
Galaktyki aktywne III

● Uzupełnienie: linie dozwolone w świetle 
spolaryzowanym

● Przesłanki istnienia ,,centralnego silnika''
● Dyski akrecyjne
● Czarne dziury



Szerokie / wąskie linie dozwolone

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



Szerokie / wąskie linie dozwolone

              Światło spolaryzowane pochodzi od szerokich linii dozwolonych.





Model zunifikowany



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]  



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)



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''.



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

● Relatywistyczne strugi – wyrzucane z centrum? (Asymetria!)

● Zasilanie obłoków promieniujących radiowo z centrum? (Ciągłe 
zasilanie ,,oszczędniejsze'')

● Opóźnienie linii dozwolonych w stosunku do kontinuum

● (Model fotojonizacyjny, rozkład przestrzenny)

● Rzadsze obłoki mają mniejsze prędkości ==> ruch w polu 
centralnej masy, rzadsze są dalej i dlatego wolniejsze?

●                    Czarna dziura wielkiej masy?



Ograniczenie Eddingtona

● Czy źródło o danej masie może świecić z dowolną mocą? 

● Nie, gdyż ciśnienie promieniowania ,,porwałoby'' materię z jego powierzchni 
(ograniczenie Eddingtona). Powyższe oszacowanie zakłada, że atmosfera źródła jest 
całkowicie zjonizowaną plazmą.

● Aktywne jądra najwyższych mocy (10^40 W) muszą więc mieć odpowiednio duże masy 
(10^9 M_sun).



Definicje
● Czarna dziura: obszar przestrzeni, z którego nie można 

przesłać żadnych informacji (cząstek, fotonów,...) na 
zewnątrz

● Horyzont: brzeg (granica) takiego obszaru
● [Laplace, Mitchell koniec XVIIIw: prędkość ucieczki z 

hipotetycznego kulistego ciała o zadanej masie jest tym 
większa, im mniejszy jest jego promień. Wg teorii 
Newtona prędkość ucieczki równa jest prędkości światła, 
gdy promień ma wartość 2GM/c^2. Schwarzschild 1917: 
rozwiązanie równań OTW o takich właściwościach]



Horyzont i ergosfera rotującej czarnej 
dziury (rozwiązanie Kerra)

Czarna dziura



Orbity kołowe 

  W płaszczyźnie równikowej           
      czasoprzestrzeni  KerraW czasoprzestrzeni Schwarzschilda

    W mechanice Newtona



Orbity kołowe: energia wiązania 



Orbity kołowe: moment pędu 



Dyski akrecyjne

● Istnieje orbita marginalnie stabilna – naturalna granica 
obszaru stabilnych orbit kołowych

● Im bliżej orbity marginalnie stabilnej tym wyzsza 
energia wiązania

● I tym niższy moment pędu
● Tarcie pomiędzy strumieniami gazu na sąsiednich 

orbitach kołowych mogłoby prowadzic do:             
-dysypacji energii mechanicznej                             
-przekazywania momentu pędu dalekim orbitom   
-spadku materii w kierunku wewn. brzegu

● W ten sposób ,,działa'' dysk akrecyjny



Dyski 
akrecyjne

T         -moment siły
dM/dt  -tempo akrecji
F          -strumień energii

Model opiera się na prawach 
podstawowych. Ale: lepkość?



Dyski 
akrecyjne

Przykładowe widma dysku akrecyjnego dla układu gwiazda – czarna dziura o 
masie ~10 M_sun. 
W aktywnych jądrach czarne dziury są ~10^8 razy cięższe, dyski akrecyjne 
świecą z ~10^8 razy większą mocą z 10^16 razy większej powierzchni. 
Natężenie promieniowania jest więc ~10^8 razy słabsze, co odpowiada ~10^2 
razy niższym temperaturom dysków i ~10^2 razy niższym energiom fotonów 
(dominuje UV).



Dyski 
akrecyjne

 Ewolucja momentu pędu czarnej dziury wskutek akrecji dyskowej. Moment 
pędu materii ,,dostarczanej'' z nieskończoności jest ustalony. Jeśli pominąć efekt 
związany z pochłanianiem części wyemitowanych przez dysk fotonów przez 
BH – ewolucja przebiega wzdłuż linii B. Uwzględnienie transporut momentu 
pędu przez fotony daje krzywe I (isotropic) oraz ES (electron scattering).
[Kip S. Thorne (1974) ApJ, 191, 507]



Efektywność zamiany masy na energię 

● Dysk wokół rotującej czarnej dziury (teoretyczne 
maksimum) 0.42

● Spadek materii na gwiazdę neutronową  ok. 0.15 
● Dysk wokół nierotującej czarnej dziury 0.057
● Reakcje termojądrowe przemiany wodoru w hel 0.007
● Spadek na białego karła ok. 0.000 1
● Spalanie związków chem. 0.000 000 000 1
● [Transp. energii c.o. 0.000 000 000 000 000 000 23]
● Milion samochodów * 500 kg benzyny/rok:                   

to ok. 5*10^15 J czyli średnio 142 MW czyli 1420 stacji 
ładowania o mocy 100 kW działających non-stop



Obserwacje BH: trudności

● Czarne dziury z natury są nieobserwowalne
● Można próbować zobaczyć ich cień
● Można badać efekty w otoczeniu horyzontu
● W zasadzie poszukujemy symptomów obecności 

-dużej nie świecącej masy                                       
-albo silnego pola grawitacyjnego



Promienie wysłane ze źródła wpadną pod horyzont, jeśli znajdują się 
wewnątrz zakreskowanego na czerwono stożka. I na odwrót, fotony 
docierające do źródła z tych kierunków musiałyby być wysłane spod 
horyzontu. Obserwator umieszczony w położeniu źródła nie zobaczy 
promieniowania z wnętrza stożka (z wyjątkiem emisji z obiektów 
bliższych). Na zewnątrz stożka może obserwować obiekty bliższe I 
dalsze niż BH.
(Powyższe dotyczy nierotującej BH. Rotacja BH powodowałaby 
deformację przekroju ,,stożka’’ (nie byłby osiowo symetryczny, nie 
byłby stożkiem) oraz różnicę (lustrzane odbicie) pomiedzy 
,,stożkami’’ dla promieni wychodzących i wracających.)



Obserwacje: VLBI 1.3 mm. (Największa w historii zdolność rozdzielcza)
Pomiar: pierścień o średnicy 40 microarcsec d=16.8 Mpc => 
M=6.5*10^9 M_sol



Jeden z obrazów centrum Galaktyki (teleskop Kecka -”speckle 
interferometry”). Krótkie ekspozycje oraz metody cyfrowego przekształcania 
pozwalają na bardzo wysoką rozdzielczość.

Gwiazdy 
w centrum 
Galaktyki



Orbity (2000)

Ghez i in. 2000



Orbity (2003)

Kilkuletnie obserwacje pozwalają otrzymać orbity gwiazd najbliższych 
centrum.  Daje to bardzo precyzyjne  oceny rozkładu masy.



Orbity (2005)

Obecnie (2005) możliwy jest również pomiar składowej prędkości 
wzdłuż linii widzenia. (wg Eisenhauer, Genzel i in. astro-ph/0502129
teleskop VLT, ESO, Chile)



Rozkład masy w centrum Galaktyki



M106: bardzo szczególny przypadek

Optycznie: galaktyka 
spiralna



M106

Obraz rentgenowski

Obraz radiowy (VLBA)



M106 

[Moran (2008) astro-ph/0804.1063]



M106 (NGC4258)

  Model aktywnego jądra

Centralne źródło radiowe oraz 
masery wodne (22GHz)

Obraz galaktyki



M106 

[Moran (2008) astro-ph/0804.1063]



M106

Położenia źródeł emisji 
maserowej i odpowiadające im 
prędkości



M106 

[Moran (2008) astro-ph/0804.1063]



M106 

[Moran (2008) astro-ph/0804.1063]



M106 

[Moran (2008) astro-ph/0804.1063]



M106

 Model emisji maserowej



W innych galaktykach ...



M87



M31

Poszerzenie linii widmowych jest 
(jak zawsze) miarą prędkości 
chaotycznych; przesunięcie 
świadczy o systematycznym ruchu. 
W centrum galaktyki w 
Andromedzie zarówno rozrzut 
prędkości, jak i prędkość rotacji 
gwałtownie rosną. To jest przesłanka 
(ale nie dowód) obecności czarnej 
dziury. 



Oceny mas 

Badanie ruchu gwiazd 
i/lub gazu pozwala ocenić 
masy zwartych obiektów w 
centralnych obszarach 
wielu galaktyk. 
Można spodziewać się 
korelacji z jasnością.
M87: kilka mld mas 
Słońca!



Masy BH w galaktykach





 Gebhardt et al. (2000)       
  ApJ, 539, L13



 Graham & Scott (2013) ApJ, 764, 151

Graham & Scott: dla jasnych galaktyk (mających w profilu jasności 
powierzchniowej rdzeń) masa BH ~ L (części sferoidalnej). Dla słabszych 
zależność jest bardziej stroma. 



 Graham & Scott (2013) ApJ, 764, 151

HIPOTEZA:

Dla dużych łączenie 
(“dry mergers”)
g1+g2 = G
bh1+bh2 = BH

Dla małych:
(“wet mergers”)
g1+g2=G
bh1+bh2 < BH
(zaburzenie gazu sprzyja 
przyspieszeniu akrecji <==> 
przyspiesza wzrost BH

Dla jasnych: BH to ~0.5% masy gwiazd w sferoidzie; 
dla słabych – mniej



Masa BH – masa gospodarza                                                      

● Sferoida bezzderzeniowego gazu – lost cone – co 
dalej?

● Rozrywanie gwiazd przez siły przypływowe BH; 
ograniczenie Hillsa

● Perturbacje gospodarza przez sąsiadów? 



Model zunifikowany: mech. emisji

                                                      



NGC 5548: model widma

Magdziarz i in. 1997



Odbicie promieni X od ,,chłodnej''  
powierzchni                                     

(Fabian 2001)



Profile linii emitowanych z dysku

Dla prędkości v~c efekt 
Dopplera przestaje być 
symetryczny. Grawitacyjne 
przesunięcie ku czerwieni 
dodatkowo komplikuje 
kształt linii.

Wg Fabian 2001



Profile linii emitowanych z 
oświetlonego dysku



Profile – cd 



Profile – 
obserwacje



Profile -cd

MCG-6-30-15



Profile...



Profile...



5 obserwacji Suzaku.
Widać wąską linie Fe K



Wąska linia ,,odjęta”
Residua ,,dodane do siebie”
To może być składowa odbita od wewn części dysku akrecyjnego
Mimo że IC 4329A jest jasna, poszerzoną składową Fe K 
zaobserwować trudno. 
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