
Galaktyki aktywne II

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

(“active galactic nuclei” =AGN)



Galaktyki Seyferta

● wyraźne, zwarte i jasne  jądro
● silne linie emisyjne
● Możliwy istotny wkład promieniowania we 

wszystkich dziedzinach   radio - gamma
● względne prędkości  ~tys. km/s 
● zmienność (szybsza dla wyższych energii) 



 Jądro tej galaktyki spiralnej 
jest “aktywne”



Galaktyki macierzyste (różnych AGN)

Jeśli E – to jak typowe E                                        Rozrzut jasności jąder: duży
                                                                               Galaktyk - mały







NGC 5728

A. Sandage, Carnegie Obs.: kontinuum                          HST: [OIII]











Widma X

Widmo tła rentgenowskiego jest 
twarde: max(E*F(E))  dla 40 keV
Sy1 mają widma płaskie poniżej 
~10 keV

Jeśli przyjąć, że fotony niskich 
energii są pochłaniane – otrzymamy 
widmo jak dla tła. Dla zgodności 
efekt powinien być obecny w 
większości źródeł



Gal. Seyferta: linie emisyjne

● linie dozwolone szerokie (Sy1)                           
         lub              wąskie (Sy2)

● linie wzbronione zawsze wąskie  (Sy1 i Sy2)
● zmiany szerokich linii opóźnione w stosunku   

       do continuum o tygodnie – miesiące
● linie wąskie: niezmienne



Gal. Seyferta: linie emisyjne

Terminologia, która bywa używana przy opisie linii emisyjnych. 
FWHM (full width at half maximum) to byłaby szerokość czerwonego wykresu, 
zmierzona na wysokości 0.5, wyrażona w km/s

  ←→ FWHM 





Badanie stosunków 
natężeń linii pozwala 
odróżnić AGN o 
wąskich liniach od 
galaktyk gwałtownie 
produkujących 
gwiazdy 
Po środku leżą 
obiekty przejawiające 
 oba typy aktywności

(Hao+SDSS 2005)





Krzywe zmian blasku (bolometryczna, w kontinuum 5100, H-beta 4861) oraz 
funkcje autokorelacji dla 5100, wzajemnej korelacji 5100 – H-beta, wzajemnej 
korelacji położenia centroidów.  [Pu Du et al. (2018) aXiv:1802.03022]



Inny obiekt 

                            [Pu Du et al. (2018) aXiv:1802.03022]



                                           Opóźnienie: schemat

Jonizujące fotony z 
jądra są pochłaniane 
przez atomy. 
Rekombinacja prowadzi 
do emisji w częstoś-
ciach odpowiadających 
przejściom na coraz to 
niższe poziomy energe-
tyczne. Szerokości linii 
widmowych związane 
są z prędkością względ-
nych ruchów obłoków. 
Średnie opóźnienie 
zmian linii w stosunku 
do kontinuum określone 
jest przez średnią 
odległość obłoków od 
jądra.



Zestawienie obserwacji opóźnienia H-beta w stosunku do kontinuum (RM, 
reverberation mapping).  Oczekiwana zależność R ~ L^{0.5}

                            [Pu Du et al. (2018) aXiv:1802.03022]



Względne opóźnienia w różnych filtrach w stosunku do kontinuum 5100.

                             [ Fausnaugh et al. (2018) aXiv:1801.09692]



Względne opóźnienia w różnych filtrach w stosunku do kontinuum 5100 + 
teoretyczna idealizacja zależności.

                             [ Fausnaugh et al. (2018) aXiv:1801.09692]



                                 [Yoshii i in. (2014) arXiv:1403.1693]

Opóźnienie promieniowania w podczerwieni (z pyłowego torusa) w stosunku 
do kontinuum optycznego. Wewnętrzny promień torusa określony jest przez 
warunek sublimacji: jesli jest za goraco, pyłu nie ma.  

Znając temperaturę sublimacji I mierząc opóźnienie możemy  określić L



                                 [Burtscher i in. (2013) A&A, 548, A149]

Opóźnienie promieniowania w linii H-beta oraz  w podczerwieni (z pyłowego 
torusa) w stosunku do kontinuum optycznego w funkcji jasności oraz 
interferometryczne obserwacje w near-IR, mid-IR



                                    Cefeidy                                  Pyłowy torus 

                                     [Yoshii i in. (2014) arXiv:1403.1693]

                             Ostatecznie otrzymujemy wskaźnik odległości



Histogramy szerokości lini 
H-alfa dla galaktyk 
aktywnych wg różnych 
kryteriów. Bimodalność 
rozkładu pozwala rozróżnić 
obiekty o 
wąskich(V<1200km/s) i 
szerokich (V>1200 km/s)  
liniach emisyjnych.
Wykorzystano ok. 1/8 
danych SDSS r<17.77 mag

(Hao et al. SDSS astro-ph/0501059)



Kwazary (QSO)

● optycznie: źródło punktowe (kwazi gwiazdowe)
● silne linie emisyjne
● (właściwości linii jak dla galaktyk Seyferta)
● znaczące przesunięcia ku czerwieni
● tylko 10% QSO jest aktywnych radiowo; (choć 

używana selekcja QSO jako obiektów radiowych / 
zmiennych / rentgenowskich)

● wysoka moc:  do ~1000x jaśniej od Galaktyki









QSO host galaxy...QSO host galaxy...Knud Jahnke, Max Planck, HeidelbergKnud Jahnke, Max Planck, Heidelberg
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QSO w środku, gwiazda obok.            Wyraźna galaktyka spiralna

Credit: NASA, ESA, ESO, Frédéric Courbin  & Pierre Magain 

Galaktyki macierzyste





QSO: widma



QSO: 
widma

LBQS 0107-025ALBQS 0107-025A  z=0.960

Ly  emisja 2383 Å

Ly  absorpcja



QSO: widma

QSO o szerokich liniach absorpcyjnych (broad absorption line QSO, BAL QSO). 
Interpretacja: z QSO wypływa materia. Składowa jej prędkości w kierunku 
obserwatora: kilka – kilkadziesiąt tys. km/s.



QSO: widma

Las Lymana (Lyman alpha forest) układ bardzo wielu linii absorpcyjnych w widmach 
odległych QSO. Mechanizm: absorpcja przez liczne obłoki neutralnego wodoru na 
drodze promieni.



QSO: widma

Przy z~6 las Lymana przekształca 
się w prerię: absorpcja przez HI 
pochłania prawie całe 
promieniowanie odpowiadające 
falom krótszym niż Ly-alfa 



QSO: widma

 

● Wszystkie linie emisyjne odpowiadają temu samemu 
przesunięciu z_em

● Linie absorpcyjne mogą mieć odmienne z_abs, ale 
z_abs < z_em

● QSO może mieć wiele zespołów linii absorpcyjnych o 
różnych z_abs

● Szerokie linie absorpcyjne (BAL) mają przesunięcia 
zbliżone do linii emisyjnych z_BAL ~ z_em

● Absorpcja przez HI może dawać bardzo liczne linie w 
szerokim zakresie przesunięć  0 < z_i < z_em 
Dla większych z liczba tych linii jest większa



Inne typy aktywnych galaktyk

● Blazary – gwałtownie zmienne optycznie AGN 
<==>AGN o silnej i zmiennej polaryzacji                
                                       obiekty typu BL Lac 
(lacertydy) =blazary o   słabych 
(obserwowalnych?) liniach

● LINER (low ionization narrow emission) – 
pobudzane przez słabe jądro? (low 
luminosity=LLAGN) czy przez młode gwiazdy ?



Blazary

 The Compton powers peak at GeV energies for FSRQ and LBL and at much higher 
(TeV) energies for HBL. In general, FSRQ and LBL (dashed lines) are more 
luminous than HBL (dotted lines), so that the wavelength of the peak power output 
correlates with luminosity.

 Three kinds of blazars. The 
synchrotron power of strong emission 
line blazars (FSRQ) and low-frequency 
peaked blazars (LBL) peaks at 
submillimeter to infrared wavelengths, 
while that of high-frequency peaked 
blazars (all known HBL are BL Lac 
objects) peak at UV to X-ray 
wavelengths. 



LINER

A combined Ultraviolet and X-ray colour 
image of the LINER galaxy M81 taken with 
the XMM-Newton Optical Monitor and X-ray 
Telescopes.

Słabe jądro





   Podwójne linie emisyjne

Ok. 3% optycznie wyselekcjonowanych AGN 
ma linie serii Balmera o podwójnych 
maksimach, charakterystycznych np. dla linii 
powstających w dysku. (Na rysunkach nakłada 
się jeszcze na to wąska linia powstająca 
zapewne w innym obszarze.)



Podwójne linie emisyjne



Podwójne linie emisyjne

              W 10% przypadków podwójność linii można tłumaczyć podwójnością jąder.



Podwójne linie emisyjne

                                   W większości: ,,kinematyką'' obszaru emitującego











 Sy 1+2

  Rozkład jasności gal. Seyferta / QSO o różnych z
  [Simpson (2005) astro-ph/0503500]



                     Rozkład jasności QSO w funkcji z
  [Croom i in. (2004) MNRAS, 349, 1397]



   Zliczenia i rozkład przesunięć ku czerwieni dla jasnych QSO 
  ( 2dF + 6dF)
  [Croom, ibid.]



Procesy fiz. w aktywnych jądrach

●Skąd biorą się silne linie emisyjne?
●Czym różnią się Sy1/Sy2 QSO1/QSO2 ?
●Jakie jest pierwotne źródło energii ?



Fotojonizacyjny model linii 
emisyjnych

Atmosfera podgrzewana z wewnątrz / oświetlana od 
zewnątrz
Opóźnienie zmian linii względem kontinuum
Niezmienność wąskich linii emisyjnych
Rola zderzeń pomiędzy atomami
Związek częstości zderzeń z gęstością ośrodka
Implikacje



Poziomy i przejścia



Poziomy i przejścia

Pełniejszy schemat poziomów atomu wodoru. Tutaj opis kwantowy nie wymaga 
przybliżeń (1 elektron!) 



Poziomy i przejścia

Pozbawiony 2 elektronów atom tlenu ma ich 6. Na powyższym schemacie różne 
poziomy odpowiadają różnym wzajemnym ustawieniom spinów i momentów 
orbitalnych dwóch elektronów o n=2. Linia ciągła: przejście dozwolone (allowed), 
 przerywana: półwzbronione (semiforbidden); kresko-kropkowana: wzbronione 
(forbidden). 



Poziomy i przejścia

Pozbawiony 2 elektronów atom węgla ma ich 4. Dwa elektrony o n=1 
zapełniają wewnętrzną powłokę we wszystkich  przypadkach. Dolny 
poziom to zawsze poziom podstawowy CIII z S=0, L=0 (i J=0). Przejście 
dozwolone to przejście z S=0, L=1 i J=1. Przejście półwzbronione: od 
S=1,L=1, J=1; wzbronione: od S=1, L=1, J=2. 



Fotojonizacja

Równowaga jonizacyjna:

Pochłaniana energia: 

[Ferland (1999) ASP Conf. Series Vol. 162]



Fotojonizacja

Przykładowy wynik dla 
Obłoku oświetlanego 
promieniowaniem 
joinizującym

[Ferland (1999) ASP Conf. Series Vol. 162]



Fotojonizacja

Wzbudzony atom może (w drodze spontanicznego przejścia elektronu 
na niższy poziom energetyczny) wyemitować foton; jeśli jednak 
wcześniej zderzy się z innym atomem , energia wzbudzenia może być 
zamieniona na energię kinetyczną zderzających się cząstek, co 
powiększa energię termiczną ośrodka.

Jeśli typowy czas emisji jest krótszy od typowego czasu zderzenia, nastąpi 
raczej emisja.  W typowych warunkach obłoku (T ~ 10^4 K) przejścia dozwolone 
prowadzą do emisji przy koncentracjach atomów aż do ~10^22/m^3, natomiast 
dla przejść wzbronionych koncentracje muszą być >8 rzędów wielkości 
mniejsze. Linie wzbronione mogą więc powstawać jedynie w stosunkowo 
rzadkich obłokach.



Fotojonizacja

Przykładowe 
maksymalne 
koncentracje gazu, 
przy których emisja linii 
jest jeszcze możliwa.

[Ferland (1999) ASP Conf. Series Vol. 162]



Szerokie / wąskie linie dozwolone

 Wąskie linie dozwolone NGC 1068 w świetle spolaryzowanym okazują się szerokie. 



Szerokie / wąskie linie dozwolone

              W świetle spolaryzowanym linie dozwolone ,,stają się'' szerokie.





Inny model rozkładu pyłu. Torus jest zawsze w tym samym położeniu. Przy niskiej 
jasności pył jest obecny również w obłokach wewnątrz niego (niedoszłe BLR) i obszar 
emisji szerokich linii jest znacznie zmniejszony. Torus zaslania zarówno BLR jak X.
Przy dużej jasności promień sublimacji pyłu odsuwa się dalej, część torusa jest go 
pozbawiona. Promieniowanie niejonizujące może przez tę część torusa przechodzić, 
a promieniowanie X jest absorbowane → większa szansa zobaczenia opt.

Sy11 – szerokie linie +X        Sy12 -szerokie linie ale bez X
Sy21 – tylko wąskie   +X        Sy22- tylko wąskie, brak X

                                [Davies et al. (2015) arXiv:1505.00536]  



Model emisji w podczerwieni na podstawie obserwacji interferometrycznych.
Źródło maserowe (czw.-ziel.-nieb.) leży w dysku. 
Promieniowanie pyłu pochodzi tutaj z obszarów rozciągniętych prostopadle do dysku 
(wypływ? wiatr?). 

[Tristram et al. (2013) 
arXiv:1312.4534]



Modele emisji w 
podczerwieni na 
podstawie obserwacji 
interferometrycznych.
(na zielono: oś 
określona przez opt. 
polarymetrię, na 
czerwono: oś stożka 
jonizacji).

[Lopez-Gonzaga et al. 
(2016) arXiv:1602.05592][Tristram et al. (2013) 

arXiv:1312.4534]



Spośród 23 obserwowanych obiektów wyraźne ,,wydłużenie’’ udało sie znaleźć dla 7 
źródeł. Dla nich emisja w podczerwieni jest rozciągnięta raczej prostopadle do równika 
niż w jego płaszczyźnie.

                               [Lopez-Gonzaga et al. (2016) arXiv:1602.05592]



Asymetria strug
Na ogół jedna ze strug oddala się a druga przybliża do obserwatora
Natężenie promieniowania ze zbliżającego się źródła jest wyższe

Gdyby v<<c, efekt byłby niezauważalny ===>
     prędkości strug są wysokie (rzędu c)



Energia promieniującego obłoku

Używając warunku ~ekwipartycji energii można ocenić minimalną energię 
zmagazynowaną w obłoku pozwalającą mu promieniować w obserwowany sposób. Dla 
silnej radiogalaktyki Cygnus A mamy:

Te wartości pola i czynnika gamma są reprezentatywne. 



Centralne źródło energii

Obłoki promieniujące radiowo nie są (w zasadzie) 
obserwowane w innych dziedzinach widma
Energia jest do nich w sposób ciągły przekazywana za 
pośrednictwem strug. (Magazynowanie energii w 
obłokach albo wyrzucanie ich razem z zapasem energii 
byłoby drastycznie mniej efektywne)
,,Produkcja'' relatywistycznych elektronów podczas 
oddziaływania strugi z materią obłoku daje się 
wytłumaczyć jako efekt wielokrotnych rozproszeń
Modele powstawania strug są wciąż w stadium wstępnym

Linie emisyjne QSO, Sy1, Sy2 to efekt fluoroscencji 
obłoków gazu oświetlanych promieniowaniem 
jonizującym z ,,centrum''.


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Folie 15
	Slide 34
	Slide 35
	Slide 36
	Slide 37
	Slide 38
	Slide 39
	Slide 40
	Slide 41
	Slide 42
	Slide 43
	Slide 44
	Slide 45
	Slide 46
	Slide 47
	Slide 48
	Slide 49
	Slide 50
	Slide 51
	Slide 52
	Slide 53
	Slide 54
	Slide 55
	Slide 56
	Slide 57
	Slide 58
	Slide 59
	Slide 60
	Slide 61
	Slide 62
	Slide 63
	Slide 64
	Slide 65
	Slide 66
	Slide 67
	Slide 68
	Slide 69
	Slide 70
	Slide 71
	Slide 72
	Slide 73
	Slide 74
	Slide 75
	Slide 76
	Slide 77

