
Aktív Galaxis Magok

Magas energiájú
fotonok, kozmikus sugarak, neutrinók

és

gravitációs hullámok



AGN-ek:  GeV-TeV g
(rendszerint csóvás Blazarok)

GeV γ :  (űrböl)
3C273    RLQ    z=0.185    (nincs TeV)
BL Lac  BL Lac  z=0.0686  (nincs TeV)
3C 279    OVV   z=0.538     (nincs TeV)
etc. …(t 66, pld. az Egret katalogusban)

( sokan szuperluminálisak ,  G~2-4, közepes. q)
-----------------------------------------------------------------

TeV γ: (ACT, földröl) 
Mkn 421          XBL   z= 0.03   (GeV is)
Mkn 501          XBL   z=0.03    (GeV is)

( szubluminális ,  G~10-50,  kis q §1o)
1ES2344+514   XBL  z=0.044    (nincs GeV)
H1426+428       XBL  z=0.129   (nincs GeV) 
1ES1959+650    XBL  z=0.046   (nincs GeV)
PKS2155-304    XBL  z=0.116  (van GeV)

-------- (de: van más is mint blazar.. ∞) -------
3C66A             RG ,  z=0.4      (van GeV)  

NGC 253    SRB/Sp! ,  D~2.5Mpc  (nincs GeV)



Egyesitett
AGN model

•Az AGN tipus a 
megfigyelési iránytól
függ (korong mentén
v.  merőlegesen ); 
• ill., ha  van  csóva,
hogy ezt szemböl
vagy rézsút figyeljük
•Blazar: majdnem
szemböl megfigyelt
csóva →erős Doppler 
boost, γ-sugarak
dominálnak. 



Két fajta csóvás γ-AGN (îBlazar)
Rádió-hangos
←Quasar-ok:
(pld 3C 273, 
3C279, …)
opt. kontinuum
(csóva eredetű)
+ vonalak

Rádió-hangos
← Blazar-ok: 
(pld. BL Lac ; 
Mrk421, Mrk501)
opt. kontinuum
(csóva)  jó erős,  de
vonal spektrum
nem látható - a
csóva túlragyogja



Magas energiájú részecskék/fotonok
AGN-ekböl

• Az információnak majdnem 98-99%-a az
elektronokra vezethető vissza
ï “leptonikus” AGN modelek. 

(Kivétel esetleg az LMC γ-sugárzása, és GRB …..)

• Fontosabb mechanizmusok:
- Synchrotron        (Sy)
- Inverz Compton (IC)



Synchrotron, I
• νsy = (3/4π) (eB/me c) γ2 @ 107 B γ2 Hz
• tsy= γ-1(dγ/dt)= -(4/3) σTcγ2(B2/8π)  

(hülési idő ISM-be:  tsy ~ 4.107 év)
• Ha a hűlés nem erős, tehát n(g) ∂ g-p nem 

változik a sugárzás következtében, t << tsy
(adiabatikus vagy “thin-target” rezsím) ï

(dP/dν) µ ν-(p-1)/2 ∫ ν-α

(pld. ha  p=2 → α=0.5 )



Synchrotron, II

• Ha a hülés fontos, tsy << t (radiatív, vagy “thick 
target” eset), n(γ) helyett q(γ)-at adjuk meg, az
injekciós rátát

• A sűrüség n(γ) a kontinuitásból következik,
∂n/∂t + (∂/∂γ)[(dγ/dt) n] = q(γ) 

• Stacionáris megoldás függ a magasabb energiáknál
injektált részecskéktöl :

n(γ) = (dγ/dt) -1 ∫γ∞ dγ’ q(γ’)  
→ meredekebb az eredetinél (hűtött) spektrum : 

ha  q ∂ γ-p injektálunk,  akkor n ∂ γ –(p+1)  kapunk,
î dP/dn µ n -(p/2)  



Doppler Boost

n/n’ = [Γ(1-v cosθ/c ] -1 labor rendszer :  n, θ
= δ (Doppler faktor)        csóva rendszer : n’,θ’

• Közeledik: cosθ=v/c δ=Γ
Távolodik cosθ=-v/c ,  δ=1/[(1+v2/c2)Γ]  

• Intenzitás IndndΩdA =(hn)N(n) c d3x d3p
Foton foglalásszám N/h3 ∂In /n3 Lorentz invariáns



• Intenzitás hányad :  
In /I’n’ =(n/n’)3

= δ3

• Össz fluxus ;  
F = ∫dn In

• Előre/hátra
irányitott hányad:
F+/F- =(δ+/δ-)4 ≤

16 Γ8



Blazar spektrumok

• Két csúcs:
synchrotron és IC szórás

• Ugyanazok az elektronok?
Mi a célfotonok származása?



Thomson szórás, 
az elektron nyugalmi rendszerében

dσ/dΩ = (3/16π) σT (1+cos2θ)  
n’=  n/ [1+(hn/mc2)(1-cosθ)]
º n,    amenyiben hn « mc2



Thomson szórás, relativisztikus elektron

Labor rendszer Nyug. rendszer

Labor rendszer

nr =  n γ (1+v cos θ/c) 
n’r º nr
n’ = γ n (1+cos θ’r /c)



Inverz Compton (IC) szórás

• Emitált frekvencia (szög átlagolás után):
n’ = (4/3) γ2 n

• Emissziós irány:
cos θ’ = (cos θ’r –v/c)/(1- v cos θ’r /c)

º -1 -1/[γ2 (1-cos θ’r )]
(Előre szórás )

• Hülési ráta:
-(dγ/dt) γ-1 = (4/3) (σT /mc) ä cél energia sűrüség



Klein-Nishina szórás

• Ha  hnr t mc2 az elektron nyug. rendszerben
(γhn~ mc2 ) → a visszarugás fontos

• → maximum szórt foton energia º γmc2 

• → keresztmetszet kisebb lesz
• → pár keltési határt is áthagtuk

( γ+γ→ e+ + e- lehetséges ha n1n2 > m2 c4/h2;
de további feltétel τγγ ~ nγ σT R t 1)



SSC sync–self-Compton 

ERC ext-rad-Compton

• Foton források az IC-hez: lehet
csóván belüli (Sync-ön-IC, ill. 
SSC) vagy kívüli (kül-IC, ill. 
ERC); pld. korongtól származó, 
vagy felhők (BLR) által szórt
korong fotonok

Solid: distant zone
Dashed: near zone

Sikora, Begelman etal 94, 97..



3C 279
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R

Mrk 421



Blazar rendszerés
• Két paramétertöl függ (főleg): Ljet , LBLR
• Ljet : a fekete lyuk akkreciójától meg rotációjátol függ
• LBLR (ha van) adja meg a külső foton forrást,

Lext ~ LBLR = a Ldisk , ha  R< RBLR ∂Ldisk
0.7 ;    

Uext = (17/12) (a Ldisk Γ2 / 4 π RBLR
2 c)



EBL spectrum (Malkan & Stecker 02)

IR háttér (EBL) 
abszorció

• γ1 γ2 → e+ e- ,
• a keresztmetszet maximális

σγγ~(3/8)σT értékét veszi,
Eγ1~TeV esetében az

Eγ2 =(me c2)2/Eγ1~(1/4) ETeV eV, 
vagyis
λ2=2.4 Eγ2,TeV µm  küszöbnél .

• Az abzorciós optikai mélység
τγγ~σT . nγ,IR (z) . ∆r  

• Az eredeti forrás spektrum a 
küszöb fölött abzorbálódik,
(dNγ /dE)eredeti =

(dNγ/dE)mért . exp[τ(E,z)]



Kozmológiai gg opacitás (elnyelés)

• In all but the densest 
(veiled) AGN sources 
(e.g. gal.nuc?), tgg§1 for 
>TeV on “local” target 
photons, but..

• In IGM, tgg¥1 for >TeV
on IR bkg g
(Dd100Mpc) →test IR 
bkg spectral density, 

• constrain early star 
formation rate & 
z-distr of SFR, LSS, 
cosmology

Coppi & Aharonian ‘97

g



TeV (leptonikus) Blazar modelek
önkonzisztens IR abszorpció figyelembe vételével

Mrk 421 Mrk 501

Konopelko, et al , 2003, ApJ 597, 851



GeV-TeV g távcsövek

MILAGRO

Cherenkov
Telescopes

≠ Water

Air →
∞ ∞

HESS

MAGIC
& HEGRA

VeritasVERITAS



GLAST : LAT  (Stanford +)

• LAT:  launch exp ’06,
Delta II, 2-300 GRB/2yr

• Pair-conv.mod+calor.
• 20 MeV-300 GeV, 
DE/Ed10%@1  GeV

• fov=2.5 sr (2xEgret), 
q~30”-5’ (10 GeV)

• Sens t2.10-9ph/cm2/s
(2 yr; > 50xEgret)

• 2.5 ton, 518 W 
Also on GLAST:  GBM (next slide)



Point Source Sensitivities
• MAGIC: La Palma (Munich)

Monoc. 1x17m, >30 GeV, ‘01
• HESS: Namibia (Heidelberg)

Stereo 4x12m, > 50 GeV, ’02 
• CANGAROO-III: Austral(Tokyo)

Stereo 4x10m,  >50 GeV, ’03
• VERITAS: Arizona (SAO)

Stereo 7x10m, >50 GeV, ’05
• STACEE: Sandia (UCLA/Chic)

solar tower, 20-300GeV,  ’01
• MILAGR(ITO)O, LANL, NM

water,  > 20 GeV, A~5.107 cm2

• GLAST (LAT): space (Stanford)
Silicon,  20 MeV-300 GeV, ‘06

HESS



Hadronikus modelek:
főleg p,g→ UHE n,g

• protonok a csóvába → ezek is Fermi-gyorsulnak (miként az e-)
• pγ→∆→nπ+ és pγ→∆→pπ0

keresztmetszet : σ∆ ~ 5.10-28 cm2  ,
küszöb :  εp’ ≥ (m∆

2 - mp
2 )/4ε’γ ,   vagy εp’ ε’γ ≥ 0.3 GeV2

• majd π+ → νµ µ+ → νµ e+ νe

• → εν ~ 1014 eV ,   (ha MeV fotonok és PeV protonok, laborban)

• → p0 →2g→ gg (80 MeV,  nyug.rendszerben)
ha megfigyeljük: 

• Csóvák hadronikus tartalmát mérjük (vagy tiszta MHD/e≤ …?)
• Gyorsitási fizikát ellenőrizzük (injekciós effic., ee, eB.. ?)

µν



P(roton) S(ynchroton) B(lazar) model
g-ray spectrum from cascades

• Full : synchr. g (target photons)
• Dash: p-sync. casc.; 
• Dash-3 dot: m±-sync. casc; 
• Dots:  p0 casc;           
• Dash-dot:   p± casc

Muecke, et al, Apph, astro-ph/0206164

(previous: Manheim, Biermann, Rachen)



Mrk 501 : protypical HBL 

• a) Æ PSB: Quiet state g
• b) Æ PSB: Flare state g
Æ e-sync g targets + p-sync g + p,g casacdes, pm casacdes & sync 
(Muecke et al, a-ph/0206164)

• c) → LEP:Flare state g
→ e-sync g + e-Inv. Compton scatt (Ghisellini et al, e.g. 

A&A 386, 833 (2002) etc – “standard” astrophysical. picture



Mrk 421, PKS 0716+71: LBLs

• Specific PSB γ fits using target photons spectra 
(full lines left) as low energy sync. targets

(Muecke etal 2002)



UHE n spectra of indiv. AGN: SPB

• Generic neutrino spectra 
in LBL, HBL  from  pg
interactions with 
softer/harder target 
synchrotron spectra

• “Internal” synchrotron low 
hump assumed + proton 
sync contrib to high hump

• “External+internal” target 
photons yields alternative 
models



LBL-HBL diffuse nm flux: PSB

a) LBL diffuse                flux
assuming a PKS0716+714
template  & BL Lac lum.fcn

µν

µµ νν +
µµ νν +b) HBL flux, 

assume HBL= 10% of 
BL Lacs



AGN : leptonic, but Np = Ne , → pg

n- fluence due to pg

• 3C279 :  FSRQ (flat sp. radio quasar) 
• leptonic g-model: external (and internal)  sync + IC
• But: include p-acc. as well, same g as targets:→ pg
• Dot, 3-Dot:   internal sync targets only 
• Solid: external UV (jet Doppler factor d=7, Dash: d=10, Dot-dash: d=15)

Atoyan, Dermer astro-ph/0108053



ICECUBE:
km3

• Extension of Amanda
0.15 km3 → km3=1Gton

• Initial funds for 2002 √
• 80 strings , 4800 PMTs (ice)

+ air shower surface array 
• Design for det.all flavor  n’s , 

from 107 eV (SN) to 1020 eV



ôAntares
•French/Italian/UK..
collaboration
•Site off  Toulon
• Other: NESTOR  x
Greek/German/Russian

• Km3 water  Cherenkov detector
• Deployment approx. 2010
• Complement ICECUBE:  lsc,abs~(100,10)  H20,  lsc,abs~(20,100) Ice
• Northern site: at lower E complementary  sky coverage



MBH: 
Csillagcsapda és felmorzsoló

• Galaxis kérgében (r<rc ~ 0.5 kpc) a csillagok n*m* 
tömegsűrüsége vetekszik az Mh=106 MŸ BH-val

• BH tömeg:  Mh << n* m* rc
3 ,   r<rc sugáron belül,

• BH gravitációs hatáskör:   (GMh/r)1/2 tσ(r)  
→ rh=GMh/σ2 = (Mh/n*m* rc

3)rc  

→ BH dinamikailag domináns ha  r<rh

• Csillag becsapódási ráta rdrmin távolságra
º 10-4 M6

4/3 (n*/105 pc-3)(σ/100 km s-1)-1 (rmin/rt) év-1



Csillag
szétmorzsolás

• Ha a csillag öngravitáció d
BH differenciális széthúzás:

Gm*/R*
2 d GMh [1/r2 -1/(r+R*)2] 

~ (GMh/r2)(2R*/r)
→ Gravitációs szétmorzsolás,

az rt dagály sugáron belül,
r d rtª(2m*/Mh)1/3 R*

º 5.1012 M6
1/3(r*/rŸ)(m*/mŸ

)-1/3 ,
• Schwarzschild sugárhoz mérve, 

Rg=2GMh/c2=3.1011M6 cm,
rt/Rg ~24(R*/RŸ)(m*/mŸ

)-1/3M6
-2/3



Morzsolás és nyelés
• Kulömböző csillagtipusok

dagály rt sugara megfel
kulömböző tömegű lyukak
Rg Schwarzschild sugarának

• (pld., napszerü csillagokat
egy 108 MŸ lyuk már csak
egészben nyeli le, rt <Rg)

• 106 MŸ lyuk közelében
napszerü csillagok
felmorzsolódnak, de  

• a további gyors lenyeléshez, 
előnyösebb ha a periasztron
rp << rt → behatolási faktor
βp=rt/rp >>1

• He csillagnál viszont már
rt ~ Rg , a morzsolás gyors
nyeléshez vezet mindig



Napszerü csillag pályák, ↑ ,
βp = rt/rp = 1, 5, 10 behatolási

parameterrel Schwarzschild 106 MŸ
körül (numerikus-, pontrész --

SPH numerikus számitás, βp =10  →
esetre, pillanat felvételek 8 idopontra
t=-335,-236,-138,-40,50,157,255,353



• Ha a csillagpálya periasztronja rp < rt (βp >>1)
ïkompreszió, lökéshullám, felmelegedés
Eth ~Gm*/r* ~1048(m*/mŸ)2(r*/rŸ)-1 erg

• kT~ Gm*mp/r* ~ 1 (m*/mŸ)(r*/rŸ)-1 keV
ï röntgen flér/kitörés, 

• Kerülési idő ∆t ~ r*/vp ~10 (m*/mŸ)-1/6 (r*/rŸ)3/2 M6
-1/3 s 

• Opacitás τT~ m*σT/4πmpR*
2 ~1010 (m*/mŸ)(r*/rŸ)-2

• ∆t alatt D~(c ∆t R*/τT )1/2 mélységböl difundálódhat
ki a sugárzás a felhevitett csillagból



• Azonnali flér:
Lx,cs~(Eth/∆t)(c∆t/R*τT)1/2

d1042 (m*/mŸ)17/12(r*/rŸ)1/4 M6
-1/6  erg/s

∆tx ~∆t ~10 (m*/mŸ)-1/6 (r*/rŸ)3/2 M6
-1/3 s  → Lx ∂ t-1/2

• Hosszabb tartalmú flér: az rp-ig visszaesett
gázgomolyagok (f0.1=f/0.1 hányadban) 
összeütközése:
Lx,ve~ 1045 f0.1 M6

1/6 (m*/mŸ)7/3 (r*/rŸ)-5/2 erg/s
∆tve ~ 10 M6 (m*/mŸ)-1 (r*/rŸ)3/2 nap   → Lx,ve ∂ t-5/3  

• Leghosszab: akkreció,  Lx,a ~3.1041 erg/s,  tviszk~103 év



Gravitációs hullámok

• Dimenziótlan gravitációs feszülés h
(metrikai tenzor perturbáció),  D  távolságból: 
h ~ (G/ D c4) dQ2/dt2 ~(Rg/D)(v/c)2 

~ 2.10-22βp(D/10 Mpc)-1M6
2/3(m*/mŸ)4/3 (r*/rŸ)-1

• Hullám frekvencia:  ha βp =rt/rp = behatolás,
f ~ (GMh/rp

3)1/2~6.10-4βp
3/2(m*/mŸ)1/2(r*/rŸ)-3/2 Hz

ï LISA-val mérhető a Virgo galaxis halmazig



Napszerü csillag, Mh=106 MŸ , a=0

Átlag hőmérséklet periasztron körül Gravitációs perturbáció D=20 Mpc-nél,
SPH: szolid vonal, pontrészecske: szagatott



↓ Helium csillag és ↓ Kerr lyuk

↑ He csillag, Schwarzschild 
lyuk (a=0), βp=1, hőmérséklet
és gravitációs perturbáció: 
h+: vastag,  hµ : vékony

Napszerü csillag, Kerr lyuk, a=1, βp=5. 
Prográd: szolid, retrográd: szagatott
SPH: vastag; pontrészecske: vékony



LISA
• ESA/NASA coll
• 3 spacecraft in 

laser-locked orbit 
trailing behind 
Earth

• MBH mergers, 
MBH-ødisrup, 
early universe   
GW sign.(inflat.)

• Bin. mergers  
wide separation

Laser Interferometer Space Antenna


	Aktív Galaxis Magok
	AGN-ek:  GeV-TeV ? (rendszerint csóvás Blazarok)
	EgyesitettAGN model
	Két fajta csóvás ?-AGN (?Blazar)
	Magas energiájú részecskék/fotonokAGN-ekböl
	Synchrotron, I
	
	Doppler Boost
	
	Blazar spektrumok
	Thomson szórás, az elektron nyugalmi rendszerében
	Thomson szórás, relativisztikus elektron
	Inverz Compton (IC) szórás
	Klein-Nishina szórás
	SSC sync–self-Compton ERC ext-rad-Compton
	
	Blazar rendszerés
	IR háttér (EBL) abszorció
	Kozmológiai ?? opacitás (elnyelés)
	TeV (leptonikus) Blazar modelek  önkonzisztens IR abszorpció figyelembe vételével
	GeV-TeV ? távcsövek
	GLAST :  LAT  (Stanford +)
	Point Source Sensitivities
	Hadronikus modelek:foleg   p,? ? UHE ?,?
	P(roton) S(ynchroton) B(lazar) model   ?-ray spectrum from cascades
	Mrk 501 : protypical HBL
	Mrk 421, PKS 0716+71: LBLs
	UHE ? spectra of indiv. AGN: SPB
	LBL-HBL diffuse ?? flux: PSB
	AGN : leptonic, but Np = Ne , ? p?
	ICECUBE: km3
	?Antares
	MBH: Csillagcsapda és felmorzsoló
	Csillag szétmorzsolás
	Morzsolás és nyelés
	
	
	
	Gravitációs hullámok
	Napszerü csillag, Mh=106 M? , a=0
	? Helium csillag     és   ? Kerr lyuk
	LISA

