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Mi az AGN?

• A galaxisok ~1%-a optikai (és sokszor röntgen, ) 
képe pontszerü, fényes “magot” tartalmaz, 
amely jóval fényesebb mint a galaxis más részei
Ø”aktív galaxis magok”

(Active Galactic Nuclei, ill. AGN-ek)
• A mag fényesség nagyobb része nem-termális

eredetű (~ hatvány fügvény spektrum)
• Az AGN magok többsége atomikus emissziós

vonalakat is mutat (a közönséges galaxisok
viszont termális + abszorciós vonalspektrumuak).



• Bal : NGC 5548 Seyfert 1 típusú AGN
• Jobb : NGC 3277 normális ugyanazon típusú spirál galaxis

(HST képek, hasonló távolságra és felbontásra helyezve)



További jellemzők:

• Fényesség: Lmag t 1012 LŸ~1046 erg/s ~
1-10 MŸc2 /év nyugalmi tömeg megfelelője

• Magreakciók hatékonysága: εd7.10-3 , 106-7

év alatt (~1014 s) kellene legalább ~109-10 

MŸ fogyasztása → nem magreakció
• A mag fényessége erősen váltózik, ∆L/L~1

sokszor d órák alatt, → a forrás nagysága r 
d ct ~ 1013 cm (kauzalitás)





Energia forrás ?

• Másrészt, 108 MŸ tömegnek a fényláthatára
(Schwarzschild horizon) az   
rg = 2GM/c2~3. 1013 M8 cm ~ ct, 
→ az AGN forrás nagyságrendje megfelel egy

fekete lyuk méretenek

• fi energia forrás: gravitació
(akreció hatékonyság ε t10-1 )

(más alternativ magyarázatok: jóval nehezebbek)



Hogy keletkezik 
egy feket lyuk?

Minden út
Romába
ã vezet

(Rees 1984)

A galaxis magok
természetes csillag
evoluciója
elkerülhetelenül egy 
fekete lyuk
képződéséhez és
növekedéséhez vezet



Masszív fekete lyuk paradigma

• AGN-ek hajtóműve egy masszív fekete lyuk
• A fekete lyuk gázt (vagy csillagokat) nyel (akretál):

galaxis perdülete → akkreciós gáz korong; 
• gáznak MHD vizkozitása → gáz mélyebbre sülyed a 

potenciálban (Rt1-3Rg) → felhevül, sugárzik
• Lbh d LEd=4πGMmp c/σT ~1046 M8 erg/s  (Eddington) 

sugárzási hatékonyság ε~ L/(dM/dt) c2 ~½(Rg/R)~0.1-0.4,
fi nagytömegü lyuk kell Ld Led fenntartásához :

Mbh~108-109 MŸ kvázároknál, 106 saját Tejútunkba



AGN osztályozás:
I:  “Rádió halk” AGN-ek

• Liner (“vonalas”) : halványabb változata a Seyfert 2 -nek

• Seyfert 2: gyenge kontinuum,  tiltott és megengedett
keskeny emissziós vonalak,  FWHM d500 km/s

• Seyfert 1: erős kontinuum (IRØXR), továbbá
széles megengedett (HI, HeI, HeII, FWHMt1000 km/s)
és keskeny tiltott (OIII, NII, SII,  FWHM~500km/s)  
emissziós vonalak

• Kvázár : (rádió csendes: kb 10%, rádió hangos 9O%):
spektrum mint a Seyfert 1, de annál szélsőségesebb,
fényesebb (ezáltal jóval meszibbre is látható)



Seyfert 2 prototípus 
és gyengébb rokonai



Seyfert 1 : NGC 4151



Rádió hangos AGN-ek
Rádió galaxisok és rádió hangos Kvázárok optikai képe

Legtöbbször eliptikus galaxisokban találhatók



Rádió hangos AGN-ek
Többnyire rádiógalaxis meg kvázár

u.n. Fanaroff-Riley (FR) típusokra osztva:

• Kevésbé fényes
• Mag rádió fényessége nagyobb mint a csóváké
• Két aszimetrikus rádió csóva, széles, tarajos végü

• Fényesebb (rádióban) mint az FR 1
• Gyengyébbek a csóvák, de erős rádió cimpák (lobe) 
• A rádió cimpák sokkal fényesebbek mint a mag

FR 1

FR 2



• Típikus FR 1
rádiógalaxis:

M84  / 3C272.1
VLA 4885 MHz, 
134” x 170”
(Laing & Bridle)

• Feltevés:  
FR 1 fiatalabb forrás 
mint a fejletteb FR 2



• Típikus FR 2 rádiógalaxis (és quasar): 

3C175 :  z=0.768, VLA 6cm; dupla cimpás, nagy kiterjedésü
(212 Kpc átmérő), aszimetrikus (Doppler-felerősitett) csóva ;
a cimpa végfelülete a lökés hullám miatt fényesebb (IGM).
Össz energia tartalom ~1060 erg  (~ 1046 erg/s x 106 év)



Csóva: Relativisztikus Gázdinamika
• Energia-impulzus tenzor :   Tik = w ui uk + p gik , 

ui a gáz sebesség négy-vektor, 
gik= metrika, g11=g22=g33=-g00=1, a többi nulla; 
ultrarelativisztikus gáz entalpia: w=4p ∂ n4/3 ,  
ahol  w, p, n : a gáz nyugalmi rendszerében mérve

• Egyirányu mozgás, ui=(γ,u,0,0),  ahol u=γ(v/c),  
v = három-sebesség,  A= vezeték vagy meder keresztmetsztete : 

• impulzus fluxus Q=(w u2 +p) A
energia fluxus L= wu γ c A
részecske szám fluxus J= n u A

• Izentropikus : L,  J állandó ï
wγ/n =állandó (relativisztikus Bernoulli egyenlet); 
beheyetesitve a  p∂n4/3 állapotegyenletet,  
→ p=p0 γ-4 , ahol p0=stagnációs nyomás, ahol γ=1, és a 
keresztmetszet A=(1/4) Lp-3/4 p0

-1/4 [(p0 /p)1/2 -1]-1/2 c-1  , 
minimuma: A=3(3)1/2 L/(8p0 c) , ami p=p* = (4/9)p0 -nél történik.



Iker kipuffogó csóva model
• A fekete lyuk (hajtómű)  

relativisztikus gázt pumpál, 
mely egy belső üreget kitölt

• Ennek előbb-utóbb ki kell törnie,
a legkisebb ellenállási irányba
(forgási tengely mentén)

• Ha a nyomás adva van, és 
monotonikusan esik (pld. a külső
galaxis nyomása esik), egy fuvóka 
vagy összszorulás (nozzle)  
képződik, amikor a stagnációs
nyomás (4/9)-ét eléri. A fuvókánál
γ=(3/2)1/2 és v=3-1/2 c= a gáz
hangsebessége (a folyam
tranzszonikus lesz). Ha a meder
cilindrikus, sugara
r=k (p/p0 )-1/4 [1-(p/p0)1/2 ] -1/4 r* , 

ahol r* a meder sugara a fuvókánál
(Blandford, Rees 1974)



Látszólagos szuperluminális mozgás

• Több kvázárban látni lehet
a cimpák látszolagos
← v^> c szétválása

• A csóva belső részén is 
látni a fénygócok v^> c ↓

M87 ↓



• Fénygóc 1-töl 2-ig megy,
v sebességel Dt idő alatt. 

• Mivel 2 közelebb van a 
megfigyelőhöz mint 1, a 
látszolagos időkülömbség
Dtapp =Dt (1-[v/c]cosq)

• a látszolagos ^ sebesség
vapp = v Dt sin q/Dtapp

= v sin q / (1-[v/c]cosq)
• Ennek q-szerinti maximuma

cos qc = b szögnél történik, 
vagyis sin qc = (1-b)1/2 , és a 
maximum látszólagos sebesség
vapp,max = v g >> c

(sok csóva esetébe g>>1)

megfigyelő

Látszolagos
szuperluminális
mozgás



Seyfert galaxisok Röntgen spektruma I

• Hatványszerű spektrum,
Ng(E)~E-a ,  a~0.7 – 1

(hasonlit a galaktikus
fekete lyuk (Mbh ~5-10 MŸ) 
források spektrumához)

• Exponenciális levágás
kb.  100 keV felett
→ Comptonizáció (+KN ), 
melybe alacsony energiájú, 
pld. synchrotron fotonok, 
magasabb energiájú
elektronokon szóródnak fel

• Röntgen emissziós vonalak, 
Fe K-α vonal ~6.4 keV

NE



Másik jellegzetesség sok AGN-be:

Röntgen emissziós vonalak
• 1-2 keV alatt pld. mérnek 

Ca, Si, S, C, stb vonalakat
• Legerősebb köztük:     

Fe K-α vonal ~6.4 keV
(úgy a gyakorisága mint 
az f-faktor erőssége miatt)

• Ugyanez van a galaktikus 
Röntgen forrásoknál is

• Fe K-α Dopplereltolódás
méréshez alkalmas



Seyfert (és galaktikus fekete lyuk)
sematikus lyuk + korong +korona model 

UV/Röntgen kontinuum spektrum keletkezése

•A korong maga termál eredetű (Planck-szerű) UV spektrumot bocsát
ki (távolságtól fűggő hőmérséklettel)

• A koronában  relativistikus elektronok kontinuum synchrotront
sugároznak, és tovább Compton-szórják a korong és korona fotonokat



Seyfert galaxis szélessávú spektruma

O/UV XR MCG 6-30-15
(Reynolds et al)

korong korona

• Spektrum megfelel egy akkreciós korong termális (O/UV) forrásnak
(optikailag: “big blue bump”), amely melegebb (≥30 keV) koronában
Compton szórás révén d 100 keV energiáig hatvány spektrum lesz.. 

• Ennek egy része a hidegebb korongról viszaverődve ~10 keV felett
meredekebb lesz (ahol a szórás erősebb a vonal abszorciónál)



Rádió hangos (csóvás) AGNek
szélessávú spektruma

FE • ←3C273 csóvás quasar  
rádiótól gammáig (GeV)

• Figyelemre méltó: az energia
nagyobb része (EFE vagy nFn )
MeV energiáknál jelentkezik

• Rádióspektrum nem termális, 
( a XR, gamma dittó )

• Synchrotron- IC lehetséges
(IC ≡ inverse Compton),  
de korong plusz korona nem 
elégséges ehez (túl alacsony
energiájú, termál elektronok)

• → Csóvával lehet magyarázni

EFE



Synchrotron

θ~1/γ

photon

Karakterisztikus csúcs frekvencia:
νsy = (3/4π) (eB/me c) γ2 @ 107 B γ2 Hz

(ISM-be: B~ 10-6Gauss, γ~104, νsy~GhZ)

e, γ

Hülési idő :   tsy= γ-1(dγ/dt)= [(4/3) σTcγ(B2/8π)]-1

(ISM-be:  tsy ~ 4.107 év)



• Energia amit a dγ elektronok sugároznak:
dP =  - me c2 (dγ/dt) n(γ) dγ

• Hatványfüggvény energiaeloszlásnál n(γ) = C γ-p ,
→ (dP/dγ) ∂ γ2 γ-p  ,

és miután ν ∂ γ2  ,
(dP/dν) µ ν-(p-1)/2 ∫ ν-α

tipikus esetben: p=2 → α=0.5
• Ėrvényes amenyiben n(γ) nem változik az energia

veszteség folytán – tehát t << tsy esetén



• Ha a hülés fontos, tsy << t, akkor nem n(γ)-at kell
megadni,  hanem q(γ)-at, 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’)  
→ kapunk egy meredekebb (hűtött) spektrumot : 

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



Rádióhangos AGNek – pld. 3C273
csóváik optikailag is láthatók



Más hullámhosszakban:

3C 273 szélessávú csóvája
MerlinHST Chandra



Sőt : 3C273 spektruma GeV γ-kig terjed
[ több (de nem minden) csóvás radiókvázárral is igy van ]

•Ez magyarázható az
SSC modellel 

(synchroton-self-Compton)
vagy ennek változataival
• Csóvában lökéshullámok
elektronokat gyorsitanak
( γt103 Fermi processzus)

• ezeknek a synchrotron
(B t 10 G) sugárzása

inverz-Compton-szóródik
ugyanazon elektronokról

Sy IC

• A csóva maga is relativisztikusan mozog (bulk motion, Γt10), 
a nyugalmirendszer spektruma további Doppler-felerősitést kap a 
megfigyelőrendszerben, Iν = Iν’ (ν/ν’)3 = Iν’ Γ3 



AGN-ek általános rendszerezése,
az optikai spektrum fenomenológia felhasználásával



Polarizált fény és rejtett mag: NGC 1068
(egyenlitőhöz közeli irányábol látjuk a magot, poros korongon at)

NGC 11068 (Sy 2, keskeny vonalspektrum normál fényben), 
viszont polarizált (szóródott) fényben széles vonalakat mutat
fl hasonló spektrum mint egy Sy 1 !   (Antonucci & Miller)



Egyesitett
AGN 
model

Az AGN típus a 
megfigyelési iránytól
függ a koronghoz
viszonyitva (korong
mentén v. merőleges); 
ill., ha  van  csóva, 
hogy ezt szemböl
vagy rézsüt figyeljük



A két emisziós vonal típus eredete:
Kvázár-háztáji anyag

• a)  Széles megengedett vonalak, ∆ν/ν~0.05..0.1, 
FWHM:103-104 km/s (QSR, Sy 1, BLRG..)

• b)  Keskeny megengedett (tiltott) vonalak, ∆ν/ν~0.002...0.1,
FWHM : 50-500 km/s (Sy 2, NLRG..)
Keletkezésük :

• Széles fl közeli (sürűbb, nagyobb forgássebességü), ill.
Keskeny fl távoli (ritkult, kisebb forgássebességü) felhők,
melyeknek emissziós vonalai a mag vagy csóva kontinuum-
okozta fotoionizáció, rekombináció által magyarázható

• Hasznosak a kvázár-körüli tér vegyi, termodinamikai
állapotának és dinamikájának feltérképezéséhez



Kvázár abszorciós vonalspektrum:
Kvázártól távoli intergalaktikus anyag

A kvázár és köztünk levő galaxisok és protogalaktikus felhőkben levő hifegebb gáz
abszorbálja  a kvázár kontinnumot, főleg H (+más ionok)  Ly-α abszorciós “erdő”
fi Kitünő a magas z galaxisok ill az intergalaktikus anyag szondásához



Kozmologia
Kvázárokkal

•A legtávolabbi z-nél
látjuk a Gunn-Peterson 
“vályú”-kat, melyekben
majdnem teljes elnyelést
okoz akár egy kis hányad
neutrális intergalaktikus
gáz (IGM), az első
ionizáló források által (ez 
esetben kvázárok)

←SDSS kollaboráció
rengeteg kvázár kandidátust 
talál,  utána nagytávcsövekkel
a vöröseltolódást mérhetik
(X. Fan et al), Keck, VLT..



A fekete lyuk nyomában:
valóban léteznek?

Direkt fekete lyuk tömeg/méret determinációk:
• dinamikus tömeg meghatározások

- gáz korong dinamikája (HST, AGNen, pár pc)
- csillag mozgások galaxis közepén,  ~fényév

- viz maser (rádió, NGC4258, ~ 0.4 fényév)
• relativisztikus effektusok a spektrumon

- Doppler szélesitett Fe K-α (Röntgen, AGN)



Tejútunk magjának csillagdinamikája
IR fényben (Genzel, Townes, Ghez et al, stb. ...)

Tömeg profil dinamikai megoldása: fl 2,6. 106 MŸ pontszerü tömeg
kell, plusz 4.106 MŸ tömegü csillaghalmaz, 0,4 pc sugáron belül

(Genzel et al, 2OO2)



Víz maser rádió mérések

A víz maser keskeny rádió emissziós vonalak NGC 4258 -ban (távolság 6.5 Mpc) 
kitünően alkalmasak a sebesség profil kirajzolásához. A maser akcióhoz szükséges körülmények
Csak ritkán adódnak meg AGN korongokba (galaktikus forrásokban valamivel gyakoribb)



Víz maser: 
NGC 2458
(Greenhill et al 1995)

• Az akreciós korong belső részének Röntgen sugárzásnyomása sűrübbé teszi a korong középső részeit, 
melyekbe Td1000K alatt molekulák (H2O, stb) képződnek. Ez lehetővé teszi a maser akciót . A 
maserek egy keskeny, majdnem egyenes vonalba helyezkednek el, mutatva hogy a korong elgörbült
(a világitást lehetővé téve).  A viz maser keskeny rádió vonala kitünő kinematikai nyomjelző. Az
ezzel kapott rotációs görbe masszív pont tömegre (~106 MŸ) utal.



Más kinematikai nyomjelzők:

Röntgen vonalak
AGN-ekben a=0.9981

korong

Fe vonalprofil

• Fe K-α (6.4-6.7 keV) Fe mérések sok AGN-ben, az akreciós korong
belső részéröl (korona megvilágitja a korongot, fluoreszkálás).

• Doppler + Schwarzschild/Kerr metrika hatására a vonal ketté válik, 
egyik szárny fenyesebb a másiknál (boost), továbbá (Kerr) a fény
szívesebben kerüli a lyukat ennek forgási irányában.→ aszimetrikus
vonal profil (elméletileg)



Röntgen vonal megfigyelések:
Kerr lyuk MCG 6-30-15-ben?

• Vonal sebességek ill. 
szélesség ~1/3 c →
horizonthoz közeli

(r~5-10 rg) keletkezés
• Aszimetrikus profil
→ látszólag Kerr, de 
a szignifikancia még nem
teljesen elégséges

• Más mérések is vannak, 
szintén tentatív eredmény(ASCA: Tanaka et al 1995)
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