee
ccoommppaarreedd wwiitthh pprreeddiiccttiioonnss ffrroomm hhyyddrrooddyynnaammiicc ssiimmuullaattiioonnss wwhhiicchh uussee aa llaarrggee rraannggee ooff pprreessccrriippttiioonnss ffoorr ssttaarr ffoorrmmaattiioonn aanndd sstteellllaarr ffeeeeddbbaacckk iinn ggaallaaxxyy mmeerrggeerrss.. AA
ccoommppaarriissoonn bbeettwweeeenn tthhee mmaassss ffuunnccttiioonn ooff cclluusstteerrss aanndd mmoolleeccuullaarr cclloouuddss ddeetteecctteedd iinn aavvaaiillaabbllee AALLMMAA oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll yyiieelldd eessttiimmaatteess ooff tthhee ssttaarr cclluusstteerr ffoorrmmaattiioonn
eefffificciieennccyy.. MMaappss ooff 33..33 ttoo 77..77 mmiiccrroonn PPAAHH eemmiissssiioonn wwiillll hheellpp ddiiaaggnnoossee ggrraaiinn ssiizzeess iinn tthhiiss eexxttrreemmee ssttaarr--ffoorrmmiinngg eennvviirroonnmmeenntt.. TThhee ssttrroonngg IIRR eemmiissssiioonn ffrroomm lluummiinnoouuss iinnffrraarreedd
ggaallaaxxiieess ((LLIIRRGGss)) uussuuaallllyy ccoommeess ffrroomm aa ccoommbbiinnaattiioonn ooff ssttaarr ffoorrmmaattiioonn aanndd aann aaccccrreettiinngg AAGGNN;; tthhee AAnntteennnnaaee pprreesseenntt aa uunniiqquuee ccaassee wwhheerree tthhee IIRR eemmiissssiioonn iiss ddrriivveenn oonnllyy bbyy
ssttaarr ffoorrmmaattiioonn.. TThhiiss ssyysstteemm tthheerreeffoorree pprroovviiddeess aa ccrriittiiccaall bbrriiddggee bbeettwweeeenn ssttaarr ffoorrmmaattiioonn pprroocceesssseess iinn nnoorrmmaall ((ddiisskk)) ggaallaaxxiieess,, aanndd tthhee mmoorree iinntteennsseellyy ssttaarr--ffoorrmmiinngg ggaallaaxxiieess
ccoommmmoonnllyy  ffoouunndd  iinn  tthhee  yyoouunngg  aanndd  ddiissttaanntt  uunniivveerrssee..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

AAllbbeerrttoo  BBoollaattttoo  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaarryyllaanndd,,  DDaanniieell  DDaallee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  WWyyoommiinngg,,  PPaauull  GGoouuddffrrooooiijj  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  RRaallff  KKlleesssseenn  ZZeennttrruumm  ffuurr  AAssttrroonnoommiiee  --  UUnniivveerrssiittaatt  HHeeiiddeellbbeerrgg,,
AAnngguuss  MMookk  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TToolleeddoo,,  EEvvaa  SScchhiinnnneerreerr  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroonnoommiiee,,  HHeeiiddeellbbeerrgg,,  JJDD  SSmmiitthh  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TToolleeddoo,,  FFaabbiiaann  WWaalltteerr  MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffuurr  AAssttrroonnoommiiee,,  HHeeiiddeellbbeerrgg

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss

226666 33//1199//22002211



JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
EExxooppllaanneettss  aanndd  EExxooppllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 0022558899
AAttmmoosspphheerriicc  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  ooff  tthhee  TTRRAAPPPPIISSTT--11  ppllaanneettss

OOlliivviiaa LLiimm

UUnniivveerrssiittee  ddee  MMoonnttrreeaall

WWee pprrooppoossee aa mmeeddiiuumm,, eeaarrllyy--rreelleeaassee pprrooggrraamm ttoo sseeccuurree 88 ttrraannssiittss ooff tthhee EEaarrtthh--ssiizzeedd eexxooppllaanneettss TTRRAAPPPPIISSTT--11 ((TT--11)) bb,, cc,, gg,, aanndd hh uussiinngg NNIIRRSSppeecc aanndd NNIIRRIISSSS,, tthhaatt iiss,, 22
ttrraannssiittss ooff eeaacchh ooff tthhee ppllaanneettss bb aanndd cc wwiitthh NNIIRRIISSSS,, aanndd 22 ttrraannssiittss ooff eeaacchh ooff tthhee ppllaanneettss gg,, aanndd hh wwiitthh NNIIRRSSppeecc.. WWee aaiimm ttoo 11)) pprroovviiddee tthhee ccoommmmuunniittyy wwiitthh tthhee eeaarrlliieesstt
ppoossssiibbllee ddaattaa sseett ffoorr tthhee aattmmoosspphheerriicc rreeccoonnnnaaiissssaannccee ooff aallll TT--11 ppllaanneettss bbyy ccoommpplleemmeennttiinngg tthhee GGTTOO ttoo pprreeppaarree ffoorr aa mmoorree aammbbiittiioouuss lleeggaaccyy TT--11 pprrooggrraamm,, 22)) cchhaarraacctteerriizzee
aanndd aasssseessss tthhee lleevveell ooff sstteellllaarr ccoonnttaammiinnaattiioonn ccaauusseedd bbyy tthhee ttrraannssiitt lliigghhtt ssoouurrccee eeffffeecctt aassssoocciiaatteedd wwiitthh uunnooccccuulltteedd ssppoottss,, aanndd 33)) qquuaannttiittaattiivveellyy ccoommppaarree tthhee ppeerrffoorrmmaannccee
ooff NNIIRRSSppeecc aanndd NNIIRRIISSSS ffoorr rreellaattiivveellyy ffaaiinntt ttaarrggeettss lliikkee TT--11.. CCoonnssiiddeerriinngg ssttaattee--ooff--tthhee--aarrtt aattmmoosspphheerriicc mmooddeellss ooff TT--11 ppllaanneettss,, tthhee pprrooppoosseedd oobbsseerrvvaattiioonnss sshhoouulldd ddeetteecctt//rruullee
oouutt sseevveerraall bbaasseelliinnee mmooddeell aattmmoosspphheerreess ffoorr aallll ppllaanneettss aanndd mmaayy eennaabbllee tthhee ddeetteeccttiioonn ooff CCOO22 aanndd HH22OO oonn TT--11bb aanndd cc aanndd CCOO22 aanndd OO33 oonn TT--11gg aanndd hh,, ggiivveenn ssoommee
ssppeecciifificc aattmmoosspphheerriicc ccoommppoossiittiioonnss.. TThhee wwaavveelleennggtthh ccoovveerraaggee ooff NNIIRRIISSSS aanndd NNIIRRSSppeecc ccaann ddeetteerrmmiinnee tthhee nnaattuurree ooff tthhee sstteellllaarr ccoonnttaammiinnaattiioonn iiff pprreesseenntt ((ccoolldd//hhoott ssppoottss))..
WWee wwiillll aallssoo ttaakkee aaddvvaannttaaggee ooff NNIIRRIISSSS'' hhiigghheerr ssppeeccttrraall rreessoolluuttiioonn ((aanndd nnoonn--ssaattuurraattiioonn)) ttoo pprroobbee tteemmppeerraattuurree--sseennssiittiivvee sstteellllaarr lliinneess ttoo ffuurrtthheerr qquuaannttiiffyy tthhee nnaattuurree aanndd lleevveell
ooff ccoonnttaammiinnaattiioonn.. TThhee ttwwoo--iinnssttrruummeenntt ssttrraatteeggyy wwiillll pprroovviiddee aa bbaallaanncceedd ddaattaa sseett ooff tthhee TT--11 ppllaanneettss ttoo aasssseessss tthhee rreellaattiivvee ppeerrffoorrmmaannccee ooff bbootthh iinnssttrruummeennttss iinn tteerrmmss ooff
nnoonn--lliinneeaarriittyy,, iinnttrraa--ppiixxeell sseennssiittiivviittyy,, aanndd sslliitt lloossss//fifinniittee ssuubbaarrrraayy eeffffeeccttss.. NNoo pprroopprriieettaarryy ppeerriioodd iiss rreeqquueesstteedd ffoorr tthhiiss pprrooggrraamm,, tthhee bbuullkk ooff wwhhiicchh ccaann bbee sscchheedduulleedd eeaarrllyy iinn
CCyyccllee  11..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

RReennee  DDooyyoonn  UUnniivveerrssiittee  ddee  MMoonnttrreeaall,,  NNiiccoollaass  CCoowwaann  MMccGGiillll  UUnniivveerrssiittyy,,  EEttiieennnnee  AArrttiiggaauu  UUnniivveerrssiittee  ddee  MMoonnttrreeaall,,  LLooiicc  AAllbbeerrtt  UUnniivveerrssiittee  ddee  MMoonnttrreeaall,,  DDaavviidd  LLaaffrreenniieerree  UUnniivveerrssiittee  ddee  MMoonnttrreeaall,,
BBjjoorrnn  BBeennnneekkee  UUnniivveerrssiittee  ddee  MMoonnttrreeaall

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess

IIDD:: 0022559933
CCEECCIILLIIAA::  AA  ddiirreecctt--mmeetthhoodd  mmeettaalllliicciittyy  ccaalliibbrraattiioonn  ffoorr  CCoossmmiicc  NNoooonn  tthhrroouugghh  tthhee  EEppoocchh  ooff  RReeiioonniizzaattiioonn

AAlllliissoonn SSttrroomm

PPrriinncceettoonn  UUnniivveerrssiittyy

TTrraacciinngg tthhee bbuuiilldd--uupp ooff mmeettaallss oovveerr ccoossmmiicc ttiimmee iiss aa kkeeyy sscciieennccee ggooaall ooff JJWWSSTT,, bbuutt tthhee pprriimmaarryy ddiiaaggnnoossttiiccss ooff cchheemmiiccaall aabbuunnddaanncceess aarree iinnddiirreecctt aanndd ccuurrrreennttllyy wwiitthhoouutt
ssuuiittaabbllee ccaalliibbrraattiioonnss aatt hhiigghh rreeddsshhiiffttss.. VVaarriioouuss ""ssttrroonngg lliinnee"" mmeettaalllliicciittyy iinnddiiccaattoorrss tthhaatt wwoorrkk wweellll iinn tthhee llooccaall uunniivveerrssee pprroodduuccee ccoonnflfliiccttiinngg pprreeddiiccttiioonnss aatt zz~~22--33 bbeeccaauussee
tthheeyy rreellyy oonn iinnttrriinnssiicc ccoorrrreellaattiioonnss aammoonngg tthhee pphhyyssiiccaall ccoonnddiittiioonnss iinn ggaallaaxxiieess’’ ssttaarr--ffoorrmmiinngg rreeggiioonnss aanndd tthheeiirr mmaassssiivvee ssttaarrss,, bbootthh ooff wwhhiicchh aarree ssiiggnniifificcaannttllyy ddiiffffeerreenntt iinn tthhee
eeaarrllyy uunniivveerrssee.. TThhiiss pprrooggrraamm uusseess NNIIRRSSPPeecc ttoo pprroovviiddee aa nneeww ccaalliibbrraattiioonn ssaammppllee ooff ggaallaaxxyy ssppeeccttrraa ttoo cchhaarraacctteerriizzee tthheessee iinnttrriinnssiicc ccoorrrreellaattiioonnss iinn ssiittuu aatt zz==22.. TThhee pprrooppoosseedd
oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll eennaabbllee ""ddiirreecctt"" eelleeccttrroonn--tteemmppeerraattuurree--bbaasseedd mmeeaassuurreemmeennttss ooff ggaass--pphhaassee mmeettaalllliicciittiieess aass wweellll aass iinnddeeppeennddeenntt eessttiimmaatteess ooff tthhee hhaarrddnneessss ooff tthhee sstteellllaarr
iioonniizziinngg fifieellddss.. IInn ttuurrnn,, tthheessee ddaattaa wwiillll eennaabbllee tthhee rree--ccaalliibbrraattiioonn ooff ssttrroonngg--lliinnee mmeettaalllliicciittyy eessttiimmaattoorrss aanndd iimmpprroovvee tthhee iinntteerrpprreettaattiioonn ooff pphhoottooiioonniizzaattiioonn mmooddeellss aatt hhiigghh
rreeddsshhiifftt.. IInn ccoonnttrraasstt ttoo ootthheerr mmeetthhooddss ooff ccaalliibbrraattiinngg tthheessee rreellaattiioonnsshhiippss,, tthhee [[SSIIIIII]]66331122++[[OOIIII]]77332200,,3300 mmeetthhoodd pprrooppoosseedd hheerree iiss eefffificciieenntt oovveerr aa bbrrooaadd ppaarraammeetteerr ssppaaccee ooff
ggaallaaxxyy pprrooppeerrttiieess,, iinncclluuddiinngg aatt hhiigghh mmeettaalllliicciittiieess wwhheerree ccuurrrreenntt mmeetthhooddss ddiissaaggrreeee,, aanndd iitt iiss uunniiqquueellyy aacchhiieevvaabbllee uussiinngg JJWWSSTT.. TThhee pprrooppoosseedd ssaammppllee iinncclluuddeess ggaallaaxxiieess
sseelleecctteedd uussiinngg mmuullttiippllee mmeetthhooddss oovveerr aa wwiiddee rraannggee iinn sstteellllaarr mmaassss ttoo mmaaxxiimmiizzee tthhee aapppplliiccaabbiilliittyy ooff tthhee rreessuullttiinngg rreellaattiioonnss ttoo ddiivveerrssee ggaallaaxxiieess aaccrroossss ccoossmmiicc ttiimmee.. TThhee
oouuttccoommee ooff tthhiiss pprrooppoossaall wwiillll bbee ttoooollss tthhaatt ccaann bbee uusseedd ttoo ddeetteerrmmiinnee cchheemmiiccaall aabbuunnddaanncceess ffoorr tthhoouussaannddss ooff ffuuttuurree oobbjjeeccttss oobbsseerrvveedd bbyy JJWWSSTT ffrroomm zz==22 ttoo tthhee EEppoocchh ooff
RReeiioonniizzaattiioonn  aatt  zz>>66..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

GGwweenn  RRuuddiiee  CCaarrnneeggiiee  IInnssttiittuuttiioonn  ooff  WWaasshhiinnggttoonn,,  RRyyaann  TTrraaiinnoorr  FFrraannkklliinn  aanndd  MMaarrsshhaallll  CCoolllleeggee,,  CChhaarrlleess  SStteeiiddeell  CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  MMiicchhaaeell  MMaasseeddaa  UUnniivveerrssiitteeiitt  LLeeiiddeenn,,  DDaavviidd  LLaaww
SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  YYuugguuaanngg  CChheenn  CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
EExxooppllaanneettss  aanndd  EExxooppllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 0022559944
TThhee  ttwwiinn  ppaarraaddooxx::  aasssseessssiinngg  ppllaanneettaarryy  rraaddiiuuss  eevvoolluuttiioonn  wwiitthh  aa  CCHH44  tthheerrmmoommeetteerr

JJeessssiiccaa SSppaakkee

CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy

WWhhaatt sseettss tthhee rraaddiiuuss ooff aa ppllaanneett?? EEvveenn aatt aa ggiivveenn mmaassss aanndd eeqquuiilliibbrriiuumm tteemmppeerraattuurree,, ggaass ggiiaannttss hhaavvee aa bbrrooaadd sspprreeaadd iinn rraaddiiuuss,, aanndd iitt iiss uunncclleeaarr uunnddeerr wwhhiicchh
cciirrccuummssttaanncceess tthheerrmmaall eevvoolluuttiioonn;; mmiiggrraattiioonnaall aanndd mmaassss--lloossss hhiissttoorryy;; oorr ccoommppoossiittiioonn iiss tthhee ddoommiinnaanntt ccoonnttrroolllleerr ooff aa ppllaanneett’’ss rraaddiiuuss.. SSttuuddiieess ooff iinnddiivviidduuaall ppllaanneett
aattmmoosspphheerreess ccaann hheellpp.. RReecceennttllyy,, FFoorrttnneeyy eett aall.. ((22002200)) sshhoowweedd tthhaatt aattmmoosspphheerriicc CCHH44//HH22OO aanndd CCHH44//CCOO22 aabbuunnddaannccee rraattiiooss aarree pprroobbeess ooff iinntteerriioorr tteemmppeerraattuurreess ooff
mmooddeerraatteellyy--iirrrraaddiiaatteedd eexxooppllaanneettss ((TTeeqq~~775500KK)).. TThhiiss ““CCHH44 tthheerrmmoommeetteerr”” ccaann bbee uusseedd ttoo iinnffeerr wwhheetthheerr aa hhoott iinntteerriioorr iiss rreessppoonnssiibbllee ffoorr aann iinnflflaatteedd ppllaanneett,, aanndd iitt ccaann aallssoo
mmeeaassuurree vveerrttiiccaall aattmmoosspphheerriicc mmiixxiinngg -- wwhhiicchh iiss ccuurrrreennttllyy uunnccoonnssttrraaiinneedd ffoorr mmoosstt eexxooppllaanneettss.. WWee pprrooppoossee ttoo tteesstt tthheessee tthheeoorriieess ffoorr tthhee fifirrsstt ttiimmee oonn tthhee oonnllyy ttwwoo
aapppprroopprriiaattee ppllaanneettaarryy ttwwiinnss aavvaaiillaabbllee:: WWAASSPP--110077bb aanndd HHAATTSS--7722bb.. TThheeyy bbootthh hhaavvee tthhee ssaammee mmaassss ((00..1122MMJJ)),, sstteellllaarr ttyyppee ((KK55//66)),, aanndd eeqquuiilliibbrriiuumm tteemmppeerraattuurreess ((775500KK)),,
bbuutt HHAATTSS--7722bb’’ss rraaddiiuuss iiss ssiiggnniifificcaannttllyy ssmmaalllleerr,, mmaakkiinngg iitt ttwwiiccee aass ddeennssee aass WWAASSPP--110077bb.. WWiitthh oonnllyy ttwwoo ttrraannssiitt oobbsseerrvvaattiioonnss ooff HHAATTSS--7722bb wwiitthh NNIIRRIISSSS aanndd NNIIRRSSppeecc,, wwee
ccaann mmeeaassuurree CCHH44,, HH22OO,, CCOO aanndd CCOO22 aabbuunnddaanncceess ttoo 00..22 ddeexx,, wwhhiicchh wwee wwoouulldd ccoommppaarree ttoo GGTTOO oobbsseerrvvaattiioonnss ooff WWAASSPP--110077bb,, iimmppllyyiinngg aa ccoollddeerr iinntteerriioorr.. AAss HHAATTSS--7722bb iiss
ssiiggnniifificcaannttllyy oollddeerr,, iitt iiss eexxppeecctteedd ttoo sshhooww ssttrroonnggeerr CCHH44 ffeeaattuurreess aanndd ssoo ccoommppaarriinngg tthhee CCHH44//HH22OO aanndd CCHH44//CCOO aabbuunnddaannccee rraattiiooss bbeettwweeeenn tthheessee ttwwoo ppllaanneettss wwiillll ggiivvee
ddiirreecctt  iinnssiigghhtt  iinnttoo  tthheeiirr  iinntteerrnnaall  tteemmppeerraattuurreess  aanndd  tthhee  eevvoolluuttiioonnaarryy  hhiissttoorryy  ooff  eexxooppllaanneettss..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

ZZaaffaarr  RRuussttaammkkuulloovv  TThhee  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy,,  DDaavviidd  SSiinngg  TThhee  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy,,  JJoonnaatthhaann  FFoorrttnneeyy  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  CCrruuzz,,  DDaanniieell  TThhoorrnnggrreenn  UUnniivveerrssiittee  ddee  MMoonnttrreeaall,,
BBjjoorrnn  BBeennnneekkee  UUnniivveerrssiittee  ddee  MMoonnttrreeaall,,  CCaarroolliinnee  PPiiaauulleett  UUnniivveerrssiittee  ddee  MMoonnttrreeaall,,  JJoosshhuuaa  LLootthhrriinnggeerr  TThhee  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy,,  GGuuaannggwweeii  FFuu  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaarryyllaanndd,,  SSaarraahh  MMoorraann  TThhee  JJoohhnnss
HHooppkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy,,  KKeevviinn  SScchhllaauuffmmaann  TThhee  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: AARR
LLaarrggee  SSccaallee  SSttrruuccttuurree  ooff  tthhee  UUnniivveerrssee

IIDD:: 0022660088
RReevveeaalliinngg  tthhee  EEaarrlliieesstt  RReeiioonniizzeedd  BBuubbbblleess  wwiitthh  JJWWSSTT

AAnnssoonn DD''AAllooiissiioo

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  RRiivveerrssiiddee

IInn rreecceenntt yyeeaarrss,, HHSSTT mmeeaassuurreemmeennttss ooff tthhee rreesstt--ffrraammee UUVV lluummiinnoossiittyy ffuunnccttiioonn hhaavvee pprroovviiddeedd aa fifirrsstt cceennssuuss ooff rreeiioonniizzaattiioonn ssoouurrcceess,, aanndd tthhee eefffificcaaccyy ooff tthheessee ssoouurrcceess aass
LLyymmaann--aallpphhaa eemmiitttteerrss ((LLAAEEss)) hhaass bbeeeenn uusseedd ttoo ccoonnssttrraaiinn tthhee gglloobbaall nneeuuttrraall ffrraaccttiioonn.. OOff ppaarrttiiccuullaarr iinntteerreesstt aarree tthhee rreecceenntt ddiissccoovveerriieess ooff bbrriigghhtt LLAAEEss aatt zz >> 77.. EEmmppiirriiccaall
eevviiddeennccee ssuuggggeessttss tthhaatt tthheessee eemmiitttteerrss aarree bbeeiinngg ffoouunndd ddeeeepp iinn tthhee rreeiioonniizzaattiioonn eeppoocchh,, wwhheenn tthhee IIGGMM wwaass ssttiillll hhiigghhllyy nneeuuttrraall.. TThhee oobbsseerrvveedd iinntteennssiittyy ooff LLyymmaann--aallpphhaa
eemmiissssiioonn aanndd tthhee ooccccuurrrreennccee ooff nneeaarrbbyy ggaallaaxxiieess hhaass lleedd ssoommee ttoo ssppeeccuullaattee wwhheetthheerr tthheessee ssoouurrcceess rreessiiddee iinn ccoossmmoollooggiiccaall ddeennssiittyy ppeeaakkss tthhaatt wweerree aammoonngg tthhee fifirrsstt ttoo bbee
rreeiioonniizzeedd.. WWiitthh iittss eennhhaanncceedd sseennssiittiivviittyy aanndd ssppeeccttrroossccooppiicc ccaappaabbiilliittiieess,, tthhee JJWWSSTT wwiillll ssoooonn ooppeenn uupp aann eennttiirreellyy nneeww vviieeww ooff rreeiioonniizzaattiioonn--eerraa ggaallaaxxiieess aanndd tthheeiirr
eennvviirroonnmmeennttss.. RReellaattiinngg tthhee pprrooppeerrttiieess ooff ssoouurrcceess ttoo tthhee rreeiioonniizzaattiioonn pprroocceessss aarroouunndd tthheemm iiss aa cchhiieeff ggooaall ooff hhiigghh--zz ggaallaaxxyy oobbsseerrvvaattiioonnss.. HHoowweevveerr,, ssiinnccee tthhee JJWWSSTT ccaannnnoott
oobbsseerrvvee tthhee iioonniizzaattiioonn ssttrruuccttuurree ooff tthhee IIGGMM ddiirreeccttllyy,, aa kkeeyy iinnggrreeddiieenntt ffoorr tthhiiss eennddeeaavvoorr iiss aa ddeettaaiilleedd tthheeoorreettiiccaall uunnddeerrssttaannddiinngg ooff hhooww rreeiioonniizzaattiioonn--eerraa ggaallaaxxiieess sshhaappeedd
tthheeiirr ccoossmmoollooggiiccaall eennvviirroonnmmeennttss aanndd vviiccee vveerrssaa.. TThhee pprroojjeecctt pprrooppoosseedd hheerree aaiimmss ttoo pprroovviiddee tthhaatt uunnddeerrssttaannddiinngg.. UUssiinngg aann iinnnnoovvaattiivvee ssuuiittee ooff rreeiioonniizzaattiioonn ssiimmuullaattiioonnss,, wwee
pprrooppoossee ttoo ssttuuddyy hhooww tthhee ssppeeccttrraall pprrooppeerrttiieess aanndd cclluusstteerriinngg ooff zz >> 77 ggaallaaxxiieess aarree ccoorrrreellaatteedd wwiitthh tthhee ssttrruuccttuurree ooff tthhee eeaarrlliieesstt iioonniizzeedd bbuubbbblleess.. TThhee pprrooppoosseedd rreesseeaarrcchh
wwoouulldd  gguuiiddee  ssuurrvveeyy  ssttrraatteeggiieess  aanndd  wwoouulldd  hheellpp  mmaaxxiimmiizzee  tthhee  rreeiioonniizzaattiioonn  sscciieennccee  yyiieelldd  ooff  JJWWSSTT..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

ZZhheenngg  ZZhheenngg  UUnniivveerrssiittyy  ooff  UUttaahh,,  LL..  YY..  AAaarroonn  YYuunngg  NNAASSAA  GGooddddaarrdd  SSppaaccee  FFlliigghhtt  CCeenntteerr
CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPooppuullaattiioonnss  aanndd  tthhee  IInntteerrsstteellllaarr  MMeeddiiuumm

IIDD:: 0022660099
SSeeaarrcchhiinngg  ffoorr  tthhee  AAllpphhaa--AAbbuunnddaannccee  BBiimmooddaalliittyy  iinn  tthhee  MM3311  DDiisskk

DDaavviidd NNiiddeevveerr

MMoonnttaannaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy  --  BBoozzeemmaann

TThhee rreecceenntt eerraa ooff llaarrggee,, ggrroouunndd--bbaasseedd aabbuunnddaannccee ssuurrvveeyyss hhaass uunnrraavveelleedd tthhee cchheemmiiccaall ssttrruuccttuurreess ooff oouurr MMiillkkyy WWaayy ggaallaaxxyy.. TThhee mmoosstt ssttrriikkiinngg aabbuunnddaannccee ffeeaattuurree iiss tthhee
aallpphhaa--aabbuunnddaannccee bbiimmooddaalliittyy.. TThhee llooww--aallpphhaa ssttaarrss aarree yyoouunnggeerr ((11--88 GGyyrr)) wwhhiillee tthhee hhiigghh--aallpphhaa ssttaarrss aarree oollddeerr ((88--1122 GGyyrr)) aanndd hhaavvee aa tthhiicckkeerr ddiissttrriibbuuttiioonn.. TThheerree aarree aa
nnuummbbeerr ooff ddiiffffeerreenntt mmooddeellss tthhaatt aatttteemmpptt ttoo eexxppllaaiinn tthhiiss cchheemmiiccaall ffeeaattuurree,, bbuutt ssoo ffaarr nnoonnee hhaavvee bbeeeenn ssttrroonnggllyy ffaavvoorreedd bbyy tthhee ddaattaa.. HHoowweevveerr,, tthheeyy ddoo mmaakkee ddiiffffeerreenntt
pprreeddiiccttiioonnss aabboouutt tthhee pprreevvaalleennccee ooff tthhee aallpphhaa--bbiimmooddaalliittyy iinn MMiillkkyy WWaayy--mmaassss ggaallaaxxiieess.. TThheerreeffoorree,, wwee pprrooppoossee ttoo ttaakkee NNIIRRSSppeecc MMSSAA mmeeddiiuumm--rreessoolluuttiioonn ((RR==22770000)),, hhiigghh--SS//NN
oobbsseerrvvaattiioonnss ooff ~~113300 rreedd ggiiaanntt bbrraanncchh ssttaarrss iinn tthhee MM3311 ddiisskk wwiitthh wwhhiicchh wwee wwiillll mmeeaassuurree pprreecciissee mmeettaalllliicciittyy aanndd aallpphhaa--aabbuunnddaanncceess ((ttoo ~~00..0033 ddeexx)) aanndd sseeaarrcchh ffoorr aann
aallpphhaa--bbiimmooddaalliittyy.. TThheessee fifirrsstt pprreecciissee eelleemmeennttaall aabbuunnddaanncceess iinn tthhee MM3311 ddiisskk wwiillll ddoouubbllee oouurr ssaammppllee ooff MMWW--mmaassss ggaallaaxxiieess wwiitthh wwhhiicchh ttoo ccoommppaarree aanndd ccoonnssttrraaiinntt tthhee
mmooddeellss.. TThhiiss wwiillll aallllooww uuss ttoo ttaakkee aa bbiigg sstteepp ffoorrwwaarrdd iinn oouurr uunnddeerrssttaannddiinngg ooff tthhee mmoosstt iimmppoorrttaanntt cchheemmiiccaall pprroocceessss aatt wwoorrkk iinn oouurr ggaallaaxxyy.. IInn aaddddiittiioonn,, wwee wwiillll uussee tthhee
aabbuunnddaannccee iinnffoorrmmaattiioonn,, iinn ccoommbbiinnaattiioonn wwiitthh aaccccuurraattee ssttaarr ffoorrmmaattiioonn hhiissttoorriieess ffrroomm tthhee PPHHAATT ssuurrvveeyy,, ttoo pprroobbee tthhee cchheemmiiccaall eevvoolluuttiioonn ooff tthhee MM3311 ddiisskk iinn mmoorree ddeettaaiill uussiinngg
oonnee--zzoonnee cchheemmiiccaall eevvoolluuttiioonn mmooddeellss tthhaatt wwiillll aallllooww uuss ttoo ccoonnssttrraaiinn tthhee ssttaarr ffoorrmmaattiioonn eefffificciieennccyy,, iinnflflooww aanndd oouuttflflooww rraatteess,, aanndd iinniittiiaall mmaassss ffuunnccttiioonn.. TThhiiss ppiilloott pprrooggrraamm wwiillll
ddeemmoonnssttrraattee tthhee uuttiilliittyy ooff NNIIRRSSppeecc ffoorr oobbttaaiinniinngg iinnddiivviidduuaall eelleemmeennttaall aabbuunnddaanncceess ttoo eexxpplloorree tthhee cchheemmiiccaall eennrriicchhmmeenntt ooff sstteellllaarr ppooppuullaattiioonnss llyyiinngg wweellll bbeeyyoonndd tthhee MMiillkkyy
WWaayy  iinn  tthhee  LLooccaall  GGrroouupp..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

KKaarroolliinnee  GGiillbbeerrtt  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  EErriikk  TToolllleerruudd  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  VViiccttoorr  DDeebbaattttiissttaa  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCeennttrraall  LLaannccaasshhiirree,,  VVeerrnnee  SSmmiitthh  NNaattiioonnaall  OOppttiiccaall
AAssttrroonnoommyy  OObbsseerrvvaattoorryy,,  AAUURRAA,,  KKaattiiaa  CCuunnhhaa  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,  JJeennnniiffeerr  WWoojjnnoo  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  AAlleekkssaannddrraa  HHaammaannoowwiicczz  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  SSaannggmmoo
SSoohhnn  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  YYuuaann--SSeenn  TTiinngg  IInnssttiittuuttee  FFoorr  AAddvvaanncceedd  SSttuuddyy,,  CCaarrllooss  AAlllleennddee--PPrriieettoo  IInnssttiittuuttoo  ddee  AAssttrroofifissiiccaa  ddee  CCaannaarriiaass,,  BBeetthhaannyy  GGaarrvveerr  MMoonnttaannaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy  --
BBoozzeemmaann,,  PPuurraaggrraa  GGuuhhaatthhaakkuurrttaa  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  CCrruuzz,,  EEvvaann  KKiirrbbyy  CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  IIvvaannnnaa  EEssccaallaa  CCaarrnneeggiiee  IInnssttiittuuttiioonn  ooff  WWaasshhiinnggttoonn,,  MMaarrkk  FFaarrddaall  SSppaaccee
TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  AAmmaannddaa  QQuuiirrkk  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  CCrruuzz

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
EExxooppllaanneettss  aanndd  EExxooppllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 0022662277
DDeemmoonnssttrraattiinngg  aa  MMooddeell--bbaasseedd  CCoorroonnaaggrraapphhiicc  PPhhaassee  RReettrriieevvaall  ffoorr  PPrroocceessssiinngg  ooff  HHiigghh--CCoonnttrraasstt--IImmaaggiinngg  OObbsseerrvvaattiioonnss  wwiitthh  tthhee
JJaammeess  WWeebbbb  SSppaaccee  TTeelleessccooppee
MMaarriiee YYggoouuff

JJeett  PPrrooppuullssiioonn  LLaabboorraattoorryy

WWiitthh iittss sseennssiittiivviittyy iinn tthhee nneeaarr-- aanndd mmiidd--iinnffrraarreedd,, tthhee JJaammeess WWeebbbb SSppaaccee TTeelleessccooppee ((JJWWSSTT)) wwiillll ffuurrtthheerr ppuusshh tthhee lliimmiittss ooff hhiigghh--ccoonnttrraasstt iimmaaggiinngg ((HHCCII)) bbyy pprroobbiinngg tthhee
ppooppuullaattiioonn ooff yyoouunngg eexxooppllaanneettss aatt wwiiddee sseeppaarraattiioonnss ddoowwnn ttoo SSaattuurrnn mmaasssseess.. BBeeccaauussee sstteellllaarr lliigghhtt rreessiidduuaallss ddoommiinnaattee oovveerr tthhee bbaacckkggrroouunndd iinn rreeggiioonnss uupp ttoo 22”” ffrroomm tthhee
ssttaarr,, ssoommee ccrruucciiaall sscciieennttiifificc ddiissccoovveerriieess mmaayy bbee mmiisssseedd,, pprreevveennttiinngg tthheeiirr ffoollllooww--uupp dduurriinngg tthhee sshhoorrtt lliiffee--ssppaann ooff tthhiiss eexxcceeppttiioonnaall oobbsseerrvvaattoorryy.. TThhee ccuurrrreenntt rreeccoommmmeennddeedd
ssttrraatteeggyy ffoorr JJWWSSTT ccoorroonnaaggrraapphhiicc iimmaaggiinngg iinnvvoollvveess ccoonntteemmppoorraanneeoouuss ccaalliibbrraattiioonn eexxppoossuurreess ooff aa rreeffeerreennccee ssttaarr.. TThhoossee oobbsseerrvvaattiioonnss,, aaccccoouunnttiinngg aatt lleeaasstt ffoorr hhaallff tthhee ttiimmee
ssppeenntt oobbsseerrvviinngg tthhee sscciieennccee ttaarrggeett oorr mmoorree,, aarree ssuubbjjeecctt ttoo wwaavveeffrroonntt ddrriiffttss tthhaatt pprreevveenntt tthhee ssuubbttrraaccttiioonn ooff sstteellllaarr lliigghhtt ddoowwnn ttoo tthhee pphhoottoonn nnooiissee lleevveell.. TThheerree iiss aa hhiigghh
nneeeedd ffoorr aann aalltteerrnnaattiivvee ssttrraatteeggyy tthhaatt wwoouulldd lleevveerraaggee oouurr kknnoowwlleeddggee ooff tthhee oobbsseerrvvaattoorryy ttoo ffuurrtthheerr iimmpprroovvee tthhee ccaalliibbrraattiioonn ooff sstteellllaarr lliigghhtt rreessiidduuaallss wwhhiillee aavvooiiddiinngg tthhee nneeeedd
ffoorr ttiimmee--ccoonnssuummiinngg ccaalliibbrraattiioonn eexxppoossuurreess.. TThhee pprrooppoosseedd oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll bbee uusseedd ttoo tteesstt aanndd vvaalliiddaattee aa mmooddeell--bbaasseedd pphhaassee rreettrriieevvaall aallggoorriitthhmm tthhaatt eessttiimmaatteess tthhee
iinnssttrruummeennttaall aabbeerrrraattiioonnss ddiirreeccttllyy ffrroomm HHCCII oobbsseerrvvaattiioonnss.. DDaattaa ffrroomm wwaavveeffrroonntt sseennssiinngg ooppeerraattiioonnss wwiillll hheellpp ttoo ccoonnssttrraaiinn tthhee pphhaassee rreettrriieevvaall.. AAnngguullaarr ddiiffffeerreennttiiaall ssttrraatteeggyy
aanndd dduuaall--bbaanndd iimmaaggiinngg wwiillll bbee uusseedd ttoo ddiisseennttaannggllee tthhee aassttrroopphhyyssiiccaall ssiiggnnaall ffrroomm tthhee rreessiidduuaall ssttaarrlliigghhtt.. CCaalliibbrraattiioonn ddaattaa wwiillll bbee rreeqquueesstteedd iinn tthhee ffoorrmm ooff nnoonn--ccoorroonnaaggrraapphhiicc
aanndd ccoorroonnaaggrraapphhiicc NNIIRRCCaamm iimmaaggeess jjuusstt bbeeffoorree aanndd aafftteerr WWFFSS.. TThhee fifinnddiinnggss wwiillll bbee uusseedd ttoo ddrraaww rreeccoommmmeennddaattiioonnss ffoorr ccoorroonnaaggrraapphhiicc iimmaaggiinngg oobbsseerrvviinngg ssttrraatteeggiieess iinn tthhee
ssuubbsseeqquueenntt  JJWWSSTT  ccyycclleess..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

CChhaarrlleess  BBeeiicchhmmaann  JJeett  PPrrooppuullssiioonn  LLaabboorraattoorryy,,  GGrraaccaa  RRoocchhaa  JJeett  PPrrooppuullssiioonn  LLaabboorraattoorryy,,  MMiicchhaaeell  MMeeyyeerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMiicchhiiggaann,,  JJaarrrroonn  LLeeiisseennrriinngg  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,  LLaauurreenntt  PPuueeyyoo  SSppaaccee
TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  MMaarrsshhaallll  PPeerrrriinn  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  TTaaiicchhii  UUyyaammaa  CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  MMaatttthheeww  DDee  FFuurriioo  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMiicchhiiggaann,,  JJuulliieenn  GGiirraarrdd  SSppaaccee
TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  JJeeffffrreeyy  JJeewweellll  JJeett  PPrrooppuullssiioonn  LLaabboorraattoorryy,,  JJoosseepphh  GGrreeeenn  JJeett  PPrrooppuullssiioonn  LLaabboorraattoorryy,,  AAlleexxaannddrraa  GGrreeeennbbaauumm  TThhee  CChhaarrlleess  SSttaarrkk  DDrraappeerr  LLaabboorraattoorryy,,  IInncc..

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss  aanndd  SStteellllaarr  TTyyppeess

IIDD:: 0022663355
IInnffrraarreedd  eemmiissssiioonn  ffrroomm  tthhee  mmaaggnneettaarr  44UU  00114422++6611::  AA  dduussttyy  ffaallllbbaacckk  ddiisskk??

GGeeoorrggee PPaavvlloovv

TThhee  PPeennnnssyyllvvaanniiaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy

OObbsseerrvvaattiioonnss ooff tthhee mmaaggnneettaarr 44UU 00114422++6611 wwiitthh tthhee SSppiittzzeerr ssppaaccee tteelleessccooppee hhaavvee sshhoowwnn aa bbrrooaadd iinnffrraarreedd eexxcceessss wwiitthh aa ppoossssiibbllee ssiilliiccaattee ssppeeccttrraall ffeeaattuurree aatt 99..77 mmiiccrroonn..
TThhiiss rreessuulltt wwaass iinntteerrpprreetteedd aass eemmiissssiioonn ffrroomm aa ppaassssiivvee ddiisskk ssuurrrroouunnddiinngg tthhee eenneerrggeettiicc iissoollaatteedd nneeuuttrroonn ssttaarr.. SSuucchh ddiisskkss,, pprreeddiicctteedd bbyy ssuuppeerrnnoovvaa ddyynnaammiicc mmooddeellss,, hhaavvee
bbeeeenn lloonngg ssoouugghhtt aafftteerr bbeeccaauussee tthheeyy ccaann eelluucciiddaattee ddeettaaiillss ooff nneeuuttrroonn ssttaarr ffoorrmmaattiioonn aanndd eevvoolluuttiioonn.. UUnnffoorrttuunnaatteellyy,, tthhee SSppiittzzeerr ssppeeccttrruumm wwaass ooff llooww qquuaalliittyy,, tthhuuss aann
iinnffrraarreedd flfluuxx ccoonnttrriibbuuttiioonn ffrroomm tthhee nneeuuttrroonn ssttaarr''ss mmaaggnneettoosspphheerree rreemmaaiinnss aa ppoossssiibbiilliittyy,, lleeaavviinngg tthhee oorriiggiinn ooff tthhee mmaaggnneettaarr''ss iinnffrraarreedd--ooppttiiccaall ssppeeccttrruumm uunncceerrttaaiinn.. JJWWSSTT wwiillll
eennaabbllee aa tthhoorroouugghh iinnvveessttiiggaattiioonn aanndd ccllaarriifificcaattiioonn ooff tthhee nnaattuurree ooff 44UU00114422++6611''ss iinnffrraarreedd eemmiissssiioonn.. TTaakkiinngg aaddvvaannttaaggee ooff tthhee NNIIRRCCaamm ssuubbaarrrraayy ttiimmee--sseerriieess mmooddee,, wwee aallssoo
pprrooppoossee ttoo iinnvveessttiiggaattee tthhee ppuullssaattiioonnss ooff eemmiissssiioonn ffrroomm tthhiiss sslloowwllyy ssppiinnnniinngg nneeuuttrroonn ssttaarr ttoo qquuaannttiiffyy tthhee ccoonnttrriibbuuttiioonn ooff tthhee mmaaggnneettoosspphheerree aanndd sseeppaarraattee tthhee
mmaaggnneettoosspphheerriicc  eemmiissssiioonn  ffrroomm    tthhee  ddiisskk  eemmiissssiioonn..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

OOlleegg  KKaarrggaallttsseevv  GGeeoorrggee  WWaasshhiinnggttoonn  UUnniivveerrssiittyy,,  JJeerreemmyy  HHaarree  NNAASSAA  GGooddddaarrdd  SSppaaccee  FFlliigghhtt  CCeenntteerr,,  BBeettttiinnaa  PPoosssseelltt  UUnniivveerrssiittyy  ooff  OOxxffoorrdd
CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss  aanndd  SStteellllaarr  TTyyppeess

IIDD:: 0022664400
AA  CCeennssuuss  ttoo  tthhee  BBoottttoomm  ooff  tthhee  IIMMFF  iinn  WWeesstteerrlluunndd  22::  AAttmmoosspphheerreess,,  DDiisskkss,,  AAccccrreettiioonn,,  aanndd  DDeemmooggrraapphhiiccss

WWiilllliiaamm BBeesstt

UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  aatt  AAuussttiinn

YYoouunngg bbrroowwnn ddwwaarrffss ((BBDDss)) aanndd ppllaanneettaarryy--mmaassss oobbjjeeccttss ((PPMMOOss)) ooffffeerr ppoowweerrffuull tteessttss ooff tthhee uunniivveerrssaalliittyy ooff tthhee IIMMFF,, tthhee ffrreeqquueennccyy aanndd ttiimmeessccaallee ooff ppllaanneett ffoorrmmaattiioonn,, aanndd
tthhee ttyyppiiccaall aattmmoosspphheerriicc pprrooppeerrttiieess ((aanndd rraannggee ooff tthheeiirr vvaarriiaattiioonnss)) ffoorr aannaallooggss ooff ddiirreeccttllyy--iimmaaggeedd aanndd ttrraannssiittiinngg ppllaanneettss,, aallll aatt eexxttrreemmeess ((pprroottoosstteellllaarr mmaassss,, ddiisskk mmaassss,,
iinnssoollaattiioonn)) wwhheerree mmooddeellss aarree mmoosstt ssttrraaiinneedd.. MMoosstt kknnoowwnn PPMMOOss aarree iinn nneeaarrbbyy ssppaarrssee ppooppuullaattiioonnss ((iinncclluuddiinngg GGTTOO ttaarrggeettss wwiitthh eexxqquuiissiittee ddaattaa)),, bbuutt tthheessee rreeggiioonnss aarree ssmmaallll
((wwiitthh ffeeww PPMMOOss)) aanndd sspprreeaadd oouutt ((lliimmiittiinngg mmuullttiipplleexxiinngg)).. GGiivveenn JJWWSSTT’’ss ssuuppeerrbb sseennssiittiivviittyy,, tthheerree iiss nnoott ssuucchh aa pprreemmiiuumm oonn cclloossee aanndd bbrriigghhtt;; vvaalluuee iinnsstteeaadd ccoommeess ffrroomm
ssoouurrccee  ddeennssiittyy..  DDiissttaanntt,,  ddeennssee  cclluusstteerrss  ooffffeerr  mmoorree  aanndd  ddeennsseerr  ttaarrggeettss,,  aanndd  HHSSTT  hhaass  rreevveeaalleedd  tthheemm  jjuusstt  iinn  ttiimmee  ffoorr  ccaarreeffuullllyy  ooppttiimmiizzeedd  JJWWSSTT  ffoollllooww--uupp..

WWee pprrooppoossee aa hhiigghhllyy mmuullttiipplleexxeedd NNIIRRSSppeecc++NNIIRRCCaamm ppiilloott pprrooggrraamm ffoorr yyoouunngg BBDDss aanndd PPMMOOss,, ttaarrggeettiinngg 11 ppooiinnttiinngg iinn tthhee yyoouunngg ((11--22 MMyyrr)),, mmaassssiivvee ((3300,,000000 mmeemmbbeerrss)),, aanndd
ddeennssee ((RR~~88 aarrccmmiinn)) WWeesstteerrlluunndd 22 cclluusstteerr.. WWee pprrooppoossee NNIIRRSSppeecc//MMOOSS ssppeeccttrraa ooff kknnoowwnn yyoouunngg mmeemmbbeerrss ((pprriissmm ffoorr 9944 ffaaiinntt BBDDss aanndd PPMMOOss aanndd 3377 bbrriigghhtteerr BBDDss,, pplluuss
ggrriissmm ffoorr 2277)) ttoo mmeeaassuurree TTeeffff,, ggrraavviittyy,, aaccccrreettiioonn ffrroomm eemmiissssiioonn lliinneess,, aanndd ddiisskkss ffrroomm IIRR eexxcceessss.. WWee aallssoo pprrooppoossee ppaarraalllleell NNIIRRCCaamm iimmaaggiinngg iinn 1122 fifilltteerrss ((ffoorr SSEEDDss,, wwaatteerr
bbaannddss iinnddiiccaattiinngg llooww TTeeffff,, aanndd eemmiissssiioonn lliinneess)) ttoo sseeeekk tthhee vveerryy bboottttoomm ooff tthhee IIMMFF ((22 MMJJuupp)) aanndd mmeeaassuurree TTeeffff,, aaccccrreettiioonn,, aanndd ddiisskkss.. IInn ssuummmmaarryy,, oouurr pprrooggrraamm wwiillll ddeelliivveerr
aa llaarrggee aanndd rroobbuusstt cceennssuuss ooff tthhee lloowweesstt--mmaassss oobbjjeeccttss,, pprroovviiddiinngg aa nneeww vviieeww ooff tthhee IIMMFF,, ddiisskkss,, ppllaanneett ffoorrmmaattiioonn,, aanndd tthhee aattmmoosspphheerreess ooff ddiirreecctt aannaallooggss ttoo tthhee ddiirreecctt--
iimmaaggeedd  aanndd  ttrraannssiittiinngg  ppllaanneettss  tthhaatt  ddrriivvee  mmuucchh  ooff  JJWWSSTT’’ss  kkeeyy  sscciieennccee..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

KKaatteellyynn  AAlllleerrss  BBuucckknneellll  UUnniivveerrssiittyy,,  BBeetthh  BBiilllleerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  EEddiinnbbuurrgghh,,  IInnssttiittuuttee  ffoorr  AAssttrroonnoommyy,,  BBrreennddaann  BBoowwlleerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  aatt  AAuussttiinn,,  TTrreenntt  DDuuppuuyy  UUnniivveerrssiittyy  ooff  EEddiinnbbuurrgghh,,  IInnssttiittuuttee
ffoorr  AAssttrroonnoommyy,,  CClleemmeennccee  FFoonnttaanniivvee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  BBeerrnn,,  KKaaiittlliinn  KKrraatttteerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,  AAddaamm  KKrraauuss  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  aatt  AAuussttiinn,,  JJeessssiiccaa  LLuu  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  BBeerrkkeelleeyy,,
CCaarroolliinnee  MMoorrlleeyy  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  aatt  AAuussttiinn,,  SStteellllaa  OOffffnneerr  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  AAssttrroonnoommyy,,  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass,,  MMeeggaann  RReeiitteerr  UUnniitteedd  KKiinnggddoomm  AAssttrroonnoommyy  TTeecchhnnoollooggyy  CCeennttrree,,  AAaarroonn  RRiizzzzuuttoo
UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  aatt  AAuussttiinn,,  YYiiffaann  ZZhhoouu  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  aatt  AAuussttiinn

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SSuuppeerrmmaassssiivvee  BBllaacckk  HHoolleess  aanndd  AAGGNN

IIDD:: 0022665544
KKppcc--ssccaallee  dduuaall  ssuuppeerrmmaassssiivvee  bbllaacckk  hhoolleess  aanndd  tthheeiirr  iimmppaacctt  oonn  ggaallaaxxyy  ffoorrmmaattiioonn  aatt  ccoossmmiicc  nnoooonn

YYuuzzoo IIsshhiikkaawwaa

TThhee  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy

TThhee sseeaarrcchh ffoorr dduuaall ssuuppeerrmmaassssiivvee bbllaacckk hhoolleess iiss ooff iimmmmeennssee iinntteerreesstt iinn mmooddeerrnn aassttrroopphhyyssiiccss.. FFoolllloowwiinngg aa mmeerrggeerr ooff ttwwoo ggaallaaxxiieess,, tthhee ttwwoo cceennttrraall ssuuppeerrmmaassssiivvee bbllaacckk
hhoolleess eevvoollvvee iinnttoo aa bboouunndd bbiinnaarryy aanndd ffuurrtthheerr iinnssppiirraall uunnttiill tthheeyy eevveennttuuaallllyy ccooaalleessccee iinnttoo aa ssiinnggllee mmeerrggeerr pprroodduucctt.. IIff bbllaacckk hhoolleess aarree aaccttiivveellyy aaccccrreettiinngg dduurriinngg tthhee iinnssppiirraall,,
ssuucchh oobbjjeeccttss ccaann bbee oobbsseerrvveedd aass aa dduuaall oorr bbiinnaarryy qquuaassaarr.. GGaaiiaa oobbsseerrvvaattiioonnss hhaavvee eennaabblleedd aa nnoovveell tteecchhnniiqquuee ttoo sseeaarrcchh ffoorr ssuucchh dduuaall qquuaassaarrss aatt pprreevviioouussllyy uunnrreeaacchhaabbllee
ssuubb--kkppcc ssccaalleess,, bbaasseedd oonn tthhee ssmmaallll mmoottiioonnss ooff tthhee lliigghhtt cceennttrrooiidd aass tthhee ttwwoo ssoouurrcceess vvaarryy ssttoocchhaassttiiccaallllyy.. WWee pprrooppoossee ttoo ssttuuddyy ttwwoo kkppcc--ssccaallee dduuaall qquuaassaarrss iiddeennttiififieedd wwiitthh
tthhiiss mmeetthhoodd aanndd ccoonnfifirrmmeedd wwiitthh ffoollllooww--uupp oobbsseerrvvaattiioonnss aatt zz==22--33,, tthhee ppeeaakk eeppoocchh ooff ggaallaaxxyy ffoorrmmaattiioonn.. DDuuaall qquuaassaarrss aatt tthhiiss eeppoocchh aarree nnoott wweellll cchhaarraacctteerriizzeedd,, eessppeecciiaallllyy
dduuee lliimmiitteedd wwaavveelleennggtthh ccoovveerraaggee ooff kkeeyy ssppeeccttrraall ffeeaattuurreess aanndd ssttrriinnggeenntt ssppaattiiaall rreessoolluuttiioonn rreeqquuiirreemmeennttss.. TThhee uunnpprreecceeddeenntteedd NNIIRR sseennssiittiivviittyy,, ssppaattiiaall rreessoolluuttiioonn,, aanndd ssppeeccttrraall
ccoovveerraaggee ooff JJWWSSTT wwiillll eennaabbllee uuss ttoo ssttuuddyy tthhee ggaass ddyynnaammiiccss iinn dduuaall qquuaassaarrss ffoorr tthhee fifirrsstt ttiimmee aatt tthheessee rreeddsshhiiffttss.. WWee pprrooppoossee ttoo uussee tthhee IIFFUU ccaappaabbiilliittiieess ooff NNIIRRSSppeecc aanndd
MMIIRRII ttoo ssttuuddyy tthhee iimmppaacctt ooff tthheessee dduuaall qquuaassaarrss oonn tthheeiirr hhoossttss aanndd ttoo pprroobbee tthhee qquuaassaarr ffuueelliinngg mmeecchhaanniissmmss,, hhoosstt ggaallaaxxyy mmeerrggeerr ssiiggnnaattuurreess,, hhoosstt sstteellllaarr ccoonnttiinnuuuumm,, aanndd
mmeerrggeerr  iinndduucceedd  ssttaarr  ffoorrmmaattiioonn..  

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

NNaaddiiaa  ZZaakkaammsskkaa  TThhee  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy,,  YYuuee  SShheenn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  IIlllliinnooiiss  aatt  UUrrbbaannaa  --  CChhaammppaaiiggnn,,  XXiinn  LLiiuu  UUnniivveerrssiittyy  ooff  IIlllliinnooiiss  aatt  UUrrbbaannaa  --  CChhaammppaaiiggnn,,  HHssiiaanngg--CChhiihh  HHwwaanngg  TThhee  JJoohhnnss
HHooppkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy,,  YYuu--CChhiinngg  CChheenn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  IIlllliinnooiiss  aatt  UUrrbbaannaa  --  CChhaammppaaiiggnn

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess

IIDD:: 0022665599
BBeeaassttss  iinn  tthhee  BBuubbbblleess::  CChhaarraacctteerriizziinngg  uullttrraa--lluummiinnoouuss  ggaallaaxxiieess  aatt  CCoossmmiicc  DDaawwnn

JJoohhnn WWeeaavveerr

CCoossmmiicc  DDaawwnn  CCeenntteerr,,  NNiieellss  BBoohhrr  IInnssttiittuuttee

WWee pprrooppoossee rreessttffrraammee UUVV aanndd ooppttiiccaall ssppeeccttrroossccooppyy ttoo ccoonnfifirrmm rreeddsshhiiffttss aanndd mmeeaassuurree ssttaarr--ffoorrmmaattiioonn rraatteess,, sstteellllaarr mmaasssseess,, aanndd dduusstt eexxttiinnccttiioonn ffoorr tthhee fifivvee mmoosstt lluummiinnoouuss
ggaallaaxxiieess aatt 99<<zz<<1100 oovveerr ttwwoo ssqquuaarree ddeeggrreeeess ooff tthhee CCOOSSMMOOSS ssuurrvveeyy.. TThhee uunniiqquuee ccoommbbiinnaattiioonn ooff aa wwiiddee--fifieelldd nneeaarr--iinnffrraarreedd iimmaaggiinngg ccoouupplleedd wwiitthh nneeww uullttrraa--ddeeeepp ooppttiiccaall
aanndd iinnffrraarreedd ddaattaa mmaakkeess tthhiiss tthhee mmoosstt sseeccuurree ssaammppllee ooff 99<<zz<<1100 ggaallaaxxyy ccaannddiiddaatteess ccuurrrreennttllyy aavvaaiillaabbllee.. HHoowweevveerr,, tthheessee oobbjjeeccttss aarree ttoooo rraarree ttoo bbee ffoouunndd bbyy vveerryy ddeeeepp,,
bbuutt ssmmaalllleerr ssuurrvveeyyss wwiitthh JJWWSSTT,, aanndd tthhee sseerreennddiippiittoouuss ddiissccoovveerryy ooff eevveenn oonnee ssuucchh ggaallaaxxyy oouuttssiiddee ooff CCOOSSMMOOSS iiss uunnlliikkeellyy ffrroomm tthhee eennttiirreettyy ooff ppllaannnneedd GGTTOO aanndd EERRSS
pprrooggrraammss.. TThheessee mmaassssiivvee,, lluummiinnoouuss ggaallaaxxiieess,, sseeeenn oonnllyy 550000 mmiilllliioonn yyeeaarrss aafftteerr tthhee BBiigg BBaanngg,, aarree iiddeeaall ttrraacceerrss ooff tthhee pprriimmoorrddiiaall ddaarrkk mmaatttteerr ssttrruuccttuurreess ffrroomm wwhhiicchh tthheeyy
ffoorrmmeedd aanndd ggrreeww.. HHoowweevveerr,, tthheeiirr mmeerree eexxiisstteennccee aatt tthheessee eeaarrllyy ttiimmeess cchhaalllleennggeess tthhee ccuurrrreenntt ppaarraaddiiggmm ooff eeaarrllyy ggaallaaxxyy ffoorrmmaattiioonn aanndd eevvoolluuttiioonn.. TThhuuss,, iitt iiss eesssseennttiiaall ttoo
ccoonnfifirrmm  tthheeiirr  hhiigghh  rreeddsshhiifftt  nnaattuurree  aanndd  rreevveeaall  tthhee  mmeeaannss  bbyy  wwhhiicchh  tthheessee  rreemmaarrkkaabbllee  ccoossmmiicc  bbeeaassttss  ssoo  rraappiiddllyy  bbuuiilltt  uupp  tthheeiirr  sstteellllaarr  mmaassss..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

CCllaauuddiiaa  SSccaarrllaattaa  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMiinnnneessoottaa  --  TTwwiinn  CCiittiieess,,  HHeennrryy  MMccCCrraacckkeenn  CCNNRRSS,,  IInnssttiittuutt  dd''AAssttrroopphhyyssiiqquuee  ddee  PPaarriiss,,  OOlliivviieerr  IIllbbeerrtt  LLaabboorraattooiirree  dd''AAssttrroopphhyyssiiqquuee  ddee  MMaarrsseeiillllee,,  SSuunnee  TToofftt  CCoossmmiicc
DDaawwnn  CCeenntteerr,,  NNiieellss  BBoohhrr  IInnssttiittuuttee,,  LLuukkaass  ZZaalleesskkyy  UUnniivveerrssiittyy  ooff  HHaawwaaiiii,,  AAnnddrreeaass  FFaaiisssstt  CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  OOlliivviieerr  KKaauuffffmmaannnn  CCNNRRSS,,  LLaabboorraattooiirree  dd''AAssttrroopphhyyssiiqquuee  ddee  MMaarrsseeiillllee,,
IIaarryy  DDaavviiddzzoonn  CCoossmmiicc  DDaawwnn  CCeenntteerr,,  NNiieellss  BBoohhrr  IInnssttiittuuttee,,  FFrraanncceessccoo  VVaalleennttiinnoo  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCooppeennhhaaggeenn,,  NNiieellss  BBoohhrr  IInnssttiittuuttee,,  CCaaiittlliinn  CCaasseeyy  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  aatt  AAuussttiinn,,  SStteevveenn  FFiinnkkeellsstteeiinn
UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  aatt  AAuussttiinn,,  CChhrriissttiiaann  JJeessppeerrsseenn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCooppeennhhaaggeenn,,  NNiieellss  BBoohhrr  IInnssttiittuuttee,,  BBoo  MMiillvvaanngg--JJeennsseenn  CCoossmmiicc  DDaawwnn  CCeenntteerr,,  NNiieellss  BBoohhrr  IInnssttiittuuttee,,  DDaanniieell  SStteerrnn  JJeett  PPrrooppuullssiioonn
LLaabboorraattoorryy,,  GGaabbrriieell  BBrraammmmeerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCooppeennhhaaggeenn,,  NNiieellss  BBoohhrr  IInnssttiittuuttee,,  BBaahhrraamm  MMoobbaasshheerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  RRiivveerrssiiddee,,  KKaattrriioonnaa  GGoouulldd  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCooppeennhhaaggeenn,,  NNiieellss  BBoohhrr
IInnssttiittuuttee,,  CChhaarrlleess  SStteeiinnhhaarrddtt  CCoossmmiicc  DDaawwnn  CCeenntteerr,,  NNiieellss  BBoohhrr  IInnssttiittuuttee,,  IIssttvvaann  SSzzaappuuddii  UUnniivveerrssiittyy  ooff  HHaawwaaiiii,,  DDaavviidd  SSaannddeerrss  UUnniivveerrssiittyy  ooff  HHaawwaaiiii,,  MMaarrkkoo  SShhuunnttoovv  CCNNRRSS,,  IInnssttiittuutt
dd''AAssttrroopphhyyssiiqquuee  ddee  PPaarriiss,,  NNiimmaa  CChhaarrttaabb  SSoollttaannii  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  RRiivveerrssiiddee,,  CCoonnoorr  MMccPPaarrttllaanndd  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  RRiivveerrssiiddee

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPooppuullaattiioonnss  aanndd  tthhee  IInntteerrsstteellllaarr  MMeeddiiuumm

IIDD:: 0022666622
NNGGCC  660022  iinn  tthhee  SSMMCC,,  aass  sseeeenn  bbyy  WWeebbbb  ––  pprrooggrreessssiivvee  ssttaarr  ffoorrmmaattiioonn  uunnddeerr  eexxttrraaoorrddiinnaarryy  ccoonnddiittiioonnss??

PPeetteerr ZZeeiiddlleerr

SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee  --  EESSAA

NNGGCC 660022 iiss aann eexxttrraaoorrddiinnaarriillyy iinntteerreessttiinngg yyoouunngg ssttaarr cclluusstteerr,, bbeeccaauussee iitt iiss llooccaatteedd iinn aa vveerryy llooww--ddeennssiittyy,, llooww--mmeettaalllliicciittyy rreeggiioonn iinn tthhee SSMMCC BBrriiddggee,, bbuutt ssttiillll hhaass ffoorrmmeedd aa
rreemmaarrkkaabbllee ccoonntteenntt ooff ssttaarrss ((1100^̂33 SSoollaarr mmaasssseess)),, aanndd hhoossttss mmuullttiippllee OOBB ssttaarrss,, ssiimmiillaarr ttoo OOrriioonn.. SSppiittzzeerr oobbsseerrvvaattiioonnss hhaavvee rreevveeaalleedd aa nnuummbbeerr ooff YYoouunngg SStteellllaarr OObbjjeeccttss
((YYSSOOss)) eemmbbeeddddeedd iinn tthhee ssuurrrroouunnddiinngg ggaass aanndd dduusstt rriiddggeess,, bbuutt tthhee SSppiittzzeerr ssppaattiiaall rreessoolluuttiioonn ddiidd nnoott aallllooww ffoorr aa ddiirreecctt ccoommppaarriissoonn wwiitthh eexxiissttiinngg HHuubbbbllee iimmaaggeess.. WWee aarree
pprrooppoossiinngg ttoo eexxppllooiitt NNIIRRCCaamm aanndd MMIIRRII’’ss eexxqquuiissiittee sseennssiittiivviittyy aanndd rreessoolluuttiioonn ttoo aa)) ccoonndduucctt aa cceennssuuss ooff tthhee YYSSOOss iinn tthhee cclluusstteerr rreeggiioonn,, bb)) eessttaabblliisshh iiff tthhee cceennttrraall OOBB ssttaarrss
aarree ddrriivviinngg ssttaarr ffoorrmmaattiioonn ((SSFF)) iinnttoo tthhee ssuurrrroouunnddiinngg HHIIII rreeggiioonn,, aanndd cc)) pprroobbee hhooww tthhee OOBB wwiinnddss iinnflfluueennccee tthhee ddiisskk--bbeeaarriinngg ppooppuullaattiioonn ooff pprree--mmaaiinn--sseeqquueennccee ((PPMMSS)) ssttaarrss
ffoouunndd  bbyy  HHuubbbbllee..
OOnnllyy tthhee uunnpprreecceeddeenntteedd sseennssiittiivviittyy aanndd rreessoolluuttiioonn ooff WWeebbbb wwiillll aallllooww uuss,, ffoorr tthhee fifirrsstt ttiimmee,, ttoo oobbsseerrvvee AALLLL YYSSOOss ddoowwnn ttoo 11 SSoollaarr mmaassss aanndd ttoo cchhaarraacctteerriizzee
pprroottooppllaanneettaarryy  ddiisskkss  ooff  PPMMSS  ssttaarrss  ddoowwnn  ttoo  tthhee  hhyyddrrooggeenn--bbuurrnniinngg  lliimmiitt,,  iinn  aa  cclluusstteerr  oouuttssiiddee  tthhee  MMiillkkyy  WWaayy  ((MMWW))..
WWee wwiillll iinnvveessttiiggaattee hhooww eefffificciieennttllyy ssttaarrss ccoonnttiinnuuee ttoo ffoorrmm iinn tthhee ssuurrrroouunnddiinngg ggaass aanndd dduusstt cclloouudd,, wwhhiicchh mmiigghhtt lleeaadd ttoo aann eexxtteennddeedd ppeerriioodd ooff SSFF eevveenn aafftteerr tthhee mmaaiinn
cclluusstteerr hhaass ssttaarrtteedd ttoo ddiissppeerrssee.. WWee wwiillll ssttuuddyy hhooww pprroottooppllaanneettaarryy ddiisskkss aarroouunndd llooww--mmaassss ssttaarrss eevvoollvvee iinn cclloossee pprrooxxiimmiittyy ttoo tthhee OOBB ssttaarrss iinn aa llooww--mmeettaalllliicciittyy eennvviirroonnmmeenntt,,
wwhheerree wwiinnddss aarree lleessss ppoowweerrffuull tthhaann iinn oouurr oowwnn GGaallaaxxyy.. BByy ccoommppaarriinngg tthhee rreessuullttss wwiitthh ssiimmiillaarr cclluusstteerrss iinn tthhee MMWW,, wwee wwiillll aadddd ccrruucciiaall iinnffoorrmmaattiioonn ttoo tthhee ccuurrrreenntt ddeebbaattee oonn
hhooww  ssttaarr  aanndd  cclluusstteerr  ffoorrmmaattiioonn  iiss  aaffffeecctteedd  bbyy  llooccaall  eennvviirroonnmmeennttaall  ccoonnddiittiioonnss..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

AAnnttoonneellllaa  NNoottaa  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee  --  EESSAA,,  EElleennaa  SSaabbbbii  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  CCaammiillllaa  PPaacciifificcii  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee  --  CCSSAA,,  OOlliivviiaa  JJoonneess  UUnniitteedd
KKiinnggddoomm  AAssttrroonnoommyy  TTeecchhnnoollooggyy  CCeennttrree

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss  aanndd  SStteellllaarr  TTyyppeess

IIDD:: 0022666666
AArree  SSuuppeerrnnoovvaaee  DDuusstt  FFaaccttoorriieess??

OOrrii FFooxx

SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee

CCoorree--ccoollllaappssee ssuuppeerrnnoovvaaee ((CCCCSSNNee)) hhaavvee lloonngg bbeeeenn ccoonnssiiddeerreedd aass ppoossssiibbllee ssoouurrcceess ooff dduusstt iinn tthhee UUnniivveerrssee.. SSeeaarrcchheess wwiitthh SSppiittzzeerr aanndd ootthheerr tteelleessccooppeess hhaavvee hhiissttoorriiccaallllyy
ccoommee uupp wwiitthh dduusstt mmaasssseess 22--33 oorrddeerrss ooff mmaaggnniittuuddee ttoooo ssmmaallll ccoommppaarreedd ttoo tthheeoorreettiiccaall pprreeddiiccttiioonnss.. TThheessee oobbsseerrvvaattiioonnss,, hhoowweevveerr,, hhaavvee ggeenneerraallllyy bbeeeenn lliimmiitteedd ttoo eeaarrllyy
eeppoocchhss,, aanndd iinn mmaannyy ccaasseess,, jjuusstt tthhee wwaarrmmeerr dduusstt.. OOvveerr tthhee ppaasstt ddeeccaaddee,, hhoowweevveerr,, nneeww oobbsseerrvvaattiioonnss ssuuggggeesstt tthhaatt ccoonnttiinnuuoouuss dduusstt ffoorrmmaattiioonn bbuuiillddss oovveerr ddeeccaaddeess.. AAss
nneeww dduusstt ffoorrmmss,, tthhee oolldd dduusstt ccoooollss ssoo tthhaatt mmaassssiivvee rreesseerrvvooiirrss ooff ccoollddeerr dduusstt aarree hhiiddddeenn,, eexxcceepptt aatt lloonnggeerr wwaavveelleennggtthhss.. AAlltthhoouugghh SSNN 11998877AA sshhoowweedd aa cclleeaarr ttrreenndd iinn
dduusstt ggrroowwtthh ffrroomm 1100^̂--33 ttoo 11..00 ssoollaarr mmaasssseess oovveerr aa 3300 yyeeaarr ppeerriioodd,, nnoo ootthheerr SSNNee hhaavvee mmeeaassuurreedd dduusstt mmaasssseess llaatteerr tthhaann 55 yyeeaarrss ppoosstt--eexxpplloossiioonn.. TThhee lliimmiitteedd ddaattaa iiss
mmoossttllyy dduuee ttoo tthhee ffaacctt tthhaatt nnoo iinnssttrruummeenntt hhaass bbeeeenn sseennssiittiivvee ttoo ccoollddeerr ((~~110000--220000 KK)) dduusstt iinn eexxttrraaggaallaaccttiicc SSNNee ((bbeeyyoonndd SSNN 11998877AA)).. HHeerree wwee pprrooppoossee JJWWSSTT MMIIRRII
IImmaaggiinngg ooff fifivvee ooff tthhee mmoosstt dduussttyy,, nneeaarrbbyy,, eexxttrraaggaallaaccttiicc SSNNee TTyyppee IIIIPP tthhaatt wwiillll bbee mmoorree tthhaann 55 yyeeaarrss oolldd bbyy tthhee ttiimmee JJWWSSTT oobbsseerrvvaattiioonnss bbeeggiinn.. OOuurr pprrooppoosseedd ddaattaa wwiillll
rreessuulltt iinn aa ssppeeccttrraall eenneerrggyy ddiissttrriibbuuttiioonn ooff tthhee dduusstt iinn eeaacchh SSNN,, wwhhiicchh wwee wwiillll uuss ttoo qquuaannttiiffyy tthhee mmaassss ooff ccoooolleerr dduusstt hhiiddddeenn aatt lloonnggeerr wwaavveelleennggtthhss aanndd mmeeaassuurree iittss
cchhaarraacctteerriissttiiccss..    TTaakkeenn  aallll  ttooggeetthheerr,,  tthhee  ddaattaa  ppooiinnttss  wwiillll  ccoorrrreessppoonndd  ttoo  aa  vvaarriieettyy  ooff  aaggeess  tthhaatt  wwiillll  fifillll  iinn  tthhee  mmiissssiinngg  ddaattaa  ooff  dduusstt  ggrroowwtthh  iinn  SSNNee..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

AAlleexx  FFiilliippppeennkkoo  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  BBeerrkkeelleeyy,,  TTaammaass  SSzzaallaaii  UUnniivveerrssiittyy  ooff  SSzzeeggeedd,,  GGeeooffffrreeyy  CCllaayyttoonn  LLoouuiissiiaannaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy  aanndd  AA  &&  MM  CCoolllleeggee,,  JJeennnniiffeerr  AAnnddrreewwss  UUnniivveerrssiittyy  ooff
AArriizzoonnaa,,  SScchhuuyylleerr  VVaann  DDyykk  CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  IIllssee  DDee  LLoooozzee  UUnniivveerrssiittyy  CCoolllleeggee  LLoonnddoonn,,  SSaammaappoorrnn  TTiinnyyaannoonntt  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  CCrruuzz

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss

227788 33//1199//22002211



JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
EExxooppllaanneettss  aanndd  EExxooppllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 0022666677
GGoooodd  vviibbrraattiioonnss::  DDiirreeccttllyy  mmeeaassuurriinngg  EExxooppllaanneett  aaeerroossooll  ccoommppoossiittiioonnss  wwiitthh  MMIIRRII  ssppeeccttrroossccooppyy

HHaannnnaahh WWaakkeeffoorrdd

UUnniivveerrssiittyy  ooff  BBrriissttooll

AAeerroossoollss ccoonnttrrooll tthhee eenneerrggyy bbuuddggeett ooff aann aattmmoosspphheerree aanndd hhooww mmuucchh lliigghhtt iiss rreeflfleecctteedd,, aabbssoorrbbeedd,, aanndd rree--rraaddiiaatteedd.. AAeerroossoollss iinn eexxooppllaanneett aattmmoosspphheerreess aarree ccoommmmoonnllyy
ddeefifinneedd aass eeiitthheerr cclloouuddss ((ffoorrmmeedd vviiaa ccoonnddeennssaattiioonn)) oorr hhaazzeess ((ffoorrmmeedd vviiaa pphhoottoocchheemmiiccaall rreeaaccttiioonnss)).. TThhee eeffffeecctt ooff aaeerroossoollss aass ssccaatttteerriinngg iinn tthhee UUVV--ooppttiiccaall aanndd mmuuttiinngg ooff
ggaass pphhaassee aabbuunnddaanncceess iinn tthhee nneeaarr--IIRR hhaass bbeeeenn oobbsseerrvveedd iinn ttrraannssmmiissssiioonn ssppeeccttrraa ffrroomm ggiiaanntt hhoott JJuuppiitteerrss ddoowwnn ttoo ssuubb--NNeeppttuunneess.. HHoowweevveerr,, aaeerroossoollss aarree nnoott aallll bbaadd nneewwss
ffoorr eexxooppllaanneett ssppeeccttrraa.. TThhee ccoommppoossiittiioonn ooff aaeerroossoollss ddiirreeccttllyy mmeeaassuurreedd iinn tthhee IIRR,, aass ccoonnddeennssaattee cclloouuddss oorr pphhoottoocchheemmiiccaall hhaazzee,, wwiillll iinnffoorrmm tthhee tteemmppeerraattuurree aanndd pprreessssuurree
ssttrruuccttuurree ooff tthhee aattmmoosspphheerree.. WWiitthhoouutt ddiirreecctt mmeeaassuurreemmeennttss ooff tthhee aaeerroossooll ccoommppoossiittiioonn,, ppaarrttiiccllee ssiizzee,, aanndd aabbuunnddaannccee,, wwee ccaannnnoott ffuullllyy aaccccoouunntt ffoorr tthhee ggaass pphhaassee
ccoommppoossiittiioonn,,  tthhee  tthheerrmmaall  ssttrruuccttuurree,,  oorr  tthhee  ddyynnaammiiccaall  mmiixxiinngg  iinn  ggiiaanntt  eexxooppllaanneett  aattmmoosspphheerreess..

WWee wwiillll mmeeaassuurree tthhee fifirrsstt ddiirreecctt eevviiddeennccee ooff aaeerroossoollss iinn tthhee aattmmoosspphheerree ooff aann eexxooppllaanneett bbyy oobbsseerrvviinngg tthhee vviibbrraattiioonnaall--mmooddee aabbssoorrppttiioonn ffrroomm ssuubb--mmiiccrroonn ssiizzeedd ppaarrttiicclleess iinn
tthhee aattmmoosspphheerree ooff HHDD 220099445588bb wwiitthh MMIIRRII LLRRSS.. WWiitthh tthheessee oobbsseerrvvaattiioonnss,, wwee wwiillll bbee aabbllee ttoo ccoonnssttrraaiinn tthhee ppaarrttiiccllee ssiizzee ooff tthhee aaeerroossoollss ttoo lleessss tthhaann aann oorrddeerr ooff mmaaggnniittuuddee..
TThhiiss wwiillll eennaabbllee uuss ttoo ccoonnssttrraaiinn tthhee mmaaggnniittuuddee ooff ddyynnaammiiccaall mmiixxiinngg iinn tthhee aattmmoosspphheerree nneeeeddeedd ttoo pprroodduuccee ssuucchh ppaarrttiiccllee ssiizzeess,, wwhhiicchh iinn ttuurrnn iinnffoorrmmss tthhee rroollee ooff mmiixxiinngg iinn
tthhee ggaass pphhaassee cchheemmiissttrryy.. IInn jjuusstt aa ssiinnggllee ttrraannssiitt,, tthheessee hhiigghh pprreecciissiioonn oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll nnoott oonnllyy ddiissttiinngguuiisshh bbeettwweeeenn aaeerroossoollss ccoommppoosseedd ooff cclloouudd ccoonnddeennssaatteess aanndd oorrggaanniicc
hhaazzeess,,  bbuutt  aallssoo  eexxaammiinnee  tthhee  rroollee  ooff  aaeerroossoollss  iinn  tthhee  rraaddiiaattiivvee  ttrraannssffeerr,,  ddyynnaammiiccss,,  aanndd  cchheemmiissttrryy  ooff  eexxooppllaanneett  aattmmoosspphheerreess

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

LLiillii  AAllddeerrssoonn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  BBrriissttooll,,  SSaarraahh  MMoorraann  TThhee  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy,,  TTiiffffaannyy  KKaattaarriiaa  JJeett  PPrrooppuullssiioonn  LLaabboorraattoorryy,,  PPeetteerr  GGaaoo  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  CCrruuzz,,  MMaarrkk  MMaarrlleeyy  NNAASSAA
AAmmeess  RReesseeaarrcchh  CCeenntteerr,,  DDaavviidd  SSiinngg  TThhee  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy,,  NNiikkoollee  LLeewwiiss  CCoorrnneellll  UUnniivveerrssiittyy,,  KKeevviinn  SStteevveennssoonn  TThhee  JJoohhnnss  HHooppkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy  AApppplliieedd  PPhhyyssiiccss  LLaabboorraattoorryy,,  JJeeffff  VVaalleennttii
SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  DDiiaannaa  PPoowweellll  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  SSaannttaa  CCrruuzz,,  NNaattaasshhaa  BBaattaallhhaa  NNAASSAA  AAmmeess  RReesseeaarrcchh  CCeenntteerr

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
GGaallaaxxiieess

IIDD:: 0022667744
EEnnvviirroonnmmeennttaall  eeffffeeccttss  oonn  ggaallaaxxyy  eevvoolluuttiioonn  iinn  aa  zz==55..22  pprroottoo--cclluusstteerr

PPaabblloo AArrrraabbaall  HHaarroo

NNSSFF''ss  NNOOIIRRLLaabb

GGaallaaxxyy cclluusstteerrss aarree tthhee mmoosstt mmaassssiivvee ggrraavviittaattiioonnaallllyy bboouunndd ssttrruuccttuurreess iinn tthhee UUnniivveerrssee aanndd tthheeyy ppllaayy aa kkeeyy rroollee iinn oouurr uunnddeerrssttaannddiinngg ooff ssttrruuccttuurree ffoorrmmaattiioonn aanndd ggaallaaxxyy
eevvoolluuttiioonn.. TThhee ppaarrttiiccuullaarr ccoonnddiittiioonnss ooff tthheessee hhiigghh ddeennssiittyy eennvviirroonnmmeennttss ccaann hhaavvee aa ssiiggnniifificcaanntt eeffffeecctt oonn tthhee eevvoolluuttiioonn ooff ggaallaaxxiieess.. PPrreevviioouuss ssttuuddiieess hhaavvee rreeppoorrtteedd
ssyysstteemmaattiicc ddiiffffeerreenncceess iinn SSFFRR,, aaggee aanndd mmaassss bbeettwweeeenn fifieelldd ggaallaaxxiieess aanndd ggaallaaxxiieess iinn llaarrggee cclluusstteerrss aatt zz<<22..55.. HHoowweevveerr,, wwee kknnooww lliittttllee aabboouutt hhooww oovveerrddeennssee eennvviirroonnmmeennttss
aaffffeecctt  tthhee  eevvoolluuttiioonn  ooff  ggaallaaxxiieess  aatt  zz  >>  33..

WWee pprrooppoossee ttoo uussee 1155 hh ooff NNIIRRSSppeecc aanndd NNIIRRCCaamm ppaarraalllleell oobbsseerrvvaattiioonnss ttoo mmeeaassuurree ooppttiiccaall nneebbuullaarr lliinnee eemmiissssiioonn pprrooppeerrttiieess ffoorr aa wweellll--ddeefifinneedd ssaammppllee ooff pprroottoo--cclluusstteerr
ggaallaaxxiieess aatt zz==55..22.. OOuurr ttaarrggeett ssaammppllee ccoonnttaaiinnss 1111 ssppeeccttrroossccooppiiccaallllyy ccoonnfifirrmmeedd mmeemmbbeerrss ooff tthhee pprroottoo--cclluusstteerr aanndd 1155 nneeww ccaannddiiddaatteess wwiitthh aaccccuurraattee pphhoottoommeettrriicc rreeddsshhiiffttss,,
aass wweellll aass 6666 ootthheerr fifieelldd ggaallaaxxiieess aatt ssiimmiillaarr rreeddsshhiiffttss,, iinn oorrddeerr ttoo:: 11)) uussee eemmiissssiioonn lliinnee ddiiaaggnnoossttiiccss aanndd sstteellllaarr ppooppuullaattiioonn mmooddeelliinngg ttoo ddiirreeccttllyy ccoommppaarree pprrooppeerrttiieess ooff
ggaallaaxxiieess iinn hhiigghh-- aanndd lloowweerr--ddeennssiittyy eennvviirroonnmmeennttss ffoorr tthhee fifirrsstt ttiimmee aatt tthhiiss eeaarrllyy ccoossmmiicc eeppoocchh;; 22)) ssuubbssttaannttiiaallllyy iinnccrreeaassee tthhee nnuummbbeerr ooff ccoonnfifirrmmeedd pprroottoo--cclluusstteerr mmeemmbbeerrss,,
aalllloowwiinngg aa ddeettaaiilleedd cchhaarraacctteerriizzaattiioonn ooff tthhee ddyynnaammiiccaall ssttaattee ooff tthhee oovveerrddeennssiittyy,, tthhee iiddeennttiifificcaattiioonn ooff iinntteerrnnaall ssuubb--ssttrruuccttuurreess tthhrroouugghh tthhee aannaallyyssiiss ooff tthhee vveelloocciittyy ddiissppeerrssiioonn,,
aanndd  aapppplliiccaattiioonn  ooff  cclluusstteerr  eevvoolluuttiioonn
ffoorrmmaalliissmm ttoo ttrraaccee tthhee eexxppeecctteedd eevvoolluuttiioonn ooff tthhiiss llaarrggee pprroottoo--cclluusstteerr wwiitthh rreeddsshhiifftt,, aanndd iittss eevveennttuuaall eenndd aass aa CCoommaa--lliikkee cclluusstteerr aatt zz==00;; aanndd 33)) ccoommppaarree tthhee LLyy--aallpphhaa
eessccaappee  ffrraaccttiioonn  ffoorr  zz~~55  ggaallaaxxiieess  iinn  aanndd  oouutt  ooff  tthhee  ppoorrttoo--cclluusstteerr  eennvviirroonnmmeenntt..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

MMaarrkk  DDiicckkiinnssoonn  NNSSFF''ss  NNOOIIRRLLaabb,,  JJoossee  EEssppiinnoossaa  IInnssttiittuuttoo  ddee  AAssttrroofifissiiccaa  ddee  CCaannaarriiaass,,  RRoossaa  CCaallvvii  IInnssttiittuuttoo  ddee  AAssttrroofifissiiccaa  ddee  CCaannaarriiaass,,  HHeellmmuutt  DDaannnneerrbbaauueerr  IInnssttiittuuttoo  ddee  AAssttrroofifissiiccaa  ddee  CCaannaarriiaass,,
CCaassiiaannaa  MMuunnoozz--TTuunnoonn  IInnssttiittuuttoo  ddee  AAssttrroofifissiiccaa  ddee  CCaannaarriiaass,,  EEmmaannuueellee  DDaaddddii  CCoommmmiissssaarriiaatt  aa  ll''EEnneerrggiiee  AAttoommiiqquuee  ((CCEEAA)),,  SStteevveenn  FFiinnkkeellsstteeiinn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  aatt  AAuussttiinn,,  CCaasseeyy  PPaappoovviicchh
TTeexxaass  AA  &&  MM  UUnniivveerrssiittyy,,  JJeeyyhhaann  KKaarrttaalltteeppee  RRoocchheesstteerr  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPooppuullaattiioonnss  aanndd  tthhee  IInntteerrsstteellllaarr  MMeeddiiuumm

IIDD:: 0022667777
MMaappppiinngg  tthhee  AArroommaattiicc  SSmmookkee  ffrroomm  tthhee  SSuuppeerrwwiinndd  ooff  tthhee  AArrcchheettyyppaall  SSttaarrbbuurrsstt  MM8822

AAiiggeenn LLii

UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMiissssoouurrii  --  CCoolluummbbiiaa

TThhee ddeetteeccttiioonn ooff PPAAHH eemmiissssiioonn iinn ggaallaaxxyy hhaallooss oorr ssuuppeerrwwiinnddss pprroovviiddeess vvaalluuaabbllee iinnssiigghhtt iinnttoo tthhee ddeessttrruuccttiioonn aanndd ssuurrvviivvaall ooff PPAAHHss iinn hhoossttiillee eennvviirroonnmmeennttss.. TThhee aarrcchheettyyppaall
ssttaarrbbuurrsstt,, ssuuppeerrwwiinndd ggaallaaxxyy MM8822 iiss aann iiddeeaall llaabboorraattoorryy ffoorr eexxpplloorriinngg tthheessee pprroocceesssseess,, nnoott oonnllyy bbeeccaauussee ooff tthhee wwiiddeesspprreeaadd ddeetteeccttiioonn ooff PPAAHH eemmiissssiioonn aallll aarroouunndd tthhee
ggaallaaxxyy,, bbuutt aallssoo bbeeccaauussee ooff tthhee ppuuzzzzlliinngg ssppaattiiaall vvaarriiaattiioonnss ooff tthhee PPAAHH ssppeeccttrraall pprroofifilleess.. MMoorree ssppeecciifificcaallllyy,, AAKKAARRII//IIRRCC llooww--rreessoolluuttiioonn oobbsseerrvvaattiioonnss hhaavvee sshhoowwnn tthhaatt iinn tthhee
ppllaannee ooff MM8822 tthhee 33..44 mmiiccrroonn aalliipphhaattiicc CC----HH ffeeaattuurree iiss mmuucchh wweeaakkeerr tthhaann tthhee 33..33 mmiiccrroonn aarroommaattiicc CC----HH ffeeaattuurree;; iinn ccoonnttrraasstt,, iinn tthhee ssuuppeerrwwiinndd tthhee 33..44 mmiiccrroonn ffeeaattuurree
ssuuppeerrcceeddeess tthhee 33..33 mmiiccrroonn ffeeaattuurree.. TThhiiss iiss ppuuzzzzlliinngg bbeeccaauussee iinn tthhee hhaarrsshh ssuuppeerrwwiinndd eennvviirroonnmmeenntt PPAAHHss wwoouulldd bbee eeaassiillyy ssttrriippppeedd ooffff aannyy aalliipphhaattiicc ssiiddeeggrroouuppss aanndd nnoott
eexxppeecctteedd ttoo sshhooww ssttrroonngg aalliipphhaattiicc eemmiissssiioonn.. AAllssoo,, iiff PPAAHHss iinn tthhee ssuuppeerrwwiinndd aarree iinnddeeeedd hhiigghhllyy aalliipphhaattiicc aass ssuuggggeesstteedd bbyy tthhee ssttrroonngg 33..44 mmiiccrroonn eemmiissssiioonn,, iitt iiss ppuuzzzzlliinngg wwhhyy
tthhee  66..8855  aanndd  77..2255  mmiiccrroonn  aalliipphhaattiicc  CC----HH  ddeeffoorrmmaattiioonn  bbaannddss  aarree  nnoott  sseeeenn  iinn  tthhee  SSppiittzzeerr//IIRRSS  ssppeeccttrraa  ooff  MM8822..

WWee pprrooppoossee ttoo mmaapp tthhee PPAAHH eemmiissssiioonn bbaannddss aatt 33----55 mmiiccrroonn oonn aa nnuummbbeerr ooff rreepprreesseennttaattiivvee rreeggiioonnss aalloonngg tthhee MM8822 ssuuppeerrwwiinndd ssttrruuccttuurreess wwiitthh tthhee NNIIRRSSppeecc MMuullllttii--OObbjjeecctt
SSppeeccttrroossccooppyy aatt aa ssppeeccttrraall rreessoolluuttiioonn RR~~11000000.. CCoommbbiinneedd wwiitthh tthhee pprreevviioouuss SSppiittzzeerr//IIRRSS ssppeeccttrraall mmaappppiinngg ooff tthhiiss ggaallaaxxyy aatt 55----3355 mmiiccrroonn,, wwee wwiillll bbee aabbllee ttoo eexxpplloorree tthhee
PPAAHH  ssiizzee  aanndd  cchheemmiiccaall  ssttrruuccttuurraall  ((ii..ee..,,  aarroommaattiicc  vvss..  aalliipphhaattiicc))  pprrooppeerrttiieess  aanndd  tthheeiirr  ssppaattiiaall  vvaarriiaattiioonnss  iinn  MM8822  aanndd  ggaaiinn  iinnssiigghhtt  iinnttoo  tthheeiirr  oorriiggiinn,,  ddeessttrruuccttiioonn  aanndd  ssuurrvviivvaall..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

JJiiaannwweeii  LLyyuu  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa
CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: AARR
GGaallaaxxiieess

IIDD:: 0022668877
LLeevveerraaggiinngg  EEaarrllyy  PPuubblliicc  JJWWSSTT  DDaattaa  ttoo  MMeeaassuurree  LLuummiinnoossiittyy  FFuunnccttiioonnss  aanndd  RReesstt--UUVV  SSllooppeess  ffrroomm  66<<zz<<1122

MMiiccaaeellaa BBaagglleeyy

UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  aatt  AAuussttiinn

TThhee eevvoolluuttiioonn ooff tthhee rreesstt--ffrraammee uullttrraavviioolleett ((UUVV)) lluummiinnoossiittyy ffuunnccttiioonn eennccooddeess iinnffoorrmmaattiioonn oonn tthhee kkeeyy pphhyyssiiccaall pprrooppeerrttiieess rreegguullaattiinngg ggaallaaxxyy eevvoolluuttiioonn.. WWhhiillee tthheeoorreettiiccaall
mmooddeellss,, iinnvvookkiinngg aa vvaarriieettyy ooff ssuubb--ggrriidd mmooddeellss,, aarree aabbllee ttoo mmaattcchh oobbsseerrvvaattiioonnss aatt zz << 88,, tthheeiirr pprreeddiiccttiioonnss hhaavvee ssiiggnniifificcaanntt ssccaatttteerr aatt hhiigghheerr rreeddsshhiiffttss.. TThhiiss iiss
uunnddeerrssttaannddaabbllee aatt zz >> 99,, HHuubbbbllee oonnllyy pprroobbeess ggaallaaxxiieess wwiitthh aa ssiinnggllee iimmaaggiinngg fifilltteerr,, ssoo tthheerree iiss aa vvaarriieettyy ooff tteennssiioonn bbeettwweeeenn oobbsseerrvvaattiioonnaall ssttuuddiieess.. TThhiiss wwiillll cchhaannggee wwiitthh
WWeebbbb;; DDeeeepp nneeaarr--iinnffrraarreedd iimmaaggiinngg ppllaannnneedd eeaarrllyy iinn CCyyccllee 11 wwiillll pprroobbee 11--55uumm,, aalllloowwiinngg tthhee sseelleeccttiioonn ooff llaarrggee ssaammpplleess ooff rroobbuusstt zz~~1100 ggaallaaxxiieess.. WWee pprrooppoossee ffoorr aarrcchhiivvaall
ffuunnddiinngg ttoo aannaallyyzzee tthhee ddaattaa ffrroomm ffoouurr ppuubblliiccllyy aavvaaiillaabbllee ddaattaasseettss ((ttwwoo EEaarrllyy RReelleeaassee SScciieennccee pprrooggrraammss,, aanndd ttwwoo GGuuaarraanntteeeedd TTiimmee OObbsseerrvveerr pprrooggrraammss wwiitthh ppuubblliicc
rreelleeaasseess)).. WWee wwiillll aannaallyyzzee tthheessee ddaattaa iinn aa ssyysstteemmaattiicc wwaayy ttoo sseelleecctt rroobbuusstt ssaammpplleess ooff ggaallaaxxiieess iinn tthhiiss eeppoocchh,, ttoo 11)) mmeeaassuurree tthhee sshhaappee ooff tthhee bbrriigghhtt eenndd ooff tthhee rreesstt--UUVV
lluummiinnoossiittyy ffuunnccttiioonn,, ccoonnssttrraaiinniinngg mmooddeellss ooff ssttaarr--ffoorrmmaattiioonn eefffificciieenncciieess,, aanndd 22)) mmeeaassuurree rroobbuusstt rreesstt--UUVV ccoolloorrss,, ppllaacciinngg lliimmiittss oonn tthhee cchheemmiiccaall eennrriicchhmmeenntt iinn eeaarrllyy ggaallaaxxiieess..
DDooiinngg tthheessee aannaallyysseess eeaarrllyy iinn tthhee WWeebbbb mmiissssiioonn wwiillll aallllooww oouurr fifirrsstt gglliimmppssee iinnttoo tthhee pphhyyssiiccaall pprroocceesssseess ddoommiinnaattiinngg ggaallaaxxyy eevvoolluuttiioonn iinn tthhee fifirrsstt 550000 MMyyrr,, sseettttiinngg tthhee ssttaaggee
ffoorr  ffuuttuurree  CCyyccllee  22  pprrooggrraammss  ttoo  ppuusshh  ffaarrtthheerr  iinnttoo  tthhee  eeaarrllyy  uunniivveerrssee..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

SStteevveenn  FFiinnkkeellsstteeiinn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  aatt  AAuussttiinn,,  CCaasseeyy  PPaappoovviicchh  TTeexxaass  AA  &&  MM  UUnniivveerrssiittyy,,  NNoorrbbeerrtt  PPiirrzzkkaall  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  JJeennnniiffeerr  LLoottzz  GGeemmiinnii  OObbsseerrvvaattoorryy,,  NNoorrtthheerrnn
OOppeerraattiioonnss,,  HHaarrrryy  FFeerrgguussoonn  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  RRaacchheell  SSoommeerrvviillllee  RRuuttggeerrss  UUnniivveerrssiittyy,,  NNiimmiisshh  HHaatthhii  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  MMaarrccoo  CCaasstteellllaannoo  IINNAAFF,,  OOsssseerrvvaattoorriioo
AAssttrroonnoommiiccoo  ddii  RRoommaa,,  SStteepphheenn  WWiillkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy  ooff  SSuusssseexx,,  RRoommeeeell  DDaavvee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  EEddiinnbbuurrgghh,,  IInnssttiittuuttee  ffoorr  AAssttrroonnoommyy,,  CChhrriissttoopphheerr  CCoonnsseelliiccee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  NNoottttiinngghhaamm,,  DDeenniiss  BBuurrggaarreellllaa
LLaabboorraattooiirree  dd''AAssttrroopphhyyssiiqquuee  ddee  MMaarrsseeiillllee,,  AAnnttoonn  KKooeekkeemmooeerr  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  CCaaiittlliinn  CCaasseeyy  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  aatt  AAuussttiinn,,  BBeennnnee  HHoollwweerrddaa  UUnniivveerrssiittyy  ooff  LLoouuiissvviillllee  RReesseeaarrcchh
FFoouunnddaattiioonn,,  IInncc..,,  RRaacchhaannaa  BBhhaattaawwddeekkaarr  EEuurrooppeeaann  SSppaaccee  AAggeennccyy  --  EESSTTEECC,,  PPeetteerr  BBeehhrroooozzii  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa,,  LL..  YY..  AAaarroonn  YYuunngg  NNAASSAA  GGooddddaarrdd  SSppaaccee  FFlliigghhtt  CCeenntteerr,,  VVeerroonniiqquuee  BBuuaatt
LLaabboorraattooiirree  dd''AAssttrroopphhyyssiiqquuee  ddee  MMaarrsseeiillllee,,  AAmmbbrraa  NNaannnnii  NNCCBBJJ,,  TTaayylloorr  HHuuttcchhiissoonn  TTeexxaass  AA  &&  MM  UUnniivveerrssiittyy,,  RReebbeeccccaa  LLaarrssoonn  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  aatt  AAuussttiinn

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SStteellllaarr  PPhhyyssiiccss  aanndd  SStteellllaarr  TTyyppeess

IIDD:: 0022669922
AAccccuurraattee  MMaassss  DDeetteerrmmiinnaattiioonn  ooff  tthhee  NNeeaarrbbyy  SSiinnggllee  WWhhiittee  DDwwaarrff  LL884455--7700  tthhrroouugghh  AAssttrroommeettrriicc  MMiiccrroolleennssiinngg

KKaaiillaasshh SSaahhuu

SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee

PPrreecciissee mmaasssseess ooff wwhhiittee ddwwaarrffss ((WWDDss)) aarree nneeeeddeedd ttoo uunnddeerrssttaanndd tthhee aassttrroopphhyyssiiccss ooff tthhiiss fifinnaall ssttaaggee ooff eevvoolluuttiioonn ffoorr tthhee mmaajjoorriittyy ooff ssttaarrss.. HHoowweevveerr,, tthheerree aarree
ssuurrpprriissiinnggllyy ffeeww ddiirreecctt mmaassss mmeeaassuurreemmeennttss ffoorr WWDDss,, aallmmoosstt aallll ooff tthheemm iinn bbiinnaarriieess.. AA nneeaarrbbyy ssiinnggllee WWDD,, LL 884455--7700,, wwiillll ppaassss iinn ffrroonntt ooff aa bbaacckkggrroouunndd ssttaarr iinn 22002244,, wwiitthh
aann iimmppaacctt ppaarraammeetteerr ooff oonnllyy 118855 mmaass.. AAss iitt ppaasssseess bbyy,, tthhee WWDD wwiillll rreellaattiivviissttiiccaallllyy ddeeflfleecctt tthhee bbaacckkggrroouunndd ssttaarr''ss ppoossiittiioonn,, pprroovviiddiinngg aa rraarree ooppppoorrttuunniittyy ttoo ddiirreeccttllyy mmeeaassuurree
tthhee WWDD''ss mmaassss.. TThhee ddeeflfleeccttiioonn ddeeppeennddss oonnllyy oonn tthhee kknnoowwnn ddiissttaanncceess aanndd ppoossiittiioonnss ooff tthhee ssttaarrss,, aanndd oonn tthhee mmaassss ooff tthhee WWDD.. TThhuuss aassttrroommeettrryy ooffffeerrss aa ddiirreecctt mmeetthhoodd ttoo
mmeeaassuurree  tthhee  mmaassss  ooff  tthhee  WWDD  ttoo  hhiigghh  aaccccuurraaccyy  ((~~22..55%%))..

HHiigghh--pprreecciissiioonn aassttrroommeettrriicc mmiiccrroolleennssiinngg wwaass rreecceennttllyy uusseedd wwiitthh HHSSTT ttoo mmeeaassuurree tthhee mmaassss ooff tthhee WWDD SStteeiinn 22005511BB----tthhee fifirrsstt aapppplliiccaattiioonn ooff tthhiiss tteecchhnniiqquuee oouuttssiiddee tthhee ssoollaarr
ssyysstteemm.. WWee pprrooppoossee JJWWSSTT//NNIIRRCCaamm iimmaaggiinngg ttoo mmeeaassuurree tthhee mmaassss ooff LL 884455--7700.. JJWWSSTT hhaass aa ccoonnssiiddeerraabbllyy hhiigghheerr fifigguurree ooff mmeerriitt ((aabboouutt aa ffaaccttoorr ooff 44)) ffoorr tthhiiss pprroojjeecctt
ccoommppaarreedd ttoo HHSSTT bbeeccaauussee ((11)) JJWWSSTT ooffffeerrss aa hhiigghheerr ssppaattiiaall rreessoolluuttiioonn,, aanndd ((22)) tthhee bbrriigghhttnneessss ccoonnttrraasstt bbeettwweeeenn tthhee lleennss aanndd tthhee ssoouurrccee iinn tthhee nneeaarr--IIRR iiss mmuucchh mmoorree
ffaavvoorraabbllee tthhaann iinn tthhee ooppttiiccaall.. TThhiiss mmaakkeess iitt ppoossssiibbllee ttoo iimmaaggee tthhee ssoouurrccee,, lleennss,, aanndd rreeffeerreennccee ssttaarrss iinn tthhee ssaammee eexxppoossuurreess,, rraatthheerr tthhaann ccoommpprroommiissiinngg tthhee pprreecciissiioonn dduuee ttoo
tthhee sshhoorrtt//lloonngg sseeqquueennccee nneeeeddeedd wwiitthh HHSSTT.. RReellaattiivviissttiicc aassttrroommeettrriicc mmiiccrroolleennssiinngg iiss tthhee oonnllyy aavvaaiillaabbllee mmooddeell--iinnddeeppeennddeenntt mmeetthhoodd ffoorr ddeetteerrmmiinniinngg tthhee mmaassss ooff aa ssiinnggllee WWDD..
OOuurr  mmeeaassuurreemmeenntt  wwiillll  aadddd  ttoo  tthhee  ssmmaallll  nnuummbbeerr  ooff  aaccccuurraattee  ddiirreecctt  mmaassss  ddeetteerrmmiinnaattiioonnss  ffoorr  WWDDss----aanndd  wwiillll  bbee  oonnllyy  tthhee  sseeccoonndd  ssuucchh  mmeeaassuurreemmeenntt  ffoorr  aann  iissoollaatteedd  WWDD..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

JJaayy  AAnnddeerrssoonn  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  HHoowwaarrdd  BBoonndd  TThhee  PPeennnnssyyllvvaanniiaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy,,  SStteeffaannoo  CCaasseerrttaannoo  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  AAnnddrreeaa  BBeelllliinnii  SSppaaccee  TTeelleessccooppee
SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  AAnnnnaalliissaa  CCaallaammiiddaa  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  VVaarruunn  BBaajjaajj  SSppaaccee  TTeelleessccooppee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
SSuuppeerrmmaassssiivvee  BBllaacckk  HHoolleess  aanndd  AAGGNN

IIDD:: 0022770011
UUnnvveeiilliinngg  tthhee  NNaattuurree  ooff  CCIIDD--4422..  TThhee  BBeesstt  CCaannddiiddaattee  ffoorr  aa  GGrraavviittaattiioonnaall  WWaavvee  RReeccooiilliinngg  SSuuppeerrmmaassssiivvee  BBllaacckk  HHoollee

FFrraanncciissccoo MMuueelllleerr--SSaanncchheezz

UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMeemmpphhiiss

CCOOSSMMOOSS JJ110000004433..11++002200663377..22 ((oorr CCIIDD--4422)) iiss aa ggaallaaxxyy wwiitthh eexxcceeppttiioonnaall pprrooppeerrttiieess:: ttwwoo ooppttiiccaall nnuucclleeii sseeppaarraatteedd bbyy ~~00..55"",, aa lloonngg ttiiddaall ttaaiill,, XX--rraayy eemmiissssiioonn ffrroomm oonnllyy oonnee
ooppttiiccaall ssoouurrccee,, aanndd aa bbrrooaadd HHββ eemmiissssiioonn--lliinnee cceenntteerreedd aatt 11330000 kkmm//ss ffrroomm tthhee ssyysstteemmiicc vveelloocciittyy.. TThheessee pprrooppeerrttiieess mmaakkee CCIIDD--4422 tthhee bbeesstt ccaannddiiddaattee ggrraavviittaattiioonnaall wwaavvee
((GGWW)) rreeccooiilliinngg ssuuppeerrmmaassssiivvee bbllaacckk hhoollee ((SSMMBBHH)) ttoo ddaattee,, bbuutt ootthheerr sscceennaarriiooss,, ssuucchh aass aann iinnssppiirraalliinngg aaccttiivvee ggaallaaccttiicc nnuucclleeuuss ((AAGGNN)) ppaaiirr,, aaccccrreettiioonn ddiisskk kkiinneemmaattiiccss,, oorr aa
ggrraavviittaattiioonnaall sslliinnggsshhoott rreeccooiill rreessuullttiinngg ffrroomm aa ttrriippllee--SSMMBBHH eennccoouunntteerr ccaannnnoott bbee eexxcclluuddeedd.. WWiitthh ssppaattiiaallllyy rreessoollvveedd JJWWSSTT NNIIRRSSppeecc iinntteeggrraall--fifieelldd uunniitt ((IIFFUU)) ssppeeccttrroossccooppyy,, iitt iiss
nnooww ppoossssiibbllee ttoo ddeefifinniittiivveellyy ddeetteerrmmiinnee wwhheetthheerr tthhiiss ggaallaaxxyy hhoossttss aa GGWW rreeccooiilliinngg SSMMBBHH bbyy mmaappppiinngg tthhee 22DD kkiinneemmaattiiccss ooff tthhee ssttaarrss aanndd tthhee bbrrooaadd aanndd nnaarrrrooww eemmiissssiioonn
lliinneess ooff iioonniizzeedd ggaass.. WWee wwiillll bbee aabbllee ttoo ddeetteerrmmiinnee iinn aa ssttrraaiigghhttffoorrwwaarrdd wwaayy tthhrreeee mmaaiinn kkiinneemmaattiicc pprrooppeerrttiieess ooff GGWW rreeccooiilliinngg SSMMBBHHss:: ((ii)) tthhee kkiinneemmaattiiccaallllyy--ooffffsseett bbrrooaadd
eemmiissssiioonn lliinneess sshhoouulldd bbee ssppaattiiaallllyy ccooiinncciiddeenntt wwiitthh tthhee ssppaattiiaallllyy--ooffffsseett AAGGNN,, ((iiii)) tthhee kkiinneemmaattiicc cceenntteerr ooff tthhee ggaallaaxxyy sshhoouulldd bbee ssppaattiiaallllyy ccooiinncciiddeenntt wwiitthh tthhee cceennttrraall sstteellllaarr
ccuusspp lleefftt bbeehhiinndd bbyy tthhee rreeccooiilliinngg SSMMBBHH,, aanndd ((iiiiii)) tthhee vveelloocciittiieess ooff tthhee nnaarrrrooww eemmiissssiioonn lliinneess sshhoouulldd bbee cclloossee ttoo tthhee ssyysstteemmiicc vveelloocciittyy ooff tthhee ggaallaaxxyy aatt aallll ssppaattiiaall ppoossiittiioonnss
iinn tthhee fifieelldd--ooff--vviieeww aanndd nnoott cclloossee ttoo tthhee kkiicckk vveelloocciittyy ooff tthhee mmeerrggeedd SSMMBBHH.. TThhee pprrooppoosseedd oobbsseerrvvaattiioonnss wwiillll hhaavvee aa ttrreemmeennddoouuss iimmppaacctt oonn oouurr kknnoowwlleeddggee ooff SSMMBBHH
mmeerrggeerrss  aanndd  tthhee  aassssoocciiaatteedd  eemmiissssiioonn  ooff  GGWWss..  IInn  ffaacctt,,  wwiitthh  aa  ssmmaallll  iinnvveessttmmeenntt  ooff  ~~55  hhoouurrss,,  tthhiiss  eexxppeerriimmeenntt  ccoouulldd  ccoonnfifirrmm  tthhee  eexxiisstteennccee  ooff  GGWWss  ffrroomm  SSMMBBHH  mmeerrggeerrss..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

JJuulliiaa  CCoommeerrffoorrdd  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCoolloorraaddoo  aatt  BBoouullddeerr,,  RReebbeeccccaa  NNeevviinn  SSmmiitthhssoonniiaann  IInnssttiittuuttiioonn  AAssttrroopphhyyssiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy,,  EEzzeeqquuiieell  TTrreeiisstteerr  PPoonnttiifificciiaa  UUnniivveerrssiiddaadd  CCaattoolliiccaa  ddee  CChhiillee,,  GGeeoorrggee  PPrriivvoonn
AAssssoocciiaatteedd  UUnniivveerrssiittiieess,,  IInncc..,,  FFrraanncceessccaa  CCiivvaannoo  SSmmiitthhssoonniiaann  IInnssttiittuuttiioonn  AAssttrroopphhyyssiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy,,  MMaarrttiinn  EEllvviiss  SSmmiitthhssoonniiaann  IInnssttiittuuttiioonn  AAssttrroopphhyyssiiccaall  OObbsseerrvvaattoorryy,,  CCllaauuddiiaa  UUrrrryy  YYaallee
UUnniivveerrssiittyy,,  DDaanniieell  SStteerrnn  JJeett  PPrrooppuullssiioonn  LLaabboorraattoorryy,,  LLaauurraa  BBlleecchhaa  UUnniivveerrssiittyy  ooff  FFlloorriiddaa,,  FFiioonnaa  HHaarrrriissoonn  CCaalliiffoorrnniiaa  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  MMaatttthheeww  MMaallkkaann  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  --  LLooss  AAnnggeelleess

CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
EExxooppllaanneettss  aanndd  EExxooppllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 0022770088
TThhee  TThheerrmmaall  EEmmiissssiioonn  SSppeeccttrruumm  ooff  tthhee  CClloosseesstt  MM  DDwwaarrff  TTrraannssiittiinngg  RRoocckkyy  PPllaanneett

ZZaacchh BBeerrttaa--TThhoommppssoonn

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCoolloorraaddoo  aatt  BBoouullddeerr

TThhee rroocckkyy ppllaanneettss iinn oouurr SSoollaarr SSyysstteemm eeaacchh hhaavvee tthheeiirr oowwnn ccoommpplliiccaatteedd ssttoorriieess ttoo tteellll,, aanndd wwee hhaavvee ddeeccaaddeess ooff ddaattaa oobbsseerrvviinngg tthheemm uupp cclloossee.. YYeett,, llooookkiinngg aatt tthhee
iinnnneerrmmoosstt wwoorrllddss ooff MMeerrccuurryy aanndd VVeennuuss,, wwee ssttiillll ddoonn''tt hhaavvee ccoommpplleettee aannsswweerrss ttoo ssiimmppllee qquueessttiioonnss.. HHooww mmuucchh bbiiggggeerr wwoouulldd MMeerrccuurryy nneeeedd ttoo bbee,, iinn oorrddeerr ffoorr iitt ttoo hhaavvee
rreettaaiinneedd aann aattmmoosspphheerree?? HHooww mmuucchh mmoorree cclloosseellyy ttoo tthhee SSuunn ccoouulldd VVeennuuss oorrbbiitt,, wwiitthhoouutt iittss tthhiicckk aattmmoosspphheerree eerrooddiinngg iinnttoo ssppaaccee?? OObbsseerrvvaattiioonnss ooff eexxooppllaanneettss ccaann hheellpp
aannsswweerr tthheessee qquueessttiioonnss.. BBootthh tthhaannkkss ttoo eexxooppllaanneett ddiissccoovveerryy eeffffoorrttss tthhaatt hhaavvee pprroovviiddeedd wwoorrllddss ssttaarrttiinngg ttoo rreesseemmbbllee tthhoossee oouurr SSoollaarr SSyysstteemm aanndd tthhaannkkss ttoo WWeebbbb ffoorr
pprroovviiddiinngg tthhee lloonngg--wwaavveelleennggtthh sseennssiittiivviittyy nneeeeddeedd ttoo oobbsseerrvvee tthheessee ccooooll ppllaanneettss,, wwee ccaann ssttaarrtt ttoo ddiirreeccttllyy oobbsseerrvvee ppllaanneettss tthhaatt rreesseemmbbllee oouurr oowwnn.. HHeerree,, wwee pprrooppoossee ttoo uussee
MMIIRRII//LLRRSS ttoo oobbsseerrvvee tthhee eemmiissssiioonn ssppeeccttrruumm ooff tthhee eexxooppllaanneett LLTTTT11444455AAbb aanndd uussee iittss ddaayyssiiddee tteemmppeerraattuurree ttoo ddeetteerrmmiinnee wwhheetthheerr oorr nnoott iitt hhaass aann aattmmoosspphheerree.. AAtt mmeerree
66..99ppcc aawwaayy,, tthhee LLTTTT11444455 ssyysstteemm iiss tthhee cclloosseesstt MM ddwwaarrff kknnooww ttoo hhoosstt aa ttrraannssiittiinngg ppllaanneett,, aanndd ddeetteerrmmiinniinngg wwhheetthheerr oorr nnoott iitt hhaass aann aattmmoosspphheerree pprroovviiddeess ccrruucciiaall
ccoonntteexxtt ffoorr tthhee ddeeccaaddee ooff eexxooppllaanneettaarryy sscciieennccee aahheeaadd.. TThhiiss wwoorrkk wwoouulldd pprroovviiddee vvaalluuaabbllee iinnssiigghhtt ttoo aattmmoosspphheerriicc eessccaappee ffrroomm rroocckkyy ppllaanneettss bbootthh wwiitthhiinn tthhee SSoollaarr SSyysstteemm
aanndd  bbeeyyoonndd..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

HHaannnnaahh  DDiiaammoonndd--LLoowwee  TTeecchhnniiccaall  UUnniivveerrssiittyy  ooff  DDeennmmaarrkk--DDTTUU  SSppaaccee,,  JJeennnniiffeerr  WWiinntteerrss  HHaarrvvaarrdd  UUnniivveerrssiittyy
CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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JJWWSSTT  CCyyccllee  11  AAbbssttrraacctt  CCaattaalloogg

PPrrooppoossaall  CCaatteeggoorryy:: GGOO
EExxooppllaanneettss  aanndd  EExxooppllaanneett  FFoorrmmaattiioonn

IIDD:: 0022772222
CChheemmiiccaall  DDiisseeqquuiilliibbrriiuumm  iinn  aa  TTeemmppeerraattee  ssuubb--NNeeppttuunnee

NNiikkkkuu MMaaddhhuussuuddhhaann

UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaammbbrriiddggee

OOnnee ooff tthhee mmaajjoorr ddeevveellooppmmeennttss iinn tthhee ppaasstt yyeeaarr hhaass bbeeeenn tthhee fifirrsstt ddeetteeccttiioonn ooff HH22OO iinn tthhee aattmmoosspphheerree ooff tthhee mmiinnii--NNeeppttuunnee KK22--1188bb oorrbbiittiinngg iinn tthhee hhaabbiittaabbllee--zzoonnee ooff iittss
hhoosstt ssttaarr,, wwiitthh aann eeqquuiilliibbrriiuumm tteemmppeerraattuurree ooff ~~330000 KK.. TThhee oobbsseerrvvaattiioonnss rreevveeaalleedd aann HH22--rriicchh aattmmoosspphheerree wwiitthh ssttrroonngg aabbssoorrppttiioonn ffrroomm HH22OO,, bbuutt aallssoo aa ssuurrpprriissiinngg ppaauucciittyy
ooff mmeetthhaannee ((CCHH44)) aanndd aammmmoonniiaa ((NNHH33)).. GGiivveenn tthhee llooww tteemmppeerraattuurreess iinn tthhee aattmmoosspphheerree,, CCHH44 aanndd NNHH33 aarree eexxppeecctteedd ttoo bbee tthhee pprroommiinneenntt ccaarrrriieerrss ooff ccaarrbboonn aanndd nniittrrooggeenn
iinn aa HH22--rriicchh aattmmoosspphheerree.. TThhee nnoonn--ddeetteeccttiioonnss ooff CCHH44 aanndd NNHH33,, tthheerreeffoorree,, ssuuggggeesstt ssttrroonngg tthheerrmmoocchheemmiiccaall ddiisseeqquuiilliibbrriiuumm iinn tthhee aattmmoosspphheerree ooff KK22--1188bb,, ssiimmiillaarr ttoo tthhee
""mmiissssiinngg mmeetthhaannee pprroobblleemm"" iinn ootthheerr llooww--mmaassss ppllaanneettss wwhhiicchh iiss oonnee ooff tthhee lloonnggeesstt--ssttaannddiinngg ccoonnuunnddrruummss iinn eexxooppllaanneettaarryy aattmmoosspphheerreess.. GGiivveenn iittss llooww tteemmppeerraattuurree aanndd hhiigghh
oobbsseerrvvaabbiilliittyy,, KK22--1188bb sseerrvveess aass tthhee ppeerrffeecctt tteesstt ccaassee ffoorr iinnvveessttiiggaattiinngg tthhiiss pprroobblleemm aanndd ffoorr uunnddeerrssttaannddiinngg pphhyyssiiccaall aanndd cchheemmiiccaall pprroocceesssseess iinn eexxooppllaanneettaarryy aattmmoosspphheerreess
iinn tthhee tteemmppeerraattee rreeggiimmee.. WWee pprrooppoossee ttoo ccoonndduucctt uunnpprreecceeddeenntteedd oobbsseerrvvaattiioonnss ooff KK22--1188bb ttoo rreessoollvvee tthhiiss lloonngg--ssttaannddiinngg ppuuzzzzllee.. UUssiinngg JJWWSSTT bbrrooaaddbbaanndd ttrraannssmmiissssiioonn
ssppeeccttrroossccooppyy wwiitthh NNIIRRIISSSS,, NNIIRRSSppeecc aanndd MMIIRRII,, oouurr oobbsseerrvvaattiioonnss aaiimm ttoo mmaakkee tthhee fifirrsstt ddeetteeccttiioonnss ooff CCHH44 aanndd NNHH33 iinn KK22--1188bb aanndd ppllaaccee uunnpprreecceeddeenntteedd ccoonnssttrraaiinnttss oonn
cchheemmiiccaall  ddiisseeqquuiilliibbrriiuumm  iinn  iittss  aattmmoosspphheerree..

SScciieennttiifificc  CCaatteeggoorryy::

PPrrooggrraamm  TTiittllee::

PPrriinncciippaall  IInnvveessttiiggaattoorr::

PPII  IInnssttiittuuttiioonn::

JJuulliiaannnnee  MMoosseess  SSppaaccee  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee,,  SSaavvvvaass  CCoonnssttaannttiinnoouu  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaammbbrriiddggee,,  AAnnjjaallii  PPiieettttee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaammbbrriiddggee,,  SSuubbhhaajjiitt  SSaarrkkaarr  CCaarrddiiffff  UUnniivveerrssiittyy
CCooIInnvveessttiiggaattoorrss
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