
Galaktyki aktywne I

(,,galaktyki o aktywnych jądrach'')
(,,aktywne jądra galaktyk'')

(“active galactic nuclei” =AGN)



System klasyfikacji Hubble’a (1936)



Galaktyki normalne / zwyczajne

● -różnoraka morfologia (sferoida/dysk)
● -promieniowanie: suma przyczynków od 

gwiazd, oświetlanego gazu, produktów 
ewolucji

● -dominuje IR-Opt-UV
● -prędkości: kilkaset km/s (typowo)



Radiogalaktyki

● optycznie: zwykle eliptyczne, osobliwe              
       eliptyczne

● radiowo: rozległe (znacznie większe od obrazu  
  optycznego) promieniujące radiowo struktury

● przynajmniej dla silnych radiogalaktyk domi-    
  nuje podwójna struktura: źródła  promienio-    
   wania radiowego znajdują się (symetrycznie)  
   po dwóch stronach galaktyki. Często połą-      
   czone z centrum galaktyki emitującymi           
   radiowo strugami





Morfologia

<--FRI (słabe)
          (silne) FRII-->



Widma radiowe



[Bornancini et al. (2010) arXiv:1003.4263]



[Bornancini et al. (2010) arXiv:1003.4263]



Widma radiowe 3C31



Widmo M87  

\nu F_\nu mierzy strumień energii w przedziale częstości o stałej 
logarytmicznej szerokości. Widać, iż w bilansie energetycznym  M87 
promieniowanie radiowe (10^8 – 10^10 HZ) ma niewielkie znaczenie. Jest to 
typowa sytuacja dla radiogalaktyk.
M87 należy natomiast do obiektów promieniujących w bardzo szerokim 
zakresie widma, sięgającym TeV, co nie jest powszechne.



Widmo Fornax A West  

Płat radiowy promieniuje 
też w dziedzinie X 
(rzadko spotykane) 







   “An Atlas of DRAGNs”    [http://www.jb.man.ac.uk/atlas/index.html]
   Edited by J. P. Leahy, A . H. Bridle, and R. G. Strom (fragm.)





   Terminologia... 

   “An Atlas of DRAGNs”    [http://www.jb.man.ac.uk/atlas/index.html]
   Edited by J. P. Leahy, A . H. Bridle, and R. G. Strom (fragm.)



Cen A: 
IR/radio



Cen A:  opt/radio



Cen A:  X-rays













NGC 4486/M87 
(E0)











,,Nadświetlna''
ekspansja







Korekta: fotony poruszają się ,,ku obserwatorowi’’.  \mu → -\mu





Tu też: \mu → -\mu



Procesy fiz. w aktywnych jądrach

● Jak powstaje promieniowanie radiowe?
● Jak możliwa jest ,,nadświetlna ekspansja'' ?
● Czy są inne argumenty na rzecz wysokich 

prędkości?
● Co zasila obłoki promieniujące radiowo?



Promieniowanie radiowe

● Cieplne ?
● (związane z cieplnymi ruchami atomów i in. cząstek)

Gdyby przyjąć, że promieniowanie w dziedzinie radiowej jest cieplne, 
to dla wielu radioźródeł otrzymalibyśmy absurdalnie wysoką ocenę 
temperatury:



Promieniowanie radiowe

● Cyklotronowe ?
● (wywołane przez ruch naładowanych cząstek niskiej 

energii w polu magnetycznym)

Problem: typowym częstościom radiogalaktyk (5 GHz) odpowiada pole tysięcy 
gaussów (dziesiętne tesli), spotykane w niewielkich obszarach (Jowisz, niektóre 
białe karły) ale nie w skali galaktyk. 



Promieniowanie synchrotronowe



Promieniowanie synchrotronowe



Promieniowanie 
synchrotronowe



Promieniowanie synchrotronowe

● ,,Produkcja'' fotonów 
przez elektrony w silnym 
polu magnetycznym



Relatywistyczne 
cząstki: produkcja

Nierelatywistyczna piłka do tenisa zwiększa swoją prędkość dzięki uderzeniu.
Relatywistyczne cząstki ,,mnożą'' swoją energię (pęd) w zderzeniu z niejednorodnością plazmy. 
(Częściej ,,wpadają na'' niż ,,są doganiane'', więc większość czynników >1, netto mamy przyspieszanie. 
Jest to proces Fermiego II rodzaju) Im więcej rozproszeń nastąpi (czynnik probabilistyczny) tym większa 
ostateczna energia. Stąd widmo potęgowe.



Relatywistyczne cząstki: produkcja

Struga namagnetyzowanej plazmy ,,przebija się'' przez osrodek międzygalaktyczny. W 
okolicy gorącej plamy powstają relatywistyczne elektrony, a wypadkowe widmo 
synchrotronowe jest ,,plaskie''. Dalej od plamy, gdzie elektrony docierają w drodze dyfuzji, 
w skończonym czasie, elektrony najwyższych energii nie są już obecne, a widmo staje 
się ,,strome''.



,,Nadświetlna'' ekspansja

Przy danym czynniku Lorentza beta, pozorna prędkość jest 
maksymalna dla cos(Theta)=beta.

O ile beta>sqrt(1/2), istnieje pewien zakres Theta, dla 
ktorych obserwujemy pozorną prędkość>c !



Obserwowane natężenie promieniowania 
ruchomego źródła

Nie wchodząc w wyprowadzenia, natężenie 
promieniowania podzielone przez sześcian częstości jest 
niezmiennikiem transformacji Lorentza: 

Częstości \nu, \nu' to częstości tych samych fal/fotonów w dwóch układach 
odniesienia. Dla promieniowania ciała doskonale czarnego  wynik jest oczywisty, bo 
w różnych układach odniesienia  częstości “tych samych fotonów” pozostają 
proporcjonalne do temperatury.

Zajmiemy się teraz źródłem o widmie 
potęgowym, które porusza się 
względem obserwatora pod kątem \
theta do linii widzenia. Obserwujemy w 
je czestosci \nu^obs. Emitowane fotony 
mają częstości \nu^+, \nu^- dla 
przypadków przybliżania/oddalania



Obserwowane natężenie promieniowania 
ruchomego źródła

Korzystając z wcześniejszych równań mamy:

Jest to wzór na stosunek natężeń promieniowania strugi przybliżającej się i 
oddalającej, mierzonych w tej samej częstości, przy założeniu ich wewnętrznej 

identyczności dla potęgowego widma promieniowania.   (Doppler boost)

W układzie źródła promieniowanie ma widmo potęgowe
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