
  Οµάδα Αστρικής Φασµατοσκοπίας 

 Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών 

Εισαγωγή στην 

Αστρική Φασµατοσκοπία 

Μέρος V: Εισαγωγή στην Φυσική των Quasars 

MSc Δηµήτρης Σταθόπουλος 

Aστροφυσικός 

Εκδόσεις Δίαυλος 

ISBN: 978-960-531-416-3 

Αθήνα 2018

w
w
w
.d
ia
vl
os
bo
ok
s.g
r



 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αφιερωµένο στην Ελένη 

 

 

 

 

 

 

 

 w
w
w
.d
ia
vl
os
bo
ok
s.g
r



 

3 
 

Πίνακας Περιεχοµένων 

Περιεχόµενα         3 

Εισαγωγικό Κεφάλαιο: Γαλαξίες Ιστορική Αναδροµή   7 

Κεφάλαιο 1 – Αδρανείς Γαλαξίες      12 

1.1 Εισαγωγή          12 
1.2 Μορφολογική Ταξινόµηση Γαλαξιών      12 
1.3 Σπειροειδείς Γαλαξίες        14 

1.3.1 Σχηµατισµός των Σπειρών ενός Γαλαξία     20 
1.4 Ελλειπτικοί Γαλαξίες        22 
1.5 Φακοειδείς Γαλαξίες        25 
1.6 Ακανόνιστοι και Νάνοι Γαλαξίες      27 
1.7 Αστρικοί Πληθυσµοί        29 
1.8 Βελτιώσεις του Μορφολογικού Σχήµατος του Hubble    31 

Κεφάλαιο 2 - Ενεργοί Γαλαξιακοί Πυρήνες    33 

2.1 Εισαγωγή          34 
2.2 Γαλαξίες Seyfert         34 
2.3 Τα Φάσµατα των Ενεργών Γαλαξιακών Πυρήνων    40 
2.4 Ράδιο Γαλαξίες         43 

2.4.1 Ράδιο Λοβοί και Πίδακες       45 
2.5 Η Ανακάλυψη των Quasars       49 

2.5.1  Οι λαµπρότητες των Quasars      52 
2.5.2  Τα Φάσµατα των Quasars       53 
2.5.3  Ηµιαστρικά Αντικείµενα       56 
2.5.4  Η Ορολογία των QSOs       56 
2.5.5  Υπερφωτεινοί Υπέρυθροι Γαλαξίες     56 
2.5.6  Η Μεγάλη Κοσµολογική Ερυθροµετάθεση των QSOs   57 
2.5.7  Ενδείξεις Εξέλιξης των QSOs      58 
2.5.8  Ο Συσχετισµός Μεταξύ Seyfert και Quasar    64 

2.6 ΒL Lacertae, OVV Quasars και Blazars       68 
2.6.1  Εισαγωγή         66 
2.6.2  BL Lacs         66 
2.6.3  OVVs         69 
2.6.4  Blazars         70 

2.7 Liners          71 
2.8 Narrow – Line X – Ray Galaxies       73 w
w
w
.d
ia
vl
os
bo
ok
s.g
r



 

4 
 

2.9 Σχετική Φαινοµενολογία        74 
2.9.1  Starburst Galaxies        74 
2.9.2  Γαλαξίες Mrkarian       74 
2.9.3  Γαλαξίες Zwicky και N – Γαλαξίες     75 
2.9.4  Ultraluminous Far – Infrared Galaxies     75 
2.9.5  Χρονικές Κλίµακες Μεταβλητότητας των Ενεργών Γαλαξιών  76 
2.9.6  Η Πόλωση της Εκποµπής       76 
2.9.7  Τάξεις Λαµπρότητας Fanaroff – Riley     77 

2.10  Δοµή Ενεργών Γαλαξιακών Πυρήνων      79 
2.10.1  Η Φύση της Κεντρικής Πηγής     79 
2.10.2  Παραγωγή Ακτινοβολίας Μέσω Προσαύξησης   81 
2.10.3  Δοµή του Δίσκου Προσαύξησης     83 
2.10.4  Τι Μας Λένε τα Φάσµατα των AGN     85 
2.10.5  Παραγωγή Σχετικιστικών Εκροών Φορτισµένων Σωµατιδίων 85 
2.10.6  Παραγωγή Ακτίνων Χ      87 
2.10.7  Πλατιές και Στενές Γραµµές Εκποµπής    88 
2.10.8  Η Περιοχή των Πλατιών Γραµµών (BLR)    88 
2.10.9  Η Περιοχή των Στενών Γραµµών (NLR)    90 

2.11 Ενοποιηµένο Μοντέλο Ενεργών Γαλαξιακών Πυρήνων   92 
2.11.1  Εισαγωγή        92 
2.11.2  Ενοποιηµένο Μοντέλο      93 
2.11.3  Πλάνα Ενοποίησης των Ενεργών Γαλαξιακών Πυρήνων  94 
2.11.4  Παρατηρούµενες Ιδιότητες και Εµπειρική Ταξινόµηση των AGN 97 
2.11.5  Ράδιο – Ενεργοί και Ράδιο – Ήσυχοι AGN    102 

2.11.5.1 Ράδιο – Ήσυχοι AGN      103 
2.11.5.2 Ράδιο – Ενεργοί AGN      106 

Κεφάλαιο 3 – Quasars        109 

3.1 Συνεχής Ακτινοβολία        110 
3.1.1  Θερµικές Διαδικασίες       116 
3.1.2  Μη Θερµικά Συνεχή       117 
3.1.3  Σχετικιστική Ακτινοβολία       120 
3.1.4  Γενικές Παρατηρήσεις των Συνεχών Φασµάτων των Quasar  122 
3.1.5  Το Συνεχές στο Υπέρυθρο       123 
3.1.6  Οπτικά και Υπεριώδη Συνεχή      127 
3.1.7  Συνεχή Υψηλών Ενεργειών      135 
3.1.8  Ράδιο Συνεχή        144 
3.1.9  Υπέρφωτη Κίνηση        146 

3.2 Η Μορφολογία των Quasar       149 
3.2.1  Το Παράδειγµα της Μελανής Οπής     149 w
w
w
.d
ia
vl
os
bo
ok
s.g
r



 

5 
 

3.2.2  Η Μάζα του Κεντρικού Αντικειµένου     150 
3.2.3.  Η Ενεργειακή Τροφοδότηση των Quasar     152 

3.3 Δίσκος Προσαύξησης        156 
3.3.1  Εισαγωγή         156 
3.3.2  Δοµή του Δίσκου Προσαύξησης      161 

3.3.2.1 Μοντέλο Σχετικιστικού Κεπλεριανού Δίσκου   164 
3.4  Η Περιοχή των Πλατιών Φασµατικών Γραµµών – BLR   172 

3.4.1  Εισαγωγή         172 
3.4.2  Η BLR Περιοχή        173 
3.4.3  Βασικές Παράµετροι       181 
3.4.4  Ο Φωτοϊονισµός της BLR Περιοχής     186 
3.4.5  Τα προφίλ των Πλατιών Γραµµών     192 
3.4.6  Ασυµµετρίες Γραµµών και Μετατοπίσεις Μηκών Κύµατος  196 
3.4.7  Το Καθιερωµένο Μοντέλο και τα Στοιχεία που το Στηρίζουν  197 

3.4.7.1 Το Πλαίσιο του Καθιερωµένου Μοντέλου   198 
3.4.8  Προβλέψεις για την BLR Περιοχή     202  
3.4.9 Προεκτάσεις του Καθιερωµένου Μοντέλου    205 
3.4.10  Reverberation  Mapping       207 
3.4.11  Το Πεδίο Ταχυτήτων της BLR      211 
3.4.12  Οι Ιδιότητες των Νεφών       212 
3.4.13  Σχέση Μεταξύ Γραµµικού Φάσµατος και Συνεχούς   214 
3.4.14. Μια Τελική Σύνοψη Ιδεών για τις BLR     216 

3.5  Μοριακός Τόρος         222 
3.6  Η Περιοχή των Στενών Φασµατικών Γραµµών – NLR    227 

3.6.1  Φάσµατα Στενών Γραµµών      227 
3.6.2  Φυσικές Συνθήκες στο Αέριο Χαµηλής Πυκνότητας   229 
3.6.3 Θερµοκρασίες Ηλεκτρονίων      234 
3.6.4 Βασικές Παράµετροι       236 
3.6.5 Τα Προφίλ των Στενών Γραµµών      239 
3.6.6 Η Μορφολογία της NLR Περιοχής     242 
3.6.7 Η Εκτεταµένη NLR Περιοχή      245 

3.7  Ραδιολοβοί και Πίδακες        246 
3.7.1  Η Δηµιουργία των Πιδάκων      246 

3.8  Οι Γραµµές Εκποµπής των Quasar      250 
3.9  Οι Γραµµές Απορρόφησης των Quasar      253 

3.9.1  Η Φυσική των Γραµµών Απορρόφησης     254 
3.9.2  Βασικά Χαρακτηριστικά       261 
3.9.3  BALQSOs         266 

 w
w
w
.d
ia
vl
os
bo
ok
s.g
r



 

6 
 

Κεφάλαιο 4 - Μελέτη των Πλατιών Γραµµών Απορρόφηση 

 του C IV στα Φάσµατα των HiBALQSOs     269 

4.1 Η Αινιγµατική Περιοχή των Πλατιών Φασµατικών 
 Γραµµών Απορρόφησης (BΑLR)       270 
      4.1.1 Από τι είναι φτιαγµένη η BLR περιοχή;     271 
      4.1.2 Τι Καθορίζει την Ακτίνα της BLR Περιοχής;    271 
      4.1.3 Ποιος είναι ο Αριθµός και το Μέγεθος των Νεφών της BLR Περιοχής; 272 
      4.1.4 Οι Κινήσεις των Νεφών       272 
4.2 Η Βάση της Φασµατοσκοπικής Μελέτης      274 
      4.2.1 «Balnicity Index»        275 
4.3 Προβλήµατα στα Φάσµατα των HiBALQSOs     282 
      4.3.1 Οµαδοποίηση των φασµατικών γραµµών των HiBALQSOs  281 
 
Βιβλιογραφία         283 
         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 w
w
w
.d
ia
vl
os
bo
ok
s.g
r



 

7 
 

 

 
 
 
 

 
 

Γαλαξίες 
Ιστορική Αναδροµή 

 
 
 
 
 w
w
w
.d
ia
vl
os
bo
ok
s.g
r



 

8 
 

Ιστορική Αναδροµή 
 
Τι εστί «γαλαξίας». Ο πρώτος ερευνητής που εντόπισε την ύπαρξη των λαµπρών αυτών 
ουράνιων σχηµατισµών, χωρίς να µπορέσει να διακρίνει τη φύση της δοµής τους, ήταν ο 
William Herschel (1738 – 1822). Ο µεγάλος αυτός αστρονόµος κατέγραψε 2.500 
γαλαξίες ταυτίζοντάς τους µε τους νεφελοειδείς (Δανέζης Μ. Θεοδοσίου Σ., Το Σύµπαν 
που Αγάπησα). Παρόλα αυτά, η έννοια του γαλαξία δεν είναι τόσο πρόσφατη. Ο έννοια 
του γαλαξία έχει τις ρίζες της στην αρχαία Ελληνική φιλοσοφία και πιο συγκεκριµένα 
στους ατοµικούς φιλοσόφους Λεύκιππο και Δηµόκριτο. Η ονοµασία δε, πηγάζει από την 
αρχαία Ελληνική Μυθολογία. 
Ο όρος «γαλαξίας», ετυµολογικά, προέρχεται από τη λέξη «γάλα» (γάλακτος + 

επίθηµα ιας) και δόθηκε λόγω της ορατής από τη Γη, θαµπής γαλακτόχρωµης ζώνης του 
λευκού φωτός που εµφανίζεται στην ουράνια σφαίρα. Η θαµπή αυτή ζώνη, που 
ονοµάζεται «γαλαξιακή ζώνη», συγκροτείται βασικά από αστέρια, αστρικά σµήνη και 
µεσοαστρική ύλη.  Ο σπειροειδής Γαλαξίας1 µας εκτός από τα δισεκατοµµύρια των 
άστρων του, περιέχει πολλά νεφελώµατα, φωτεινά και σκοτεινά, ενώ αξίζει να σηµειωθεί 
πως η µεσοαστρική ύλη, η οποία αποτελεί το 2% περίπου της µάζας του, είναι 
συγκεντρωµένη κυρίως κοντά στο γαλαξιακό επίπεδο. 
Ο Ερατοσθένης είναι ο πρώτος που µας δίνει µια µυθολογική ερµηνεία για τον 

σχηµατισµό του Γαλαξίας µας. Αναφέρει ότι ο θεός Ερµής εξαπάτησε τη θεά Ήρα, και 
την έπεισε να θηλάσει τον µικρό τότε Ηρακλή, καρπό του έρωτα του συζύγου  της Δία µε 
την θνητή Αλκµήνη. Η θεά, αφού θήλασε για λίγο τον Ηρακλή, κατάλαβε την απάτη, τον 
έσπρωξε µακριά και το γάλα της τινάχτηκε προς τον ουρανό σχηµατίζοντας µια 
υπόλευκη ζώνη, που για τον λόγο αυτό ονοµάστηκε γαλαξιακή (Δανέζης Μ. Θεοδοσίου 
Σ., Το Σύµπαν που Αγάπησα). 
Σύµφωνα µε µια άλλη εκδοχή, ο ίδιος ο Δίας, µε διάφορες υποσχέσεις και 

παραχωρήσεις έπεισε την Ήρα να θηλάσει τον τελευταίο Διόσκουρο, τον Ηρακλή. Ο 
Ηρακλής όµως, ζωηρό µωρό όπως ήταν, δάγκωσε το µαστό της θεάς. Εκείνη καθώς 
πόνεσε, έσπρωξε µακριά το µωρό, µε αποτέλεσµα το θείο γάλα της να χυθεί στον ουρανό 
και να σχηµατίσει το Γαλαξία µας (Δανέζης Μ. Θεοδοσίου Σ., Το Σύµπαν που 
Αγάπησα). 
Κατά άλλους, ο Γαλαξίας ήταν ο δρόµος που ακολούθησε ο ήρωας Περσέας για να 

σώσει την Ανδροµέδα από τον δράκοντα. Σύµφωνα µε αυτή την εκδοχή, καθώς ο 
Περσέας διέσχιζε τον ουρανό πάνω στον φτερωτό Πήγασο, δηµιούργησε µε τον 
καλπασµό του αστρική σκόνη η οποία και σχηµάτισε τον Γαλαξία. Οι Πυθαγόρειοι 
ονόµαζαν τον Γαλαξία «οδό των ψυχών». Οι αρχαίοι Έλληνες των έλεγαν «Γαλακτίτη 
Κύκλο» και Ηριδανό ποταµό, ενώ οι Ρωµαίοι των αποκαλούσαν Ιερό ποταµό Γάλλο. Ο 
                                                             
1  Όταν η λέξη Γαλαξίας γράφεται µε κεφαλαίο γράµµα, αναφέρεται αποκλειστικά και µόνο στο δικό µας 
γαλαξία. w
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Πίνδαρος τον αναφέρει ως «λιπαρπάν οδό» και «δρόµον του Διός». Οµοίως και ο 
Λατίνος ποιητής Οβίδιος θεωρεί τον Γαλαξία «τον δρόµο που οδηγεί προς τον Δία και 
την αθανασία»  
Υπάρχουν όµως και άλλες ερµηνείες και ονοµασίες που προέρχονται από την αρχαία 

Ελλάδα αλλά και από µεταγενέστερες χρονικές περιόδους οι οποίες όµως δεν εξηγούν το 
χρώµα του ούτε την ονοµασία του. 
Πέρα όµως από τις µυθολογικές ερµηνείες, πρώτοι οι αρχαίοι Έλληνες επιχείρησαν να 

ερµηνεύσουν επιστηµονικά τη φύση της γαλακτόχρωµης ζώνης του Γαλαξία. Είδη από 
το 460 π.Χ. ο Δηµόκριτος είχε αντιληφθεί τη φύση του Γαλαξία και δίδασκε: «Γαλαξίας 
εστί πολλών και µικρών και συνεχών αστέρων, συµφωτιζοµένων αλλήλοις, συναυγασµός 
δια την πύκνωσιν». Την άποψη αυτή, όπως αναφέρεται από νεότερους, την είχε 
διατυπώσει πριν από το Δηµόκριτο και ο Πυθαγόρας (Δανέζης Μ. Θεοδοσίου Σ., Το 
Σύµπαν που Αγάπησα). 
Την πρώτη επιστηµονική επιβεβαίωση των απόψεων του Δηµόκριτου για τη φύση του 

Γαλαξία έδωσε ο Γαλιλαίος περί το 1610 µ.Χ., όταν στρέφοντας το µικρό του 
τηλεσκόπιο προς αυτόν, διαπίστωσε, όπως αναφέρει στο βιβλίο του Nuncius Siderus, ότι 
αποτελείται από «µία µάζα αναρίθµητων αστέρων, ευρισκοµένων πλησίον αλλήλων κατά 
σµήνη» (Δανέζης Μ. Θεοδοσίου Σ., Το Σύµπαν που Αγάπησα). 
Γαλαξίες είναι εκείνα τα µέρη του διαστήµατος όπου τα διαστρικά αέρια 

µετατρέπονται σε φωτοβόλα άστρα, άστρα τα οποία ενισχύονται ενεργειακά από 
πυρηνικές αντιδράσεις, που λαµβάνουν χώρα στο εσωτερικό τους και δηµιουργούν την 
πλειονότητα των χηµικών στοιχείων. Κάθε γαλαξίας περιέχει από 106 µέχρι 1012 αστέρια 
τα οποία συγκρατούνται µεταξύ τους εξαιτίας των ισχυρών βαρυτικών δυνάµεων, µε 
αποτέλεσµα να µην περιφέρονται ελεύθερα στο αχανές διάστηµα. Όµως, τα διαστρικά 
αέρια και οι αστέρες είναι απλά η κορυφή του παγόβουνου. Ένας γαλαξίας αποτελείται 
κυρίως από σκοτεινή ύλη, την οποία γνωρίζουµε µόνο από την βαρυτική έλξη που ασκεί. 
Οι ηλικίες των αστέρων, η χηµική τους σύσταση και οι κινήσεις τους, καθώς επίσης και 
δοµές που αυτά σχηµατίζουν, µας δίνουν πληροφορίες εξιστορώντας το παρελθόν του 
κάθε γαλαξία. 
Οι γαλαξίες εµφανίζονται στον ουρανό ως τεράστια νέφη φωτός, που εκτείνονται σε 

αποστάσεις χιλιάδων ετών φωτός. Η Γη, αλλά και ολόκληρο το ηλιακό µας σύστηµα, 
αποτελεί ταπεινό µέλος ενός τέτοιου γιγαντιαίου αστρικού συστήµατος, που είναι ο 
Γαλαξίας µας. Οι αποστάσεις των άλλων γαλαξιών από τον Γαλαξία µας, αλλά και 
µεταξύ τους, είναι τεράστιες και τις µετράµε σε Megaparsec (1	𝑝𝑐 = 3,08 ∙ 10+,𝑚). Το 
γεγονός αυτό µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι το φως τους, από τη στιγµή που 
εκπέµπεται, χρειάζεται αρκετά εκατοµµύρια χρόνια µέχρι να φθάσει στη Γη. Αυτό 
σηµαίνει πως η φωτεινή εικόνα τους που σχηµατίζεται στις φωτογραφικές πλάκες δεν 
είναι η απεικόνιση του παρόντος τους, αλλά του απώτατου παρελθόντος τους, αφού 
σχηµατίζεται από ακτινοβολίες που έχουν εκπεµφθεί από αυτούς πριν εκατοµµύρια 
χρόνια. Αυτό το εκπληκτικό γεγονός είναι µοναδικό αφού µας δίνει τη δυνατότητα να w
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παρατηρούµε επί εκατοµµύρια χρόνια συµπαντικά φαινόµενα τα οποία, είναι πιθανόν, 
προ πολλού να έχουν πάψει να υπάρχουν. Γενικεύοντας αυτό το φαινόµενο, µπορούµε να 
συµπεράνουµε ότι ατενίζοντας τον έναστρο ουρανό δεν βλέπουµε το Σύµπαν όπως είναι 
σήµερα, αλλά όπως ήταν στο πολύ µακρινό παρελθόν του. 
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1.1 Εισαγωγή 
Ήταν περί τα µισά του 18ου αιώνα, όταν ο φιλόσοφος Immanuel Kant (1724 – 1804) και 
ο αστρονόµος Thomas Wright (1711 – 1786), πρότειναν πως ο Γαλαξίας µας παρίσταται 
ως ένα, πεπερασµένου µεγέθους και δισκοειδούς σχήµατος, σύστηµα αστέρων.  Έπειτα 
από δύο αιώνες επιστηµονικής έρευνας, φθάσαµε στις µέρες µας να γνωρίζουµε πως ο 
Γαλαξίας µας αναπαρίσταται ικανοποιητικά από έναν αστρικό δίσκο ο οποίος περιέχει 
επίσης συγκεκριµένα ποσά αερίων και σκόνης. Ως επέκταση της φιλοσοφικής 
επιχειρηµατολογίας των Kant και Wright, ο πρώτος συνέχισε προτείνοντας πως αν ο 
Γαλαξίας µας είναι πεπερασµένος σε µέγεθος, τότε τα διάχυτα και αχνά ελλειπτικά 
νεφελώµατα που παρατηρούµε στον νυχτερινό ουρανό, µπορεί να είναι άκρως 
αποµακρυσµένα δισκοειδή συστήµατα, παρόµοια µε το δικό µας σύστηµα, που 
βρίσκονται φυσικά εκτός των δικών µας ορίων2. Ο Kant αποκάλεσε τα αντικείµενα αυτά 
συµπαντικά νησιά. (Δανέζης Μ. Θεοδοσίου Σ., Το Σύµπαν που Αγάπησα). 

1.2 Μορφολογική ταξινόµηση γαλαξιών 
Ως ένα πρώτο βήµα στην κατανόηση αυτών των αντικειµένων, είναι αναγκαία η 
ταξινόµησή  τους σύµφωνα µε τα εγγενή χαρακτηριστικά τους. Για µία ακόµη φορά ο 
Hubble έπαιξε ρόλο κλειδί, και σε αυτόν τον τοµέα, υπογραµµίζοντας τον σηµαντικό 
ρόλο που διαδραµατίζουν οι γαλαξίες στη συγκρότηση των σύγχρονων κοσµολογικών 
θεωριών. Ο Hubble, πρότεινε πως οι γαλαξίες έπρεπε να χωρισθούν σε τρεις 
πρωταρχικές κατηγορίες, βασισµένες στην συνολική εµφάνιση, αυτών των 
αστρονοµικών αντικειµένων. Η µορφολογική ταξινόµηση, η οποία είναι γνωστή ως 
ακολουθία του Hubble [Hubble, E. P. (1926)], "Extra-galactic nebulae", Contributions 
from the Mount Wilson Observatory / Carnegie Institution of Washington), χωρίζει τους 
γαλαξίες σε τρεις κύριες κατηγορίες, κάθε µία από τις οποίες χωρίζεται σε έναν αριθµό 
υποκατηγοριών. Οι τρεις κύριες κατηγορίες γαλαξιών είναι: 

1) Σπειροειδείς γαλαξίες (Spirals - S). 
 
Οι σπειροειδείς γαλαξίες χωρίζονται περαιτέρω σε δύο παράλληλες ακολουθίες: 
i) Τους σπειροειδείς γαλαξίες µε πυρήνα σχεδόν κυκλικό, τους οποίους    

συµβολίζουµε διεθνώς µε το γράµµα S (Spiral). 
ii) Τους σπειροειδείς γαλαξίες µε πυρήνα σχήµατος ράβδου, τους οποίους 

χαρακτηρίζουµε ως SB (Spiral Bar). 
                                                             
2  Παρόλο που στις µέρες µας χρησιµοποιούµε τον όρο νεφέλωµα, όταν αναφερόµαστε σε νέφη που 
αποτελούνται από αέρια και σκόνη, η πρώτη χρήση του όρου ήταν για να περιγραφούν οποιαδήποτε 
«φουντωτά» φωτεινά µοτίβα στον ουρανό, τα οποία δεν ήταν δυνατόν να πιστοποιηθούν ως σύνολα 
αστέρων.  w
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2) Ελλειπτικοί γαλαξίες (Ellipticals – E’s).  

3) Ακανόνιστοι ή ανώµαλοι (Irregulars – Irr’s). 

Στο σηµείο αυτό οφείλουµε να σηµειώσουµε την ύπαρξη µιας µεταβατικής 
κατηγορίας γαλαξιών, µεταξύ των ελλειπτικών και των σπειροειδών, που είναι οι 
φακοειδείς (Lenticulars) γαλαξίες. Αυτοί µπορεί να είναι είτε οµαλοί (S0) είτε 
ραβδοειδείς (SB0). Οι γαλαξίες αυτοί αποτελούνται από έναν πεπλατυσµένο δίσκο, ο 
οποίος όµως – αν και ακόµα δεν έχει δηµιουργήσει σπείρες –βρίσκεται στο µεταίχµιο 
µιας τέτοιας δηµιουργίας. 

Συνεχίζοντας, ο Hubble, διευθέτησε τη µορφολογική του ακολουθία σε µορφή 
διαγράµµατος, το οποίο είναι γνωστό ως διάγραµµα Tuning – Fork (διάγραµµα 
διαπασών) (Εικόνα 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.1. Διάγραµµα Tuning – Fork (Διάγραµµα Διαπασών) µορφολογικής κατάταξης γαλαξιών. 

Ο Hubble αρχικά θεώρησε (λανθασµένα) πως το διάγραµµα το οποίο έφτιαξε, θα 
µπορούσε να ερµηνευτεί ως µια εξελικτική ακολουθία γαλαξιών. Ως αποτέλεσµα, 
αναφερόταν στους γαλαξίες, που βρίσκονται στο αριστερό µέρος του διαγράµµατος, ως 
γαλαξίες πρώιµων µορφών και σε αυτούς που βρίσκονταν στο δεξί µέλος ως 
µεταγενέστερων µορφών. (Bradley W. Carroll, Dale A. Ostlie, An introduction to 
modern astrophysics, 2nd edition). Μέσω παρατηρήσεων καταδεικνύεται το γεγονός ότι η 
θεώρηση του Hubble ήταν λανθασµένη και πως το διάγραµµά του δεν αποτελεί µια 
εξελικτική ακολουθία. Για παράδειγµα, υπάρχουν παρόµοιας ηλικίας, γηραιά άστρα, σε 
όλους τους γαλαξίες. Επιπροσθέτως, οι ελλειπτικοί γαλαξίες δεν περιστρέφονται σχεδόν 
καθόλου, ενώ υπάρχουν σπειροειδείς που περιστρέφονται ταχύτατα καθώς επίσης και 
σπειροειδείς που είναι αργοί περιστροφείς. Το διάγραµµα «διαπασών» βέβαια παραµένει w
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µέχρι τις µέρες µας ένα χρήσιµο εργαλείο για την οργάνωση των βασικών τύπων 
γαλαξιών. Θεωρητικά είναι δυνατόν, βέβαια, ένας γαλαξίας να µεταβάλει τον Hubble 
τύπο του, για παράδειγµα από Sab να µετατραπεί σε Sa, µέσω ανακατονοµής της µάζας 
του κατά τη διάρκεια αλληλεπίδρασής του µε άλλον γαλαξία [Debra Meloy Elmegreen 
(1998), Galaxies and Galactic Structure]. 

1.3 Σπειροειδείς Γαλαξίες 
Η προβολή των γαλαξιών αυτών, πάνω στην ουράνια σφαίρα, δηµιουργεί ένα 
χαρακτηριστικό σπειροειδές σχήµα, ενώ αξίζει να σηµειωθεί πως περιγράφηκαν για 
πρώτη φορά από τον Hubble το 1936 στην εργασία του «The Realm of the Nebulae». 
Έτσι τα ουράνια αυτά σώµατα πήραν το όνοµά τους από τους χαρακτηριστικούς 
σπειροειδείς βραχίονες που φέρουν. Οι σπειροειδείς γαλαξίες αποτελούνται από έναν 
επίπεδο, περιστρεφόµενο, δίσκο ο οποίος περιέχει άστρα, αέριο και σκόνη, και µια 
κεντρική συγκέντρωση άστρων που είναι γνωστή ως «bulge (κεντρική σφαιροειδής 
περιοχή)». Και οι δύο αυτές χωρικές περιοχές περιβάλλονται από µία ασθενέστερη 
αστρική άλω, πολλά από τα αστέρια της οποίας είναι µέλη σφαιρικών αστρικών σµηνών.  

Οι σπειροειδείς βραχίονες είναι περιοχές σχηµατισµού νέων άστρων και είναι πολύ 
πιο λαµπροί από τον περιβάλλοντα δίσκο, λόγω των νεαρών και θερµών ΟΒ αστέρων 
που περιέχουν. Οι βραχίονες λοιπόν, είναι περιοχές που ξεκινούν από το κέντρο του 
σπειροειδή ή του ραβδωτού σπειροειδή γαλαξία και περιέχουν µεγάλους πληθυσµούς 
νεαρών, µπλε άστρων (εξαιτίας της υψηλής πυκνότητας µάζας και του υψηλού ρυθµού 
αστρικής δηµιουργίας) µε αποτέλεσµα να εµφανίζονται εξαιρετικά εντυπωσιακοί. 

Ο Hubble υποδιαίρεσε τη σπειροειδή ακολουθία σε Sa, Sab, Sb, Sbc, Sc και SBa, 
SBab, SBb, SBbc, SBc. Οι γαλαξίες µε τα πιο περίοπτα bulge (τις µεγαλύτερες bulge 
προς δίσκο αναλογίες λαµπρότητας, 𝐿/0123 𝐿4567⁄ ~0,3), τους πιο σφιχτά περιελιγµένους 
σπειροειδείς βραχίονες µε γωνίες βήµατος (pitch angles) (Εικόνα 1.2) περίπου 6ο και την 
οµαλότερη κατανοµή άστρων στους βραχίονες, κατατάσσονται ως Sa (ή SBa). Σε 
αντίθεση οι Sc (ή SBc) έχουν µικρότερες αναλογίες bulge προς δίσκο 
(𝐿/0123 𝐿4567⁄ ~0,05), και φέρουν πιο χαλαρά περιελιγµένους βραχίονες (~18ο ), οι 
οποίοι καταλήγουν σε αστρικά συµπλέγµατα και Η ΙΙ περιοχές. Παραδείγµατα οµαλών 
και ραβδοειδών σπειροειδών γαλαξιών φαίνονται στην Εικόνες 3 και 4 αντίστοιχα. Οι 
Μ31 (Εικόνα 1.5) και NGC 891 (Εικόνα 1.6) είναι τύπου Sb, ενώ ο Γαλαξίας µας είναι 
πιθανότατα τύπου SBbc (η Εικόνα 1.7 πιστοποιεί την ύπαρξη κεντρικής ράβδου) (Bradley 
W. Carroll, Dale A. Ostlie, An introduction to modern astrophysics, 2nd edition). 
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Εικόνα 1.2. Σχηµατική αναπαράσταση της γωνίας βήµατος (pitch angle). Η pitch angle ορίζεται 
ως η γωνία µεταξύ της εφαπτόµενης στον γαλαξιακό βραχίονα και της εφαπτόµενης σε τέλειο 
κύκλο, και µετράται στο σηµείο που ο βραχίονας και ο κύκλος τέµνονται. (Πηγή: 
http://www.beares.net/r/astro/galaxies). 

Οι µορφολογικές ακολουθίες από τον τύπο Sa έως τον Sc και από τον SBa έως τον 
SBc συµβολίζουν ακολουθίες συνήθων και ραβδόµορφων σπειροειδών γαλαξιών µε 
διαδοχικά χαλαρότερα περιελιγµένες σπείρες. Ο βαθµός σύσφιγξης των σπειροειδών 
περιελίξεων συνδέεται στενά µε το σχετικό µέγεθος της κεντρικής σφαιροειδούς 
περιοχής: όσο µεγαλύτερο είναι το bulge τόσο σφιχτότερα είναι περιελιγµένες οι σπείρες 
[Frank Shu, Physical Universe: An Introduction to Astronomy (University Science 
Books, 1982)]. Οι γαλαξίες Sa και SBa τείνουν να έχουν µεγαλύτερα bulge από ότι οι Sc 
και SBc (οι οποίο σε µερικές περιπτώσεις µπορεί να µην έχουν καθόλου bulge). Ο 
βαθµός σύσφιξης των σπειροειδών περιελίξεων σχετίζεται και µε το ποσοστό του αερίου 
που περιχέουν οι γαλαξίες, υπό την έννοια ότι οι Sa και SBa τείνουν να έχουν 
ποσοστιαία λιγότερο αέριο και σκόνη από ότι οι Sc και οι SBc [Frank Shu, Physical 
Universe: An Introduction to Astronomy (University Science Books, 1982)]. Η 
συσχέτιση αυτή περιπλέκεται περισσότερο έπειτα από την ανακάλυψη των van den 
Bergh και Strom µιας τάξης «αναιµικών» και «οµαλών βραχιόνων» σπειροειδών, οι 
οποίοι εµφανίζουν ελάχιστες ενδείξεις ύπαρξης αερίου και σκόνης (van den Bergh, S. 
1976). Έχει προταθεί η άποψη ότι αυτοί οι γαλαξίες ενδέχεται να βρίσκονται σε µια 
διαδικασία µετατροπής σε γαλαξίες S0 ή SB0. Βέβαια οφείλουµε να σηµειώσουµε πως η 
ερµηνεία αυτή δεν είναι κοινώς αποδεκτή. 

Μπορεί οι σηµερινοί S0 και SB0 γαλαξίες µην έχουν προέλθει όλοι από 
σπειροειδείς, όλοι όµως οι σπειροειδείς που θα αποφύγουν τη συγχώνευση µε άλλους 
γαλαξίες, θα γίνουν κάποτε S0 και SB0. Σχεδόν σύσσωµη η αστρονοµική κοινότητα 
συµφωνεί, πως το αέριο στους σπειροειδείς γαλαξίες σταδιακά εξαντλείται στη w
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διαδικασία σχηµατισµού άστρων. Με το θάνατο των άστρων, κάποια ποσότητα αερίου 
επιστρέφει στο διαστρικό µέσο, αλλά σε έναν πλήρη κύκλο εγκλωβίζεται συνολικά 
κάποια ποσότητα αερίου. Ο περιορισµός της γέννησης άστρων στις σπείρες, 
καταδεικνύει το γεγονός ότι στους περισσότερους σπειροειδείς γαλαξίες το αέριο είναι 
τόσο αραιό, ώστε σήµερα µόνο µέσα στις σπείρες, όπου το αέριο είναι συµπιεσµένο, 
είναι δυνατόν να σχηµατίζονται άστρα µε έντονο ρυθµό. Το γεγονός αυτό έχει δύο 
άµεσες συνέπειες. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Εικόνα 1.3.  Τυπικοί οµαλοί σπειροειδείς γαλαξίες: (a) NGC 7096 (Sa(r)I), (b) M81/NGC 3031 
(Sb(r)I – II), (c) M101/NGC 5457/Pinwheel (Sc(s)I), (d) M104/NGC 4594/Sombrero (Sa/Sb) 
όπως φαίνεται edge on. (Φωτογραφίες από Sandage και Bedke, The Carnegie Atlas of Galaxies, 
Carnegie Institute of Washington, Washington D.C., 1994). 

Κατ’ αρχάς, επειδή το ποσοστό της µάζας, σε µορφή αερίου και σκόνης, σπάνια 
ξεπερνά τις λίγες εκατοστιαίες µονάδες της µάζας των σηµερινών σπειροειδών γαλαξιών, 
η έξαρση δηµιουργίας των άστρων θα πρέπει να συνέβη πολύ παλιά, όταν οι γαλαξίες 
αποτελούνταν κυρίως από αέριο και όχι από άστρα. 

Δεύτερον, σύµφωνα µε τον Morton Roberts παρόλο που η σηµερινή κατανάλωση 
αερίου είναι µικρή, ο σχηµατισµός άστρων αναµένεται να εξαντλήσει το αέριο το οποίο 
έχει αποµείνει  στους περισσότερους σπειροειδείς γαλαξίες, σε χρονικό διάστηµα της 
τάξεως των 10+= ετών. Βέβαια, είναι πιθανό πως ο ρυθµός κατανάλωσης αερίου θα 
µειώνεται καθώς το αέριο εξαντλείται, µε αποτέλεσµα έστω σε 10++ έτη το αέριο να 
γίνει τόσο αραιό, που η δηµιουργία άστρων θα σταµατήσει. Όλες οι θεωρητικές 
προβλέψεις δείχνουν ότι, ένας σπειροειδείς γαλαξίας που πεθαίνει κατά αυτόν τον τρόπο 
θα µετατραπεί τελικά σε γαλαξία S0 ή SB0. w
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Εικόνα 1.4. Τυπικοί ραβδοειδείς σπειροειδείς γαλαξίες: (a) NGC 1300 (SBb(s) I), (b) NGC 175 
(SBab(s) I – II), NGC 2525 (SBc(s) II): (Φωτογραφίες από Sandage και Bedke, The Carnegie 
Atlas of Galaxies, Carnegie Institute of Washington, Washington D.C., 1994). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 1.5. Ο σπειροειδείς γαλαξίας Μ31 ή Ανδροµέδα αποτελεί ένα χαρακτηριστικό 
παράδειγµα Sb γαλαξία. (Sandage και Bedke, The Carnegie Atlas of Galaxies, Carnegie Institute 
of Washington, Washington D.C., 1994). 
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Εικόνα 1.6. Ο γαλαξίας NGC 891 όπως αυτός φαίνεται edge – on. Στην εικόνα διακρίνεται µία 
λεπτή ζώνη σκόνης στο επίπεδο του δίσκου. (Sandage και Bedke, The Carnegie Atlas of 
Galaxies, Carnegie Institute of Washington, Washington D.C., 1994). 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.7. Καλλιτεχνική απεικόνιση του Γαλαξία, όπως αυτός θα φαινόταν face - on. Οι 
µορφές των σπειροειδών βραχιόνων και το µήκος της κεντρικής ράβδου είναι βασισµένα στα 
τελευταία παρατηρησιακά δεδοµένα. (NASA/JPL – Caltech/R. Hurt (SSC)). 

Για να ερµηνευθεί η ύπαρξη των σηµερινών S0 και SB0 γαλαξιών µε ένα παρόµοιο 
σενάριο (µε ή χωρίς την απώλεια αερίου), θα πρέπει να υπάρχει ένας µηχανισµός που να 
επιταχύνει την εξάντληση του αερίου των δισκοειδών γαλαξιών µε µεγάλα bulge. Αυτό 
θα πρέπει να ισχύει, όχι µόνο λόγο της παρατηρηθείσας από τον Hubble συσχέτισης 
µεταξύ της περιεκτικότητας σε αέριο και του µεγέθους του κεντρικού bulge, αλλά και 
επειδή, όπως έχουν παρατηρήσει οι Burstein και Boroson, οι S0 και SB0 τείνουν να 
έχουν κατά µέσο όρο µεγαλύτερα bulge από ό,τι ένα τυχαίο δείγµα σπειροειδών 
γαλαξιών. 

Οι Sa – Sc (SBa – SBc) γαλαξίες τείνουν να έχουν σηµαντικά λιγότερες 
διακυµάνσεις ως προς τις φυσικές τους παραµέτρους από ότι οι ελλειπτικοί. Κατά µέσο 
όρο, οι σπειροειδείς επίσης τείνουν να βρίσκονται µεταξύ των µεγαλυτέρων γαλαξιών 
του Σύµπαντος, µε απόλυτα µεγέθη Β από -16 µέχρι και λιγότερο από -23. Οι µάζες 
αυτών (συµπεριλαµβανοµένης και της σκοτεινής), κυµαίνονται µεταξύ 10>Μ⊙  και w
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10+AΜ⊙, ενώ οι διάµετροι των δίσκων τους ποικίλουν από 5 µέχρι 100 kpc [Frank Shu, 
Physical Universe: An Introduction to Astronomy (University Science Books, 1982)]. 

Οι σπειροειδείς γαλαξίες, πέραν των εκπληκτικών βραχιόνων που φέρουν, 
εµφανίζουν ένα θαυµαστό φάσµα από πιο περίπλοκα και λεπτά χαρακτηριστικά. Ενώ 
µερικοί γαλαξίες έχουν σπειροειδείς βραχίονες, οι οποίοι καταλήγουν ευδιάκριτα στο 
κέντρο τους, κάποιοι άλλοι φέρουν βραχίονες οι οποίοι φαίνεται ότι τερµατίζουν σε 
κάποιο σηµείο όπου και βρίσκεται ένας εσωτερικός δακτύλιος. Περαιτέρω περιγραφή 
βοηθά στην κατάταξη αυτών των συστηµάτων. Ο Μ101 [Εικόνα 1.3 (c)] είναι γαλαξίας 
του πρώτου τύπου και χαρακτηρίζεται ως Sc(s)I, όπου το (s) σηµαίνει ότι η απόληξη των 
βραχιόνων εντοπίζεται στο κέντρο του γαλαξία. Απεναντίας, Ο NGC 7096 [Εικόνα 1.3 
(a)] και ο Μ81 [Εικόνα 1.3 (b)] είναι γαλαξίες του δευτέρου τύπου και χαρακτηρίζονται 
ως Sa(s)I και Sb(r)I – II, αντίστοιχα, όπου το (r) υποδηλώνει τον εσωτερικό δακτύλιο. Οι 
γαλαξίες είναι δυνατόν να φέρουν και εξωτερικούς δακτυλίους οι οποίοι µπορούν και να 
αναγνωριστούν. Ένα τέτοιο παράδειγµα είναι ο γαλαξίας NGC 4340 [Εικόνα 1.13 (f)], ο 
οποίος χαρακτηρίζεται ως RSB0, όπου το πρόθεµα R αντιπροσωπεύει τον εξωτερικό 
δακτύλιο. (Bradley W. Carroll, Dale A. Ostlie, An introduction to modern astrophysics, 2nd 
edition). 

Η εσωτερική, κεντρική σφαιρική περιοχή (bulge), των σπειροειδών γαλαξιών, δεν 
είναι τίποτε άλλο από µια τεράστια, συνεκτικά συνδεδεµένη, οµάδα αστέρων. Βάση της 
ταξινόµησης του Hubble, το bulge των Sa γαλαξιών αποτελείται συνήθως από αστρικούς 
πληθυσµούς τύπου ΙΙ, δηλαδή από γηραιά, ερυθρά άστρα τα οποία χαρακτηρίζονται από 
φτωχή µεταλλική σύνθεση (Peletier, R. F., Balcells, M., 1996). Επίσης αυτή η κεντρική 
περιοχή, των Sa και SBa γαλαξιών, τείνει να είναι ιδιαίτερα µεγάλη σε µέγεθος. Σε 
αντίθεση, οι κεντρικές περιοχές των Sc και SBc γαλαξιών είναι αρκετά µικρότερες και 
αποτελούνται από νεαρά, µπλε άστρα πληθυσµού Ι (Peletier, R. F., Balcells, M., 1996). 
Ορισµένα bulge εµφανίζουν ιδιότητες παρόµοιες µε αυτές των ελλειπτικών γαλαξιών, 
ενώ άλλα απλά εµφανίζονται ως κέντρα δίσκων υψηλότερης πυκνότητας, µε ιδιότητες 
παρόµοιες µε αυτές των δισκοειδών γαλαξιών. 

Ο κύριος όγκος των άστρων ενός σπειροειδή γαλαξία βρίσκεται είτε κοντά στο 
γαλαξιακό επίπεδο, σε κυκλικές τροχιές γύρω από το κέντρο του γαλαξία, είτε στο 
σφαιροειδές bulge το οποίο περιβάλει τον γαλαξιακό πυρήνα. Εντούτοις, κάποια άστρα 
«κατοικούν» στην σφαιροειδή άλω ή  γαλαξιακό σφαιροειδές, ένα είδος γαλαξιακής 
άλου (Εικόνα 1.8). Η τροχιακή συµπεριφορά αυτών των άστρων είναι ένα θέµα υπό 
αµφισβήτηση, βέβαια είναι πιθανό πως διαγράφουν ανάδροµες και/ή ιδιαίτερα 
κεκλιµένες τροχιές ή ακόµη είναι δυνατόν να µην διαγράφουν καθόλου κανονικές 
τροχιές. Τα άστρα στην άλω προέρχονται από µικρούς γαλαξίες οι οποίοι 
συγχωνεύτηκαν µε τον σπειροειδή γαλαξία, όπως για παράδειγµα ο νάνος ελλειπτικός 
γαλαξίας του τοξότη, ο οποίος είναι σε διαδικασία συγχώνευσης µε τον δικός µας 
Γαλαξία. 
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Εικόνα 1.8. Σχηµατική απεικόνιση της δοµής ενός σπειροειδούς γαλαξία. Στην εικόνα 
διακρίνεται  η σφαιρική άλλως ή γαλαξιακό σφαιροειδές καθώς επίσης και η κεντρική σφαιρική 
περιοχή (bulge). 

Σε αντιδιαστολή µε τον γαλαξιακό δίσκο, η άλως φαίνεται πως δεν περιέχει σκόνη, 
ενώ τα άστρα που κατοικούν σ αυτή είναι πληθυσµού ΙΙ, δηλαδή άστρα γηραιότερα και 
φτωχότερα σε µέταλλα από τα αντίστοιχα που βρίσκονται στον γαλαξιακό δίσκο. Αξίζει 
να σηµειωθεί ότι η γαλαξιακή άλως περιέχει πολλά σφαιρικά αστρικά σµήνη. 

1.3.1 Σχηµατισµός των Σπειρών ενός Γαλαξία 

Στις πρώτες περιόδους της ζωής ενός γαλαξία, η διαφορική περιστροφή του, έχει ως 
αποτέλεσµα τη διαφυγή ύλης προς το εξωτερικό διάστηµα και τον σχηµατισµό ενός 
πεπλατυσµένου δίσκου που αγκαλιάζει τον πυρήνα του. Ο ρευστός αυτός δίσκος, 
σύµφωνα µε τους Lin, C. C.; Shu, F. H., 1964 εµφανίζει, εξαιτίας της διαφορικής 
περιστροφής του, κύµατα βαρύτητας (σπειροειδή κύµατα) σε όλη την έκταση της µάζας 
του. Οι αναταράξεις αυτές κατά τη διάδοσή τους, σαν κύµατα, προκαλούν τη δηµιουργία 
των σπειρών (Εικόνες 9 και 10). Ο σχηµατισµός όµως των σπειρών, δηλαδή των 
περιοχών µεγάλης πυκνότητας αστεριών, έγινε στη συνέχεια το αίτιο της εµφάνισης µιας 
νέας σειράς κυµάτων κρούσης που ανάγκασαν τα µόρια του µεσοαστρικού υλικού να 
συµπυκνωθούν σχηµατίζοντας νέφη. 
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Εικόνα 1.9. Καλλιτεχνική απεικόνιση ενός σπειροειδούς γαλαξία. Στην εικόνα διακρίνονται οι 
περιοχές υψηλής πυκνότητας σκόνης και αερίου, οι αστρικοί πληθυσµοί του γαλαξία και 
προφανώς οι εντυπωσιακοί σπειροειδείς βραχίονες. (Φωτογραφία: Pearson Education Inc., 
publishing as Pearson Addison – Wesley). 

Όπως αποδεικνύεται θεωρητικά, µετά την πάροδο µιας µεγάλης χρονικής περιόδου, 
οι σπείρες θα µεταβάλλονται και ο γαλαξίας θα πάρει τελικά τη µορφή µιας ράβδου. 

Οι ράβδοι, έχουν τη δυνατότητα να περιλαµβάνουν µέχρι και το 40% της οπτικά 
ορατής ύλης του γαλαξία. Όπως είναι λοιπόν φανερό, ο τύπος των ραβδωτών γαλαξιών 
αποτελεί το τελευταίο στάδιο της εξέλιξης των σπειροειδών γαλαξιών. 

Στο σηµείο αυτό οφείλουµε να σηµειώσουµε πως, όσον αφορά τις σπείρες των 
γαλαξιών, σήµερα είναι αποδεκτό ότι: 

• Οι σπείρες δεν αποτελούν υλοποίηση των τροχιών των αστεριών που 
περιέχουν. Σε αντίθεση, οι σπείρες είναι µια συνεχής εξέλιξη αστρικών 
πληθυσµών, µέσα στους οποίους οι σπείρες αποτελούν τον γεωµετρικό τόπο 
των περιοχών µεγάλης πυκνότητας. Αυτό σηµαίνει ότι τα άστρα ενός 
γαλαξία καθώς κινούνται διασχίζουν τις σπείρες, παραµένοντας όµως το 
µεγαλύτερο χρόνο σε αυτές. 

• Η δηµιουργία των σπειρών δεν εξαρτάται από την ένταση των 
αναπτυσσόµενων µαγνητικών πεδίων, αλλά από τις βαρυτικές δυνάµεις που 
δηµιουργούνται στο εσωτερικό του γαλαξία. 
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Εικόνα 1.10. Η δηµιουργία των γαλαξιακών σπειρών. Ο περιστρεφόµενος δίσκος υλικού παράγει 
σπειροειδή κύµατα πυκνότητας υπό την επίδραση του πεδίου βαρύτητας. Toomre, A. 1981, in 
The Structure and Evolution of Normal Galaxies, ed. S. M. Fall & D. Lynden-Bell (Cambridge: 
Cambridge University Press), p. 11. 

1.4 Ελλειπτικοί Γαλαξίες 
Μέσα στην κατηγορία των ελλειπτικών, ο Hubble, έκανε περεταίρω διαχωρισµούς, 
βασισµένος στην παρατηρούµενη ελλειπτικότητα αυτών των γαλαξιών, η οποία ορίζεται 
ως 

𝜀 = 1 − 𝛽 𝛼⁄ 					(1.1) 

όπου α και β είναι οι φαινόµενοι µεγάλοι και µικροί άξονες αντίστοιχα, προβαλλόµενοι 
στο επίπεδο του ουρανού. Ο ελλειπτικός τύπος Hubble ενός γαλαξία, καθορίζεται 
αναφορικά µε τη σχέση 10G. Η µορφολογία των ελλειπτικών, κυµαίνεται από σφαιρική 
Ε0, έως πεπλατυσµένη ελλειπτική Ε7. Γαλαξίες µε ελλειπτικότητα µεγαλύτερη του 𝜀 =
0,7 δεν έχουν ποτέ παρατηρηθεί, γεγονός που υποδεικνύει ότι κανένας ελλειπτικός 
γαλαξίας, µε ενδογενή ελλειπτικότητα µεγαλύτερη του 0,7, δεν φαίνεται να υπάρχει 
(Bradley W. Carroll, Dale A. Ostlie, An introduction to modern astrophysics, 2nd edition).  

Στο σηµείο αυτό, πρέπει να γίνει αντιληπτή µία δυσκολία που προκύπτει βάση τις 
ανωτέρω θεώρησης. Η φαινόµενη ελλειπτικότητα, είναι πολύ πιθανό να µην 
ανταποκρίνεται σε µεγάλο βαθµό µε την πραγµατική ελλειπτικότητα ενός γαλαξία, µιας 
και ο προσανατολισµός του σφαιροειδούς, ως προς τη διεύθυνση του παρατηρητή, παίζει w
w
w
.d
ia
vl
os
bo
ok
s.g
r



 

23 
 

καίριο ρόλο στις παρατηρήσεις µας. Το αποτέλεσµα αυτό γίνεται καλύτερα αντιληπτό αν 
δώσουµε λίγη προσοχή στις Εικόνες 11 και 12, στις οποίες οι παρατηρητές κοιτάζουν 
έναν πεπλατυσµένο και έναν επιµήκη γαλαξία αντίστοιχα. Σηµειώστε ότι, γενικά, τα 𝑎 ≥
𝑏 ≥ 𝑐 αντιπροσωπεύουν τα µήκη των τριών αξόνων ενός τριαξονικού σφαιροειδούς 
συστήµατος. Στην περίπτωση της σφαίρας είναι 𝑎 = 𝑏 = 𝑐, στην περίπτωση ενός τέλεια 
πεπλατυσµένου σφαιροειδούς 𝑎 = 𝑏 , ενώ στην περίπτωση ενός τέλειου επίµηκες 
σφαιροειδούς 𝑏 = 𝑐. Τέλος, πρέπει να σηµειωθεί ότι δεν υπάρχει καµία γενική απαίτηση 
ώστε κάποιοι από τους άξονες ενός σφαιροειδούς συστήµατος να έχουν ίσα µήκη 
(Bradley W. Carroll, Dale A. Ostlie, An introduction to modern astrophysics). 

 

 

 

 

Εικόνα 1.11. Πεπλατυσµένος σφαιροειδής γαλαξίας µε µήκη αξόνων 𝒂 = 𝒃 και 𝒄 < 𝒂. Αν 
𝒃 𝒂⁄ = 𝟎, 𝟔, το φαινόµενο σχήµα µοιάζει µε αυτό ενός E4 γαλαξία (𝜷 𝜶⁄ = 𝟎,𝟔) όταν το κοιτάζει 
ο παρατηρητής Α. Ο ίδιος γαλαξίας εµφανίζεται ως Ε0 όταν τον κοιτάζει ο παρατηρητής Β 
(𝜷 𝜶⁄ = 𝟏) (Bradley W. Carroll, Dale A. Ostlie, An introduction to modern astrophysics, 2nd 
edition). 

 

 

 

 

Εικόνα 1.12. Επίµηκες σφαιροειδές έχει µήκη αξόνων 𝒃 = 𝒄 και 𝒂 > 𝒃. Αν 𝒃 𝒂⁄ = 𝟎,𝟔  το 
φαινόµενο σχήµα µοιάζει µε έναν Ε0 γαλαξία από τη θέση του παρατηρητή Α. Ο ίδιος γαλαξίας 
µοιάζει µε έναν Ε4 από τη θέση του παρατηρητή Β (Bradley W. Carroll, Dale A. Ostlie, An 
introduction to modern astrophysics, 2nd edition). 

Η µορφολογική ακολουθία, από τον τύπο Ε0 έως τον Ε7, συµβολίζει λοιπόν µια 
ακολουθία ελλειπτικών µε διαδοχικά αυξανόµενη πλάτυνση (όπως προβάλλονται στον 
ουρανό). Μέχρι πρότινος, επικρατούσε η άποψη ότι η ακολουθία αυτή αντιπροσώπευε 
γαλαξίες µε αυξανόµενη περιστροφή. Βέβαια, σύµφωνα µε πρόσφατες παρατηρήσεις των 
κινήσεων των άστρων σε ελλειπτικούς γαλαξίες, αποκαλύφθηκε ότι η πραγµατική w
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κατάσταση είναι αρκετά πιο περίπλοκη. Οι Bertola, Capaccioli (1975) και Illingworth 
(1977), µελέτησαν τις µορφές των γραµµών απορρόφησης, οι οποίες παράγονται από τη 
συνολική συνεισφορά όλων των άστρων κατά µήκος µιας δεδοµένης γραµµής 
παρατήρησης, δια µέσου ενός ελλειπτικού γαλαξία. Μέσα από αυτές τις µελέτες, οι 
ερευνητές κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η πλάτυνση, που παρατηρείται σε πολλούς 
ελλειπτικούς γαλαξίες, δεν συµβαίνει λόγο της περιστροφής τους, αλλά αντίθετα επειδή 
οι µεγάλες τυχαίες ταχύτητες είναι ανισοτροπικά κατανεµηµένες, δηλαδή οι ταχύτητες 
είναι άνισες σε διαφορετικές διευθύνσεις. Αξίζει βέβαια να σηµειωθεί πως το γεγονός ότι 
αυτό το φαινόµενο είναι δυνατόν να προκαλέσει πλάτυνση ήταν γνωστό από πολύ παλιά 
στους ερευνητές της αστρικής δυναµικής. Οι Binney και Schwarzschild έχουν 
κατασκευάσει αριθµητικά µοντέλα που έχουν αυτή την ιδιότητα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 1.13. Τυπικά παραδείγµατα γαλαξιών πρώιµου τύπου: (a) IC 4296 (E0), (b) NGC 4365 
(E3), (c) NGC 4564 (E6), (d) NGC 4623 (E7), (e) NGC 4251 (S0), (f) NGC 4340 (RSB0). 
(Φωτογραφίες από Sandage και Bedke, The Carnegie Atlas of Galaxies, Carnegie Institute of 
Washington, Washington D.C., 1994). 

Οι φυσικές ιδιότητες των ελλειπτικών γαλαξιών καλύπτουν ένα εξαιρετικά µεγάλο 
εύρος. Το απόλυτο µέγεθός τους Β µπορεί να είναι από -8 (σκοτεινοί) έως και -23 (πολύ 
λαµπροί). Οι µάζες τους (συµπεριλαµβανοµένης και της σκοτεινής µάζας) ποικίλουν από 
10VΜ⊙ έως 10+WΜ⊙, ενώ οι διάµετροί τους µπορεί να είναι από πολύ µικροί, της τάξης 
των µερικών δεκάτων του kpc, µέχρι πολύ µεγάλοι, της τάξης των εκατοντάδων kpc. Οι 
γίγαντες ελλειπτικοί γαλαξίες είναι ανάµεσα στα µεγαλύτερα αντικείµενα του 
Σύµπαντος, ενώ οι κατά πολύ µικρότεροι νάνοι γαλαξίες συγκρίνονται σε µέγεθος µε 
αυτό ενός τυπικού σφαιρωτού σµήνους αστεριών. Οι φακοειδείς γαλαξίες έχουν µάζες 
και λαµπρότητες συγκρίσιµες µε αυτές των µεγαλυτέρων ελλειπτικών. Παρόλο που οι w
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γίγαντες ελλειπτικοί και οι φακοειδείς µπορούν να παρατηρηθούν πιο εύκολα, οι νάνοι 
είναι µακράν οι πιο πολυπληθείς. Κλασσικά παραδείγµατα ελλειπτικών φαίνονται στην 
Εικόνα 1.13, σε αντιπαραβολή µε S0 και SB0 γαλαξίες. 

Υπάρχει µια επιφανειακή οµοιότητα µεταξύ των ελλειπτικών γαλαξιών και των 
bulge των σπειροειδών γαλαξιών. Αξίζει να σηµειωθεί πως σύµφωνα µε πρόσφατες 
φασµατοσκοπικές παρατηρήσεις των bulge των σπειροειδών γαλαξιών, οι περιοχές αυτές 
έχουν όντως την ποσότητα περιστροφής η οποία αναµένεται µε βάση την 
παρατηρούµενη πλάτυνση. Η ιδιαίτερη αυτή σχέση µεταξύ της προέλευσης των 
ελλειπτικών γαλαξιών και των κεντρικών περιοχών των σπειροειδών γαλαξιών είναι ένα 
ερευνητικό πεδίο το οποίο µελετάται διεξοδικά. 

Οι ελλειπτικοί γαλαξίες δεν είναι τίποτε άλλο από ένα συνονθύλευµα άστρων που 
υποστηρίζονται έναντι της αµοιβαίας ιδιοβαρυτικής έλξης τους, από την τυχαία σχετική 
τους κίνησης. Αυτή η βασική τυχαιότητα ερµηνεύει την αδρή, οµαλά µεταβαλλόµενη, 
κατανοµή φωτός στους ελλειπτικούς γαλαξίες. 

1.5 Φακοειδείς Γαλαξίες 
Οι φακοειδείς γαλαξίες είναι µια κατηγορία γαλαξιών που µορφολογικά ανήκει µεταξύ 
των ελλειπτικών και των σπειροειδών (Buta, R. J., Corwin, H. G., Odewahn, S. C., 2007, 
The de Vaucouleurs Atlas of Galaxies, Cambridge University Press). Οι φακοειδείς 
(Εικόνα 1.14) είναι επί της ουσίας δισκοειδείς γαλαξίες (όπως και σπειροειδείς), οι 
οποίοι όµως έχουν χρησιµοποιήσει ή έχουν απολέσει σχεδόν όλο το διαστρικό τους 
υλικό µε αποτέλεσµα στο εσωτερικό τους η αστρική δηµιουργία να είναι ιδιαίτερα 
περιορισµένη (DeGraaff, Regina Barber et al. 2007). Αξίζει βέβαια να σηµειωθεί πως οι 
φακοειδείς γαλαξίες διατηρούν αρκετά µεγάλες ποσότητες σκόνης στους δίσκους τους, 
µε αποτέλεσµα να συνίστανται κυρίως από άστρα που γερνάνε (όπως και στην 
περίπτωση των ελλειπτικών γαλαξιών).  Οι φακοειδείς γαλαξίες φέρουν σπειροειδείς 
βραχίονες απροσδιόριστου σχήµατος, µε αποτέλεσµα όταν κανείς τους παρατηρεί face – 
on να είναι εξαιρετικά δύσκολη η διάκρισή τους από τους ελλειπτικούς γαλαξίες. Παρά 
τις µορφολογικές τους διαφορές, οι φακοειδείς και οι ελλειπτικοί γαλαξίες µοιράζονται 
κάποιες κοινές ιδιότητες όπως φασµατικά χαρακτηριστικά, ενώ και οι δύο µπορούν να 
χαρακτηριστούν ως γαλαξίες πρώιµου τύπου, οι οποίοι εξελίσσονται παθητικά, 
τουλάχιστον στο τοπικό Σύµπαν. 

Οι φακοειδείς γαλαξίες είναι µοναδικοί ως προς το γεγονός ότι φέρουν έναν ορατό 
δίσκο και ένα καλά προεξέχων κεντρικό bulge. Οι γαλαξίες αυτού του τύπου 
χαρακτηρίζονται από πολύ µεγαλύτερους λόγους εξογκώµατος/δίσκος από ότι οι 
συνήθεις σπειροειδείς. Επιπροσθέτως οι φακοειδείς γαλαξίες δεν φέρουν κανονική δοµή 
σπειροειδών βραχιόνων, όµως είναι δυνατόν να εµφανίζουν κεντρική ράβδο (Binney, J., 
Merrifield, M., 1998,  Galactic Astronomy, Princeton University Press). Η επικράτηση w
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του κεντρικού εξογκώµατος µπορεί να γίνει αντιληπτή µέσω της κατανοµής του λόγου 
των αξόνων (του λόγου µεταξύ των παρατηρούµενων µικρών και µεγάλων αξόνων ενός 
δισκοειδούς γαλαξία) ενός δείγµατος φακοειδών γαλαξιών. Η κατανοµή για τους 
φακοειδείς γαλαξίες αυξάνεται σταθερά στο εύρος 0,25 έως 0,85 ενώ η κατανοµή για 
τους σπειροειδείς είναι κατά βάση επίπεδη στο ίδιο εύρος (Lambas, D.G., Maddox, S.J. 
& Loveday, J., 1992). Οι µεγαλύτεροι λόγοι αξόνων µπορούν να εξηγηθούν 
παρατηρώντας face – on δισκοειδείς γαλαξίες. Ας φανταστούµε ότι παρατηρούµε δύο 
δισκοειδείς γαλαξίες, τους οποίους βλέπουµε edge – on και από τους οποίους µόνο ο 
ένας φέρει κεντρικό bulge. Ο γαλαξίας µε το προεξέχων bulge θα έχει µεγαλύτερο edge – 
on λόγο αξόνων σε σύγκριση µε το γαλαξία που δεν φέρει κεντρικό bulge. Το γεγονός 
ότι η φακοειδής γαλαξιακή κατανοµή εµφανίζει αυξητική τάση ως προς τους 
παρατηρούµενους λόγους αξόνων καταδεικνύει το γεγονός ότι οι φακοειδείς γαλαξίες 
κυριαρχούνται από ένα κεντρικό bulge (Binney, J., Merrifield, M., 1998,  Galactic 
Astronomy, Princeton University Press). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 1.14. (a) NGC 1201 (𝑆0+), (b) NGC 2855 (𝑆0W 𝑆𝑎⁄ ), (c) NGC 2859 (𝑆𝐵0A), (d) NGC 
5101 (𝑆𝐵0W 𝑆𝐵[⁄ ). (Φωτογραφίες από STCI Digital Sky Survey). 

Οι φακοειδείς γαλαξίες συνήθως θεωρείται πως αποτελούν µια µεταβατική 
κατάσταση µεταξύ των σπειροειδών και ελλειπτικών γαλαξιών. Η υπόθεση αυτή πηγάζει 
κυρίως από το γεγονός ότι οι γαλαξίες αυτοί φέρουν τόσο επιφανείς δίσκους όσο και 
προεξέχοντα κεντρικά bulge. Ο δίσκος βέβαια των φακοειδών γαλαξιών συνήθως 
στερείται ιδιαίτερων γνωρισµάτων – χαρακτηριστικών γεγονός το οποίο αποκλείει ένα 
σύστηµα ταξινόµησης σαν αυτό των σπειροειδών. Καθώς το κεντρικό bulge, των 
φακοειδών, είναι συνήθως σφαιρικό αποκλείεται επίσης και ένας τρόπος ταξινόµησης w
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ανάλογο µε αυτό των ελλειπτικών. Ως αποτέλεσµα, οι φακοειδείς γαλαξίες χωρίζονται σε 
δύο υποκατηγορίες που βασίζονται είτε στην ποσότητα της σκόνης ή στην «ανάδειξη» 
της κεντρικής ράβδου. Οι τάξεις των φακοειδών γαλαξιών είναι 𝑆0+, 𝑆0A και 𝑆0W βάση 
της ποσότητας απορρόφησης της σκόνης στο δίσκο και 𝑆𝐵0+, 𝑆𝐵0A και 𝑆𝐵0W βάση της 
κεντρικής ράβδου (Binney, J., Merrifield, M., 1998, Galactic Astronomy, Princeton 
University Press). 

Όπως οι σπειροειδείς και οι ελλειπτικοί έτσι και οι φακοειδείς γαλαξίες είναι 
δυνατόν να φέρουν δοµή κεντρικής ράβδου. Ενώ το σύστηµα ταξινόµησης για τους 
κανονικούς φακοειδείς εξαρτάται από την περιεκτικότητα σε σκόνη, οι ραβδοειδείς 
φακοειδείς γαλαξίες ταξινοµούνται βάση της κεντρικής ράβδου που φέρουν. Οι 𝑆𝐵0+ 
γαλαξίες φέρουν τις λιγότερο καλά ορισµένες ραβδοειδείς δοµές και ορίζονται ως 
γαλαξίες που χαρακτηρίζονται από ελαφρώς ενισχυµένη επιφανειακή λαµπρότητα κατά 
µήκος των αντίθετων πλευρών του κεντρικού bulge. Η ανάδειξη της κεντρικής ράβδου 
αυξάνεται σύµφωνα µε το δείκτη, έτσι οι 𝑆𝐵0W γαλαξίες φέρουν πολύ καλά ορισµένες 
ράβδους οι οποίες είναι δυνατόν να εκτείνονται δια µέσω της περιοχής µετάβασης 
µεταξύ του κεντρικού bulge και του δίσκου (Binney, J., Merrifield, M., 1998, Galactic 
Astronomy, Princeton University Press). 

Από πολλές απόψεις η σύνθεση των φακοειδών γαλαξιών είναι παρόµοια µε αυτή 
των ελλειπτικών. Για παράδειγµα, και οι δύο κατηγορίες γαλαξιών περιέχουν γηραιότερα 
και κατά επέκταση ερυθρότερα άστρα. Όλα τα άστρα των φακοειδών και των 
ελλειπτικών θεωρείται πως έχουν ηλικίες µεγαλύτερες από ένα εκατοµµύριο χρόνια. 
Αξίζει επίσης να αναφερθεί το γεγονός ότι σφαιρικά αστρικά σµήνη απαντώνται πιο 
συχνά στους φακοειδείς γαλαξίες από ότι στους σπειροειδείς της ίδιας µάζας και 
λαµπρότητας. Τέλος, οι φακοειδείς γαλαξίες περιέχουν από ελάχιστο έως καθόλου 
µοριακό αέριο, από όπου γίνεται εύκολα κατανοητή και η απουσία της αστρικής 
δηµιουργίας, ενώ εξίσου σηµαντική είναι και η απουσία εκποµπής Ηα ή εκποµπής στα 
21 cm (Binney, J., Merrifield, M., 1998,  Galactic Astronomy, Princeton University 
Press). 

1.6 Ακανόνιστοι και Νάνοι Γαλαξίες 
Ο Hubble συνέχισε υποδιαιρώντας την κατηγορία των ιδιόµορφων γαλαξιών σε Irr I 
στην περίπτωση που έφεραν έστω και την παραµικρή µορφή οργάνωσης στη δοµή τους 
και Irr II για αυτούς που έφεραν τις πιο «ανοργάνωτες» δοµές. Τόσο το Μεγάλο Νέφος 
του Μαγγελάνου όσο και το Μικρό είναι παραδείγµατα Irr I γαλαξιών, ενώ Ο Μ82 
(NGC 3034) είναι κλασσικό παράδειγµα Irr II γαλαξία (Εικόνα 1.15). 

Οι ιδιόµορφοι γαλαξίες παρουσιάζουν ένα µεγάλο εύρος χαρακτηριστικών, παρόλο 
που, συνήθως, δεν είναι ιδιαίτερα µεγάλοι. Το απόλυτο µέγεθός τους ποικίλει από -13 
έως -20, οι µάζες τους κυµαίνονται από 10\Μ⊙ µέχρι 10+=Μ⊙, ενώ οι διάµετροί τους w
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παίρνουν τιµές από 1 µέχρι 10 kpc. Τέλος, οι περισσότεροι ιδιόµορφοι γαλαξίες τείνουν 
να έχουν αξιοπρόσεχτες ράβδους οι οποίες συνήθως δεν εδράζονται στα κέντρα τους. 

Οι ακανόνιστοι γαλαξίες, όπως το όνοµά τους υποδηλώνει, είναι γαλαξίες των 
οποίων το σχήµα δεν ταιριάζει σε καµία από τις προηγούµενες κατηγορίες. Οι 
ακανόνιστοι  τείνουν να είναι µικρότεροι, κατά µέσο όρο, από τους ελλειπτικούς και τους 
σπειροειδείς γαλαξίες. Οι ακανόνιστοι γαλαξίες, όπως προαναφέρθηκε, διαιρούνται σε 
δύο κατηγορίες στους ακανόνιστους Τύπου Ι (Irr I, γνωστοί και ως Im ή Μαγγελανικοί 
ακανόνιστοι εξαιτίας του Μικρού Νέφους του Μαγγελάνου) και στους Τύπου ΙΙ (Irr II). 
Οι ακανόνιστοι Τύπου Ι είναι µικρά, αργά περιστρεφόµενα, συστήµατα των οποίων η 
µάζα είναι τόσο µικρή µε αποτέλεσµα να µην φέρουν κανονική δισκοειδή δοµή όπως οι 
σπειροειδείς. Επιπροσθέτως, οι Τύπου Ι είναι πεπλατυσµένα συστήµατα µε µικρό 
πυρήνα. Ένα κλασικό παράδειγµα ακανόνιστου γαλαξία Τύπου Ι είναι ο NGC 2366 που 
φαίνεται στην Εικόνα 1.16. Οι ακανόνιστοι γαλαξίες υποδιαιρούνται σε µη ραβδοειδείς 
(ΙΑ), σε ωοειδώς παραµορφωµένους (ΙΑΒ) και ραβδοειδείς (ΙΒ), όπως ακριβώς και οι 
σπειροειδείς. Στο εσωτερικό πολλών Irr ΙΙ γαλαξιών συµβαίνουν βίαιες αστρογενέσεις, 
πιθανότατα ως αποτέλεσµα αλληλεπιδράσεων µε γειτονικούς γαλαξίες. 

Συνήθως οι ακανόνιστοι γαλαξίες είναι µικρότεροι από τους συνήθεις σπειροειδείς, 
µε αποτέλεσµα να καλούνται νάνοι γαλαξίες. Υπάρχουν βέβαια και άλλοι νάνοι γαλαξίες 
που δεν είναι δυνατόν να ταξινοµηθούν. Ορισµένοι νάνοι γαλαξίες εµφανίζονται 
ιδιαίτερα µπλε και φαίνεται πως στο εσωτερικό τους λαµβάνει χώρα έντονη αστρική 
δηµιουργία, χωρίς αυτή απαραίτητα να οφείλεται σε αλληλεπιδράσεις µε γειτονικούς 
γαλαξίες, όπως συµβαίνει στην περίπτωση των ακανόνιστων Τύπου ΙΙ. Οι γαλαξίες αυτοί 
καλούνται Μπλε Συµπαγείς Νάνοι ή BCDS (Blue Compact Dwarfs) (Elmegreen, D. M., 
1998, Galaxies and Galactic Structure, Prentice Hall). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 1.15. Ο ακανόνιστος γαλαξίας, Τύπου Ι,  NGC 2366  (Michael A. Siniscalchi, 2010). 
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Εικόνα 1.16. Παραδείγµατα ανώµαλων γαλαξιών. (a) Το Μεγάλο Νέφος του Μαγγελάνου (Irr 
I/SBmIII), (b) Το Μικρό Νέφος του Μαγγελάνου (Irr I/ImIV – V), (c) M82/NGC 3034 (Irr 
II/Ir/Amorphous). (Φωτογραφίες από Sandage και Bedke, The Carnegie Atlas of Galaxies, 
Carnegie Institute of Washington, Washington D.C., 1994). 

1.7 Αστρικοί Πληθυσµοί 
Η συσχέτιση του Morgan µεταξύ φασµατικού τύπου και του λόγου λαµπροτήτων της 
κεντρικής σφαιρωειδούς περιοχής (bulge) και του δίσκου καθώς και των παρατηρήσεων 
του Seares Reynolds σχετικά µε τις διαφορές χρώµατος µεταξύ bulge και δίσκου, είναι 
δυνατόν να γίνουν κατανοητές µε την εισαγωγή της έννοιας των διαφορετικών αστρικών 
πληθυσµών που έκανε ο Baade. Την δεκαετία του 1920 ο Hubble είχε καταφέρει να 
αναλύσει τις εξωτερικές περιοχές των κοντινών σπειροειδών γαλαξιών σε άστρα. Το 
αντίστοιχο όµως επίτευγµα για την περίπτωση των ελλειπτικών αλλά και για τα κεντρικά 
bulge των σπειροειδών γαλαξιών, που περιέχουν πολύ περισσότερα άστρα ανά µονάδα 
στερεάς γωνίας, πραγµατοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσµίου 
Πολέµου από τον Walter Baade. Ο τελευταίος µελέτησε αρκετούς ελλειπτικούς γαλαξίες, 
καθώς και το κεντρικό bulge του Μ31 και κατάφερε να κάνει την ανάλυση σε άστρα. 
Κατά την κατασκευή διαγραµµάτων H-R, ο Baade παρατήρησε την οµοιότητα των 
άστρων αυτών µε τα άστρα των σφαιρωτών σµηνών. Η παρατήρηση αυτή οδήγησε στην w
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έννοια του Πληθυσµού ΙΙ, που διαφέρει από τα άστρα του Πληθυσµού Ι που βρίσκονται 
στις σπείρες. 

Σύµφωνα µε τις έρευνες των Morgan, Spinard και van den Bergh, ο φασµατικός 
τύπος και το χρώµα των γαλαξιών (ή των τµηµάτων τους) εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό 
από τη χαρακτηριστική ηλικία του αστρικού µείγµατος και εν µέρει από την 
περιεκτικότητα των άστρων σε βαρέα µέταλλα. Οι ελλειπτικοί γαλαξίες και τα κεντρικά 
bulge των σπειροειδών περιέχουν άστρα κυρίως µεγάλης ηλικίας, περίπου 10+= ετών. Οι 
δίσκοι των σπειροειδών περιέχουν µία µίξη ηλικιωµένων και νεαρών άστρων, και 
µάλιστα τα νεότερα άστρα είναι συγκεντρωµένα στις σπείρες. Μερικοί ακανόνιστοι 
γαλαξίες εµφανίζονται ασυνήθιστα κυανοί, µε τη γαλαξιακή ακτινοβολία να κυριαρχείται 
από αυτή των νεαρών άστρων µεγάλης µάζας (Πίνακας 1.1). Αξίζει να σηµειωθεί πως σε 
κανέναν γαλαξία δεν παρατηρούνται ενδείξεις έλλειψης ηλικιωµένων άστρων µε 
αποτέλεσµα να έχει δηµιουργηθεί η πεποίθηση ότι όλοι οι γαλαξίες έχουν ηλικία 10+= 
ετών, παρά το γεγονός ότι σε µερικούς ο σχηµατισµός άστρων πιθανότατα λαµβάνει 
χώρα µε πιο εντατικό ρυθµό. Η θεωρητική σύνθεση του φωτός ενός γαλαξία, καθώς οι 
αστρικοί πληθυσµοί που τον αποτελούν εξελίσσονται χρονικά, είναι ένα πεδίο το οποίο 
µελετάτε ενδελεχώς από πολλές αστρονοµικές ερευνητικές οµάδες, στις µέρες µας. 

 
 

Πίνακας 1.1 
Φασµατική ταξινόµηση γαλαξιών 

 
Κατηγορία Φασµατικά χαρακτηριστικά Τυπικά συστήµατα 
Ωρίων 
 
 
 
 
 
Ενδιάµεσος 
 
 
 
 
Άµορφος 
 
 
 
Ασθενών 
γραµµών 

Έντονες γραµµές εκποµπής, 
όπως στο νεφέλωµα του Ωρίωνα. 
Συνεχές φάσµα και γραµµές 
απορρόφησης ενδεικτικές 
άστρων B και F. 
 
Σύνθετο φάσµα άστρων F και G 
(τύποι f και fg του Morgan). 
 
 
 
Φάσµα παρόµοιο µε αυτό των 
αστέρων Κ. 
 
 
Φάσµα παρόµοιο µε αυτό των 
σφαιρωτών σµηνών. 

Ακανόνιστοι γαλαξίες, 
όπως τα νέφη του 
Μαγγελάνου. 
 
 
 
Κεντρικές περιοχές 
γαλαξιών (bulge) Sc, 
δίσκοι γιγαντιαίων 
σπειροειδών. 
 
Κεντρικές περιοχές (bulge) 
γιγαντιαίων σπειροειδών, 
κύρια σώµατα γιγαντιαίων 
ελλειπτικών. 
 
Νάνοι ελλειπτικοί. 

Πίνακας 1. Φασµατική ταξινόµηση γαλαξιών [Από τους Spinard και Peimbert, στο Galaxies and 
the Universe, επιµέλεια Sandage, Sandage & Kristian (University of Chicago Press, 1975)]. w
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1.8 Βελτιώσεις του µορφολογικού σχήµατος του Hubble 
Έπειτα από την δηµοσίευση του διάσηµου διαγράµµατος, tuning – fork, του Hubble, 
αρκετοί αστρονόµοι προέβησαν στην τροποποίησή του. Επί παραδείγµατι, ο Gerard de 
Vaucouleurs πρότεινε την απαλοιφή της ταξινόµησης των ιδιόµορφων γαλαξιών Irr I και 
Irr II, προτείνοντας την προσθήκη άλλων µορφολογικών τάξεων όπως Sc (ή SBc). Οι 
γαλαξίες που είχαν χαρακτηριστεί ως Irr I επαναπροσδιορίστηκαν ως Sd (SBd), Sm 
(SBm) ή Im (όπου το m αντιπροσωπεύει τον Μαγγελανικό τύπο). Για παράδειγµα, ο 
LMC κατατάσσεται ως SBm, ενώ ο SMC ως Im. Οι πραγµατικά ιδιόµορφοι γαλαξίες 
προσδιορίζονται απλά ως Ir, όπως ο M82. Οι Sandage και Brucato πρότειναν ότι η Ir 
κατηγορία θα πρέπει πιο απλά να ονοµαστεί άµορφη έτσι ώστε να καταδεικνύει την 
έλλειψη οργανωµένης δοµής. Επίσης, οι σπειροειδείς γαλαξίες, Hubble – τύπου, Sd και 
µετά τείνουν να είναι σηµαντικά µικρότεροι από τους πρώιµου τύπου γαλαξίες και για το 
λόγο αυτό πολλές φορές αναφέρονται ως νάνοι σπειροειδείς.  

Σύµφωνα µε τον de Vacouleurs, ο διαχωρισµός των σπειροειδών γαλαξιών σε 
συνήθεις και ραβδόµορφους, αποτελεί µια υπεραπλούστευση. Ο εν λόγω ερευνητής 
θεωρεί ότι υπάρχει µια συνεχής διαβάθµιση ραβδόµορφων, δακτυλιοειδών και 
σπειροειδών δοµών. Ο de Vacouleurs υιοθετεί των συµβολισµό SA και SB για τους 
τύπους S και SB του Hubble, και επεκτείνει τους δείκτες a, b, c του σχήµατος του 
Hubble προσθέτοντας τις υποδιαιρέσεις d και m (για τα ακανόνιστα νέφη του 
Μαγγελάνου) για να δηλώσει τη µετάβαση από δοµές µε καλά σχηµατισµένες σπείρες 
προς περισσότερο χαοτικές. Ο de Vacouleurs προσθέτει και τους δείκτες (r) και/ή (s) για 
να δείξει την παρουσία δακτυλιοειδών και/ή σπειροειδών χαρακτηριστικών. Συνεπώς, µε 
σκοπό να κάνει πιο λεπτούς διαχωρισµούς µεταξύ των σπειροειδών και των ραβδοειδών 
σπειροειδών γαλαξιών, ο de Vaucouleurs πρότεινε οι απλοί σπειροειδείς να αναφέρονται 
ως SA και όχι ως S. Οι ενδιάµεσοι τύποι που φέρουν ασθενείς ράβδους χαρακτηρίζονται 
έτσι ως SAB, ενώ αυτοί που φέρουν προεξέχοντες ράβδους δηλώνονται ως SB. 

Ως µια επιπλέον λεπτοφυή µελέτη του συστήµατος ο de Vaucouleurs υποδιαίρεσε 
τους φακοειδείς γαλαξίες σύµφωνα µε την ποσότητα σκόνης που απορροφάται από τους 
δίσκους τους. Οι S01 δεν φέρουν καθόλου διακρινόµενη σκόνη στους δίσκους τους, ενώ 
οι S03 φέρουν σηµαντικά ποσά σκόνης, και παρόµοια για τους SB01 Μέχρι τους SB03. 

Έτσι η µοντέρνα εκδοχή της ακολουθίας από τους πρώιµους ελλειπτικούς έως τους 
απλούς µεταγενέστερου τύπου γαλαξίες είναι: 

Ε0, Ε1,….Ε7, S01, S02, S03, Sa, Sab, Sb,Sbc, Sc, Scd, Sd, Sm, Im, Ir. 

Παρόµοια ακολουθία ισχύει και για τους ραβδοειδείς σπειροειδείς. 
Ο Sidney van de Bergh εισήγαγε την τάξη λαµπρότητας για τους σπειροειδείς. Η 

κατηγορία εκτείνεται από το Ι µέχρι το V, µε το Ι να αντιπροσωπεύει αυτούς που φέρουν 
καλά ορισµένους βραχίονες και το V αυτούς τους γαλαξίες που έχουν τους λιγότερο 
διακριτούς βραχίονες. Ο Μ31 κατατάσσεται ως ως SbI – II (ενδιάµεδος του Ι και ΙΙ), ο w
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Γαλαξίας µας ως SBbcI – II, ο Μ101 είναι ScI, ο LMC είναι SBmIII και ο SMC είναι 
ImIV – V. Πέραν των εξαιρετικά µεγάλων ελλειπτικών γαλαξιών, ο Γαλαξίας µας και ο 
Μ31 είναι µεταξύ των µεγαλύτερων και λαµπρότερων γαλαξιών του γνωστού 
Σύµπαντος. Αυτό που πρέπει να σηµειωθεί είναι, ότι παρά το όνοµά της, η τάξη 
λαµπρότητας δεν συνδέεται απαραίτητα µε το απόλυτο µέγεθος. 

Μία άλλη προσθήκη στο µορφολογικό σχήµα του Hubble ήταν η εισαγωγή της 
αναµενόµενης αστρικής σύστασης ενός γαλαξία, από τους Morgan, Mayall και 
Osterbrock. Ο Morgan πρότεινε ότι η αστρική ακτινοβολία από το κεντρικό bulge ενός 
σπειροειδούς γαλαξία θα αναµενόταν να έχει µεταγενέστερο φασµατικό τύπο 
(µεταγενέστερο στην ακολουθία (OBAFGKM) από ό,τι η αστρική ακτινοβολία η οποία 
προέρχεται από τον δίσκο και τις σπείρες. Έτσι, ο Morgan πρότεινε την ταξινόµηση των 
γαλαξιών στις κατηγορίες συγκέντρωσης af, f, fg, gk, και k, ανάλογα µε το κατά πόσο η 
ακτινοβολία από το κεντρικό bulge υπερτερεί της ακτινοβολίας από ολόκληρο το δίσκο. 
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Κεφάλαιο 2ο 

Ενεργοί Γαλαξιακοί πυρήνες 
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2.1 Εισαγωγή 
Η ιστορία της σύγχρονης αστροφυσικής είναι αυτή ενός δυναµικά εξελισσόµενου 
Σύµπαντος. Σε κάθε κλίµακα, από τους πλανήτες και τα άστρα, µέχρι τους γαλαξίες, τα 
αντικείµενα τα οποία είναι παρόντα στη σηµερινή εποχή διαφέρουν κατά πολύ από το 
πώς ήταν σε προηγούµενες χρονικές περιόδους. Κατά τη µελέτη του αρχέγονου φωτός 
που προέρχεται από τις αποµακρυσµένες γωνιές του Σύµπαντος, είµαστε σε θέση να 
µελετάµε τη φύση και τη συµπεριφορά των γαλαξιών κατά τα πρώτα χρόνια της 
δηµιουργίας τους. Οι παρατηρήσεις, αποκαλύπτουν περιοχές υψηλών ενεργειακών 
επιπέδων στα κέντρα νεαρών, αποµακρυσµένων γαλαξιών οι οποίες συναντώνται 
εξαιρετικά σπάνια στους κοντινούς µας γαλαξιακούς πυρήνες. 

Στην γενική «οµάδα» γαλαξιών µε ενεργούς πυρήνες ή αλλιώς AGN (Active 
Galactic Nuclei) ανήκουν διάφοροι τύποι γαλαξιών όπως, οι Seyfert, οι Ραδιογαλαξίες, οι 
Quasar και οι Blazar. Η ταξινόµηση των ενεργών γαλαξιακών πυρήνων (AGNs), είναι 
αρκετά συγκεχυµένη, καθώς δεν έχουν κατανοηθεί πλήρως οι φυσικές διαδικασίες που 
περιγράφουν το AGN φαινόµενο στην ολότητά του. Αδιαµφισβήτητα, κάποιες από τις 
διαφορές που παρατηρούνται µεταξύ των διαφόρων ειδών ενεργών γαλαξιών οφείλονται 
κυρίως στον τρόπο µε τον οποίο τους παρατηρούµε και όχι σε κάποιες θεµελιώδεις 
διαφορές µεταξύ τους. 

2.2 Γαλαξίες Seyfert 
Τα πρώτα στοιχεία του βίαιου παρελθόντος των «σηµερινών» γαλαξιών παρατηρήθηκαν 
από τον Edward Fath (1880 – 1959), ο οποίος το 1908 µελετούσε τα φάσµατα 
«σπειροειδών νεφελωµάτων». Παρά το γεγονός ότι τα περισσότερα φάσµατα ήταν 
φάσµατα γραµµικής απορρόφησης, η οποία δεν ήταν τίποτε άλλο από την συνδυασµένη 
ακτινοβολία των άστρων του εκάστοτε γαλαξία, ο NGC 1068 εµφάνιζε έξι λαµπρές 
γραµµές εκποµπής. Το 1926 ο Edwin Hubble κατέγραψε τις γραµµές εκποµπής του NGC 
1068 καθώς επίσης και τις γραµµές δύο άλλων γαλαξιών. Δεκαεπτά χρόνια αργότερα ο 
Carl Seyfert (Seyfert, C. 1943, ApJ, 97, 28) αναφέρει ότι ένα µικρό κλάσµα γαλαξιών 
φέρει πολύ λαµπρούς πυρήνες, οι οποίοι είναι η πηγή των πλατιών γραµµών εκποµπής, 
οι οποίες παράγονται από άτοµα τα οποία βρίσκονται σε ένα µεγάλο εύρος καταστάσεων 
ιονισµού. Έτσι, ο αρχικός ορισµός των γαλαξιών Seyfert ήταν βασισµένος κυρίως στη 
µορφολογία, δηλαδή οι γαλαξίες αυτού του τύπου εµφάνιζαν πυρήνες υψηλής 
επιφανειακής λαµπρότητας και ασυνήθιστα χαρακτηριστικά γραµµικής εκποµπής. 
Παρατηρούµενοι µε ένα τηλεσκόπιο, οι Seyfert µοιάζουν µε συνηθισµένους σπειροειδείς 
γαλαξίες. Ο ορισµός τους έχει εξελιχθεί βέβαια µε το πέρασµα των ετών µε αποτέλεσµα 
οι γαλαξίες αυτοί να καθορίζονται φασµατοσκοπικά µέσω της παρουσίας έντονων, 
υψηλού ιονισµού, γραµµών εκποµπής όπως αυτές των περιοχών Η ΙΙ και των πλανητικών w
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νεφελωµάτων (φάσµατα επανασύνδεσης) και ένα συνεχές που µοιάζει µη θερµικό. Άρα, 
κατά πάσα πιθανότητα, η βασική πηγή ενέργειας των γαλαξιών Seyfert δεν είναι η 
θερµοπυρηνική ισχύς των συνηθισµένων άστρων. Μορφολογικές µελέτες καταδεικνύουν 
ότι οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, οι γαλαξίες Seyfert εδράζονται εντός σπειροειδών 
γαλαξιών. 

Η υποψία αυτή ενισχύεται από την παρατήρηση ότι οι γαλαξίες Seyfert εκπέµπουν 
επίσης ισχυρά στις ραδιοσυχνότητες, στο υπέρυθρο και τις ακτίνες Χ. Η εκποµπή στο 
υπέρυθρο, που έχει µελετηθεί εκτενώς παρατηρησιακά, από τους Rieke, G. H., 1978 και 
Rieke, G. H. & Low, F. J., 1972a, συχνά είναι αποτέλεσµα της θέρµανσης κόκκων 
σκόνης από φωτόνια υψηλότερης ενέργειας. Οι πυρήνες των γαλαξιών Seyfert πρέπει να 
περιβάλλονται από µεγάλες ποσότητες σκόνης και αερίου, συµπέρασµα που έχει 
επιβεβαιωθεί από τις παρατηρήσεις των Walker, M. F., 1968, Osterbrock, D.E., 1968, 
Hoyle,F., & Wickramasinghe,N. C. 1968 και άλλων, οι οποίες δείχνουν ότι από τον 
πυρήνα ενός γαλαξία Seyfert εκτινάσσονται πολλές δεκάδες ηλιακές µάζες αερίου ανά 
έτος, µε ταχύτητες αρκετών εκατοντάδων 𝑘𝑚 𝑠⁄ .  

Στις µέρες µας, οι γαλαξίες Seyfert θεωρούνται χαµηλής λαµπρότητας AGNs, ενώ το 
κοινώς αποδεκτό κριτήριο για τον πυρήνα, ώστε να γίνεται ο διαχωρισµός µεταξύ των 
Seyfert και των Quasar, είναι 𝛭` > −21,5 + 5 logℎ= (Schmidt, M., and Green, R.F., 
1983). Οι γαλαξίες Seyfert φέρουν πυρήνες που µοιάζουν µε αυτούς των QSOs, όµως η 
βασική διαφορά µεταξύ των δύο τύπων είναι ότι στην περίπτωση των Seyfert, ο 
φιλοξενών γαλαξίας είναι πλήρως ανιχνεύσιµος και παρατηρήσιµος. 

Οι ενεργοί γαλαξιακοί πυρήνες Seyfert, έχουν φάσµατα τα οποία ανήκουν σε δύο 
κατηγορίες. Οι Khachikian και Weedman (1974) ήταν οι πρώτοι που συνειδητοποίησαν 
ότι υπάρχουν δύο ξεχωριστές υποκατηγορίες γαλαξιών Seyfert οι οποίες διακρίνονται 
από την παρουσία ή απουσία ευρέων βάσεων (broad bases) στις επιτρεπόµενες 
φασµατικές γραµµές εκποµπής. Οι γαλαξίες Seyfert τύπου 1 (Εικόνα 2.1) εµφανίζουν 
πολύ πλατιές γραµµές εκποµπής οι οποίες περιέχουν τόσο τις επιτρεπόµενες γραµµές (Η 
Ι, Ηe I, He II) όσο και στενότερες απαγορευµένες γραµµές (όπως αυτή του [Ο ΙΙΙ]3). Οι 
γαλαξίες Seyfert 1, σε γενικές γραµµές, εµφανίζουν και «στενές» επιτρεπόµενες γραµµές 
παρόλο που οι γραµµές αυτές θεωρούνται πλατιές εν συγκρίσει µε τις φασµατικές 
γραµµές που εµφανίζουν οι συνηθισµένοι γαλαξίες. Το πλάτος των γραµµών αυτών 
αποδίδεται στο φαινόµενο Doppler, που καταδεικνύει το γεγονός ότι οι επιτρεπόµενες 
γραµµές προέρχονται από πηγές µε ταχύτητες µεταξύ 1.000 και 5.000	𝑘𝑚	𝑠f+, ενώ οι  
απαγορευµένες γραµµές αντιστοιχούν σε ταχύτητες γύρω στα  500	𝑘𝑚	𝑠f+.  

 

                                                             
3 Οι απαγορευµένες γραµµές συνεπάγονται ατοµικές µεταβάσεις µικρής πιθανότητας και είναι 
χαρακτηριστικές ενός αερίου χαµηλής πυκνότητας. 
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Εικόνα 2.1. Το οπτικό φάσµα του Seyfert 1 γαλαξία NGC 1275. Οι έντονες πλατιές και στενές 
γραµµές εκποµπής σηµειώνονται πάνω στο φάσµα. Η κατακόρυφη κλίµακα επεκτείνεται στην 
από κάτω φωτογραφία ώστε να γίνουν εµφανή τα ασθενή φασµατικά χαρακτηριστικά. Το 
FWHM των πλατύτερων συνιστωσών είναι περίπου 59000	𝑘𝑚	𝑠f+, ενώ των στενότερων είναι 
γύρω στα 400	𝑘𝑚	𝑠f+.  Η έντονη «άνοδος» του φάσµατος στα αριστερό άκρο των 4000	Å είναι 
το πέρας των µεγάλων µηκών κύµατος του «big blue bump» το οποίο είναι η µίξη του συνεχούς 
Balmer και της εκποµπής του Fe II. Το εν λόγω φάσµα είναι το µέσο φάσµα µιας σειράς 
παρατηρήσεων που έγιναν το 1993 µε το τηλεσκόπιο 3 – m Shane και τον φασµατογράφο Kast 
του Lick Observatory (Ho, L. C., Filippenko, A. V., & Sargent, W. L. W. 1993). 

Οι γαλαξίες Seyfert, τύπου 1, φέρουν δύο σετ γραµµών εκποµπής, επάλληλα το ένα 
στο άλλο. Ένα σετ γραµµών, είναι χαρακτηριστικό ενός αερίου χαµηλής πυκνότητας 
(πυκνότητα ηλεκτρονίων 𝑛3 ≈ 10W − 10,	𝑐𝑚fW ) µε πλάτη που αντιστοιχούν σε 
ταχύτητες της τάξης των µερικών εκατοντάδων χιλιοµέτρων το δευτερόλεπτο (λίγο 
πλατύτερες από τις γραµµές εκποµπής που παρατηρούνται στους non – AGNs). Οι 
γραµµές αυτές χαρακτηρίζονται ως στενές γραµµές εκποµπής (Narrow Emission Lines). 
Ένα δεύτερο σετ «πλατιών γραµµών» παρατηρείται επίσης, αλλά µόνο στις 
επιτρεπόµενες γραµµές. Οι γραµµές αυτές φέρουν πλάτη της τάξης των 10l	𝑘𝑚	𝑠f+. Η 
απουσία πλατιών απαγορευµένων γραµµών εκποµπής, καταδεικνύει το γεγονός ότι το 
BLR αέριο (Κεφάλαιο 3, § 3.4) είναι υψηλής πυκνότητας (𝑛3 ≳ 10>	𝑐𝑚fW).  

Οι γαλαξίες Seyfert τύπου 2 (Εικόνα 2.2), εµφανίζουν µόνο στενές γραµµές (τόσο 
επιτρεπόµενες όσο και απαγορευµένες), των οποίων οι χαρακτηριστικές ταχύτητες είναι 
περίπου 500	𝑘𝑚	𝑠f+.  Τα φάσµατα των Seyfert 2 εµφανίζουν συνεχή τα οποία w
w
w
.d
ia
vl
os
bo
ok
s.g
r



 

37 
 

χαρακτηρίζονται από την απουσία γραµµών, τα συνεχή τους δηλαδή στερούνται 
χαρακτηριστικών εκποµπής και απορρόφησης, και προέρχονται από µια µικρή κεντρική 
πηγή. Η µεγάλη λαµπρότητα ενός γαλαξία Seyfert 1 προέρχεται από το συνεχές του, το 
οποίο συνήθως κυριαρχεί επί της συνδυασµένης ακτινοβολίας των άστρων του γαλαξία. 
Το συνεχές που παρατηρείται στην περίπτωση των Seyfert 2 γαλαξιών είναι σηµαντικά 
λιγότερο λαµπρό από αυτό των Seyfert 1 . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Εικόνα 2.2. Το οπτικό φάσµα του Seyfert 2 γαλαξία NGC 1667. Επάνω στο φάσµα 
σηµειώνονται κάποιες σηµαντικές γραµµές εκποµπής που έχουν αναγνωριστεί (Ho, Filippenko, 
and Sargent 1993). Στην εικόνα διακρίνονται και κάποιες γραµµές απορρόφησης οι οποίες είναι 
του µητρικού γαλαξία (Ho, L. C., et al 1993). 

Εκτός από τις έντονες γραµµές εκποµπής, στα φάσµατα των Seyfert 1 και 2 
γαλαξιακών πυρήνων, εµφανίζονται ασθενείς γραµµές εκποµπής, οι οποίες οφείλονται σε 
γίγαντες αστέρες, µεταγενέστερου τύπου, οι οποίοι βρίσκονται στο εσωτερικό των 
ξενιστών γαλαξιών. Οι γραµµές εκποµπής είναι σχετικά ασθενείς επειδή η αστρική 
ακτινοβολία επικαλύπτεται από το µη – αστρικό συνεχές το οποίο χαρακτηρίζεται από 
την απουσία φασµατικών χαρακτηριστικών εκποµπής και απορρόφησης (featureless 
continuum 4). Είναι γεγονός πως στους Seyfert 2 πυρήνες, το AGN συνεχές είναι 
συνήθως τόσο ασθενές, που είναι εξαιρετικά δύσκολος ο διαχωρισµός του από το 
αστρικό συνεχές. 

                                                             
4 Ο όρος «featureless continuum» σηµαίνει χωρίς τα χαρακτηριστικά εκποµπής και απορρόφησης εξαιτίας 
των άστρων. Ο χαρακτηρισµός αυτός αντικατέστησε τον όρο «µη – θερµικό συνεχές». Και οι δύο αυτές 
εκφράσεις αναφέρονται στις AGN συνιστώσες του φάσµατος σε αντιδιαστολή µε την αστρική 
ακτινοβολία, αλλά βέβαια καµία από αυτές δεν είναι ακριβής. w
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Τα φάσµατα των στενών γραµµών είναι εύκολα διαχωρίσιµα από τα φάσµατα των Η 
ΙΙ περιοχών που παρατηρούνται στους συνηθισµένους γαλαξίες, καθώς τα φάσµατα των 
Seyfert εµφανίζουν ένα µεγάλο εύρος επιπέδων ιονισµού, γεγονός το οποίο είναι 
χαρακτηριστικό ενός αερίου το οποίο ιονίζεται από µια πηγή όπου το συνεχές πέφτει 
οµαλά (σε σχέση µε τον νόµο του Wien) στα µήκη κύµατος ιονισµού. Ένα σύνηθες, αλλά 
αρκετές φορές παραπλανητικό, φασµατοσκοπικό κριτήριο για τον διαχωρισµό των 
Seyfert γαλαξιών από τους γαλαξίες που φέρουν Η ΙΙ περιοχές είναι  ο λόγος γραµµών 
[𝛰	𝛪𝛪𝛪]𝜆5007/𝛨u ≥ 3. Οι Shuder και Osterbrock (Shuder, J. M., Osterbrock, D. E., 
1981), συνδυάζοντας τις παρατηρήσεις τους µε τις µετρήσεις του Lick Observatory, 
κατάφεραν να παράγουν κάποια κριτήρια για το διαχωρισµό των Seyfert 2 φαινοµένων 
από τα φαινόµενα που λαµβάνουν χώρα στους γαλαξίες που περιέχουν Η ΙΙ περιοχές και 
στους γαλαξίες έντονης αστρογένεσης. Το κριτήριο όµως [𝛰	𝛪𝛪𝛪]𝜆5007/𝛨u ≥ 3, όπως 
προέκυψε από παρατηρήσεις άλλων ερευνητών, ισχύει και στην περίπτωση κάποιων 
γαλαξιών αστρογένεσης, µε αποτέλεσµα αυτός ο λόγος γραµµών να οδηγεί κάποιες 
φορές σε λάθος συµπεράσµατα (Po-Chieh Yu, Chorng-Yuan Hwang,  2011). 

Στις Εικόνες 2.3 και 2.4 φαίνονται τα ορατά φάσµατα των γαλαξιών Mrk 1243 
(Seyfert 1) και Mrk 1157 (Seyfert 2) αντίστοιχα. Το πρόθεµα «Mrk» είναι ενδεικτικό του 
καταλόγου του E. B. Markarian (1913 – 1985) (§ 2.9.2) που καταστρώθηκε το 1968. 
Κάποια φάσµατα εµφανίζουν τόσο πλατιές όσο και στενές επιτρεπόµενες γραµµές, και 
έτσι κατατάσσονται ως ενδιάµεσου τύπου, δηλαδή Seyfert 1,5. Πιο συγκεκριµένα ο 
Osterbrock (Osterbrock, D.E. 1981b) εισήγαγε τη σηµειογραφία Seyfert 1.5, 1.8 και 1.9, 
όπου οι υποκατηγορίες βασίζονται κυρίως στη µορφή του οπτικού φάσµατος, µε τις 
αριθµητικά µεγαλύτερες υποκατηγορίες να φέρουν ασθενέστερες πλατιές συνιστώσες σε 
σχέση µε τις στενές γραµµές. Στους γαλαξίες Seyfert 1.9, για παράδειγµα, η πλατιά 
συνιστώσα ανιχνεύεται µόνο στην Ηα γραµµή και όχι στις µεγαλύτερης τάξης Balmer 
γραµµές. Στους Seyfert 1.8, οι πλατιές συνιστώσες είναι πολύ ασθενείς, αλλά 
ανιχνεύονται τόσο στην Ηβ όσο και στην Ηα γραµµή. Στους Seyfert 1.5, οι εντάσεις των 
πλατιών και των στενών συνιστωσών στην Ηβ είναι συγκρίσιµες. Στο σηµείο αυτό 
πρέπει να σηµειωθεί το γεγονός ότι σε κάποιες περιπτώσεις η µεταβλητότητα των 
πλατιών γραµµών εκποµπής είναι τόσο έντονη µε αποτέλεσµα η υποκατηγοριοποήση να 
µεταβάλλεται µε τον χρόνο. Πράγµατι, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες οι πλατιές 
γραµµές κάποιων Seyfert 1 γαλαξιών έχουν ολοκληρωτικά εξαφανιστεί (Penston, M.V., 
and Perez, E. 1984b) καθώς ο πυρήνας τους έχει εξασθενίσει. Βέβαια, κρίνεται αναγκαίο 
να παρατηρηθεί ότι, η λεπτοµερέστερη µελέτη των φασµάτων καταδεικνύει το γεγονός 
ότι οι πλατιές γραµµές δεν εξαφανίζονται ολοκληρωτικά σχεδόν ποτέ. Επίσης, τα 
φάσµατα ορισµένων γαλαξιών Seyfert έχουν αλλάξει από τύπου 1,5 σε τύπου 2 κατά το 
πέρασµα των ετών, ενώ είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι η γραµµή εκποµπής Ηα, 
σχεδόν ποτέ ή σπάνια εξαφανίζεται ολοκληρωτικά. Η πραγµατική προέλευση των 
διαφορών µεταξύ Seyfert 1 και 2 γαλαξιών δεν είναι γνωστή. Υπάρχουν κάποια 
ξεκάθαρα παραδείγµατα, σύµφωνα µε τα οποία γαλαξίες είχαν αναγνωριστεί ως Seyfert w
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τύπου 2 επειδή οι πλατιές συνιστώσες των γραµµών ήταν πολύ δύσκολο να ανιχνευθούν. 
Υπάρχει µία άποψη σύµφωνα µε την οποία όλοι οι Seyfert 2 γαλαξίες είναι ενδογενώς 
Seyfert 1, αλλά δεν είναι δυνατόν να ανιχνεύσουµε τις πλατιές συνιστώσες στα φάσµατά 
τους εξαιτίας της θέσης παρατήρησης. Δεν είναι ξεκάθαρο, εντούτοις, ότι αυτή η 
υπόθεση µπορεί να ερµηνεύσει όλες τις παρατηρούµενες διαφορές µεταξύ αυτών των 
δύο κατηγοριών. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 2.3. Το ορατό φάσµα του Seyfert 1 γαλαξία Mrk 1243 (Osterbrock, QJRAS, 25, 1, 1984).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Εικόνα 2.4. Το ορατό φάσµα του Seyfert 2 γαλαξία Mrk 1157 (Osterbrock, QJRAS, 25, 1, 1984). 
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Οι γαλαξίες που ως γνωστών εκπέµπουν τα µεγαλύτερα ποσά ενέργειας στις ακτίνες 
Χ είναι οι Seyfert 1 και 1,5. Η εκποµπή ακτίνων Χ είναι αρκετά µεταβαλλόµενη και είναι 
δυνατόν να αλλάξει σε χρονικές κλίµακες που κυµαίνονται από ώρες µέχρι µέρες. Σε 
αντίθεση, η ακτινοβολία ακτίνων Χ είναι λιγότερο συνήθεις στους Seyfert 2 γαλαξίες. 
Αναλύσεις οι οποίες έχουν διεξαχθεί στις σκληρές ακτίνες Χ καταδεικνύουν ότι στους 
γαλαξίες Seyfert 2 οι «εκλιπούσες» ακτίνες Χ έχουν απορροφηθεί από το 
παρεµβαλλόµενο αέριο το οποίο χαρακτηρίζεται από πυκνότητες στήλης µεγαλύτερες 
από  και 10Al	𝑐𝑚fA (Comastri, Α. et al. 2010). 

Οι Seyfert αποτελούν ένα µικρό ποσοστό (της τάξεως του 10%) όλων των 
παρατηρούµενων γαλαξιών . Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το γεγονός ότι τουλάχιστον το 
90% των γαλαξιών Seyfert, που βρίσκονται αρκετά κοντά ώστε να παρατηρηθούν µε 
τηλεσκόπιο, είναι σπειροειδείς γαλαξίες τύπων Sb ή SBb. Οι Seyfert συνήθως 
συνοδεύονται από άλλους γαλαξίες µε τους οποίους αλληλεπιδρούν βαρυτικά. Στην 
Εικόνα 2.5  φαίνεται ο Seyfert γαλαξίας NGC 4151 (τύπου Sab) όπου διακρίνεται ο 
γαλαξιακός δίσκος γύρω από τον λαµπρό του πυρήνα. 

 

 

 

 
 

 
 

Εικόνα 2.5. Ο Seyfert 1 γαλαξίας NGC 4151. Στην εικόνα διακρίνεται ο γαλαξιακός δίσκος γύρω 
από τον λαµπρό πυρήνα. (Sandage και Bedke, The Carnegie Atlas of Galaxies, Carnegie Institute 
of Washington, Washington D.C., 1994). 

2.3 Τα Φάσµατα των Ενεργών Γαλαξιακών Πυρήνων  
Οι Seyfert ανήκουν στη γενική οµάδα γαλαξιών µε ενεργούς πυρήνες, ή αλλιώς AGN 
(Active Galactic Nuclei). Άλλα µέλη αυτής της κατηγορίας είναι οι ραδιογαλαξίες, οι 
quasars και οι blazars. 

Στην Εικόνα 2.6 παρουσιάζεται ένα σχηµατικό διάγραµµα του συνεχούς το οποίο 
παρατηρείται στους περισσότερους τύπους των ενεργών γαλαξιακών πυρήνων. Το πιο 
αξιοσηµείωτο χαρακτηριστικό αυτής της φασµατικής ενεργειακής κατανοµής (SED – 
Spectral Energy Distribution) είναι ότι εκτείνεται σε ένα πολύ µεγάλο εύρος συχνοτήτων. 
Το ευρύ αυτό φάσµα διαφέρει σηµαντικά από το θερµικό φάσµα (µέλανος σώµατος) 
ενός αστέρα ή το συνδυασµένο φάσµα ενός τυπικού γαλαξία από αστέρια. w
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Όταν οι ενεργοί γαλαξιακοί πυρήνες µελετήθηκαν για πρώτη φορά, αποτελούσε 
κοινό τόπο το γεγονός ότι τα φάσµατά τους είναι σχετικά επίπεδα. Έτσι, γινόταν χρήση 
ενός νόµου δύναµης της µορφής  

𝐹w ∝ 𝜈fz					(2.1) 

για να περιγραφεί η µονοχρωµατική ενεργειακή ροή 𝐹w  5 . Ο φασµατικός δείκτης 𝛼 
θεωρούνταν πως είχε τιµή  𝛼 ≅ 1. 

Η ισχύς που λαµβάνεται µεταξύ ενός διαστήµατος συχνοτήτων 𝜈+ και 𝜈A είναι 

𝐿5|}3~�[1 ∝ � 𝐹w𝑑𝜈 =

w�

w�

� 𝜈𝐹w �
𝑑𝜈
𝜈 � =

w�

w�

𝑙𝑛10 � 𝜈𝐹w𝑑 log+= 𝜈

w�

w�

,					(2.2) 

έτσι ώστε ίσες επιφάνειες σε µια γραφική παράσταση του 𝜈𝐹w συναρτήσει του log+= 𝜈 να 
αντιστοιχούν σε ίσα ποσά ενέργειας. Η τιµή του φασµατικού δείκτη 𝛼 ≅ 1 
αντικατοπτρίζει την οριζόντια τάση που παρατηρείται στα δεξιά του σηµείου καµπής 
(turnover) στην Εικόνα 2.6. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2.6. Σχηµατική αναπαράσταση του συνεχούς που παρατηρείται σε πλειάδα ενεργών 
γαλαξιών [Caroll, B., and Ostllie, D. 2006, An Introduction to Modern Astrophysics (2nd 
Edition)]. 

Τα συνεχή φάσµατα των ενεργών γαλαξιακών πυρήνων, βέβαια είναι πιο σύνθετα 
από την ανωτέρω προσέγγιση και περιλαµβάνουν µια µίξη θερµικής και µη θερµικής 
                                                             
5 𝐹w𝑑𝜈  είναι η ποσότητα ενέργειας µε συχνότητα µεταξύ 𝜈  και 𝜈 + 𝑑𝜈  η οποία φθάνει ανά µονάδα 
επιφάνειας και ανά µονάδα χρόνου στον ανιχνευτή που παρατηρεί την πηγή. w
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εκποµπής. Εντούτοις, η Εξίσωση (2.1) χρησιµοποιείται ακόµη για την παραµετροποίηση 
του συνεχούς. Ο φασµατικός δείκτης έχει τιµή που κυµαίνεται µεταξύ 0,5 και 1 και 
συνήθως αυξάνεται, αυξανοµένης της συχνότητας, και έτσι η καµπύλη log+= 𝜈𝐹w  - 
log+= 𝜈 εµφανίζει ένα βαθούλωµα προς τα κάτω. Επί τοις πράγµασι, η τιµή του 𝛼 είναι 
σταθερή µόνο σε ένα περιορισµένο εύρος συχνοτήτων, όπως για παράδειγµα στην 
υπέρυθρη ή την ορατή περιοχή του φάσµατος. Το σχήµα και η πολωσιµότητα του ορατού 
– υπεριώδους φάσµατος καταδεικνύει ότι πολλές φορές αυτό µπορεί να αποσυντεθεί σε 
συνεισφορές από θερµικές πηγές (φάσµα µέλανος σώµατος, χαµηλή πολωσιµότητα) και 
µη θερµικές πηγές (φάσµα νόµου δύναµης, καθορισµένη πολωσιµότητα). Η θερµική 
συνιστώσα εµφανίζεται ως το «big blue bump» (Εικόνα 2.6), το οποίο µπορεί να περιέχει 
ένα αξιόλογο ποσό βολοµετρικής λαµπρότητας της πηγής. Σε γενικές γραµµές θεωρείται 
πως η εκποµπή από το big blue bump οφείλεται σε έναν οπτικά πυκνό δίσκο 
προσαύξησης, παρόλο που ορισµένοι ερευνητές προτείνουν ότι για την εµφάνισή του 
µπορεί να είναι υπεύθυνη η ελεύθερη – ελεύθερη εκποµπή. Επίσης, εµφανές είναι το 
θερµικό «infrared bump», στα αριστερά του big blue bump, το οποίο πιθανότατα 
οφείλεται σε εκποµπή από θερµούς (𝛵 ≲ 2.000	𝛫) κόκκους σκόνης. 

Ένα φάσµα «καθαρά» νόµου δύναµης (µε σταθερό 𝛼 ) είναι η υπογραφή της 
ακτινοβολίας σύγχροτρον, η οποία συχνά απαντάται σε αστροφυσικές διαδικασίες οι 
οποίες περιλαµβάνουν σχετικιστικά ηλεκτρόνια και µαγνητικά πεδία. Όπως φαίνεται 
στην Εικόνα 2.7, το φάσµα της σύγχροτρον ακτινοβολίας, παράγεται από την 
συνδυασµένη ακτινοβολία που εκπέµπεται από τα ηλεκτρόνια τα οποία κινούνται 
σπειροειδώς γύρω από τις µαγνητικές γραµµές του πεδίου. Αν η κατανοµή των ενεργειών 
του εκάστοτε ηλεκτρονίου ακολουθεί ένα νόµο δύναµης, τότε το προκύπτον φάσµα 
σύγχροτρον περιγράφεται από την Εξίσωση 2.1. Εντούτοις, το φάσµα σύγχροτρον δεν  
τείνει να αυξάνεται δίχως όριο καθώς η συχνότητα µειώνεται. Σε µια συχνότητα 
µετάβασης παρατηρείται ένα «σπάσιµο» (turnover) στο φάσµα και αρχίζει να 
συµπεριφέρεται ανάλογα του 𝜈�/A (φασµατικός δείκτης 𝛼 = −2,5). Το φαινόµενο αυτό 
συµβαίνει επειδή το πλάσµα των περιελιγµένων ηλεκτρονίων γίνεται αδιαφανές στη δική 
του σύγχροτρον ακτινοβολία, και το φαινόµενο ονοµάζεται σύγχροτρον αυτο – 
απορρόφηση (synchrotron self – absorption).  
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Εικόνα 2.7. Το φάσµα νόµου δύναµης της σύγχροτρον ακτινοβολίας. Στο διάγραµµα φαίνεται το 
άθροισµα της ακτινοβολίας που παράγεται από τα µεµονωµένα ηλεκτρόνια καθώς αυτά 
περιελίσσονται γύρω από τις µαγνητικές δυναµικές γραµµές του πεδίου. Το φάσµα ενός µόνο 
ηλεκτρονίου φαίνεται επάνω δεξιά. Το σπάσιµο στις χαµηλές συχνότητες δεν είναι παρών.  
[Caroll, B., and Ostllie, D. 2006, An Introduction to Modern Astrophysics (2nd Edition)].  

Σε κάποια φάσµατα, το χαρακτηριστικό σπάσιµο, το οποίο φαίνεται στη σχηµατική 
αναπαράσταση της Εικόνας 2.6, όπως αναφέρθηκε, ενδέχεται να οφείλεται στην 
σύγχροτρον αυτο – απορρόφηση. Εντούτοις, οι θερµικές συνεισφορές στο συνεχές 
φάσµα που είναι εµφανείς στο infrared bump υποδεικνύουν ότι σε άλλες περιπτώσεις, το 
χαρακτηριστικό σπάσιµο µπορεί να οφείλεται στο, µεγάλων µηκών κύµατος, Reyleigh – 
Jeans µέρος του φάσµατος µέλανος σώµατος, το οποίο παράγεται από τους θερµούς 
κόκκους σκόνης. Είναι πιθανό, τα πιο απότοµα, χαµηλών συχνοτήτων, φάσµατα των 
ράδιο – ήσυχων, ενεργών γαλαξιακών πυρήνων, να οφείλονται στο θερµικό φάσµα των 
κόκκων σκόνης. Απεναντίας, τα πιο «ρηχά» χαµηλών συχνοτήτων φάσµατα των ράδιο – 
ενεργών AGN ενδέχεται να οφείλονται στο συνδυασµό της θερµικής και µη θερµικής 
εκποµπής. 

2.4 Ράδιο Γαλαξίες 
Μετά το πέρας του δεύτερου παγκοσµίου πολέµου, η επιστήµη της ραδιοαστρονοµίας, η 
οποία ξεκίνησε µε τον Karl Jansky, πραγµατοποίησε αλµατώδη ανάπτυξη. Η πρώτη πηγή 
έντονων ραδιοκυµάτων (εκτός του Ήλιου) ανακαλύφθηκε στον αστερισµό του Κύκνου 
και ονοµάστηκε Κύκνος Α  (Cyg A, Εικόνα 2.8). Χρησιµοποιώντας την ακριβή θέση που 
υπέδειξε ο ραδιοαστρονόµος Graham Smith, η οµάδα των Walter Baade και Rudolph w
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Minkowski (Baade, W., and Minkowski, R., 1954) καθόρισε την ταυτότητα του Κύκνου 
Α, µελετώντας τον στο οπτικό παράθυρο. Αυτός ήταν ένας ιδιόµορφος cD γαλαξίας του 
οποίου το κέντρο περιβάλλονταν από έναν δακτύλιο σκόνης (Εικόνα 2.9). Το φάσµα του 
Κύκνου Α εµφανίζει ερυθροµετάθεση 𝑧 = 𝛥𝜆 𝜆~36}⁄ = 0,057  που αντιστοιχεί σε 
ταχύτητα αποµάκρυνσης, 16.600	𝑘𝑚	𝑠f+. Από το νόµο του Hubble, η απόσταση από τον 
Κύκνο Α είναι περίπου 170ℎf+	𝑀𝑝𝑐. Θεωρώντας ότι ο Κύκνος Α είναι η λαµπρότερη 
ράδιο πηγή, περάν του Γαλαξία, η απόσταση αυτή είναι εξαιρετικά µεγάλη. Είναι 
γεγονός, πως οι µόνες διακριτές πηγές, λαµπρότερες από τον Κύκνο Α, είναι ο Ήλιος και 
η Κασσιόπη Α, το κοντινό (3	𝑘𝑝𝑐) υπόλειµµα ενός Τύπου ΙΙ υπερκαινοφανούς.  

 
 

 

 

 

 

Εικόνα 2.8. VLA απεικόνιση του Κύκνου Α όπου φαίνονται οι ράδιο λοβοί οι οποίοι είναι 
διαχωρισµένοι και απέχουν µεταξύ τους απόσταση100ℎf+	𝑘𝑝𝑐. Στην εικόνα διακρίνεται και ο 
πίδακας ο οποίος εκτείνεται από το γαλαξία προς το δεξιό λοβό. Ο Κύκνος Α είναι ένας ράδιο 
γαλαξίας στενών γραµµών εκποµπής (Perley, et al. 1984). 

Ο κύκνος Α είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα  µιας κατηγορίας γαλαξιών, που 
ονοµάζονται ράδιο γαλαξίες και οι οποίοι είναι εξαιρετικά λαµπροί στα ράδιο κύµατα. 

Όπως οι Seyfert, έτσι και οι ράδιο γαλαξίες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: ράδιο 
γαλαξίες πλατιών γραµµών  (Broad Line Radio Galaxies – BLRGs, που αντιστοιχούν 
στους Seyfert 1) και ράδιο γαλαξίες στενών γραµµών (Narrow Line Radio Galaxies – 
NLRGs, που αντιστοιχούν στους Seyfert 2). Οι BLRGs φέρουν λαµπρούς αστρόµορφους 
πυρήνες οι οποίοι περιβάλλονται από αµυδρά, νεφελώδη περιβλήµατα. Οι NLRGs, 
απεναντίας είναι γίγαντες ή υπεργίγαντες ελλειπτικοί γαλαξίες (τύπων cD, D και E). Ο 
Κύκνος Α είναι γαλαξίας τύπου NLRG. 

Παρά τις οµοιότητές τους, υπάρχουν εµφανείς διαφορές µεταξύ των Seyfert και των 
ράδιο γαλαξιών. Ενώ οι Seyfert εκλύουν κάποια ποσά ενέργειας στα ράδιο κύµατα, είναι 
σχετικά ράδιο αδρανείς εν συγκρίσει µε τους ράδιο γαλαξίες. Επιπροσθέτως, ενώ  σχεδόν 
όλοι οι Seyfert είναι σπειροειδείς, κανείς από τους ισχυρούς ράδιο γαλαξίες δεν είναι 
σπειροειδής. 
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2.4.1 Ράδιο Λοβοί και Πίδακες 

Ένας ράδιο γαλαξίας µπορεί να εµφανίζει εκτεταµένους ράδιο λοβούς, όπως αυτοί που 
φαίνονται στην Εικόνα 2.8, ή µπορεί να ακτινοβολεί την ενέργειά του από έναν συµπαγή 
πυρήνα και από µια άλω, της οποίας το µέγεθος µπορεί να είναι παραπλήσιο µε το 
µέγεθος του γαλαξία ή µεγαλύτερο. Το ορατό µέρος του cD γαλαξία στην Εικόνα 2.9 
είναι η κεντρική λευκή κουκίδα της Εικόνας 2.8 η οποία τραβήχτηκε στο ραδιοφωνικό 
παράθυρο. Ο γαλαξίας πλαισιώνεται από δύο τεράστιους ράδιο λοβούς οι οποίοι και 
αποτελούν την πηγή των τεράστιων ποσών λαµπρότητας που ανιχνεύονται. Κάθε λοβός 
έχει διάµετρο της τάξης των 17ℎf+	𝑘𝑝𝑐. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Εικόνα 2.9. Εικόνα του Κύκνου Α η οποία λήφθηκε µε το τηλεσκόπιο Hubble στα 622	𝑛𝑚. 
(Figure adapted from Jackson, et al. 1998). 

Οι παρατηρήσεις αποκαλύπτουν ότι ο ένας από τους λοβούς συνδέεται µε τον 
κεντρικό γαλαξία του Κύκνου A µέσω ενός ευθύγραµµου πίδακα, ο οποίος εκτείνεται σε 
απόσταση 50ℎf+	𝑘𝑝𝑐  και διαχωρίζει τον γαλαξία από το λοβό. (Επειδή οι 
προσανατολισµοί του πίδακα και των ράδιο λοβών δεν είναι επαρκώς καθορισµένοι, οι 
τιµές των µεγεθών που αναφέρονται αποτελούν τις προβαλλόµενες αποστάσεις στο 
επίπεδο του ουρανού.) Τουλάχιστον οι µισοί από τους ισχυρούς ράδιο γαλαξίες, φέρουν 
ανιχνεύσιµους πίδακες, ενώ περίπου τα τρία τέταρτα των ασθενών ράδιο πηγών 
χαρακτηρίζονται από το ίδιο φαινόµενο. Οι πίδακες που σχετίζονται µε ισχυρές ράδιο 
πηγές τείνουν να είναι µονόπλευροι (όπως του Κύκνου Α), ενώ οι πίδακες που 
απαντώνται στους λιγότερο λαµπρούς ράδιο γαλαξίες είναι συνήθως αµφίπλευροι. Ένας 
βασικός λόγος αυτού είναι ότι οι ισχυρές ράδιο πηγές µπορούν παρατηρούνται σε w
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µεγαλύτερες αποστάσεις και έτσι ένας αµυδρός συνοδευτικός πίδακας µπορεί να µην 
είναι ανιχνεύσιµος.  

Στην Εικόνα 2.10 φαίνονται, ο ισχυρός πίδακας και ο ασθενής πίδακας του 
ελλειπτικού γαλαξία NGC 6251, σε επτά διαφορετικές ραδιοφωνικές συχνότητες. Αξίζει 
να σηµειωθεί πως ο πίδακας είναι ανιχνεύσιµος σε όλη τη διαδροµή προς τον πυρήνα του 
γαλαξία. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Εικόνα 2.10. Ο κυρίαρχος και ο µικρότερος πίδακας πλάσµατος, όπως αυτοί εκτοξεύονται από 
τον ράδιο γαλαξία NGC 6251. (Bridle and Perley, Annu. Rev. Astron. Astrophys., 22, 319, 1984). 

Υπάρχουν ράδιο πίδακες οι οποίοι δεν είναι τόσο ευθύγραµµοι όπως αυτός του 
Κύκνου Α ή του NGC 6251. Στην Εικόνα 2.11 είναι εµφανείς οι, εξελισσόµενοι σε 
ανέµους, πίδακες που προέρχονται από τον NGC 1265. Οι πίδακες αποκτούν αυτή τη 
µορφή κατά την κίνηση του γαλαξία δια µέσω του αερίου του συµπλέγµατος του 
Περσέα. 
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Εικόνα 2.11. Ο ράδιο γαλαξίας NGC 1265 όπως εµφανίζεται στα ραδιοκύµατα µε τους πίδακές 
του να σαρώνονται προς τα πίσω εξαιτίας της κίνησης του γαλαξία δια µέσω του περιβάλλοντος 
αερίου. (O'Dea and Owen, 1986.). 

Μετά τον Κύκνο Α, ακολούθησαν δεκάδες ανακαλύψεις ράδιο γαλαξιών. Ένας από 
αυτούς ο Μ87, ο γίγαντας ελλειπτικός (Ε1) γαλαξίας που βρίσκεται στο κέντρο του 
συµπλέγµατος της Παρθένου, µε ορατό µέγεθος  𝑉 = 8,7 είναι από τους λαµπρότερους 
γαλαξίες στον νυχτερινό ουρανό. Στην Εικόνα 2.12 παρουσιάζεται η εικόνα του γαλαξία 
της Παρθένου, γνωστού και ως Virgo A στους ραδιοαστρονόµους. Ο εξέχον πίδακάς του, 
που φαίνεται στα δεξιά ανακαλύφθηκε οπτικά το 1917. Ο πίδακας ο οποίος εκτείνεται σε 
απόσταση 1,5	𝑘𝑝𝑐 από τον γαλαξία µε κατεύθυνση προς τον έναν ράδιο λοβό εµφανίζει 
ισοκατανεµηµένους κόµβους (knots) οι οποίοι είναι ορατοί στα ραδιοκύµατα, στο ορατό 
και στις ακτίνες Χ. Η λαµπρότητα του Μ87 στις ακτίνες Χ, συµπεριλαµβανοµένου και 
του πίδακα είναι περίπου 10W,	𝑊. Η λαµπρότητα αυτή είναι 50 φορές µεγαλύτερη από 
την λαµπρότητα που εµφανίζεται στα ραδιοκύµατα. Υπάρχουν επίσης ενδείξεις ύπαρξης 
ενός συνοδευτικού πίδακα ο οποίος εκτείνεται µακριά από τον Μ87 και σε κατεύθυνση 
αντίθετη από τον κυρίαρχο πίδακα. 

Ένας από τους µεγαλύτερους γνωστούς ράδιο γαλαξίες είναι ο 3C 236, η ραδιοπηγή 
µε αύξοντα αριθµό 273 στον τρίτο κατάλογο του Cambridge (3C). Με ερυθροµετάθεση 
𝑧 = 0,098, η απόσταση του 3C 236, σύµφωνα µε το νόµο του Hubble, είναι περίπου 
280ℎf+	𝑀𝑝𝑐. Οι ράδιο λοβοί του εν λόγω ράδιο γαλαξία απέχουν µεταξύ τους απόσταση 
µεγαλύτερη από 1,5ℎf+	𝑀𝑝𝑐, προβαλλόµενοι στο επίπεδο του ουρανού, ενώ ο πίδακάς 
του έχει µήκος µόλις 400ℎf+	𝑝𝑐. 
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Εικόνα 2.12. Ο ράδιο γαλαξίας Μ87 και ο πίδακάς του. (NASA/CXC/MIT/H. Marshall et al. 
Radio: Zhou, F., Owen, F., (NRAO), Biretta, J., (STScI), Optical: NASA/STScI/UMBC/ 
Perlman, E., et al.) 

Το κοντινότερο παράδειγµα ενεργού γαλαξιακού πυρήνα είναι ο Κένταυρος Α (NGC 
5128) ο οποίος βρίσκεται σε απόσταση 4,7ℎf+𝑀𝑝𝑐. Στην Εικόνα 2.13 φαίνεται ο εν 
λόγω γαλαξίας στο οπτικό. Στην εικόνα έχει γίνει υπέρθεση των λοβών όπως αυτοί 
εµφανίζονται στα ραδιοκύµατα. Όπως ο Μ87, έτσι και ο Κένταυρος Α φέρει πίδακες οι 
οποίοι εκτείνονται από τον πυρήνα και περιέχουν κόµβους εκποµπής στα ραδιοκύµατα 
και τις ακτίνες Χ. 

 

  

 

 

 

 
Εικόνα 2.13. Υπέρθεση των εικόνων στο οπτικό, τα ραδιοκύµατα και τις ακτίνες Χ του ράδιο 
γαλαξία Κένταυρος Α. Οπτικό (πορτοκαλί και κίτρινο), Ράδιο (ροζ και πράσινο) και Ακτίνες – Χ 
(µπλε). (Φωτογραφία: CXC/NASA/Karovska et al, 2002). 
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2.5 Η Ανακάλυψη των Quasars 
Καθώς τα ράδιο τηλεσκόπια ανακάλυπταν όλο και περισσότερες ράδιο πηγές, στα τέλη 
της δεκαετίας το 1950, το έργο του προσδιορισµού της ταυτότητας αυτών των 
αντικειµένων καθίσταντο εξαιρετικά σηµαντικό. Το 1960 οι Thomas Matthews και Alan 
Sandage αναζητούσαν τον οπτικό οµόλογο µιας άλλης ράδιο πηγής, της 3C 48. Κατά την 
έρευνά τους ανακάλυψαν ένα αντικείµενο 16ου µεγέθους, που «έµοιαζε» µε αµυδρό 
άστρο, και το οποίο εµφάνιζε πλατιές γραµµές εκποµπής οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να 
ταυτιστούν µε κανένα γνωστό χηµικό στοιχείο ή µόριο. Το 1963 παρατηρήθηκε από τον 
Maarten Schmidt ένα εξίσου «περίεργο» φάσµα από µια ράδιο πηγή η οποία είχε αστρική 
«εµφάνιση», την 3C 273. Ο Schmidt υπολόγισε ότι το αντικείµενο αυτό ακτινοβολούσε 
ενέργεια ίση µε 10l,	𝑒𝑟𝑔/𝑠, δηλαδή ένα πραγµατικά τεράστιο ποσό ενέργειας, που 
ισοδυναµούσε µε την εκπεµπόµενη ενέργεια από 109 Ήλιους. Στην Εικόνα 2.14 
παρουσιάζεται ο 3C 273 και ο πίδακάς του ο οποίος εκτείνεται σε απόσταση 39ℎf+	𝑘𝑝𝑐 
από τον πυρήνα του. 

Οι 3C 48, 3C 273 και άλλες παρόµοιες πηγές ταξινοµήθηκαν ως ηµιαστρικές ράδιο 
πηγές (Quasi Stellar Radio Sources – QSRs), οι οποίες στη συνέχεια έγιναν γνωστές ως 
Quasars (QSOs). Η αναγνώριση αυτών των πηγών και η ταξινόµησή τους όµως ήταν 
µόνο η αρχή στο µακρύ δρόµο για την κατανόηση τους, η οποία κατά την πάροδο των 
ετών έχει αποδειχθεί ένα εξαιρετικά δύσκολο αλλά και αµφιλεγόµενο αστροφυσικό 
ζήτηµα. Κατά τα µέσα του 1963, ο Maarten Schmidt παρατήρησε ότι το µοτίβο των 
πλατιών γραµµών εκποµπής του 3C 273 ήταν το ίδιο µε το µοτίβο των γραµµών Balmer 
του υδρογόνου. Οι γνωστές γραµµές Balmer είχαν ερυθροµετατοπιστεί τόσο πολύ (𝑧 =
0,158) προς µήκη κύµατος στα οποία κανείς δεν θα περίµενε να τις συναντήσει, 
κάνοντας έτσι την αναγνώρισή τους εξαιρετικά δύσκολη αν όχι αδύνατη (Εικόνα 2.15). 
Αυτή η µετατόπιση Doppler σήµαινε ότι ο 3C 273 αποµακρύνονταν από τη Γη µε 
ταχύτητα που άγγιζε το 14,6% της ταχύτητα του φωτός. Σύµφωνα µε το νόµο του 
Hubble, η απόσταση του εν λόγω γαλαξία ήταν 440ℎf+	𝑀𝑝𝑐 . Οι συνάδελφοι του 
Schmidt, Jesse Greenstein (1909 – 2002) και Thomas Matthews υπολόγισαν ότι ο 3C 48 
εµφάνιζε ακόµα µεγαλύτερη ερυθροµετάθεση, 𝑧 = 0,367  η οποία αντιστοιχούσε σε 
ακτινική ταχύτητα της τάξης των 0,303𝑐 και σε απόσταση Hubble 900ℎf+	𝑀𝑝𝑐. Ήταν 
τότε που οι αστρονόµοι διαπίστωσαν ότι ο 3C 48 ήταν ένα από τα πιο απόµακρα 
αντικείµενα του Σύµπαντος που είχαν ως τότε ανακαλυφθεί. 
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Εικόνα 2.14. Ο Quasar 3C 273 και ο πίδακάς του, ανακαλυφθείς το 1963. (Φωτογραφία: NASA / 
JPL-Caltech / Yale University) 

Οι quasars όπως πιστεύουµε σήµερα, εντάσσονται στην κατηγορία των ενεργών 
γαλαξιών. Θεωρούµε ότι, µάλλον, είναι πυρήνες ενεργών γαλαξιών και δικαιολογούµε τα 
τεράστια ποσά ενέργειας που εκπέµπουν µε την υπόθεση ότι αυτά προέρχονται από τη 
ροή και εν συνεχεία την πτώση τεράστιων ποσοτήτων ύλης µέσα σε υπερµεγέθεις 
µελανές οπές που βρίσκονται στο κέντρο τους. 

Σήµερα έχουν ανακαλυφθεί χιλιάδες QSOs, εκ των οποίων αρκετοί βρίσκονται στις 
ιλιγγιώδεις αποστάσεις των 10 δισεκατοµµυρίων ετών φωτός. Επιπλέον θεωρούµε ότι το 
ένα τρίτο των ραδιογαλαξιών είναι ηµιαστέρες. 

Συνοψίζοντας, µπορούµε να πούµε ότι η ανακάλυψη αυτών των ουράνιων σωµάτων 
ήταν καθοριστική για τη σύγχρονη Αστροφυσική, αφού άλλαξε τις αντιλήψεις µας για τις 
διαστάσεις και την ιστορία του Σύµπαντος. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 2.15. Η ερυθροµετάθεση  𝑧 = 0,158 του quasar 3C 273. (Palomar/Caltech). w
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Χαρακτηριστικά γνωρίσµατα ενός quasar είναι: 

i) Τα τεράστια ποσά ενέργειας που εκλύονται από αυτόν στη µονάδα του 
χρόνου. Όπως υπολογίζεται η συνολικά εκπεµπόµενη ενέργεια ενός 
ηµιαστέρα µπορεί να φτάσει τα 10,+	𝑒𝑟𝑔. Η ενέργεια αυτή είναι ισοδύναµη 
µε αυτήν που προκύπτει κατά τη µετατροπή σε ήλιο µιας µάζας υδρογόνου 
της τάξεως των 109 ηλιακών µαζών. Η συνολική αυτή ενέργεια για πολλούς 
από τους quasars εκπέµπεται µε ρυθµό µίας ηλιακής µάζας ανά έτος. Οι 
µηχανισµοί που θα µπορούσαν να παράγουν ένα τέτοιο τεράστιο ποσό 
ενέργειας ήταν από τα πρώτα προβλήµατα που προσπάθησαν να λύσουν οι 
ερευνητές. 

ii) Η έντονη µεταβλητότητά τους σε περίοδο λίγων µηνών, ή σε µερικές 
περιπτώσεις, λίγων ηµερών. Η λαµπρότητά τους, όπως έχει παρατηρηθεί, 
µπορεί να µεταβληθεί στην περιοχή των ακτίνων Χ εντός περιόδου µερικών 
ωρών ή και λεπτών. Και η ορατή όµως εικόνα τους µεταβάλλεται σηµαντικά. 
Ως παράδειγµα µπορεί να αναφερθεί ο quasar 3C 345, ο οποίος εντός 
περιόδου 20 ετών µετέβαλε τη λαµπρότητά του στο ορατό κατά έναν 
παράγοντα 20.  

iii) Η ισχυρή µετατόπιση προς το ερυθρό των φασµατικών του γραµµών. Το 
γεγονός αυτό ερµηνεύθηκε αρχικά, σύµφωνα µε τον νόµο D – F σαν ακτινική 
αποµάκρυνσή του από τον παρατηρητή µε ταχύτητες που πολλές φορές 
φαίνεται να πλησιάζουν ή και να ξεπερνούν την ταχύτητα του φωτός. 

Σήµερα βέβαια, ένα µέρος της φασµατικής µετατόπισης µπορεί να αποδοθεί και σε 
άλλες αιτίες, όπως στην ύπαρξη ισχυρών βαρυτικών πεδίων. 

Παρόλα αυτά µε βάση τον νόµο του Hubble οι QSOs τοποθετούνται σήµερα στις 
παρυφές του ορατού Σύµπαντος και, όπως πιστεύουµε αποτελούν µια εικόνα των 
πρώτων περιόδων της ζωής του. 

Σύµφωνα µε την επικρατούσα άποψη, οι QSOs είναι πυρήνες γαλαξιών που 
φιλοξενούν στα κέντρα τους µια µελανή οπή. Η µάζα τους πρέπει να είναι µέχρι και ένα 
δισεκατοµµύριο φορές µεγαλύτερη από την ηλιακή, αλλά καταλαµβάνει όγκο περίπου 
ίσο µε αυτόν του Ήλιου. 

Η βαρυτική έλξη που ασκεί η µελανή οπή έλκει αέρια και γαλαξιακή σκόνη από τις 
εξωτερικές περιοχές του γαλαξία, δηµιουργώντας ένα δίσκο προσαύξησης που εκτείνεται 
χιλιάδες έτη φωτός µακριά από την κεντρική περιοχή της µελανής οπής. Παρόλα αυτά η 
περιοχή του δίσκου αυτού, από την οποία πηγάζει το µεγαλύτερο µέρος της ενέργειάς 
τους που εν συνεχεία ακτινοβολείται στο υπεριώδες, έχει διαστάσεις ίσες µε αυτές του 
πλανητικού µας συστήµατος. 
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Όπως έχει αναφερθεί και για τους ενεργούς γαλαξίες, οι δίσκοι συσσώρευσης των 
QSOs συνοδεύονται από δύο πίδακες γαλαξιακής ύλης6, έναν σε κάθε πλευρά τους, το 
υλικό των οποίων πολλές φορές φαίνεται να κινείται µε ταχύτητες µεγαλύτερες από 
εκείνης του φωτός (υπέρφωτη κίνηση §3.1.9). 

Σήµερα η πιο διαδεδοµένη άποψη για την δηµιουργία των QSOs θεωρεί ότι οι 
ηµιαστέρες είναι αποτελέσµατα σύγκρουσης δύο µεγάλων σπειροειδών γαλαξιών µε 
παραπλήσιες µάζες, που ένας από τους δύο ή και οι δύο φιλοξενούν κοντά στους πυρήνες 
τους από µια µελανή οπή. Ασφαλώς και υπάρχει περίπτωση σε κανέναν από τους δύο να 
µην υπήρχε µαύρη τρύπα, αλλά αυτή να δηµιουργήθηκε ως αποτέλεσµα της σύγκρουσης. 

Η άποψη αυτή ενισχύθηκε µετά από τις παρατηρήσεις του δορυφόρου IRAS 
(αστρονοµικός δορυφόρος υπερύθρου). Σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις του, 
αναγνωρίστηκε µια σειρά γαλαξιών που η λαµπρότητά τους στο υπέρυθρο είναι τόσο 
µεγάλη όσο και πολλών QSOs στο ορατό7. 

Οι QSOs που θα σχηµατιστούν µε τον τρόπο αυτό, όπως υπολογίζεται θα 
ακτινοβολούν για 10 έως 100 δισεκατοµµύρια χρόνια, ενώ µετά την πάροδο 5 έως 10 
δισεκατοµµυρίων ετών, οι συγκρουσθέντες γαλαξίες θα µετασχηµατιστούν σε έναν 
λαµπρό ελλειπτικό γαλαξία πολύ µικρής περιεκτικότητας σε σκόνη και αέρια. 

Αν θεωρήσουµε ότι η προηγούµενη υπόθεση περί δηµιουργίας των QSOs αληθεύει, 
δεν είναι απίθανο ο Γαλαξίας µας να µετατραπεί σε quasar, όταν συγκρουσθεί µε τον 
γαλαξία της Ανδροµέδας. Όπως είναι γνωστό οι δύο γαλαξίες προσεγγίζονται µε 
ταχύτητα 220 km/sec, είναι σπειροειδείς και παραπλήσιας µάζας και πιθανότατα στους 
πυρήνες τους φιλοξενούν µελανές οπές. Φυσικά οι δύο γαλαξίες απέχουν 2.200.000 ε.φ. 
και η σύγκρουσή τους εάν τυχόν συµβεί θα γίνει στο απώτατο µέλλον. 

2.5.1 Οι λαµπρότητες των QSOs 

Οι  quasars αποτελούν εκείνη την υποκατηγορία ενεργών γαλαξιακών πυρήνων που 
χαρακτηρίζεται από τις µεγαλύτερες λαµπρότητες, µε µεγέθη λαµπρότητας των πυρήνων 
τους 𝑀� < −21,5 + 5 logℎ=. Μια µικρή µειοψηφία (~5 − 10%) αυτών των πηγών είναι 
οι ισχυρές ράδιο πηγές που πρωταρχικά καθόρισαν την κατηγορία των QSOs. Η ράδιο 
εκποµπή ενός quasar µπορεί να προέρχεται είτε από τους ράδιο λοβούς είτε από µία 
κεντρική πηγή στον πυρήνα του. Οι quasars διαχωρίζονται από τους γαλαξίες Seyfert 
βάση του γεγονότος ότι στις φωτογραφίες του Palomar Sky Survey, οι πρώτοι είναι 
δύσκολα παρατηρούµενοι και ως εκ τούτου δεν µπορούµε εύκολα να αναλύσουµε τις 
εικόνες τους. Αυτό σηµαίνει ότι οι QSOs έχουν γωνιακά µεγέθη µικρότερα από ~7′′.  

                                                             
6 Οι πίδακες ύλης αποτελούνται από µαγνητισµένα νέφη ηλεκτρονίων που κινούνται µε σχετικιστικές 
ταχύτητες και αναβλύζουν από το κέντρο των γαλαξιακών πυρήνων. 
7 Η παρατήρηση αυτή είναι πολύ σηµαντική εφόσον ένας quasar που θα αρχίσει να δηµιουργείται µετά τη 
σύγκρουση δύο γαλαξιών, θα περιβάλλεται αρχικά από πυκνά νέφη γαλαξιακής σκόνης η οποία 
απορροφώντας την ακτινοβολία του θα την επανεκπέµπει στο υπέρυθρο. w
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Οι QSOs είναι τόσο αποµακρυσµένα αντικείµενα που οι εικόνες τους στο οπτικό 
µοιάζουν µε αµυδρούς αστρικούς πυρήνες οι οποίοι περιβάλλονται από µια αχνή και 
ασαφή άλω, µικρής επιφανειακής λαµπρότητας. Σε κάποιες των περιπτώσεων, η ασαφής 
άλλως µπορεί τελικά να είναι ο φιλοξενών γαλαξίας. Για να είναι ορατοί από τόσο 
µεγάλες αποστάσεις, οι QSOs θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα ισχυροί. Οι βολοµετρικές 
λαµπρότητες των QSOs υπολογίζεται πως κυµαίνονται από 10W\ − 10l+	𝑊  µε µια 
τυπική τιµή να είναι 5 × 10W>	𝑊 (Εικόνα 2.16). Το γεγονός αυτό υπονοεί πως οι πιο 
λαµπροί quasars είναι κατά 10� φορές πιο ενεργητικοί από τους συνήθεις γαλαξίες όπως 
ο δικός µας.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 2.16. Η εξασθένιση της λαµπρότητας των QSOs συναρτήσει του χρόνου. Για 𝑧 < 0,3 
υπάρχουν πολύ λίγα αντικείµενα ώστε να υπάρχουν επαρκή δεδοµένα για το διάγραµµα. (Figure 
adapted from Boyle, The Environment and Evolution of Galaxies, Shull and Thronson (eds.), 
Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1993). 

2.5.2 Τα Φάσµατα των QSO  

Η µονοχρωµατική ροή του 3C 273 φαίνεται στην Εικόνα 2.17. Το συνεχές αυτό φάσµα 
εκτείνεται σε εύρος 15 τάξεων µεγέθους, σε µονάδες συχνότητας, και είναι ιδιαίτερα 
ευρύ, συγκρινόµενο µε το φάσµα, µέλανος σώµατος, ενός άστρου. Η ελαφριά κλίση στo 
άκρο των µικρών συχνοτήτων του φάσµατος αντικατοπτρίζει τον µεγαλύτερο, από το 
µέσο όρο, φασµατικό δείκτη (𝛼 = 0,24)  για τον 3C 273, σε αυτή τη φασµατική 
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περιοχή8. Για τους περισσότερους QSOs, το φάσµα στο πέρας των χαµηλών συχνοτήτων 
πέφτει ακόµη πιο απότοµα (µικρότερο 𝛼). Ένα τυπικό φάσµα, µεταβάλει απότοµα την 
κλίση του (εµφανίζει ένα χαρακτηριστικό σπάσιµο) στο µακρινό υπέρυθρο σε συχνότητα 
5 × 10+A𝐻𝑧, το οποίο πιθανότατα οφείλεται στη σκόνη και/ή την σύγχροτρον αυτο – 
απορρόφηση. Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι µερικοί QSOs είναι πιο λαµπροί στα 
υπέρυθρα µήκη κύµατος, ενώ άλλοι κορυφώνονται στις ακτίνες Χ. Η µέγιστη ισχύς του 
3C 273 εµφανίζεται στις, χαµηλής ενέργειας, ακτίνες γάµµα. 

Οι QSOs εκπέµπουν µια περίσσεια ακτινοβολίας στο υπεριώδες και η εν λόγω 
ακτινοβολία είναι ανάλογη µε αυτή των άστρων, στις ίδιες συχνότητες, µε αποτέλεσµα 
να είναι µπλε χρώµατος. Για παράδειγµα οι δείκτες χρώµατος του 3C 48 είναι 𝑈 − 𝐵 =
−0,61  και 𝐵 − 𝑉 = 0,38 . Στην Εικόνα 2.17, η ενεργειακή περίσσεια (excess) 
υπεριώδους ακτινοβολίας καταδεικνύεται από το big blue bump (η µεγάλη µπλε 
προεξοχή) µεταξύ των 10+l	𝐻𝑧  και 10+,	𝐻𝑧  . Το big blue bump είναι ένα βασικό 
χαρακτηριστικό των περισσοτέρων (αλλά όχι όλων) QSO φασµάτων. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 2.17. Το φάσµα του 3C 273, αφού έχει αφαιρεθεί η µετατόπιση Doppler στις συχνότητες 
εξαιτίας της κίνησης Hubble του γαλαξία. Μια οριζόντια γραµµή θα αντιστοιχούσε σε φασµατικό 
δείκτη 𝛼 = 1. Η διαγώνια διακεκοµµένη γραµµή δείχνει την κλίση της 𝐹w = 𝜎𝜏𝛼𝜃. Οι δύο 
γραµµές στα δεξιά αντιστοιχούν στην περίοδο ηρεµίας του 3C 273 και στη διάρκεια µία 
έκλαµψης. (Perry, Ward, and Jones, MNRAS, 228, 623, 1987). 

Η παρουσία γραµµών απορρόφησης είναι επίσης εµφανής στα φάσµατα των QSOs. 
Πιο συγκεκριµένα, πλατιές γραµµές, λόγω φαινοµένου Doppler 9 , απαντώνται σε 

                                                             
8 Στις χαµηλές συχνότητες, το φάσµα του 3C 273 κυριαρχείται από την ακτινοβολία η οποία προέρχεται 
από τον πίδακά του και όχι από τον πυρήνα του. 
9 Στο Κεφάλαιο 4 θα αναπτυχθούν νέες απόψεις όσον αφορά την πλάτυνση των φασµατικών γραµµών των 
quasar. w
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ποσοστό 10% των περιπτώσεων, και µάλιστα προέρχονται από πηγές των οποίων οι 
ταχύτητες ξεπερνούν τα 10l	𝑘𝑚/𝑠. Θεωρείται πως αυτές οι γραµµές σχετίζονται µε τον 
ίδιο τον quasar. Πολλές επιπρόσθετες, στενές γραµµές απορρόφησης, παρατηρούνται στα 
φάσµατα των QSOs µε µεγάλες ερυθροµεταθέσεις (𝑧 > 2,2) που οφείλονται στη σειρά 
Lyman του υδρογόνου και σε µεταλλικά ιόντα όπως ο C IV και το Mg II. Οι γραµµές 
αυτές, φυσιολογικά, θα εµφανίζονταν στα υπεριώδη µήκη κύµατος, αλλά έχουν 
µετατοπιστεί, λόγω Doppler, στο ορατό, εξαιτίας της ταχύτατης αποµάκρυνσης του 
υλικού απορρόφησης. Οι γραµµές απορρόφησης ενός quasar είναι δυνατόν να 
ταξινοµηθούν σε διαφορετικές κατηγορίες, οι οποίες µοιράζονται την ίδια 
ερυθροµετάθεση.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2.18. Μέσο φάσµα ενός QSOs το οποίο δηµιουργήθηκε µέσω 700 φασµάτων από την 
βάση δεδοµένων Large Bright Quasar Survey (Francis et al. 1991).  

Επιπροσθέτως, οι ερυθροµεταθέσεις αυτών των στενών γραµµών απορρόφησης είναι 
σχεδόν πάντοτε µικρότερες από την ερυθροµετάθεση των γραµµών εκποµπής του QSO 
(Bradley W. Carroll, Dale A. Ostlie: Introduction to Modern Astrophysics 2nd edition, p. 
1098). Οι διάφορες οµάδες γραµµών θεωρείται πως προκύπτουν από νέφη τα οποία 
παρεµβάλλονται µεταξύ του QSO και του παρατηρητή, φαινόµενο το οποίο θα συζητηθεί 
στη συνέχεια. 

Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί πως τα φάσµατα των QSOs είναι εντυπωσιακά παρόµοια 
µε τα φάσµατα των γαλαξιών Seyfert, εκτός από ότι (α) τα χαρακτηριστικά αστρικής 
απορρόφησης είναι εξαιρετικά ασθενή και (β) οι στενές γραµµές είναι σε γενικές 
γραµµές ασθενέστερες από τις πλατιές γραµµές, σε αντίθεση µε ότι συµβαίνει στους 
γαλαξίες Seyfert. Τυπικό φάσµα ενός QSO φαίνεται στην Εικόνα 2.18. w
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2.5.3 Ηµι – Αστρικά Αντικείµενα 

Η ιδιαίτερη εµφάνιση των quasars, όµοια µε την αστρική, µε την περίσσεια υπεριώδους 
ακτινοβολίας, οδήγησε τους αστρονόµους στην αναζήτηση και άλλων πηγών µε τα ίδια 
χαρακτηριστικά. Επί τοις πράγµασι, διαλέγοντας αυτά τα αντικείµενα βάση του 
κριτηρίου 𝑈 − 𝐵 < −0,4  οδηγούµεθα σε έναν σχεδόν πλήρη κατάλογο πιθανών QSOs 
(εκείνοι µε µεγαλύτερα z είναι ερυθρότεροι), οι οποίοι στη συνέχεια πρέπει να ελεγχθούν 
φασµατοσκοπικά. Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι περίπου το 90% των πιθανών 
επιβεβαιωµένων QSOs, και των ενεργών γαλαξιών γενικά, είναι ράδιο ήσυχοι. Για το 
λόγο αυτό, τα περισσότερα από αυτά τα αντικείµενα χαρακτηρίζονται ως quasi – stellar 
objects (QSOs), και όχι ως quasars (QSRs). 

2.5.4 Η Ορολογία των QSOs 

Στην εποχή µας, ο όρος quasar έχει καθιερωθεί τόσο για τους ράδιο – ήσυχους (QSOs) 
όσο και για τους ράδιο – ενεργούς (QSRs) ηµιαστέρες. Εντούτοις, και για τις δύο 
περιπτώσεις χρησιµοποιείται ο όρος QSO ως συντοµογραφία της λέξεως quasar. Η 
ορολογία µπορεί να προκαλέσει σύγχυση στη βιβλιογραφία και  για το λόγο αυτό στην 
παρούσα εργασία θα γίνεται χρήση των όρων QSO και quasar και για τους δύο τύπου 
ηµιαστέρων, ενώ θα γίνεται ο διαχωρισµός τους ως ράδιο – ενεργούς (αυτοί που 
εµφανίζουν ισχυρή εκποµπή στα ραδιοκύµατα) και ράδιο – ήσυχους (αυτοί που 
εµφανίζουν ασθενείς συνιστώσες εκποµπής στα ραδιοκύµατα) όπου αυτό κρίνεται 
αναγκαίο. 

2.5.5 Υπερφωτεινοί Υπέρυθροι Γαλαξίες 

Σχεδόν όλοι οι quasars έχουν φάσµατα παρόµοια µε εκείνα των Seyfert 1 και των 
γαλαξιών που φέρουν στα φάσµατά τους πλατιές γραµµές. Επίσης σχεδόν όλοι οι QSOs 
εµφανίζουν λαµπρά συνεχή, νόµου δύναµης, και πλατιές γραµµές εκποµπής (τόσο 
επιτρεπόµενες γραµµές όσο και στενότερες απαγορευµένες γραµµές). Τα φάσµατα των 
Seyfert 2, µε τις στενές γραµµές εκποµπής (επιτρεπόµενες και απαγορευµένες), φαίνεται 
πως δεν έχουν οµόλογούς τους ανάµεσα σε όλους τους quasars. Εντούτοις, κάποιοι 
αστρονόµοι θεωρούν ότι ένα υποσύνολο των γαλαξιών, οι οποίοι ταξινοµήθηκαν ως 
υπερφωτεινοί στα υπέρυθρα µήκη κύµατος, µέσω του δορυφόρου IRAS, και είναι 
γνωστοί ως υπερφωτεινοί υπέρυθροι γαλαξίες (ultraluminous infrared galaxies – 
ULIRGs) πρέπει να θεωρούνται ως quasars τύπου 2 και όχι ως γαλαξίες έντονης 
αστρογένεσης (starburst). Η υπέρυθρη ακτινοβολία που αυτοί εκπέµπουν, θεωρείται πως 
οφείλεται στην απορρόφηση της ακτινοβολίας από τον πυρήνα του QSO από κόκκους 
σκόνης, οι οποίοι επανεκπέµπουν στο υπέρυθρο. Η περίπτωση αυτών των γαλαξιών θα 
συζητηθεί στην συνέχεια. 
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2.5.6 Η Μεγάλη Κοσµολογική Ερυθροµετάθεση των QSOs 

Η ερευνητική αποστολή SDSS έχει καταχωρήσει στον κατάλογό της 105.783 
φασµατοσκοπικά ταυτοποιηµένους quasars (The Sloan Digital Sky Survey Quasar 
Catalog V. Seventh Data Release, Donald P. Schneider 2010). Ο λαµπρότερος QSO τον 
οποίο και συναντούµε στην i µπάντα είναι ο SDSS 17100.62+641209.0 µε 
ερυθροµετάθεση 𝑧 = 2.7356 και 𝛭5 = −30,242. Ο πιο αποµακρυσµένος quasar που 
έχει βρεθεί µέχρι σήµερα είναι ο ULAS J1120+0641 µε ερυθροµετάθεση 𝑧 = 7,085 η 
οποία αντιστοιχεί σε ταχύτητα αποµάκρυνσης µεγαλύτερη από 1,24𝑐 . Αξίζει να 
σηµειωθεί πως στον κατάλογο SDSS υπάρχουν 520 QSOs µε ερυθροµεταθέσεις 
µεγαλύτερες από 𝑧 = 4. Στην περίπτωση τόσο µεγάλων κοσµολογικών 
ερυθροµεταθέσεων, για τον υπολογισµό αποστάσεων δεν είναι δυνατόν να 
χρησιµοποιείται ο νόµος του Hubble στην µορφή 

𝑑 =
𝑐𝑧
𝐻=
.					(2.3) 

Στις περιπτώσεις τόσο µεγάλων ερυθροµεταθέσεων χρησιµοποιείται η σχετικιστική 
µορφή του νόµου του Hubble 

𝑑 ≃
𝑐
𝐻�
	
(𝑧 + 1)A − 1
(𝑧 + 1)A + 1.					(2.4) 

Από την Εξίσωση 2.4 για 𝑧 ≪ 1  προκύπτει η Εξίσωση 2.3. Οι κοσµολογικές 
ερυθροµεταθέσεις προκαλούνται από την διαστολή του χώρου, δια µέσω του οποίου το 
φως ταξιδεύει, µε αποτέλεσµα για πολύ µεγάλες αποστάσεις η συνολική επιµήκυνση του 
µήκους κύµατος να εξαρτάται από τον τρόπο µε τον οποίο η διαστολή του Σύµπαντος 
έχει µεταβληθεί µε τον χρόνο. Ο ρυθµός της διαστολής αλλάζει ως αποτέλεσµα της 
συνολικής µάζας και ενέργειας του Σύµπαντος. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η κλασµατική 
αλλαγή στο µήκος κύµατος για µια κοσµολογική ερυθροµετάθεση είναι ίδια µε την 
κλασµατική αλλαγή του µεγέθους του Σύµπαντος, R, από τη στιγµή που εκπέµφθηκε η 
ακτινοβολία. Έτσι λοιπόν έχουµε, 

𝑧 =
𝜆�/6 − 𝜆3�5}}34

𝜆3�5}}34
=
𝑅�/6 − 𝑅3�5}}34

𝑅3�5}}34
					(2.5) 

⇔					
𝑅�/6

𝑅3�5}}34
= 1 + 𝑧					(2.6) 

Έτσι ερυθροµετάθεση, 𝑧 = 3  σηµαίνει ότι το Σύµπαν είναι τώρα τέσσερις φορές 
µεγαλύτερο από ότι ήταν όταν εκπέµφθηκε η ακτινοβολία2. 
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5.7 Ενδείξεις Εξέλιξης των QSOs 
Οι περιοχές οι οποίες είναι κοσµολογικά «κοντά» σε εµάς είναι αυτές που συνιστούν το 
«σηµερινό Σύµπαν». Παρατηρώντας αυτές τις περιοχές, οι αστρονόµοι είναι σε θέση να 
µελετούν τους γαλαξίες όπως αυτοί εµφανίζονται στην παρούσα εποχή. Όταν όµως 
παρατηρούµε στα βάθη του Σύµπαντος, επί της ουσίας παρατηρούµε τα αρχέγονα 
φωτόνια, τα οποία ταξιδεύουν για τόσο µεγάλα χρονικά διαστήµατα που οι πηγές που τα 
εξέπεµψαν ενδέχεται να έχουν µεταβληθεί σηµαντικά από τη στιγµή που το φως 
ξεκίνησε το ταξίδι του. Επί της ουσίας λοιπόν, «κοιτώντας» πιο βαθιά στο διάστηµα 
σηµαίνει, άµεσα, ότι «κοιτάµε» στο απώτατο παρελθόν (Bradley W. Carroll, Dale A. 
Ostlie: Introduction to Modern Astrophysics 2nd edition, p. 1100). 

Αστρονοµικές έρευνες σε µεγάλες και µικρές ερυθροµεταθέσεις αντίστοιχα, 
κατέδειξαν ότι οι λαµπροί QSOs ήταν σίγουρα πολύ περισσότερο συνήθεις σε 
προηγούµενες εποχές από ότι είναι στη δική µας. Είναι γεγονός πως υπάρχουν αρκετοί 
παράγοντες οι οποίοι συνηγορούν στο γεγονός ότι στο απώτατο παρελθόν η χωρική 
πυκνότητα των λαµπρών QSOs ήταν πολύ µεγάλη. Σε προηγούµενες εποχές, τόσο ο 
συνολικός αριθµός αυτών των πηγών, όσο και οι λαµπρότητές τους, πρέπει να ήταν 
εντελώς διαφορετικές από ότι παρατηρούµε σήµερα. Ένα καίριο ζήτηµα που απασχολεί 
την αστρονοµική κοινότητα αφορά τον συσχετισµό µεταξύ του αριθµού των QSOs και 
της λαµπρότητάς τους. Μια επιπλέον επιπλοκή επ’ αυτού του θέµατος εισάγεται µέσω 
της διαστολής του Σύµπαντος. Το Σύµπαν στις µέρες µας είναι µεγαλύτερο από ότι ήταν 
σε ερυθροµετάθεση 𝑧, κατά ένα παράγοντα 1 + 𝑧. Έτσι, η χωρική πυκνότητα των QSOs 
θα ήταν µεγαλύτερη στο παρελθόν, ακόµη και στην περίπτωση που ο αριθµός τους και οι 
λαµπρότητές τους έχουν παραµείνει σταθερές. Προς αποφυγή οποιασδήποτε σύγχυσης 
που µπορεί να προκληθεί από την διαστολή του Σύµπαντος, οι αστρονόµοι έχουν ορίσει 
την comoving space density (οµοκινούµενη ή ταυτόχρονα κινούµενη χωρική πυκνότητα) 
(Bradley W. Carroll, Dale A. Ostlie: Introduction to Modern Astrophysics 2nd edition, p. 
1100) η οποία µαθηµατικά αφαιρεί την επίδραση της διαστολής του Σύµπαντος. Ο 
αριθµός των αντικειµένων ανά 𝑀𝑝𝑐W  σε ερυθροµετάθεση 𝑧  διαιρείται από τον 
παράγοντα (1 + 𝑧)W  «διορθώνοντας» την χωρική πυκνότητα στην τιµή που θα είχε 
σήµερα (στο 𝑧 = 0). Η ανωτέρω λοιπόν χωρική πυκνότητα ενός σταθερού αριθµού µη 
εξελισσόµενων αντικειµένων δεν µεταβάλλεται καθώς το Σύµπαν διαστέλλεται, µε 
αποτέλεσµα µια αλλαγή σε αυτή την πυκνότητα να υπονοεί είτε ότι ο αριθµός των 
αντικειµένων αλλάζει είτε ότι τα αντικείµενα εξελίσσονται (ή και τα δύο). 
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Στατιστικές έρευνες καταδεικνύουν ότι υπάρχουν 1000 φορές περισσότεροι QSOs ανά 
(𝑀𝑝𝑐)W (commoving space density) λαµπρότεροι από 𝑀� = −25,9 σε 𝑧 = 2, από ότι 
υπάρχουν σήµερα (𝑧 = 0). Εντούτοις, υπάρχουν στοιχεία που καταδεικνύουν ισχυρά ότι 
ο συνολικός αριθµός των QSOs δεν έχει αλλάξει σηµαντικά µεταξύ παρόντος (𝑧 = 0) 
και της εποχής 𝑧 = 2. Στην Εικόνα 2.19 παρουσιάζεται η συνάρτηση λαµπρότητας, 𝛷10, 
κάποιων QSOs σε διαφορετικά διαστήµατα ερυροµεταθέσεων, όπου 𝛷(𝛭2) είναι ο 
αριθµός των QSOs ανά 𝑀𝑝𝑐W (commoving) που έχουν απόλυτο µέγεθος µεταξύ 𝑀2 και 
𝛭2 + 𝑑𝑀2. Αξίζει να σηµειωθεί πως για 𝑧 < 2, οι καµπύλες θα αλληλεπικαλύπτονται αν 
µετατοπίζονταν οριζόντια κατά µήκος του άξονα 𝑀2. Αυτό καταδεικνύει ότι για 𝑧 < 2, 
οι πληθυσµοί των QSOs µε διαφορετικές ερυθροµεταθέσεις διαφέρουν µεταξύ τους µόνο 
ως προς τις λαµπρότητές τους όχι όµως ως προς τις συν - κινούµενες πυκνότητες στήλης 
(commoving space densities). Αν αυτό αληθεύει τότε το έλλειµµα λαµπρών QSOs στη 
σηµερινή εποχή είναι αποτέλεσµα µιας εξελικτικής διαδικασίας που προκαλείται από 
µείωση της λαµπρότητάς τους µε το χρόνο. Η εξέλιξη της λαµπρότητας των QSOs 
παρουσιάζεται στην Εικόνα 2.16. Φαινοµενικά, η «εικόνα» στην οποία ένας σταθερός 
αριθµός από QSOs εξελίσσεται σε πιο αµυδρός καθώς το Σύµπαν διαστέλλεται, είναι 
συνεπής µε τις παρατηρήσεις για 𝑧 < 2. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
10 Ο σχετικός αριθµός των γαλαξιών των διαφόρων τύπων Hubble, αντιπροσωπεύεται από τη συνάρτηση 
λαµπρότητας (Luminosity Function), 𝛷(𝛭)𝑑𝛭. Η συνάρτηση λαµπρότητας ορίζεται ως ο αριθµός των 
γαλαξιών, ενός δέιγµατος, που έχουν απόλυτα µεγέθη µεταξύ 𝛭 και 𝛭+ 𝑑𝑀. 

Comoving Coordinates 

Η οµογενής και ισοτροπική διαστολή του Σύµπαντος ονοµάζεται «ροή Hubble». Οι κοσµολόγοι 
έχουν ορίσει τις comoving coordinates που δεν είναι τίποτα άλλο από ένα σύστηµα συντεταγµένων 
το οποίο διαστέλλεται µαζί µε το Σύµπαν. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα η θέση ενός γαλαξία σε 
comoving coordinates να µην αλλάζει καθώς το Σύµπαν διαστέλλεται. Δηλαδή, οι γαλαξίες 
παραµένουν στις ίδιες θέσεις ως προς το comoving σύστηµα αναφοράς. Το γεγονός, το οποίο 
οφείλουµε να αναδείξουµε και να τονίσουµε στο σηµείο αυτό είναι ότι, οι γαλαξίες δεν κινούνται 
αλλά είναι ο χώρος µεταξύ αυτών ο οποίος διαστέλλεται.  
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Εικόνα 2.19. Η συνάρτηση λαµπρότητας των QSOs µε διαφορετικές ερυθροµεταθέσεις. Οι 
ερυθροµεταθέσεις καταδεικνύονται σε κάθε εικόνα. Η οδοντωτή γραµµή σε κάθε εικόνα 
αναπαριστά τα δεδοµένα για 𝑧 = 1,390 . Ο πληθυσµός των QSOs είναι λαµπρότερος για 
µεγαλύτερα 𝑧. (Figure adapted from Richards et al., 2005, MNRAS, 360,839)  

Το θέµα βέβαια γίνεται πιο περίπλοκο µεταξύ 𝑧 = 2 και 𝑧 = 3. Οι αστρονόµοι είναι 
σε θέση να µελετούν τη γέννηση και το θάνατο ενός QSO µέχρι 𝑧	~	6. Στατιστικές 
µελέτες που έχουν γίνει στο οπτικό και τις ακτίνες Χ δείχνουν ότι η commoving space 
density των ενεργών πηγών αποκτά ένα µέγιστο, σε ερυθροµετάθεση 𝑧 ≈ 2,5 και µετά 
πέφτει για 𝑧 > 3, (Εικόνα 2.20). Οι µελέτες αυτές καταδεικνύουν ότι η commoving space 
density µειώνεται κατά έναν παράγοντα περίπου 10 από την µέγιστη τιµή της για 𝑧 ≈ 4. 
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Εικόνα 2.20. Η commoving space density των ενεργών γαλαξιακών πυρήνων (αριθµός ανά 
κυβικό Mpc) συναρτήσει της ερυθροµετάθεσης (Silverman et al., 2005). 

Το έλλειµµα QSOs µεγάλου 𝑧  πιθανότατα αντικατοπτρίζει µια φάση ανάπτυξης 
υπερµεγέθων µελανών οπών οι οποίες τροφοδοτούν τους εκκολαπτόµενους ενεργούς 
γαλαξίες. Είναι γεγονός πως υπάρχει στενή σχέση µεταξύ της µάζας της µελανής οπής 
και της διασποράς ταχύτητας του σφαιροειδούς ενός γαλαξία, που υποδεικνύει ότι καθώς 
αυξάνεται η µάζα του γαλαξία και η διασπορά της ταχύτητας γίνεται µεγαλύτερη, έτσι 
αυξάνεται και η µάζα της κεντρικής υπερµεγέθους µελανής οπής.  

Υπάρχουν στοιχεία, συµπεριλαµβανοµένων και των αλληλεπιδράσεων σε 
παρατηρούµενους QSOs, τα οποία υποδεικνύουν ότι ένα «quasar φαινόµενο – γεγονός» 
διαρκεί µόνο για µια γαλαξιακή δυναµική χρονική κλίµακα (η δυναµική χρονική κλίµακα 
είναι επί της ουσίας ο χαρακτηριστικό χρόνος ελεύθερης πτώσης ή ο χρόνος τροχιακής 
περιστροφής). Στην Εικόνα 2.21 διακρίνονται ο quasar PKS 2349 – 014 και συνοδός 
γαλαξίας, ο οποίος έχει το µέγεθος του µεγάλου νέφους του Μαγγελάνου (η µικρή λευκή 
κουκίδα πάνω από τον QSO). Η λεπτή αχλή που περιβάλλει τον QSO οφείλεται 
πιθανότατα στις παλιρροιακές αλληλεπιδράσεις µεταξύ των δύο γαλαξιών. Ο συνοδός 
γαλαξίας είναι τόσο κοντά στον QSO που πιθανότατα θα συγχωνευτεί από τον PKS 2349 
– 014 στο κοντινό µέλλον. 

Το 2003, οι James S. Dunlop, Ross J. McLure, και οι συνεργάτες τους (Dunlop, J. S. 
et al. 2003) µελέτησαν της µορφολογία γαλαξιών, οι οποίοι φιλοξενούσαν 33, ράδιο – w
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ενεργούς QSOS, ράδιο – ήσυχους QSOs και ράδιο γαλαξίες στο εύρος 
ερυθροµεταθέσεων 0,1 < 𝑧 < 0,25. Η µελέτη διεξήχθη µε τη χρήση του τηλεσκοπίου 
Hubble σε συνδυασµό µε VLA (Very Large Array) ράδιο απεικόνιση (radio imaging). Η 
ερευνητική οµάδα κατέληξε στο συµπέρασµα ότι όλοι οι γαλαξίες στο δείγµα τους που 
σχετίζονταν µε ράδιο – ενεργούς QSOs ή ράδιο γαλαξίες είναι µεγάλης µάζας 
ελλειπτικοί γαλαξίες. Από τους 13 ράδιο – ήσυχους QSOs του δείγµατος, οι 9 
φιλοξενούνταν από µεγάλης µάζας ελλειπτικούς γαλαξίες ενώ οι εναποµείναντες 4 
αποτελούσαν µέλη του δίσκου/bulge συστήµατος. Επιπροσθέτως, από τα 4 δίσκος/bulge 
συστήµατα, οι λαµπρότητες των 2 εξ αυτών κυριαρχούνται από τις συνιστώσες του 
bulge, γεγονός που καταδεικνύει πως οι 11 από τους 13 ράδιο – ήσυχους QSOs (ή 
~85%) σχετίζονται µε γαλαξίες οι οποίοι είναι κατά κύριο λόγο σφαιροειδείς. Για τα 
συστήµατα που µελετήθηκαν σε αυτή την έρευνα, φαίνεται πως όλοι οι QSOs και ράδιο 
γαλαξίες του δείγµατος φιλοξενούνται από µαζικού ελλειπτικούς γαλαξίες οι οποίοι είναι 
σχεδόν δυσδιάκριτοι από τους αδρανείς γαλαξίες µικρού z που συνήθως βρίσκονται 
κοντά στα κέντρα πλούσιων γαλαξιακών σµηνών. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 2.21. Ο quasar PKS 2349 – 014 σε βαρυτική αλληλεπίδραση µε τον συνοδό του γαλαξία. 
(Bahcall, Kirhakos and Schneider, 1995). Courtesy of J. Bahcall, Institute for Advanced Study, 
NASA.) 

Η µελέτη αποκάλυψε επίσης ότι όλοι οι ράδιο – ενεργοί QSOs περιλάµβαναν 
κεντρικές υπερµαζικές µελανές οπές µε µάζες τουλάχιστον 10>	𝛭⊙, ενώ οι ράδιο – 
ήσυχοι περιλάµβαναν µελανές οπές µε µάζες µεγαλύτερες από 5 × 10\	𝛭⊙. Από την 
εργασία αυτή προκύπτει επίσης το συµπέρασµα ότι τα ράδιο – ενεργά συστήµατα είναι 
κατά πολύ λιγότερο άφθονα από τα ράδιο – ήσυχα συστήµατα (10% έναντι 90%) και ο 
λόγος είναι απλά επειδή τα ράδιο – ενεργά συστήµατα απαιτούν πιο µαζικές κεντρικές 
µελανές οπές για να τροφοδοτήσουν την ισχυρή ράδιο εκποµπή. Εντούτοις, παρόλο που 
η έρευνα δεν κατέληξε σε κάποια ευρεία συσχέτιση µεταξύ της αυξανόµενης µάζας της w
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µελανής οπής και της αυξανόµενης ράδιο λαµπρότητας, οι πιο λαµπρές ράδιο πηγές δεν 
είναι δυνατόν να αποδοθούν αποκλειστικά και µόνο στις µελανές οπές. Έτσι υπάρχει η 
υποψία ότι ενδέχεται να απαιτείται η περιστροφή της µελανής οπής ώστε να 
τροφοδοτηθεί µια ισχυρή ράδιο πηγή. 

Σε µια δεύτερη στατιστική µελέτη 12.698 QSOs µε ερυθροµεταθέσεις στο διάστηµα 
0,1 < 𝑧 < 2,1 , που πάρθηκαν από τον κατάλογο SDSS, οι McLure και Dunlop 
θεώρησαν την εξέλιξη των µαζών των µελανών οπών µε αυξανόµενη ερυθροµετάθεση 
(McLure, Ross J.; Dunlop, James S., 2004). Αυτό που οι ερευνητές παρατήρησαν ήταν 
ότι οι µάζες των µελανών οπών, µε επαρκή ισχύ για να τροφοδοτήσουν τους QSOs, 
ανήκαν στην τάξη ερυθροµεταθέσεων 𝑧	~	2. Οι McLure και Dunlop υπολόγισαν ότι όλες 
οι κεντρικές µελανές οπές είχαν µάζες στο εύρος 10V	𝛭⊙ < 𝛭�£ < 3 × 10>	𝑀⊙, όπου 
το άνω όριο αντιστοιχεί στις πιο µαζικές µελανές οπές που έχουν βρεθεί ως τώρα στο 
τοπικό Σύµπαν (πιο συγκεκριµένα στους Μ87 και Κύκνος Α). 

Μέσω της SDSS έρευνας παρατηρήθηκε ότι οι βολοµετρικές λαµπρότητες των 
QSOs αυξάνονται σταθερά µε την ερυθροµετάθεση από περίπου 0,15𝐿¤¥ για 𝑧	~	0,2 σε 
0,5𝐿¤¥  για 𝑧	~	2,0, όπου 𝐿¤¥  είναι η λαµπρότητα Eddington. Προκύπτει επίσης το 
γεγονός ότι το όριο της λαµπρότητας Eddington παραµένει σε ισχύ στις µεγάλες 
ερυθροµεταθέσεις. 

Μicro – Quasars 

Οι micro – quasars είναι X – ray binaries που επιδεικνύουν ευθυγραµµισµένους 
σχετικιστικούς πίδακες στις ράδιο συχνότητες (Mirabel, I.F., Rodriguez, L.F., 1999). Τα 
µικρότερα ξαδέρφια των quasars, όπως αποκαλούνται, µοιράζονται µε τους τελευταίους 
κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Οι micro - quasars εµφανίζουν έντονη και µεταβαλλόµενη, 
µη θερµική, ράδιο εκποµπή (υπό τη µορφή συνήθως δύο πιδάκων),  φέρουν δίσκο 
προσαύξησης ο οποίος περιβάλλει ένα κεντρικό αντικείµενο, το οποίο µπορεί να είναι µια 
µελανή οπή ή ένας αστέρας νετρονίων, ενώ  έχουν κα έναν συνοδό αστέρα. Ανάλογα µε τη 
µάζα του συνοδού αστέρα, οι Χ – Ray binaries διακρίνονται σε «υψηλής – µάζας» 
(HMXBs: High – Mass X – Ray Binaries) και «χαµηλής µάζας» (LMXBs – Low – Mass X – 
Ray Binaries), (Zanin, R. et al. 2011). Οφείλουµε στο σηµείο αυτό να σηµειώσουµε πως 
µόνο οι LMXBs που εµφανίζουν µη θερµική ράδιο εκποµπή καλούνται microquasars 
[Chaty, S., 2007, foap.conf., 329C (astro-ph/0607668)]. Κάποια επιπλέον χαρακτηριστικά 
αυτών των αντικειµένων είναι ότι τον περισσότερο χρόνο παραµένουν σε µια ήρεµη 
κατάσταση και χαρακτηρίζονται από χαµηλή λαµπρότητα στις ακτίνες Χ. Περιστασιακά 
συµβαίνουν εκρήξεις που οφείλονται σε αστάθειες του δίσκου προσαύξησης, κατά τη 
διάρκεια των οποίων αυξάνεται η λαµπρότητα του microquasar κατά αρκετές τάξεις 
µεγέθους (Sylvain Chaty et al. Near-infrared jet emission in the microquasar XTE J1550-5). 
Αξίζει να αναφερθεί πως στην περίπτωση των quasars η µελανή οπή είναι υπερµαζική 
(χιλιάδες ηλιακές µάζες), στους microquasars όµως η µάζα του κεντρικού συµπαγούς 
αντικειµένου είναι µόλις µερικές ηλιακές µάζες. 

Οι microquasars αποτελούν ένα εξαιρετικό µέσω για τη µελέτη α) της φυσικής των 
σχετικιστικών πιδάκων από µελανές οπές, β) της σύνδεσης µεταξύ συσσώρευσης και w
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εκτόξευσης ύλης και γ) των φυσικών µηχανισµών κατά τον σχηµατισµό των µελανών οπών 
αστρικής µάζας (Mirabel, I, F. 2007). 

2.5.8 Ο Συσχετισµός Μεταξύ Seyfert και Quasar  

Στη βάση οποιουδήποτε κριτηρίου, οι ιδιότητες των quasar και των Seyfert γαλαξιών 
εµφανίζουν σηµαντική αλληλοεπικάλυψη. Οι µεγαλύτερης λαµπρότητας γαλαξίες 
Seyfert είναι πρακτικά αδύνατον να διαχωριστούν από τους quasar. Παρόλο που πρώιµες 
έρευνες κατέδειξαν το γεγονός ότι οι quasar και οι Seyfert είχαν παρόµοια 
χαρακτηριστικά, χρειάστηκε το πέρασµα αρκετών ετών, µέχρι τα µέσα του 1970, ώστε 
να ξεκινήσουν οι περισσότεροι αστρονόµοι να αποδέχονται την ιδέα ότι οι Seyfert και 
quasar συγκροτούσαν µια συνεχή ακολουθία ως προς την λαµπρότητα, και στην 
πραγµατικότητα και τα δύο αντικείµενα πιθανότατα αποτελούν το ίδιο φαινόµενο. Μια 
συναρπαστική περιγραφή όλου αυτού του θέµατος δίδεται από τον Weedman (Weedman, 
D.W., 1976). Ο τελευταίος σηµειώνει ότι ένα µέρος του προβλήµατος έγκειται στο 
γεγονός ότι οι πρώτοι Seyfert και οι πρώτοι quasar που ανακαλύφθηκαν ήταν και στις 
δύο περιπτώσεις ακραίες περιπτώσεις της κάθε κατηγορίας, µε αποτέλεσµα να 
µεγεθύνονται οι φαινόµενες διαφορές µεταξύ τους. Οι πρώτοι γαλαξίες Seyfert που 
ανακαλύφθηκαν είναι αυτοί που προσδιορίζονται στην αρχέτυπη εργασία του Seyfert. Οι 
γαλαξίες αυτοί ήταν δεν ήταν ιδιαίτερα λαµπροί και είχαν ελαφρώς ασυνήθιστους 
πυρήνες. Οι πρώτοι quasar που ανακαλύφθηκαν, εµφάνιζαν την ιδιαιτερότητα να είναι 
ράδιο – ενεργοί, ενώ αρκετοί από αυτούς µεταβάλλονταν έντονα στα οπτικά µήκη 
κύµατος. Τα επιχειρήµατα που στήριζαν την άποψη ότι υπάρχουν θεµελιώδεις διαφορές 
µεταξύ των γαλαξιών Seyfert και των quasar ήταν βασισµένα πάνω στα ακόλουθα 
σηµεία (Burbidge, G and Burbidge, M. 1967): 

• Μεταβλητότητα. Παρόλο που οι γαλαξίες Seyfert ανακαλύφθηκαν πρώτοι, 
πέρασαν αρκετά χρόνια µέχρι οι Fitch, Pacholczyk και Weymann (Fitch, W.S., 
Pacholczyk, A.G., and  Weymann, R.J. 1967) να δηµοσιεύσουν την πρώτη 
παρατηρούµενη µεταβλητότητα σε έναν γαλαξία Seyfert. Πριν από αυτό, η 
µεταβλητότητα δεν είχε ανιχνευθεί γιατί πολύ απλά κανείς δεν την είχε  
αναζητήσει, µιας και δεν θεωρούνταν πιθανό πως µπορεί να λαµβάνει χώρα. Η 
µεταβλητότητα βέβαια ήταν ένα γνωστό χαρακτηριστικό των QSOs. 

• Λαµπρότητα. Οι πρώτοι γνωστοί QSOs ήταν ιδιαίτερα λαµπροί, σε αντίθεση µε 
τους πρώτους γνωστούς Seyfert οι οποίοι ήταν ενδογενώς αµυδροί. Τα πρώτα 
δείγµατα που µελετήθηκαν δεν έδειξαν καµία αλληλοεπικάλυψη στις 
λαµπρότητες. 

• Εντάσεις των γραµµών εκποµπής. Οι γαλαξίες Seyfert φαίνονταν πως είχαν 
έντονες γραµµές σε σχέση µε το συνεχές τους (µεγαλύτερα ισοδύναµα πλάτη) 
ενώ απεναντίας οι QSOs έφεραν γραµµές ασθενέστερες (µικρότερα ισοδύναµα w
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πλάτη). Το επιχείρηµα αυτό ήταν βασισµένο στη σύγκριση, γραµµών µικρής 
ερυθροµετάθεσης κάποιων γαλαξιών Seyfert (γραµµές Balmer και ισχυρές 
απαγορευµένες γραµµές) µε υπεριώδεις γραµµές µιας οµάδας QSOs µεγάλης 
ερυθοµετάθεσης. Το επιχείρηµα ότι τα ισοδύναµα πλάτη των γραµµών εκποµπής 
στους QSOs και τους Seyfert είναι διαφορετικά, δεν είναι τόσο προφανώς αληθές 
αν κάποιος συγκρίνει τις ίδιες γραµµές σε κάθε αντικείµενο. Για τους AGN 
γενικά, οι γραµµές στο οπτικό έχουν µεγαλύτερα ισοδύναµα πλάτη απλά επειδή 
υπάρχει σχετικά µικρότερη συνεχής εκποµπή ανά µονάδα µήκους κύµατος κάτω 
από τις γραµµές του οπτικού. 

Απλά επιχειρήµατα (Κεφάλαιο 3) καταδεικνύουν ότι η πυκνότητα ενέργειας στους QSOs 
είναι «παράλογα» υψηλή, και πιο συγκεκριµένα µάλιστα στην περίπτωση των blazars, οι 
οποίοι θεωρούνται πλέον πως είναι πηγές σχετικιστικών παλµών (relativistic beamed 
sources) µε αποτέλεσµα να έχουν χαµηλότερες ενδογενείς λαµπρότητες από αυτές που 
µετρώνται υποθέτοντας ότι η εκποµπή τους είναι ισοτροπική. Τα επιχειρήµατα που 
αφορούσαν την ενέργεια βασίστηκαν πρωταρχικά στις παρατηρήσεις των ράδιο – 
ισχυρών QSOs και των blazars και έδωσαν «τροφή» στην άποψη ότι οι quasars ήταν επί 
της ουσίας σχετικά, τοπικά αντικείµενα τα οποία εκτοξεύθηκαν από τον Γαλαξία µας, και 
πως οι παρατηρούµενες ερυθροµεταθέσεις δεν οφείλονταν στην διαστολή του Hubble, 
αλλά αντιθέτως είχαν µια µη κοσµολογικά προέλευση. Προέκυψε έτσι ο ισχυρισµός ότι 
απαιτούνταν µια «νέα φυσική» για να ερµηνευθεί το φαινόµενο των QSOs, ένας 
ισχυρισµός ο οποίος απαντάται ακόµη στη βιβλιογραφία, παρόλο που η αρχική βάση 
αυτού του επιχειρήµατος έχει χάσει την αξιοπιστία της και έχει σχεδόν απορριφθεί. Ενώ 
παραµένει αληθές το γεγονός ότι η πηγή ενέργειας των QSOs δεν είναι πλήρως 
κατανοητή, δεν χρειάζεται πλέον να εξηγηθεί η  ίδια η ύπαρξη αυτών των πηγών υψηλής 
λαµπρότητας, καθώς τέτοιες πηγές παρατηρούνται στους κοντινούς Seyfert, όπου είναι 
δυνατόν να παρατηρηθούν τα περιβάλλοντα άστρα. Η άποψη του Weedamn είναι ότι η 
όλη ιστορία µε τους QSOs µπορεί να ήταν διαφορετική αν οι γαλαξίες Zwicky (§ 2.9.3) ή 
Markarian (§ 2.9.2) είχαν παρατηρηθεί πριν από τις πηγές 3C µε αποτέλεσµα η επέκταση 
του φαινοµένου Seyfert σε υψηλότερες λαµπρότητες να είχε γίνει µε πιο φυσικό τρόπο. 
Είναι γεγονός πως η µετάβαση από τους Seyferts στους QSOs θα χρειαζόταν απλά ένα 
µικρό βήµα αν ο επιστηµονικός νους είχε πρώτα εξοικειωθεί µε τους Seyfert υψηλής 
λαµπρότητας. 

Το γεγονός ότι οι γαλαξίες Seyfert και οι quasar δηµιουργούν µια συνεχή ακολουθία 
λαµπροτήτων δεν θα πρέπει να ερµηνεύεται έτσι ώστε να σηµαίνει πως µεταξύ των δύο 
αστρονοµικών αντικειµένων δεν υπάρχουν φυσικές διαφορές. Επί της ουσίας 
εµφανίζονται πραγµατικές διαφορές µεταξύ των Seyfert και των QSOs, που εξαρτώνται 
από την λαµπρότητα της κεντρικής πηγής. 
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2.6 BL Lacertae, OVV Quasars και Blazars 

2.6.1 Εισαγωγή 

Τα συµπαντικά αντικείµενα BL Lacertae, OVV quasar και Βlazar κατατάσσονται στην 
ίδια κατηγορία ενεργών γαλαξιών, επειδή σε πρώτη προσέγγιση εµφανίζουν έντονες 
οµοιότητες. Και οι τρεις περιπτώσεις φέρουν ράδιο – ισχυρά επίπεδα φάσµατα (πιο 
επίπεδος φασµατικός δείκτης – το φάσµα εµφανίζει πολύ µικρή κλίση, δηλαδή είναι 
σχεδόν παράλληλο µε τον άξονα xx΄) ενώ ταυτόχρονα εµφανίζουν ταχεία 
µεταβλητότητα. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι ο φυσικός µηχανισµός που είναι υπεύθυνος για 
τα επίπεδα ράδιο φάσµατα είναι η εκποµπή σύγχροτρον (σχετικιστικά ηλεκτρόνια σε 
µαγνητικό πεδίο) που προέρχεται από έναν εξαιρετικά ισχυρό, σχετικιστικό, πίδακα. 

Προτού προχωρήσουµε, οφείλουµε να σηµειώσουµε ένα σηµαντικό παράγοντα ο 
οποίος οπωσδήποτε θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη κατά τη µελέτη αυτών των 
αντικειµένων. Όταν κανείς µελετά τη λαµπρότητα η οποία κυριαρχείται από την εκποµπή 
ενός πίδακα, τότε η λαµπρότητα της πηγής είναι πάντοτε υπερεκτιµηµένη. Γιατί όµως 
συµβαίνει αυτό; Κατά τον υπολογισµό της λαµπρότητας µέσω µετρήσεων της ροής 
θεωρείται, «σιωπηρά», ότι το αντικείµενο ακτινοβολεί ισοτροπικά, δηλαδή ακτινοβολεί 
την ίδια ενέργεια προς όλες τις κατευθύνσεις. Αυτή είναι µια συνηθισµένη περίπτωση 
συµπαντικών αντικειµένων τα οποία εκπέµπουν την ίδια ενέργεια ανά δευτερόλεπτο, ανά 
µονάδα επιφανείας προς όλες τις κατευθύνσεις, µε την προϋπόθεση βέβαια ότι η 
επιφανειακή θερµοκρασία είναι η ίδια. Στην περίπτωση όµως που συναντάµε εκποµπή 
από πίδακες, τα προηγούµενα δεν ισχύουν. Κατά την παρατήρηση ορισµένων 
αντικειµένων είναι πιθανό να «κοιτάζουµε» απ’ ευθείας τον πίδακα. Στους υπολογισµούς 
µπορεί κάποιος να θεωρήσει ότι η εκποµπή προέρχεται από  όλη την επιφάνεια του 
αντικειµένου  (ακτινοβολείται οµοιόµορφα εντός µιας στερεάς γωνία 4π steradians), ενώ 
επί της ουσίας ο κώνος ακτινοβολίας είναι πολύ µικρός, όπως η ακτινοβολία που 
προέρχεται από έναν φάρο.  Η στερεά γωνία του κώνου θα µπορούσε πολύ εύκολα να 
είναι µικρότερη από το 1% της συνολικής στερεάς γωνίας 4π, µε αποτέλεσµα κάποιος 
παρατηρητής να υπερεκτιµήσει δραµατικά της λαµπρότητα της πηγής (κατά έναν 
παράγοντα της τάξης του 100 σε αυτή την περίπτωση). Η κατάσταση µπορεί να γίνει 
ακόµη πιο περίπλοκή αν στο παιχνίδι µπουν σχετικιστικά φαινόµενα που έχουν να 
κάνουν µε τον πίδακα. Τα σχετικιστικά φαινόµενα µπορεί να οδηγήσουν σε περεταίρω 
υπερεκτίµηση της λαµπρότητας της πηγής. 

2.6.2 BL Lacs 

Ο πιο γνωστός γαλαξίας αυτής της κατηγορίας είναι ο BL Lacertae, που βρίσκεται στον 
νότιο αστερισµό της Σαύρας (Lacertae – Lizard). Ο γαλαξίας BL Lac πρωταρχικώς 
ταξινοµήθηκε ως µεταβλητός αστέρας εξαιτίας της ιδιόµορφης µεταβλητότητας της 
λαµπρότητάς του. Μία βδοµάδα µετά την παρατήρησή του, ο BL Lac, διπλασίασε τη w
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λαµπρότητά του, η οποία στη συνέχεια µεταβλήθηκε κατά έναν παράγοντα 15, καθώς οι 
µήνες περνούσαν. Παρόλο λοιπόν που ο BL Lac είχε αστρική εµφάνιση, το φάσµα του 
εµφάνιζε ένα, ελλιπές χαρακτηριστικών, συνεχές µε εξαιρετικά ασθενείς γραµµές 
εκποµπής και απορρόφησης. Πιο προσεχτικές παρατηρήσεις αποκάλυψαν ότι ο λαµπρός, 
ηµιαστρικός πυρήνας του, περιβάλλονταν από µία ασαφή άλω η οποία είχε φάσµα 
παρόµοιο µε αυτό ενός ελλειπτικού γαλαξία. Η συνεχής εκποµπή αυτού του αντικειµένου 
αυξανόταν απότοµα προς τα ερυθρά και υπέρυθρα µήκη κύµατος και εµφάνιζε µορφή 
νόµου δύναµης. Επιπροσθέτως η εκποµπή εµφάνιζε έντονη γραµµική πόλωση. Τα 
χαρακτηριστικά του BL Lacertae δεν έµοιαζαν µε αυτά κάποιου αστέρα αλλά αντιθέτως 
έµοιαζαν µε τα χαρακτηριστικά των πρόσφατα ανακαλυφθέντων ράδιο – ενεργών quasar. 
Τελικά, περεταίρω µελέτες και ανακαλύψεις άλλων παρόµοιων αντικειµένων, οδήγησαν 
τον Peter Strittmatter και τους συνεργάτες του να προτείνουν ότι ο BL Lac και κάποιες 
άλλες πηγές ήταν υποψήφιοι µιας ολοκληρωτικά καινούριας τάξης εξωγαλαξιακών 
αντικειµένων. Η τάξη πήρε το όνοµά της από το πρώτο της µέλος, τον BL Lacertae, και 
έτσι η λίστα των ενεργών γαλαξιακών πυρήνων έγινε ακόµη µεγαλύτερη.  

Οι BL Lacs είναι ράδιο – ισχυρές πηγές, που φέρουν ένα ελλιπές χαρακτηριστικών 
συνεχές, το οποίο εµφανίζει έντονη πόλωση και ταχεία µεταβλητότητα. Η συνεχής 
(σύγχροτρον) εκποµπή, αυξάνεται απότοµα από το UV µέσω των οπτικών και 
υπέρυθρων µηκών κύµατος µέχρι περίπου το 1	𝑚𝑚  όπου λαµβάνει χώρα ένα 
χαρακτηριστικό «σπάσιµο» (απότοµη αλλαγή της κλίσης) και µετά το φάσµα συνεχίζει 
προς τα µεγαλύτερα µήκη κύµατος (Εικόνα 2.22) µε ένταση η οποία είναι σχεδόν 
ανεξάρτητη της συχνότητας. Αυτού του είδους η ράδιο εκποµπή σχετίζεται µε µια 
υποκατηγορία εξωγαλαξιακών ράδιο πηγών οι οποίες ονοµάζονται «flat spectrum radio 
sources» (ραδιοπηγές επίπεδου φάσµατος – πιο επίπεδος φασµατικός δείκτης). Η 
µεταβλητότητα των BL Lacs είναι και η πιο δραµατική από όλες τις κατηγορίες των 
ενεργών γαλαξιών και µπορεί να µετρηθεί σε χρονικές κλίµακες µερικών ωρών (στα 
µικρότερα µήκη κύµατος). Κατά τη διάρκεια µια πολύ µεγάλης έκλαµψης, το πλάτος της 
µεταβλητότητας µπορεί να φθάσει τις τέσσερις τάξεις µεγέθους, που αντιπροσωπεύει 
παράγοντες της τάξης του σαράντα ως προς την ροή ή την λαµπρότητα.  

Με την αλµατώδη ανάπτυξη της τεχνολογίας, έχει καταστεί δυνατός ο εντοπισµός 
γραµµών εκποµπής στο οπτικό κοµµάτι του φάσµατος στην περίπτωση ορισµένων BL 
Lac αντικειµένων κυρίως κατά τη διάρκεια που αυτοί είναι ήρεµοι. Οι γραµµές αυτές 
είναι ερυθροµετατοπισµένες και καταδεικνύουν το γεγονός ότι οι BL Lacs είναι 
εξωγαλαξιακά αντικείµενα. Από τη στιγµή που η απόσταση ενός BL Lac γίνει γνωστή, 
µπορεί να γίνει ο υπολογισµός της φωτεινότητάς αν υποθέσουµε ότι εκπέµπει 
ισοτροπικά, γεγονός βέβαια που δεν ισχύει. Έτσι, έχει βρεθεί ότι οι BL Lacs έχουν ένα 
εύρος λαµπροτήτων, του οποίου το άνω όριο επικαλύπτεται µε αυτό των quasars.  
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Εικόνα 2.22. Το συνεχές φάσµα της BL Lac πηγής OJ287 από τα χιλιοστοµετρικά µήκη κύµατος 
µέχρι τις ακτίνες Χ.  

Σε γενικές γραµµές, οι BL Lacs χαρακτηρίζονται από µικρές ερυθροµεταθέσεις 
(𝑧 < 0,2), όµως υπάρχουν περιπτώσεις τέτοιων πηγών που είναι πολύ πιο 
αποµακρυσµένες και οι οποίες συνδέονται µε τους OVVs. 

Παρατηρήσεις στις ακτίνες Χ έδειξαν ότι σχεδόν σε όλους τους παρατηρούµενους 
BL Lacs, η εκποµπή ακτίνων Χ συνδέεται µέσω µιας θεωρητικής επέκτασής της µε την 
οπτική εκποµπή. Σε κάποιες περιπτώσεις, το φάσµα είναι πιο απότοµο (βαθύ) από τον 
θεωρητικά επεκτεινόµενο νόµο δύναµης, γεγονός το οποίο είναι χαρακτηριστικό 
ακτινοβολιακών απωλειών. Τα ηλεκτρόνια υψηλών ενεργειών χάνουν ενέργεια µέσω 
ακτινοβολιακής εκποµπής πολύ πιο γρήγορα από ότι η ενέργεια αναπληρώνεται από νέα 
ηλεκτρόνια. Με την ανάπτυξη υψηλής ευαισθησίας οργάνων στις ακτίνες Χ, 
ανακαλύφθηκε ένας ολοκληρωτικά καινούριος πληθυσµός αντικειµένων. Αυτό τα 
αντικείµενα ονοµάζονται X – ray BL Lacs και εµφανίζουν έντονη εκποµπή στις ακτίνες 
Χ µαζί µε ένα οπτικό φάσµα το οποίο δεν φέρει έντονες γραµµές εκποµπής. Οι X – ray 
BL Lacs φέρουν σηµαντικά πιο απότοµα (ή αλλιώς πιο βαθιά) φάσµατα (φάσµατα µε 
µεγαλύτερη κλίση)  από ότι οι κλασικοί (radio – selected) BL Lacs. 

Παρά το γεγονός ότι οι X – ray BL Lacs είναι ράδιο – ασθενείς και σηµαντικά 
λιγότερο ράδιο – λαµπροί από τους κλασικούς BL Lacs, η υποχιλιοστοµετρική µακρινού 
υπερύθρου λαµπρότητά τους ξεπερνά αυτή του οπτικού. Συνολικά, οι  X – ray BL Lacs 
είναι λιγότερο λαµπροί σε όλα τα µήκη κύµατος από τους κλασικούς οµόλογούς τους, 
ενώ η λαµπρότητά του µεγιστοποιείται στο υπεριώδες και τις µαλακές ακτίνες Χ. Επίσης 
αξίζει να αναφερθεί ότι οι X – ray BL Lacs βρίσκονται σε µικρότερες αποστάσεις από 
ότι οι ράδιο - BL Lacs  ενώ είναι συνάµα πιο πολυπληθείς όσον αφορά τον αριθµό 
αντικειµένων ανά µονάδα όγκου (µεγαλύτερη αριθµητική πυκνότητα). 

Επιστρέφοντας στους κλασικούς  BL Lacs, έρευνες έχουν δείξει ότι ο γαλαξίας ο 
οποίος περιέχει έναν BL Lac είναι συνήθως ελλειπτικός. Παρόλα αυτά υπάρχουν κάποιες 
περιπτώσεις, όπως αυτές των 0537 – 441 και 2254 + 074, όπου ο φιλοξενών γαλαξίας 
µπορεί να είναι, είτε ελλειπτικός είτε δισκοειδείς. Για παράδειγµα, περίπτωση του w
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1413+135, ο γαλαξίας είναι µε σιγουριά δισκοειδείς και µάλιστα µοιάζει µε σπειροειδή 
γαλαξία. Η σύνδεση των BL Lacs µε ελλειπτικούς γαλαξίες ενισχύεται από τις 
παρατηρούµενες οµοιότητες µεταξύ της λαµπρότητας της εκτεταµένης ράδιο και οπτικής 
εκποµπής µε αυτήν που παράγεται από ράδιο – γαλαξίες που ως γνωστών είναι 
ελλειπτικοί. 

Οι BL Lacs λοιπόν σχετίζονται µε ελλειπτικούς γαλαξίες, φέρουν πυρηνική ράδιο 
εκποµπή, που παράγεται µέσω του µηχανισµού σύγχροτρον, η οποία εκπέµπεται κατά 
µήκος της γραµµής παρατήρησης εντός ενός στενού κώνου και υπερκεράζει την οπτική 
εκποµπή των άστρων του γαλαξία.  

2.6.3 Optically Violently Variable Quasars (OVVs) 

Στα µέσα της δεκαετίας του 1970, παρατηρήθηκε µια κατηγορία quasars, η οποία 
έµοιαζε µε αυτή των BL Lac. Αυτοί είναι οι αποκαλούµενοι OVV quasar, ένα υποσύνολο 
των ράδιο – ενεργών quasar µε επίπεδα φάσµατα. Το χαρακτηριστικό τους είναι ότι  
µεταβάλλουν εξαιρετικά έντονα τη λαµπρότητά τους στο οπτικό και το ράδιο παράθυρο, 
ενώ τα συνεχή τους φάσµατα είναι έντονα πολωµένα. Η µεταβλητότητα αυτών των 
πηγών είναι εξαιρετικά ασταθής, που συχνά συνίσταται από µακράς περιόδου (χρονικές 
κλίµακες ετών) σταθερότητα η οποία διακόπτεται από συνεχείς εκλάµψεις, διάρκειας 
ηµερών έως εβδοµάδων, και οι οποίες ακολουθούνται από αργή εξασθένιση. Οι ιδιότητες 
τη πόλωσης, το συνεχές στο ορατό (που περιγράφεται από νόµο δύναµης) και τα επίπεδα 
ράδιο φάσµατα είναι ιδιαίτερα όµοια µε τα συνεχή φάσµατα των κλασικών BL Lac. 
Απεναντίας αυτό που διαχωρίζει τους OVVs από τις BL Lac πηγές είναι η παρουσία 
κάποιων θεµελιωδών ιδιοτήτων των QOSs, όπως είναι οι πλατιές και έντονες γραµµές 
εκποµπής. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει ότι οι OVVs φέρουν µια έντονη και 
παρατηρήσιµη BLR (Broad Line Region – δες Κεφάλαιο 3 §3.4). Ένα ακόµη σηµείο ως 
προς το οποίο διαφέρουν οι BL Lacs από τους OVVs είναι ότι οι τελευταίοι 
χαρακτηρίζονται από µέτριες ερυθροµεταθέσεις οι οποίες κυµαίνονται από 𝑧	~	0,1 έως 
𝑧 > 2  ενώ επίσης είναι υψηλής λαµπρότητας αντικείµενα, υποθέτοντας ισοτροπική 
εκποµπή. 

Στο παρελθόν θεωρούνταν πως υπήρχε µία ακόµη κατηγορία quasars, οι Ηigh 
Polarization Quasars (HPQs). Εντούτοις, στις µέρες µας θεωρείται πως αν 
χρησιµοποιηθούν αρκούντως ευαίσθητα φασµατοπολωσίµετρα (spectropolrimeters)  τότε 
πιθανότατα θα αποδειχθεί ότι όλοι οι ράδιο – ενεργοί quasars µε επίπεδα φάσµατα 
φέρουν κάποιο βαθµό πόλωσης.  

Μια επιπλέον διαφορά µεταξύ των OVVS και των BL Lacs είναι ότι οι πρώτοι 
εµφανίζουν εκποµπή στις ακτίνες Χ ενώ τα φάσµατά τους χαρακτηρίζονται από πιο 
απότοµη κλίση, από αυτή των BL Lacs. Συχνά, η εκποµπή ακτίνων Χ από τους OVVs 
κείται πάνω από την θεωρητική επέκταση µεταξύ υπέρυθρου και οπτικού φάσµατος. Το 
γεγονός αυτό είναι χαρακτηριστικό ενός άλλου µηχανισµού εκποµπής, πιθανότατα από w
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έναν πολύ θερµό δίσκο προσαύξησης ή εκποµπή SSC (Synchro – Self Compton11). Οι 
παρατηρήσεις της ράδιο εκποµπής των OVVs χρησιµοποιώντας την πρώτη γενιά των 
VLBI (Very Long Baseline Interferometry) πειραµάτων, οδήγησε στην ανακάλυψη της 
υπέρφωτης κίνησης (Superluminal Motion – Κεφάλαιο 3, § 3.1.9). Έτσι, µέσω VLBI 
παρατηρήσεων προέκυψε η εικόνα ότι οι µονόπλευρες (single – sided), κλίµακας parsec, 
δοµές των πιδάκων αποτελούνταν από έναν πυρήνα και πυκνώµατα (blobs) εκποµπής. 
Περεταίρω παρατηρήσεις, έδειξαν ότι ο διαχωρισµός των πυκνωµάτων (blobs) από τον 
πυρήνα επεκτεινόταν µε το πέρασµα των ετών. Αυτή η φαινόµενη κίνηση (η µόνη 
περίπτωση εξωγαλαξιακής ιδίας κίνησης) έδινε απροσδόκητα και εντυπωσιακά 
αποτελέσµατα. Η απόσταση της πηγής προκύπτει µέσω της ερυθροµετάθεσης και έτσι η 
ταχύτητα διαχωρισµού των πυκνωµάτων, που εκπέµπουν στα ραδιοκύµατα, είναι εύκολο 
να υπολογιστεί. Το «παράδοξο» όµως που προέκυψε ήταν ότι αυτή η ταχύτητα 
ξεπερνούσε σε πολλές περιπτώσεις την ταχύτητα του φωτός. 

Η παραβίαση ενός θεµελιώδους κριτηρίου της Ειδικής Σχετικότητας του Einstein 
δεν είναι κάτι το οποίο ένας επιστήµονας µπορεί να δεχθεί ελαφρά τη καρδία. Έτσι, οι 
αστροφυσικοί αναζήτησαν µια εναλλακτική ερµηνεία της υπέρφωτης αυτής κίνησης. Αν 
ένας λεπτός κώνος ακτινοβολίας εκπέµπει προς τον παρατηρητή και µάλιστα κοντά στην 
γραµµή παρατήρησης, τότε η φαινόµενη υπέρφωτη κίνηση µπορεί να εξηγηθεί, µε την 
προϋπόθεση βέβαια ότι η ταχύτητα του πυκνώµατος είναι κοντά στην ταχύτητα του 
φωτός (≈ 0,8	ή µεγαλύτερη). Περισσότερα για την υπέρφωτη κίνηση θα δούµε στο 
Κεφάλαιο 3. 

2.6.4 Blazars 

Σε ένα συνέδριο σχετικό µε τις BL Lac πηγές, το οποίο έλαβε χώρα στο Pittsburgh το 
1978,  ο Ed Spiegel (1978 "Pittsburgh Conference on BL Lac. Objects.") πρότεινε την 
άποψη ότι οι OVVs και οι BL Lacs πρέπει να συµπεριληφθούν σε µία ενιαία κατηγορία 
αντικειµένων τα οποία ονόµασε Blazars. Ο Spiegel στήριξε την άποψή του στο γεγονός 
ότι οι  OVVs και οι BL Lacs µοιράζονται αρκετές παρατηρησιακές ιδιότητες. Η 
ορολογία Blazars προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων «BL» από το BL Lacs και 
«azar» από το quasar.  

Παρόλα τα προηγούµενα, τα τελευταία χρόνια ο όρος «blazar» αναφέρεται πλέον σε 
ένα φαινόµενο και όχι σε µια κατηγορία αντικειµένων. Αυτό όµως είναι ένα πολύ 
χρήσιµο πρώτο βήµα και παρόλο που το όνοµα συνεχίζει να χρησιµοποιείτε πρέπει να 
τονιστεί πως οι OVVs και οι BL Lacs είναι πολύ διαφορετικά αντικείµενα, τα οποία 

                                                             
11  Σχετικιστικά ηλεκτρόνια εντός µαγνητικού πεδίου, παράγουν ακτινοβολία που εκτείνεται από τα 
ραδιοκύµατα µέχρι τις ακτίνες Χ, µέσω της ακτινοβολίας σύγχροτρον. Αν η πυκνότητα ενέργειας των 
φωτονίων που παράγονται µέσω του µηχανισµού σύγχροτρον, είναι ιδιαίτερα µεγάλη, τότε είναι δυνατόν 
τα σχετικιστικά ηλεκτρόνια να αλληλεπιδράσουν µε αυτά τα φωτόνια µέσω του αντίσττροφου σκεδασµού 
Compton. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα τα ηλεκτρόνια να χάσουν ενέργεια, ενώ τα φωτόνια σκεδάζονται 
σε ακόµη υψηλότερες ενέργειες, δηλαδή στις ακτίνες γάµµα.  w
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επιλέγονται για παρατήρηση µέσα από διαφορετικούς µητρικούς πληθυσµού, αλλά 
εντούτοις φέρουν µία οµοιότητα που δεν είναι άλλη από την παραγωγή ενός πίδακα, 
στον πυρήνα του γαλαξία, ο οποίος και είναι υπεύθυνος για την µη θερµική εκποµπή. 
Στις µέρες µας, µια απλή ερµηνεία του όρου «blazar» είναι ότι πρόκειται για αντικείµενα 
τα οποία επιδεικνύουν ακτινοβολιακή εκποµπή από έναν σχετικιστικό πίδακα ο οποίος 
είναι ευθυγραµµισµένος µε την γραµµή παρατήρησης. Η σύγχροτρον εκποµπή από τον 
πίδακα επικρατεί από το ράδιο µέχρι το υπέρυθρο φάσµα. 

Εκτός από τους υπερκαινοφανείς, οι OVVs και οι BL Lacs είναι από τα πιο βίαια 
µεταβλητά αντικείµενα του Σύµπαντος όσον αφορά τις αλλαγές στην λαµπρότητα. Έχει 
βρεθεί πως σε όποια χρονική κλίµακα και να παρατηρηθούν, οι blazars, επιδεικνύουν 
κάποιο βαθµό µεταβλητότητας. Σε χρονικές κλίµακες ετών, όσον αφορά τους OVV 
quasars, συµβαίνουν φαντασµαγορικές εκλάµψεις ενώ το ίδιο φαινόµενο απαντάται σε 
µικρότερο βαθµό στην περίπτωση των BL Lacs.  

Οι σχετικιστικοί πίδακες παράγονται κατά την αλληλεπίδραση µαγνητικών πεδίων 
και φορτισµένων σωµατιδίων στην περιοχή του δίσκου προσαύξησης που βρίσκεται 
γύρω από µια υπερµεγέθη µελανή οπή. Επιπροσθέτως, οι συνθήκες αυτές  ευνοούν την 
εµφάνιση του αντίστροφου µηχανισµού Compton12 ο οποίος κάνει έκδηλη την παρουσία 
του µέσω της έντονης εκποµπής ακτίνων Χ και γάµµα. Τέλος αξίζει να σηµειωθεί πως οι 
γνωστοί blazars είναι εξαιρετικά λίγοι, γεγονός που υποδηλώνει πως κρύβουν κάτι πολύ 
ιδιαίτερο ως προς τις ιδιότητές τους.  

2.7 LINERs  
Ο Heckman το 1980 (Heckman T.M. 1980) ανακάλυψε µια, πολύ χαµηλής πυρηνικής 
λαµπρότητας, τάξη γαλαξιών (LINERS – Low - Ionization Nuclear Emission – Line 
Region) οι οποίοι χαρακτηρίζονται από µια πυρηνική περιοχή γραµµικής εκποµπής 
χαµηλού ιονισµού. Φασµατοσκοπικά, οι γαλαξίες αυτοί µοιάζουν µε τους Seyfert τύπου 
2, µε τη διαφορά ότι οι γραµµές χαµηλού ιονισµού, όπως οι [Ο Ι] λ3600 και [Ν ΙΙ] 
λλ6548, 6583, είναι σχετικά έντονες. Οι LINERs είναι µια πολύ συνηθισµένη κατηγορία 
                                                             
12 Αντίστροφος σκεδασµός Compton: Έστω ηλεκτρόνιο µε κινητική ενέργεια 𝛫 = 𝑚3𝑢A/2  και φωτόνιο 
µε ενέργεια 𝛦 = ℎ𝜈. Αν στο σύστηµα αναφοράς του παρατηρητή ισχύει 

ℎ𝜈 ≪ 𝑚3𝑢A/2 

τότε έχουµε τη σύγκρουση ενός ταχέως κινούµενου ηλεκτρονίου µε ένα χαµηλο – ενεργειακό φωτόνιο. 
Στη διαδικασία αυτή έχουµε µεταφορά ενέργειας από το ηλεκτρόνιο στο φωτόνιο. Έτσι, στον αντίστροφο 
σκεδασµό Compton, υπερσχετικιστικά ηλεκτρόνια σκεδάζουν χαµηλοενεργειακά φωτόνια σε υψηλότερες 
ενέργειες. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα τα φωτόνια να κερδίζουν ενέργεια, την οποία αποσπούν από την 
κινητική ενέργεια των ηλεκτρονίων.  
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γαλαξιών και συνήθως απαντώνται σχεδόν στους µισούς σπειροειδείς γαλαξίες (Ho, L., 
Filippenko, A.V. and Sargent, W.L.W, 1994, IAUS, 159, 275H). Ένα χαρακτηριστικό 
φάσµα ενός LINER φαίνεται στην Εικόνα 2.23. 
 
 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2.23. Το οπτικό φάσµα του LINER NGC 1052, στο οποίο διακρίνονται αρκετές 
αναγνωρισµένες γραµµές εκποµπής. Στην εικόνα είναι εµφανείς και κάποιες γραµµές 
απορρόφησης οι οποίες όµως προκύπτουν από τον µητρικό γαλαξία και όχι από τον ενεργό 
γαλαξιακό πυρήνα. Συγκρίνοντας τα φάσµατα των Εικόνων 2.2 και 2.23 παρατηρούµε ότι ο 
λόγος ροών [𝛰	𝛪𝛪𝛪]𝜆5007/𝛨𝛽 είναι πολύ µεγαλύτερος στους Seyfert 2 (στον NGC  1667, η 
ασθενής γραµµή Ηβ «επισκιάζεται» εξαιτίας της ανάµιξής της µε την αστρική Ηβ γραµµή 
απορρόφησης) από ότι στους LINERs, ενώ οι γραµµές χαµηλού βαθµού ιονισµού 
([𝛮	𝛪𝛪]	𝜆𝜆6716, 6731,  [𝑆	𝐼𝐼]	𝜆𝜆	6548, 6853,  [𝛰	𝛪𝛪𝛪]	𝜆3727  και [𝛰	𝛪]	𝜆6300 ) είναι σχετικά 
προεξέχουσες στα φάσµατα των LINERs (Ho,et al.1993). 

Όπως προαναφέρθηκε, ο λόγος των ροών [𝛰	𝛪𝛪𝛪]/𝛨𝛽 χρησιµοποιείται συνήθως για 
τον διαχωρισµό των γαλαξιών Seyfert από τις άλλες κατηγορίες γαλαξιών γραµµικής 
εκποµπής. Το κριτήριο ο λόγος των ροών να είναι [𝛰	𝛪𝛪𝛪]/𝛨𝛽 > 3 δεν αποτελεί µια 
ισχυρή ένδειξη, επειδή αυτός ο λόγος των ροών είναι επίσης ιδιαίτερα κοινός των Η ΙΙ 
περιοχών µικρής µεταλλικότητας. Είναι γεγονός πως τα φάσµατα των LINERs, Seyfert 
και των Η ΙΙ περιοχών δεν είναι δυνατόν να διαχωριστούν ξεκάθαρα µεταξύ τους στη 
βάση του λόγου ροών οποιονδήποτε δύο γραµµών. Εντούτοις, οι Baldwin, Phillips και 
Terlevich (Baldwin, et al. 1981) έδειξαν ότι διάφοροι τύποι αντικειµένων µε 
«επιφανειακά» παρόµοια φάσµατα γραµµικής εκποµπής (χαρακτηριστικό ενός αερίου 
θερµοκρασία 10l𝛫) είναι δυνατόν να διαχωριστούν µεταξύ τους µέσω τον λόγων των 
εντάσεων δύο ζευγών γραµµών. Οι σχετικές εντάσεις διαφόρων γραµµών είναι 
συναρτήσεις της µορφής του συνεχούς ιονισµού, και συνεπώς µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν, για να γίνει ο διαχωρισµός, για παράδειγµα, µεταξύ µέλανος σώµατος 
και φάσµατος ιονισµού νόµου δύναµης. Οι LINERs µπορούν να διαχωριστούν από τις Η 
ΙΙ περιοχές και τους συνήθεις AGNs (Seyferts και QSOs) βάσει των λόγων ροών w
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[𝛰	𝛪𝛪𝛪]𝜆5007/𝛨𝛽, [𝛮	𝛪𝛪]	𝜆6583/𝛨𝛼 και [𝑆	𝐼𝐼]	𝜆𝜆6717, 6731/𝛨𝛼.13 Οι Seyfert τύπου 2 
χαρακτηρίζονται από υψηλές τιµές κάθε λόγου ροών. Οι Η ΙΙ περιοχές ορίζουν µια 
περιοχή τιµών η οποία δεν αλληλεπικαλύπτεται µε την περιοχή του χώρου των 
παραµέτρων που καταλαµβάνεται από τους Seyfert. Οι LINERs είναι λοιπόν δυνατόν να 
ξεχωριστούν από τους Seyfert 2 µέσω των χαµηλών τιµών του λόγου [𝛰	𝛪𝛪𝛪]𝜆5007/𝛨𝛽 
σε σχέση µε το λόγο [𝛮	𝛪𝛪]	𝜆6583/𝛨𝛼, ενώ ο διαχωρισµός των LINERs από τις Η ΙΙ 
περιοχές γίνεται µέσω των µεγαλύτερων τιµών του λόγου [𝛮	𝛪𝛪]	𝜆6583/𝛨𝛼. 

Κάποια µοντέλα καταδεικνύουν ότι τα φάσµατα γραµµικής εκποµπής των LINERs 
είναι συνεπή µε τον φωτοϊονισµό από ένα Seyfert – like συνεχές το οποίο είναι πολύ 
«αραιό». Η παρουσία ισχυρού [Ο Ι] λ6300 είναι χαρακτηριστική ενός συνεχούς ιονισµού 
νόµου δύναµης, επειδή το δυναµικό ιονισµού του 𝛰= είναι σχεδόν πανοµοιότυπο µε αυτό 
του 𝛨=. Η γραµµή του [Ο Ι], η οποία διεγείρεται συγκρουσιακά, θα εµφανίζεται σε µία 
ζώνη η οποία θα έχει αρκούντως υψηλή πυκνότητα ηλεκτρονίων και θερµοκρασία, ώστε 
να διεγερθεί το ανώτερο επίπεδο. Για ένα αστρικό φάσµα, οι συνθήκες αυτές απαντώνται 
εντός της 𝛨ª σφαίρας Stromgren, όπου η αφθονία του 𝛰= είναι αµελητέα. Εντούτοις, ένα 
αέριο ιονισµένο από ένα σχετικά επίπεδο φάσµα νόµου δύναµης φέρει µια εκτεταµένη 
µερικώς ιονισµένη ζώνη από την οποία προέρχεται η εκποµπή του [Ο Ι]. 

Η σχέση µεταξύ των LINERs και των AGN δεν είναι εντελώς ξεκάθαρη. Κάποιοι 
LINERs εµφανίζονται ως εξαιρετικά χαµηλής λαµπρότητας γαλαξίες Seyfert. Φάσµατα 
τύπου LINER παράγονται σε εκροές ψύξης (cooling flows), σε ανέµους που προέρχονται 
από περιοχές έντονης αστρογένεσης και σε αέρια που θερµαίνονται µέσω κρουστικών 
κυµάτων (shock – heated αέρια) (Heckman, T.M., 1987) και (Filippenko, A.V. 1992). Τα 
φάσµατα των LINERs µοιάζουν µε αυτά των Seyfert 2 στο πέρας των χαµηλών 
λαµπροτήτων. Τα χαρακτηριστικά των LINERs ανιχνεύονται στους περισσότερους 
σπειροειδείς γαλαξίες. Οι γραµµές χαµηλού ιονισµού ανιχνεύονται επίσης στους 
γαλαξίες έντονης αστρογέννεσης (starburst) και στις Η ΙΙ περιοχές µε αποτέλεσµα να µην 
είναι ξεκάθαρο αν οι LINERs αντιπροσωπεύουν ένα όριο χαµηλής λαµπρότητας του 
φαινοµένων των ενεργών γαλαξιών. 

2.8 Narrow – Line X – Ray Galaxies 
Κάποιες από τις πηγές που αναγνωρίστηκαν κατά τη διάρκεια των πρώτων ερευνητικών 
αποστολών στις ακτίνες Χ, βρέθηκε πως ήταν γαλαξίες Seyfert ή γαλαξίες που έφεραν 
χαρακτηριστικά όµοια µε αυτά των Seyfert. Οι πηγές αυτές είχαν ως χαρακτηριστικό 
τους τις ίδιες γραµµές υψηλού ιονισµού µε τους γαλαξίες Seyfert, αλλά µε τη διαφορά 
                                                             
13 Η ισχύς αυτής της µεθόδου αυξήθηκε εξαιρετικά έπειτα από τις τροποποιήσεις των Veilleux και 
Osterbrock (Veilleux, S. and Osterbrock, D.E. 1987, ApJS, 63, 295), οι οποίοι χρησιµοποίησαν λόγους 
ροών που προκύπτουν από ζεύγη γραµµών κοντινού µήκους κύµατος, µε αποτέλεσµα να 
ελαχιστοποιούνται οι συστηµατικές επιδράσεις της ερυθρίωσης.  w
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ότι οι λαµπρότητές τους ήταν πολύ χαµηλότερες από αυτές των Seyfert (Ward et al. 
1978). Οι γαλαξίες αυτοί οι οποίοι µερικές φορές καλούνται NLXGs (Narrow – Line X – 
Ray Galaxies) είναι επί της ουσίας γαλαξίες Seyfert των οποίων τα οπτικά φάσµατα 
υπόκεινται σε ερυθρίωση και εξασθένιση εξαιτίας της σκόνης εντός του γαλαξία. 

2.9 Σχετική Φαινοµενολογία  
Σε αυτή την παράγραφο περιγράφονται άλλοι τρόποι κατηγοριοποίησης που 
συναντώνται συχνά στην βιβλιογραφία. Οφείλουµε να σηµειώσουµε πως οι ακόλουθες 
περιπτώσεις δεν συνιστούν ξεχωριστές κατηγορίες ενεργών γαλαξιακών πυρήνων. 

2.9.1 Starburst Galaxies 

Ένα σηµαντικά µεγάλο κλάσµα γαλαξιών εµφανίζει χαρακτηριστικά που καταδεικνύουν 
πως στο εσωτερικό τους έλαβε χώρα, πρόσφατα, έντονη αστρική δηµιουργία. Αυτοί οι 
γαλαξίες είναι ευρέως γνωστοί ως «Starburst Galaxies». Οι γαλαξίες αυτοί 
χαρακτηρίζονται από σχετικά µπλε χρώµατα ενώ τα φάσµατά τους φέρουν 
χαρακτηριστικά εκποµπής παρόµοια µε των περιοχών Η ΙΙ  (εξαιτίας του µεγάλου 
αριθµού Ο και B άστρων). Επιπροσθέτως οι γαλαξίες αυτοί εµφανίζουν έντονη 
δραστηριότητα στα ράδιο κύµατα εξαιτίας των πρόσφατων υπολειµµάτων 
υπερκαινοφανών που περιέχουν. Σε κάποιες περιπτώσεις, η έντονη αστρογένεση 
λαµβάνει χώρα σε µια περιορισµένη περιοχή του γαλαξιακού κέντρου, η οποία µοιάζει 
ιδιαίτερα µε έναν ενεργό πυρήνα. Αυτές οι πυρηνικές αστρογενέσεις είναι συνήθως δέκα 
φορές λαµπρότερες από τις γιγαντιαίες Η ΙΙ περιοχές που απαντώνται στους συνήθεις 
σπειροειδείς γαλαξίες µε αποτέλεσµα αυτές οι ενεργές πυρηνικές περιοχές να ξεχωρίζουν 
από τα αδρανή κέντρα των µη - ενεργών σπειροειδών γαλαξιών. Η σχέση µεταξύ των 
AGN και των πυρήνων αστρικής γένεσης δεν είναι ξεκάθαρη. Υπάρχουν κάποιες 
εικασίες που σχετίζουν εξελικτικά τα δύο φαινόµενα. Μια πιο ακραία άποψη είναι ότι 
και οι δύο περιπτώσεις αποτελούν απλά διαφορετικές εκδηλώσεις του ιδίου φαινοµένου. 

2.9.2 Γαλαξίες Markarian  

Ένας µεγάλος αριθµός των γαλαξιών Seyfert που γνωρίζουµε αναγνωρίστηκαν για 
πρώτη φορά φασµατοσκοπικά από τον Markarian και τους συνεργάτες του, δουλεύοντας 
στο παρατηρητήριο Byurakan στην Αµερική (Markarian B.E., 1967, and Lipovetsky et 
al. 1987). Ο Huchra (Huchra, J.P. 1977) µε τις µελέτες του εκτίµησε ότι ~11% των 
αντικειµένων του καταλόγου του Markarian ήταν γαλαξίες Seyfert, ~2% ήταν άστρα του 
Γαλαξία µας (κυρίως πολύ θερµοί λευκοί νάνοι), ~2%  ήταν QSOs και BL Lac w
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αντικείµενα, ενώ οι υπόλοιποι είναι γαλαξίες οι οποίοι είναι αρκετά µπλε για τον 
µορφολογικό τους τύπο (µπλε συµπαγείς νάνοι γαλαξίες και starburst γαλαξίες). 

2.9.3 Γαλαξίες Zwicky και Ν Γαλαξίες  

Οι λαµπροί γαλαξίες Seyfert προέκυψε ότι είναι µέλη δύο τύπων ενός µορφολογικά 
επιλεγµένου δείγµατος γαλαξιών. Ο Zwicky προσδιόρισε την ταυτότητα των µπλε 
συµπαγών γαλαξιών και τους ταξινόµησε ως έναν ξεχωριστό µορφολογικό τύπο. Βέβαια, 
αξίζει να σηµειωθεί πως πολλοί από τους γαλαξίες αυτούς τελικά προέκυψε ότι είναι 
γαλαξίες Seyfert υψηλής λαµπρότητας. Στη βάση όµως φασµατοσκοπικής και 
µορφολογικής θεώρησης, οι γαλαξίες αυτοί είναι σχεδόν QSOs. Για παράδειγµα, οι µπλε 
συµπαγείς γαλαξίες II Zw 136=2130+099 και I Zw 1=0051+124 έχουν απόλυτα µεγέθη 
Β, 𝛭` ≈ −21,53 + 5 logℎ= και 𝑀� ≈ −21,80 + 5 logℎ=, αντίστοιχα και σύµφωνα µε 
τον σύγχρονο ορισµό εµπίπτουν στην κατηγορία των QSOs. 

Ο Morgan (Morgan, W.W. 1958, PASP, 70, 364) προσδιόρισε την ταυτότητα 
κάποιων γαλαξιών οι οποίοι είχαν τόσο ισχυρούς πυρήνες που στις φωτογραφικές πλάκες 
είχαν αστρική εµφάνιση, παρόλο που ένας πιο προσεχτικός έλεγχος αποκάλυπτε πως οι 
πηγές αυτές δεν ήταν σηµειακές. Στους γαλαξίες αυτούς προστέθηκε το πρόθεµα «Ν» 
(nuclear). Πολλοί από αυτούς τους γαλαξίες όπως αποδείχθηκε ήταν επί της ουσίας 
γαλαξίες Seyfert ή BLRGs (Broad Line Region Galaxies). 

2.9.4 Ultraluminous Far – Infrared Galaxies 

Παρατηρήσεις που έγιναν µέσω του δορυφόρου IRAS (Infrared Astronomical Satellite) 
οδήγησαν στον προσδιορισµό πολλών, µεγάλης λαµπρότητας, γαλαξιών οι οποίοι 
εκπέµπουν ένα σηµαντικό µέρος της ενέργειάς τους στο µακρινό υπέρυθρο (𝜆 > 10𝜇𝑚), 
(Soiferet al. 1987). Βέβαια, η ύπαρξη αυτών των γαλαξιών ήταν ήδη γνωστή (Rieke, 
G.H. and Low, F.J. 1972b). Οι Ultraluminous Far – Infrared Galaxies έχουν 𝐿(8 −
1000	𝜇𝑚) ≳ 10+A𝐿⊙, ενώ οι λαµπρότητές τους στο µακρινό υπέρυθρο υπερβαίνουν τις 
οπτικές λαµπρότητες κατά έναν παράγοντα 10 ή περισσότερο. Πολλές εξωγαλαξιακές 
πηγές του IRAS είναι starburst γαλαξίες. Κάποιες άλλες πηγές του IRAS προέκυψε ότι 
ήταν ήδη γνωστοί AGN, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις βρέθηκαν καινούριοι ενεργοί 
γαλαξιακοί πυρήνες. Η εκποµπή αυτών των πηγών στο µακρινό υπέρυθρο είναι κυρίως 
θερµική εκποµπή από την σκόνη (σε 𝛵 ≈ 10	𝛫 ή λιγότερο) η οποία θερµαίνεται από την 
µαζική αστρική δηµιουργία ή από κάποιον «κρυµµένο» AGN ο οποίος δεν είναι δυνατόν 
να παρατηρηθεί εξαιτίας της σκόνης. 
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2.9.5 Χρονικές Κλίµακες της Μεταβλητότητας των Ενεργών 
Γαλαξιών 
Η ενέργεια που παράγεται από τους ενεργούς γαλαξίες (εξαιρουµένων των NLRGs και 
των Seyfert 2) µπορεί να µεταβάλλεται σε µικρές χρονικές κλίµακες. Η λαµπρότητα των 
πλατιών γραµµών εκποµπής και τους συνεχούς ορισµένων Seyfert 1 γαλαξιών και QSOs 
είναι δυνατόν να αλλάξει κατά έναν παράγοντα 2 σε διάστηµα µερικών µηνών, 
εβδοµάδων ακόµη και ηµερών, ενώ ταυτόχρονα παρατηρείται µικρή η µηδενική 
µεταβολή στις στενές γραµµές. Η µεταβολή στις πλατιές γραµµές εκποµπής ακολουθούν 
χρονικά τις µεταβολές του συνεχούς και ακολουθούν παρόµοιες χρονικές κλίµακες µε 
αυτό. Έχουν παρατηρηθεί επίσης µερικών εκατοστιαίων µονάδων στο ορατό και τις 
ακτίνες Χ των Seyfert 1 και των QSOs σε χρονικές κλίµακες της τάξεως των µερικών 
λεπτών, µε τις διακυµάνσεις στις ακτίνες Χ να είναι οι πιο ταχείς. Στο άλλο άκρο της 
χρονικής κλίµακας παρατηρούνται µεταβολές µεγαλύτερης διάρκειας. Για παράδειγµα, 
στην Εικόνα 2.24 είναι φανερό πως κατά το έτος 1937, ο quasar 3C 279 έγινε 
λαµπρότερος κατά έναν παράγοντα 250 στα ορατά µήκη κύµατος κατά τη διάρκεια µια 
έκλαµψης η οποία κράτησε για αρκετά χρόνια. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 2.24. Η µεταβολή του φαινόµενου µεγέθους του QSO 3C 279. (Eachus and Liller,1975). 

2.9.6 Η Πόλωση της Εκποµπής  

Οι QSOs συνήθως εµφανίζουν χαµηλό βαθµό πολωσιµότητας. Στα ορατά µήκη κύµατος, 
ο βαθµός της γραµµικής πόλωσης είναι συνήθως µικρότερος του 3% τόσο για τους ράδιο 
– ήσυχους όσο και για τους ράδιο – ενεργούς QSOs. Βέβαια σε κάποιες σπάνιες 
περιπτώσεις  ο βαθµός αυτός µπορεί να φθάσει το 35%. Η ράδιο εκποµπή από QSOs µε 
υψηλό βαθµό πόλωσης προέρχεται συνήθως από έναν συµπαγή πυρήνα και τέτοιου 
είδους πηγές καλούνται core – dominated radio sources (ή αλλιώς συµπαγείς ράδιο 
πηγές). Αυτοί οι QSOs είναι λιγότερο πολωµένοι στα ράδιο κύµατα από ότι οι lobe – 
dominated sources, δηλαδή οι ράδιο πηγές των οποίων η ακτινοβολία κυριαρχείται από w
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την εκποµπή των λοβών, οι οποίες µπορεί να αγγίξουν το 60% της γραµµική πόλωσης. Ο 
βαθµός της γραµµικής πολώσεως των ράδιο πιδάκων είναι συνήθως 40% αλλά µπορεί να 
ξεπεράσει και το 50% εντός µιας µικρής περιοχή. Η ακτινοβολία σύγχροτρον είναι 
υψηλώς γραµµικά πολωµένη. Η χαµηλή πολωσιµότητα των συµπαγών πηγών οφείλεται 
πιθανότατα στην σύγχροτρον αυτο – απορρόφηση. Στην Εικόνα 2.25 παρουσιάζεται ο 
προσανατολισµός του µαγνητικού πεδίου του quasar 3C 47. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Εικόνα 2.25. Χαρτογράφηση της πόλωσης του µαγνητικού πεδίου του QSO 3C 47. Και οι δύο 
λοβοί είναι υψηλά πολωµένοι (Femini et al., 1991). 

2.9.7 Τάξεις Λαµπρότητας Fanaroff – Riley 

Το 1974 οι B. L. Fanaroff και J.M. Riley πρότειναν ότι οι ράδιο – ενεργοί γαλαξίες στον 
τρίτο κατάλογο του Cambridge µπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε δύο γενικευµένες 
τάξεις λαµπρότητας. Οι Fanaroff και Riley όρισαν ως αντικείµενα Τάξης Ι εκείνα στα 
οποία ο λόγος της απόστασης µεταξύ των λαµπρότερων σηµείων της ράδιο εκποµπής 
εκατέρωθεν του κέντρου (εξαιρουµένης της κεντρική πηγής) προς την πλήρη έκταση της 
ράδιο πηγής είναι µικρότερος του 0,5. Τα αντικείµενα Τάξης ΙΙ έχουν λόγο µεγαλύτερο 
του 0,5. Ένα παράδειγµα FR I γαλαξία είναι ο NGC 1265, που φαίνεται στην Εικόνα 
2.11, ενώ ο Κύκνος Α είναι ένα κλασικό παράδειγµα FR II γαλαξία (Εικόνα 2.8). Οι 
QSOs είναι αντικείµενα τάξης FR II. 

Μέσω της ταξινόµησης γίνεται εµφανές ότι οι FR I πηγές χαρακτηρίζονται από 
µειούµενη ράδιο λαµπρότητα αυξανοµένης της απόστασης από το κέντρο του πίδακα, 
ενώ οι FR II τείνουν να είναι πιο ράδιο λαµπροί στο πέρας των λοβών. Είναι επίσης 
σύνηθες οι FR I γαλαξίες νε φέρουν δύο ευδιάκριτους πίδακες, ενώ οι FR II γαλαξίες 
συνήθως εµφανίζουν έναν µόνο δυσδιάκριτο πίδακα (ο δεύτερος συνοδευτικός πίδακας w
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είτε είναι εξαιρετικά ασθενής είτε είναι µη ανιχνεύσιµος). Επιπροσθέτως, οι FR I 
γαλαξίες µπορεί να φέρουν καµπυλωµένους πίδακες, ενώ αυτοί των FR II τείνουν να 
είναι ευθύγραµµοι. 

Ο λόγος που αυτή η µορφολογική ταξινόµηση αναφέρεται ως ταξινόµηση 
λαµπροτήτων είναι επειδή εµφανίζεται ένα ξεκάθαρος διαχωρισµός µεταξύ των FR I και 
FR II κατηγοριών που έχει να κάνει µε την ειδική λαµπρότητα. Οι πηγές οι οποίες έχουν 
ειδική λαµπρότητα στα 1,4	𝐺𝐻𝑧 µικρότερη από 10A�	𝑊	𝐻𝑧f+ ορίζονται ως FR I, ενώ 
αυτοί µε µεγαλύτερη ειδική λαµπρότητα αναπόφευκτα ταξινοµούνται ως FR II. 

Συγκεντρωτικός Πίνακας των AGN Κατηγοριών 

Στην παράγραφο αυτή έγινε η εισαγωγή σε ένα µεγάλο αριθµό αντικειµένων τα οποία 
εµφανίζουν τόσο οµοιότητες όσο και ξεκάθαρες διαφορές. Προτού συνεχίσουµε στην 
ενοποίηση των AGN φαινοµένων, συνοψίζουµε τα διάφορα αντικείµενα στον Πίνακα 
2.1. 

 

Κατηγορία Υποκατηγορία Περιγραφή 

 

Seyferts 

 

Τύπου 1 

Πλατιές και στενές γραµµές εκποµπής, ασθενής ράδιο 
εκποµπή, εκποµπή στις ακτίνες Χ, σπειροειδείς 
γαλαξίες, µεταβλητοί. 

  

Τύπου 2 

Μόνο στενές γραµµές, ασθενής ράδιο εκποµπή, 
ασθενής εκποµπή ακτίνων Χ, σπειροειδείς γαλαξίες, 
µη µεταβλητοί. 

 

Quasars 
Ράδιο – ενεργοί 

(QSR) 

Πλατιές και στενές γραµµές εκποµπής, ισχυρή ράδιο 
εκποµπή, µερική πόλωση, FR II, µεταβλητοί. 

 
Ράδιο – ήσυχοι 

(QSO) 

Πλατιές και στενές γραµµές εκποµπής, ασθενής ράδιο 
εκποµπή, ασθενής πόλωση, µεταβλητοί. 

Ράδιο 
Γαλαξίες 

 

BLRG 

Πλατιές και στενές γραµµές εκποµπής, ισχυρή ράδιο 
εκποµπή, FR II, ασθενής πόλωση, ελλειπτικοί 
γαλαξίες, µεταβλητοί. 

  

NLRG 

Στενές γραµµές εκποµπής µόνο, ισχυρή ράδιο 
εκποµπή, FR I και FR II, µηδενική πόλωση, 
ελλειπτικοί γαλαξίες, µη µεταβλητοί. 
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Blazars 

 

BL Lacs 

Σχεδόν πλήρης απουσία γραµµών εκποµπής, ισχυρή 
ράδιο εκποµπή, ισχυρή πόλωση, ταχεία 
µεταβλητότητα, 90% σε ελλειπτικούς. 

  

OVV quasars 

Πλατιές και στενές γραµµές εκποµπής, ισχυρή ράδιο 
εκποµπή, ισχυρή πόλωση, ταχεία µεταβλητότητα, πολύ 
πιο λαµπροί από τους BL Lacs. 

 

ULIRGs 

 Πιθανότατα περιβάλλονται από σκόνη. Εναλλακτικά 
µπορεί να είναι φαινόµενα έντονης αστρογέννεσης. 

 

LINERs 

 Όµοιοι µε τους χαµηλής λαµπρότητας Seyfert 2, 
γραµµές εκποµπής χαµηλού ιονισµού, εντός 
σπειροειδών γαλαξιών, φαινόµενα έντονης 
αστρογέννεσης ή Η ΙΙ περιοχές.  

Πίνακας 2.1. Συγκεντρωτικός Πίνακας των AGN Κατηγοριών. 

2.10 Δοµή Ενεργών Γαλαξιακών Πυρήνων 

2.10.1 Η Φύση της Κεντρικής Πηγής 

Το πιο σηµαντικό στοιχείο που αφορά τη φύση της κεντρικής πηγής η οποία τροφοδοτεί 
τους ενεργούς γαλαξίες είναι η ταχεία χρονική µεταβλητότητα. Θεωρούµε µια οπτικά 
πυκνή σφαίρα ακτίνας 𝑅  η οποία ξαφνικά (στο αδρανειακό της σύστηµα) αυξάνει 
οµοιόµορφα την λαµπρότητά της (Εικόνα 2.26). Τα νέα της αλλαγής της λαµπρότητας 
φθάνουν σε έναν αποµακρυσµένο παρατηρητή πρώτα από το κοντινότερο µέρος της 
σφαίρας αφού ταξιδέψουν απόσταση ℓ+ και τελευταία από την άκρη του χείλους αφού 
ταξιδέψουν απόσταση ℓA  (το πίσω µέρος της σφαίρας δεν είναι δυνατόν να 
παρατηρηθεί). Χρησιµοποιώντας της σχέση 

ℓA =
ℓ+ + 𝑅
𝑐𝑜𝑠𝜃 ≃ ℓ+ + 𝑅					(2.7) 

για  𝑅 ≪ ℓ+ και 𝑐𝑜𝑠𝜃 ≃ 1, η ακτινοβολία από το χείλος της σφαίρας πρέπει να ταξιδέψει 
επιπλέον απόσταση ℓA − ℓ+ ≃ 𝑅. Έτσι, η λαµπρότητα µειώνεται (smear out) σε χρονικό 
διάστηµα 𝛥𝑡 = 𝑅/𝑐. Με τον τρόπο αυτό η ταχύτητα της αλλαγής της λαµπρότητας 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον καθορισµό ενός άνω ορίου του µεγέθους του 
αντικειµένου. Στην περίπτωση που η σφαίρα του παραδείγµατος κινούνταν 
αποµακρυσµένη από τη Γη µε ταχύτητα 𝑢, τότε η ακτίνα που θα υπολογίζονταν από τη 
Γη θα ήταν  w
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𝑅 = 𝑐𝛥𝑡°1 −
𝑢A

𝑐A =
𝑐𝛥𝑡
𝛾 					 (2.8) 

όπου 𝛾 είναι ο παράγοντας Lorentz. Χρησιµοποιώντας 𝛥𝑡 = 1	ℎ και παίρνοντας 𝛾 = 1 
για ευκολία, η ακτίνα της περιοχής εκποµπής δεν προκύπτει µεγαλύτερη από  

𝑅 ≃
𝑐𝛥𝑡
𝛾 = 1,1 × 10+A	𝑚 = 7,2	𝐴. 𝑈.					(2.9) 

Αν αναλογιστεί κανείς το γεγονός ότι οι ενεργοί γαλαξίες είναι τα πιο λαµπρά γνωστά 
αντικείµενα, το µέγεθος που προκύπτει από την Εξίσωση  (2.9) είναι εντυπωσιακά µικρό. 

 

 

 
 

Εικόνα 2.26. Η αύξηση της λαµπρότητας µιας σφαίρας όπως φαίνεται από έναν αποµακρυσµένο 
παρατηρητή που βρίσκεται στη θέση Ο. 

Η τυπική λαµπρότητα των QSOs είναι 5 × 10W>	𝑊 και είναι ισοδύναµη µε 360 
φορές τη λαµπρότητα του δικού µας Γαλαξία. Εντούτοις, υπάρχει ένα άνω όριο στη 
λαµπρότητα, 𝐿, οποιουδήποτε σφαιρικά συµµετρικού αντικειµένου το οποίο βρίσκεται 
σε ισορροπία. Η λαµπρότητα πρέπει να είναι µικρότερη από την λαµπρότητα Eddington, 
𝐿 < 𝐿¤¥ η οποία δίνεται από την εξίσωση 

𝐿¤¥ ≃ 1,5 × 10W+	𝑊	 ³
𝑀
𝑀⊙

´.					(2.10) 

Για λαµπρότητα 𝐿 = 5 × 10W>	𝑊 προκύπτει ένα κατώτατο όριο για τη µάζα: 

𝛭 >
𝐿

1,5 × 10W+	𝑊𝑀⊙.					(2.11) 

Η ύπαρξη τόσο µεγάλης ποσότητας µάζας εντός µιας τόσο µικρής περιοχής είναι 
ενδεικτική της παρουσίας µιας υπερµαζικής µελανής οπής. Χρησιµοποιώντας την 
εξίσωση που δίνει την ακτίνα Schwarzschild 

𝑅µ =
2𝐺𝑀
𝑐A 				(2.12) 

για µια µελανή οπή ακτίνας 𝑅 προκύπτει µάζα w
w
w
.d
ia
vl
os
bo
ok
s.g
r



 

81 
 

𝛭 =
𝑅𝑐A

2𝐺 = 3,7 × 10\𝑀⊙.					(2.13) 

Το γεγονός ότι αυτές οι δύο εκτιµήσεις µάζας είναι της ίδιας τάξης µεγέθους είναι 
αρκετό για στηριχθεί η υπόθεση ότι στα κέντρα των ενεργών γαλαξιών εδράζονται 
µελανές οπές οι οποίες και τροφοδοτούν αυτές τις πηγές. Για το υπόλοιπο αυτής της 
παραγράφου θεωρείται ως τυπική µάζα µιας µελανής οπής η 10\	𝛭⊙ η οποία αντιστοιχεί 
σε ακτίνα Schwarzschild 𝑅µ ≃ 3 × 10++	𝑚 ≃ 2	𝐴𝑈 ≃ 10f�	𝑝𝑐. 

2.10.2 Παραγωγή Ακτινοβολίας Μέσω Προσαύξησης 

Ο πιο αποδοτικός τρόπος παραγωγής ενέργειας είναι µε την απελευθέρωση βαρυτικής 
δυναµικής ενέργειας µέσω συσσώρευσης µάζας. Κατά την πρόσπτωση µάζας στην 
επιφάνεια ενός αστέρα νετρονίων µάζας 1,4	𝛭⊙, απελευθερώνεται περίπου του 21% της 
ενέργειας ηρεµίας. Βέβαια, η απευθείας πρόσπτωση µάζας σε µια µελανή οπή δεν είναι 
αρκετά αποδοτική επειδή δεν υπάρχει κάποια επιφάνεια µε την οποία η µάζα 
συγκρούεται. Απεναντίας, σύµφωνα µε έναν παρατηρητή που βρίσκεται σε µεγάλη 
απόσταση, µια µάζα σε ελεύθερη πτώση θα επιβραδύνεται µέχρι να σταµατήσει και µετά 
θα εξαφανίζεται καθώς πλησιάζει τα όρια της ακτίνας Schwarzschild 𝑅µ. Από την άλλη 
πλευρά, καθώς η ύλη κινείται σπειροειδώς περί την µελανή οπή µέσω ενός δίσκου 
προσαύξησης, ένα σηµαντικό κλάσµα της ενέργειας ηρεµίας µπορεί να απελευθερωθεί 
καθώς το ιξώδες µετατρέπει την κινητική ενέργεια σε θερµοκρασία και ακτινοβολία. 

Για µία µη περιστρεφόµενη µελανή οπή, η µικρότερη σταθερή τροχιά ενός µαζικού 
σωµατιδίου (και κατά συνέπεια η ενδότερη άκρη ενός δίσκου προσαύξησης) είναι για 
𝑟 = 3𝑅µ. Σε αυτή τη θέση, οι θεωρητικοί υπολογισµοί δείχνουν ότι η βαρυτική ενέργεια 
δέσµευσης είναι 5,72% της ενέργειας της µάζας ηρεµίας του σωµατιδίου. Έτσι, κατά την 
καθοδική σπειροειδή κίνηση µάζας µέσω ενός δίσκου προσαύξησης εκλύεται αυτό το 
ποσό της ενέργειας. Η κατάσταση γίνεται ακόµη πιο ευνοϊκή στην περίπτωση µιας 
περιστρεφόµενης µελανής οπής επειδή ο ορίζοντας γεγονότων βρίσκεται σε µικρότερη 
ακτίνα 𝑟. Για την περισσότερο ταχύτατα περιστρεφόµενη πιθανή µελανή οπή, τόσο ο 
ορίζοντας γεγονότων όσο και η µικρότερη σταθερή ορθή (prograde) τροχιά (η τροχιά που 
έχει φορά αντίθετη από αυτή των δεικτών του ρολογιού αν παρατηρηθεί από το βόρειο 
πόλο) είναι για 𝜌 = 0,5𝑅µ (η µικρότερη σταθερή ανάδροµη (retrograde) τροχιά είναι για 
4,5𝑅µ ). Η βαρυτική ενέργεια δέσµευσης στην περίπτωση µέγιστης περιστροφής 
υπολογίζεται πως είναι 42,3% της µάζας ηρεµίας του σωµατιδίου.  

Η λαµπρότητα προσαύξησης που παράγεται από ρυθµό προσαύξησης µάζας, �̇�, 
µέσω του δίσκου µπορεί να γραφεί ως 

𝐿4567 = 𝜂�̇�𝑐A					(2.14) 

όπου 𝜂 είναι η απόδοση της διαδικασίας, 0,057 ≤ 𝜂 ≤ 0,423. w
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Η συσσώρευση µάζας µέσω ενός δίσκου γύρω από µια ταχέως περιστρεφόµενη 
µελανή οπή είναι ένας εξαιρετικά αποδοτικός τρόπος παραγωγής µεγάλων ποσών 
ενέργειας. Επιπροσθέτως, η µικρότερη σταθερή ορθή τροχιά βρίσκεται εντός της 
εργόσφαιρας µιας ταχύτατα περιστρεφόµενης µελανής οπής και ο βαρυτοµαγνητισµός 
(frame dragging) εγγυάται ότι το υλικό προσαύξησης θα περιστρέφεται µαζί µε τη 
µελανή οπή. Για τους λόγους αυτούς, οι περισσότεροι αστρονόµοι πιστεύουν ότι ένας 
δίσκος προσαύξησης γύρω από µια υπερµαζική µελανή οπή είναι ένα βασικό συστατικό 
του ενοποιηµένου µοντέλου των ενεργών γαλαξιακών πυρήνων. Στην Εικόνα 2.27 
απεικονίζεται ο, σπειροειδούς σχήµατος, δίσκος αερίου ο οποίος βρίσκεται στο κέντρο 
του Μ 87. Το ενδότερο χείλος του δίσκου περιστρέφεται µε ταχύτητα περίπου 
550	𝑘𝑚	𝑠f+ , προκαλώντας την µετατόπιση της ακτινοβολίας, που πηγάζει από το 
χαµηλότερο δεξιό χείλος τους δίσκου, προς την µπλε περιοχή του φάσµατος. Σε 
αντίθεση, το επάνω δεξιά µέρος του δίσκου εκπέµπει ακτινοβολία η οποία 
ερυθροµετατίθεται. Η κεντρική µελανή οπή υπολογίζεται πως έχει µάζα της τάξης των 
3 × 10>	𝛭⊙. 

Οι εσωτερικές περιοχές των δίσκων προσαύξησης γύρω από λευκούς νάνους και 
αστέρες νετρονίων εµφανίζονται ιδιαίτερα λαµπρές στο υπεριώδες και τις ακτίνες Χ 
αντίστοιχα. Θεωρείται αναµενόµενο ένας δίσκος προσαύξησης γύρω από µια µελανή οπή 
να είναι η πηγή φωτονίων ακόµα µεγαλύτερης ενέργειας. Επειδή τόσο οι λευκοί νάνοι 
όσο και οι αστέρες νετρονίων συγκρατούνται από την πίεση εκφυλισµού, τα σώµατα 
αυτά ακολουθούν την σχέση µάζας – όγκου (𝛭º4𝑉º4 = 𝜎𝜏𝛼𝜃) η οποία δηλώνει ότι τα 
άστρα αυτά γίνονται µικρότερα όσο αυξάνει η µάζα τους. Έτσι, οι δίσκοι προσαύξησης 
γύρω από πολύ πιο µαζικούς λευκούς νάνους και αστέρες νετρονίων διεισδύουν 
βαθύτερα στα, βαρυτικού δυναµικού, πηγάδια τους. Η ακτίνα Schwarzschild, εντούτοις, 
αυξάνεται αυξανοµένης της µάζας και έτσι η χαρακτηριστική θερµοκρασία του δίσκου 
𝑇4567 , µειώνεται καθώς η µάζα της µελανής οπής αυξάνεται. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Εικόνα 2.27. Ο ελλειπτικός γαλαξίας Μ87. Στην εικόνα διακρίνεται ο δίσκος προσαύξησης που 
βρίσκεται στο κέντρο του γαλαξία καθώς επίσης και ο πίδακας. [Courtesy of H. Ford 
(STScI/Johns Hopkins D.); R. Harms (Applied Research Corp.); Z. Tsvetanov, A. Davidsen, and 
G. Kriss (Johns Hopkins D.); R. Bohlin and G. Hartig (STScI); L. Dressel and A. K. Kochhar 
(Applied Research Corp.); and Bruce Margon (U. Washington).] w
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Για να γίνει αυτό πιο κατανοητό υποθέτουµε µια ταχέως περιστρεφόµενη µελανή 
οπή και δεχόµαστε ότι 𝑅 = 0,5𝑅µ = 𝐺𝑀/𝑐A για την τοποθεσία του εσωτερικού χείλους 
του δίσκου προσαύξησης. Η εξίσωση θερµοκρασίας του δίσκου είναι: 

𝑇4567 = ³
3𝐺𝑀�̇�
8𝜋𝜎𝑅W´

+/l

				 (2.15) 

αντικαθιστώντας την τιµή για την ακτίνα που υποτέθηκε ανωτέρω η θερµοκρασία του 
δίσκου προκύπτει: 

𝑇4567 = ³
3𝑐,�̇�

8𝜋𝜎𝐺A𝑀A´
+/l

.						(2.16) 

Για έναν δίσκο ο οποίος ακτινοβολεί σε ένα κλάσµα του ορίου Eddington, 

𝑓¤4 ≡ 𝐿4567 𝐿¤4⁄ 					(2.17) 

προκύπτει ότι 

𝜂�̇�𝑐A = 𝑓¤4
4𝜋𝐺𝑐
�̅� 𝛭,						(2.18) 

ή 

�̇� =
𝑓¤4
𝜂
4𝜋𝐺
�̅�𝑐 𝑀					(2.19) 

όπου �̅� είναι η µέση αδιαφάνεια. Από τις εξισώσεις (2.16) και (2.19) προκύπτει ότι 

𝑇4567 = ³
3𝑐�𝑓¤4
2�̅�𝜎𝐺𝑀𝜂´

+/l

,					(2.20) 

Και έτσι για την θερµοκρασία του δίσκου προκύπτει ότι, 𝑇4567 ∝ 𝑀f+/l. 
Θεωρείται πως το big blue bump που παρατηρείται στα φάσµατα των QSOs είναι η 

θερµική υπογραφή του δίσκου προσαύξησης. Εντούτοις, παρόλο που η προσαύξηση 
θεωρείται πως είναι αυτή που τροφοδοτεί τους ενεργούς γαλαξίες, το θεωρητικό φάσµα 
ενός δίσκου προσαύξησης δεν είναι δυνατόν να ερµηνεύσει το ευρύ συνεχές που στην 
ουσία παρατηρείται. 

2.10.3 Δοµή του Δίσκου Προσαύξησης  

Η δηµιουργία ενός λεπτοµερούς µοντέλου που να περιγράφει πλήρως τον δίσκο 
προσαύξησης, γύρω από µια µελανή οπή είναι µια εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση 
πρωτίστως επειδή οι ιδιαίτερα µεγάλες λαµπρότητες που εµπλέκονται έχουν µεγάλη w
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επίδραση στη δοµή του δίσκου. Θεωρητικοί υπολογισµοί δείχνουν ότι η δοµή του δίσκου 
προσαύξησης εξαρτάται από τον παράγοντα 𝑓¤4  (Εξίσωση 2.17). Αν 𝑓¤4 < 0,01 τότε η 
πυκνότητα του δίσκου είναι υπερβολικά µικρή για αποτελεσµατική ψύξη. Η ενέργεια 
που παράγεται από το ιξώδες (εσωτερική τριβή) του δίσκου δεν µπορεί να ακτινοβοληθεί 
αποτελεσµατικά και ο δίσκος «φουσκώνει» και µετατρέπεται σε έναν ιοντικό τόρο ο 
οποίος συγκρατείται από την πίεση των θερµών ιόντων. Τότε ένα µέρος ή όλος ο δίσκος 
µοιάζει µε ένα «ντόνατς» που περιβάλλει τη µελανή οπή. Για 0,01 < 𝑓¤4 < 0,1 
προκύπτει ένας λεπτός δίσκος προσαύξησης. Τέλος για 𝑓¤4 > 1 η ακτινοβολιακή πίεση 
που παράγεται εξισορροπεί τη δύναµη της βαρύτητας και τα φωτόνια είναι ικανά να 
συγκρατήσουν την ύλη σε ένα φουσκωµένο τόρο ακτινοβολίας. 

Υπάρχει ένα σενάριο το οποίο συνίσταται από ένα σύνθετο δίσκο ο οποίος 
αποτελείται από τρεις περιοχές, όπως φαίνεται στην Εικόνα 2.28. Σε µια απόσταση 
1000	𝑅µ  από το κέντρο, η ακτινοβολιακή πίεση ξεπερνά την πίεση του αερίου µε 
αποτέλεσµα τη δηµιουργία ενός παχέως, θερµού δίσκου. Αυτή είναι πιθανώς και 
προέλευση του big blue bump που εµφανίζεται στο συνεχές φάσµα. Έξω από αυτή την 
περιοχή, µέχρι την απόσταση των 10�	𝑅µ  υπάρχει ένας λεπτός δίσκος ο οποίος 
συγκρατείται από την πίεση του αερίου. Αυτό το µέρος του δίσκου κυρτώνεται προς τα 
έξω, και γίνεται παχύτερο αυξανοµένης της ακτίνας. Η κοίλη επιφάνεια του εξώτερου 
δίσκου ακτινοβολείται από την κεντρική πηγή, ή το παχύ µέρος του εσωτερικού δίσκου, 
µε αποτέλεσµα το σχηµατισµό ενός ανέµου ο οποίος ρέει αποµακρυνόµενος από τον 
δίσκο. Τελικά, πέραν της απόστασης των 10�	𝑅µ, ο παχύς δίσκος σπάει σε πολυάριθµα 
µικρά νέφη. 

Δυστυχώς, κάποια προβλήµατα µε αυτή την εικόνα παραµένουν. Για παράδειγµα οι 
τιµές του παράγοντα 𝑓¤4  που αναφέρονται ανωτέρω, στην περίπτωση των Seyferts δεν 
είναι συµβατοί µε τα µοντέλα των παχέων δίσκων. 

 

Εικόνα 2.28. Σχηµατική αναπαράσταση του δίσκου προσαύξησης ενός ενεργού γαλαξιακού 
πυρήνα. (Εικόνα: An introduction to modern astrophysics, Carroll and Ostlie). w
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2.10.4 Τι µας λένε τα Φάσµατα των AGN  

Στην περίπτωση των blazars υπάρχει ευρεία συµφωνία όσον αφορά το γεγονός ότι το 
συνεχές φάσµα τους, µε το νόµο δύναµης που το περιγράφει και την καθορισµένη 
πόλωσή του, παράγεται λόγο της ακτινοβολίας σύγχροτρον. Η ακτινοβολία σύγχροτρον, 
στην περίπτωση των pulsars, παράγεται όταν σχετικιστικά φορτισµένα σωµατίδια, όπως 
τα ηλεκτρόνια, κινούνται σπειροειδώς γύρω από τις δυναµικές γραµµές του µαγνητικού 
πεδίου. Για σώµατα όπως οι blazars, η κατάσταση είναι πιο περίπλοκη. Το big blue bump 
που παρατηρείται στα φάσµατα άλλων κατηγοριών ενεργών γαλαξιών θεωρείται πως 
έχει θερµική προέλευση. Επιπροσθέτως, η εκποµπή που προέρχεται από τους κόκκους 
σκόνης παίζει σηµαντικό ρόλο στο υπεριώδες. 

Τα φωτόνια της ακτινοβολίας σύγχροτρον χαρακτηρίζονται από ένα µεγάλο εύρος 
διαθέσιµων ενεργειών µε αποτέλεσµα να είναι ικανά να ιονίσουν άτοµα σε διάφορες 
ενεργειακές καταστάσεις και έτσι προκύπτει η µεγάλη ποικιλία καταστάσεων ιονισµού 
που παρατηρούνται στις φασµατικές γραµµές εκποµπής των ενεργών γαλαξιών. Για 
παράδειγµα, έχει παρατηρηθεί ένας µεγάλος αριθµός καταστάσεων ιονισµού 
απαγορευµένων γραµµών, συµπεριλαµβανοµένων των [Ο Ι] και [Fe X]. Επιπροσθέτως, η 
ακτινοβολία σύγχροτρον µπορεί να είναι µέχρι και 70% γραµµικά πολωµένη, γεγονός το 
οποίο έρχεται σε συµφωνία µε τους υψηλούς βαθµούς πόλωσης που παρατηρούνται σε 
κάποιες περιπτώσεις ενεργών γαλαξιών. 

2.10.5 Η Παραγωγή Σχετικιστικών Εκροών Φορτισµένων 
σωµατιδίων 

Θα αποτελούσε έκπληξη η παρατήρηση της ύπαρξης µαγνητικού πεδίου σε αυτή τη 
διαδικασία. Ενώ θεωρητικά είναι πιθανό µία αποµονωµένη µελανή οπή να έχει 
µαγνητικό πεδίο, είναι σχεδόν απίθανο αυτό να συµβεί στη φύση. Αυτό οφείλεται στο 
γεγονός ότι παρόλο που τα τρία χαρακτηριστικά γνωρίσµατα µιας µελανής οπής (µάζα, 
στροφορµή, και ηλεκτρικό φορτίο) µπορούν να συνδυαστούν προς παραγωγή 
µαγνητικού πεδίου, εντούτοις η µελανή οπή θα πρέπει να είναι ουσιαστικά ηλεκτρικά 
ουδέτερη, καθώς κάθε φορτίο που αποκτάται µέσω της µελανής οπής έλκεται από το 
αντίθετό του µε αποτέλεσµα να εξουδετερώνονται. Εντούτοις, το υλικό του ιονισµένου 
δίσκου είναι εξαιρετικά αγώγιµο, µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή η δηµιουργία 
µαγνητικού πεδίου το οποίο παράγεται από τον δίσκο προσαύξησης, καθώς αυτός 
περιφέρεται τροχιακά γύρω από τη µελανή οπή. 

Είναι εξαιρετικά πιθανό, µε έναν τρόπο που θυµίζει τον µηχανισµό που λαµβάνει 
χώρα και στους pulsars, το µεταβαλλόµενο µαγνητικό πεδίο κοντά στην επιφάνεια του 
δίσκου να επάγει ένα ισχυρό ηλεκτρικό πεδίο ικανό να επιταχύνει φορτισµένα σωµατίδια 
µακριά από το δίσκο. Καθώς τα σωµατίδια κινούνται προς τα έξω, επιταχύνονται σε 
σχετικιστικές ταχύτητες, ενώ ταυτόχρονα κινούνται σπειροειδώς γύρω από τις 
µαγνητικές δυναµικές γραµµές, οι οποίες περιστρέφονται µαζί µε το δίσκο. Επειδή οι w
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γραµµές του πεδίου είναι «δεµένες» µε τον αγώγιµο δίσκο, η ενέργεια των σωµατιδίων 
προέρχεται από τον δίσκο προσαύξησης, επιβαρύνοντάς τον ενεργειακά. 

Υπάρχει µία ακόµη πηγή ενέργειας η οποία τροφοδοτείται από την περιστροφική 
ενέργεια της ίδιας της µελανής οπής, και η οποία περιγράφηκε για πρώτη φορά από τους 
Roger Blandford και Roman Znajek (Blandford, R. D., Znajek, R. L., 1977). Λεπτοµερείς 
υπολογισµοί δείχνουν ότι η περιστρεφόµενη µελανή οπή µπορεί να θεωρηθεί ως ένας 
περιστρεφόµενος αγωγός εντός µαγνητικού πεδίου (Εικόνα 2.29). Όπως ακριβώς η 
κίνηση ενός αγώγιµου σύρµατος µέσα σε ένα µαγνητικό πεδίο παράγει µια 
ηλεκτροκινητική δύναµη µεταξύ των άκρων του, έτσι και η περιστροφή µιας µελανής 
οπής σε ένα µαγνητικό πεδίο θα παράγει µια διαφορά δυναµικού µεταξύ των πόλων και 
του ισηµερινού. Η ενεργός αντίσταση της περιστρεφόµενης µελανής οπής µεταξύ των 
πόλων και του ισηµερινού είναι 30	𝛺. Σε αυτή την εικόνα, η µελανή οπή συµπεριφέρεται 
ως µια γιγαντιαία µπαταρία συνδεδεµένη µε µια αντίσταση 30	𝛺. Με τον τρόπο αυτό, 
ισχύς εξάγεται από την περιστροφική ενέργεια της µελανής οπής, όπως ακριβώς ένα 
ρεύµα φορτισµένων σωµατιδίων ρέει µέσω της αντίστασης, ως συνέπεια της διαφοράς 
δυναµικού. Σαν αποτέλεσµα, ο ρυθµός περιστροφής της µελανής οπής µειώνεται. Η 
ισχύς που παράγεται µέσω του µηχανισµού Blandford-Znajek για µια µελανή οπή µάζας 
10\𝛭⊙, ακτίνας 𝑅µ = 3 × 10++	𝑚 και µαγνητικού πεδίου 1	𝛵, είναι περίπου 

𝑃 ≃
4𝜋
𝜇=
𝛣A𝑅µA𝑐 = 2,7 × 10W\	𝑊 = 7,1 × 10++	𝐿⊙. 

Η ενέργεια είναι στη µορφή ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας και ροής σχετικιστικών 
ζευγών ηλεκτρονίων και ποζιτρονίων. Περίπου το 9,2% της ενέργειας ηρεµίας µιας 
µελανής οπής, που περιστρέφεται µε τη µέγιστη ταχύτητα, µπορεί να εξαχθεί µε αυτόν 
τον τρόπο. Αυτή είναι άλλη µία σηµαντική πηγή ενέργειας εν συγκρίσει µε αυτή που 
παρέχεται από την προσαύξηση δίσκου. 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2.29. Ο δίσκος προσαύξησης και το µαγνητικό του πεδίο καθώς περιστρέφονται γύρω 
από τη µελανή οπή. 
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Οι δύο διαδικασίες που µόλις περιγράφηκαν φαίνεται πως είναι ικανές  να παράγουν 
τη σχετικιστική εκροή των φορτισµένων σωµατιδίων, παρόλο που ο µηχανισµός 
παραµένει ακόµη αβέβαιος. Καθώς τα ηλεκτρόνια κινούνται σπειροειδώς γύρω από τις 
µαγνητικές δυναµικές γραµµές, εκπέµπουν την ακτινοβολία σύγχροτρον η οποία 
συνεισφέρει στο συνεχές φάσµα των ενεργών γαλαξιών. Αξίζει να θυµηθούµε από την 
παράγραφο 2.3, «Τα Φάσµατα των Ενεργών Γαλαξιακών Πυρήνων», ότι τα 
παρατηρούµενα, νόµου δύναµης, σύγχροτρον φάσµατα των AGN συνεπάγονται ότι η 
κατανοµή των ενεργειών των ηλεκτρονίων περιγράφεται από ένα νόµο δύναµης. Ο 
τρόπος µε τον οποίο προκύπτει αυτή η κατανοµή δεν είναι ακόµη γνωστός, παρά το 
γεγονός ότι τα φάσµατα σύγχροτρον, νόµου δύναµης παρατηρούνται και στα 
υπολείµµατα υπερκαινοφανών όπως το νεφέλωµα του Καρκίνου. 

2.10.6 Η Παραγωγή των Ακτίνων Χ 

Οι ενεργοί γαλαξίες µπορεί να είναι ιδιαίτερα λαµπροί στις ακτίνες Χ,14 µάλιστα στα 
φάσµατά τους εµφανίζεται µια περίσσεια ακτινοβολίας πάνω από την σύγχροτρον 
ακτινοβολία για την ερµηνεία της οποίας έχουν προταθεί διάφοροι µηχανισµοί. Το 
υψηλών συχνοτήτων πέρας του δίσκου προσαύξησης ενδέχεται πως είναι η πηγή των 
µαλακών (χαµηλής ενέργειας) ακτίνων Χ. Χαµηλότερης ενέργειας φωτόνια από άλλες 
πηγές είναι δυνατόν να σκεδάζονται σε πολύ υψηλότερες ενέργειες κατά τις συγκρούσεις 
τους µε σχετικιστικά ηλεκτρόνια. Κατά τη διαδικασία αυτή έχουµε µεταφορά ενέργειας 
από το σκεδαζόµενο ηλεκτρόνιο στο φωτόνιο µια διαδικασία γνωστή ως αντίστροφος 
σκεδασµός Compton15.  Είναι ενδιαφέρον να αναφερθεί ότι ο αντίστροφος σκεδασµός 
Compton ενδέχεται να είναι υπεύθυνος για την παραγωγή ακτίνων γάµµα που 
παρατηρούνται από τον QSO 3C 273. Η θερµική ακτινοβολία πέδης (θερµικό 
bremsstrahlung), ο µηχανισµός δηλαδή που παράγει την εκποµπή ακτίνων Χ από τα 
σµήνη γαλαξιών, έχει ένα χαρακτηριστικό φάσµα (Εικόνα 2.30) το οποίο κάλλιστα θα 
µπορούσε να είναι συνεπές µε τις παρατηρήσεις των ακτίνων Χ από τους ενεργούς 
γαλαξιακούς πυρήνες. 

 

 
 
 

                                                             
14 Οι ακτίνες Χ που εκπέµπονται από τους ενεργούς γαλαξίες ενδέχεται να είναι υπεύθυνες για το 
υπόβαθρο ακτίνων Χ, την οµοιόµορφη δηλαδή λάµψη των φωτονίων ακτίνων Χ που διαχέεται στον 
ουρανό. Το υπόβαθρο ακτίνων Χ που ανακαλύφθηκε το 1962, εκτείνεται µέχρι την περιοχή των ακτίνων 
γάµµα του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος. 
15  Στον σκεδασµό Compton συµβαίνει µεταφορά ενέργειας από το φωτόνιο στο ηλεκτρόνιο. Στον 
αντίστροφο σκεδασµό Compton έχουµε µεταφορά ενέργειας από το ηλεκτρόνιο στο φωτόνιο. w
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Εικόνα 2.30. Το φάσµα της θερµικής ακτινοβολίας πεδήσεως (θερµικό bremsstrahlung) για 
θερµοκρασία  88 × 10,	𝛫. 

2.10.7 Πλατιές και Στενές Γραµµές Εκποµπής 
Οι χαρακτηριστικές πλατιές γραµµές εκποµπής (όταν είναι παρούσες) καθώς επίσης και 
οι στενές γραµµές εκποµπής των ενεργών γαλαξιακών πυρήνων είναι το αποτέλεσµα του 
φωτοϊονισµού εξαιτίας της συνεχούς ακτινοβολίας. Η µελέτη αυτών των γραµµών 
αποκαλύπτει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σχηµατίστηκαν (An Introduction to 
Modern Astrophysics, Carroll and Ostlie). Όλες οι πλατιές γραµµές προέρχονται από 
επιτρεπόµενες ατοµικές µεταβάσεις, αλλά καµία από αυτές δεν περιλαµβάνει τις 
απαγορευµένες µεταβάσεις που παρατηρούνται στην περίπτωση των στενών γραµµών 
εκποµπής. Οι πλατιές γραµµές Ηα και Ηβ µεταβάλλονται σε χρονικές κλίµακες της τάξης 
του ενός µήνα ή λιγότερο. Σε αντίθεση, οι στενές γραµµές µεταβάλλονται ελάχιστα ή και 
καθόλου. Το στοιχείο αυτό, µαζί µε την ανακάλυψη ότι οι γαλαξίες Seyfert 2 πιθανώς 
φιλοξενούν Seyfert 1 πυρήνες, καταδεικνύουν ότι οι πλατιές και οι στενές γραµµές 
εκποµπής, που εµφανίζονται στα φάσµατα των ενεργών γαλαξιών, προέρχονται από 
διαφορετικές περιοχές και κάτω από διαφορετικές συνθήκες. 

2.10.8 Η Περιοχή των Πλατιών Γραµµών (Broad Line Region 
ή BLR) 

Οι πλατιές γραµµές εκποµπής που παρατηρούνται στα φάσµατα των ενεργών 
γαλαξιακών πυρήνων σχηµατίζονται στην περιοχή BLR η οποία βρίσκεται σχετικά κοντά 
στον πυρήνα. Η µελέτη του γαλαξία Seyfert NGC 4151 αποκάλυψε ότι όταν η ένταση 
της συνεχούς ακτινοβολίας µεταβάλλονταν, η απόκριση των πλατιών γραµµών εκποµπής 
σε αυτή τη µεταβολή, ήταν πολύ γρήγορη, δηλαδή λιγότερη από µήνα έως ακόµη και µία w
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εβδοµάδα [Caroll, B., and Ostllie, D. 2006, An Introduction to Modern Astrophysics (2nd 
Edition)]. Το φως µπορεί να ταξιδέψει απόσταση 10+�	𝑚 µέσα σε 30 ηµέρες, δεδοµένο 
το οποίο παρέχει µια πρώτη εκτίµηση της ακτίνας της BLR περιοχής των γαλαξιών 
Seyfert και των BLRGs. Οι µεταβολές των γραµµών, στην περίπτωση των quasars, 
λαµβάνουν χώρα σε µεγαλύτερες χρονικές κλίµακες, που σηµαίνει ότι οι BLR περιοχές 
µπορεί να είναι µεγαλύτερες κατά έναν παράγοντα περίπου τέσσερα [Caroll, B., and 
Ostllie, D. 2006, An Introduction to Modern Astrophysics (2nd Edition)]. Η µελέτη των 
γραµµών εκποµπής του Fe II καταδεικνύει ότι η θερµοκρασία της BLR περιοχής είναι 
~10l	𝛫. Άλλες γραµµές καταδεικνύουν ότι η αριθµητική πυκνότητα των ηλεκτρονίων 
κυµαίνεται στο εύρος 10+�	𝑚fW − 10+,	𝑚fW.  Οι απαγορευµένες γραµµές, σε τόσο 
µεγάλες αριθµητικές πυκνότητες, δεν είναι δυνατόν να παρατηρηθούν εξαιτίας των 
συχνών συγκρούσεων µεταξύ των ατόµων. Άτοµα και ιόντα µε ηλεκτρόνια στις 
µακροβιότερες µετασταθείς καταστάσεις, που εγείρουν τις απαγορευµένες γραµµές, 
αποδιεγείρονται µέσω συγκρούσεων πριν προλάβουν να συµβούν οι προς τα κάτω 
ακτινοβολιακές µεταβάσεις. Ως αποτέλεσµα, οι απαγορευµένες γραµµές είναι πολύ πιο 
ασθενείς από τις επιτρεπόµενες γραµµές. 

Παρατηρείται µια ευρεία συµφωνία ως προς το γεγονός ότι η BLR περιοχή 
αποτελείται από πυκνώµατα ύλης, δηλαδή από µερικώς ιονισµένα νέφη αερίου, γεγονός 
που σηµαίνει ότι η περιοχή δεν είναι οµογενής [Caroll, B., and Ostllie, D. 2006, An 
Introduction to Modern Astrophysics (2nd Edition)]. Τα οπτικά πυκνά νέφη, που επί της 
ουσίας παράγουν τις γραµµές εκποµπής αποτελούν µόλις το 1% του συνολικού όγκου 
της περιοχής και πιθανότατα έχουν πεπλατυσµένη κατανοµή. Αυτές οι περιοχές υψηλής 
πυκνότητας ενδέχεται να περιβάλλονται από ένα αραιό, υψηλής θερµοκρασίας, µέσο το 
οποίο εµποδίζει τη διασπορά των νεφών. 

Σύµφωνα µε το ενοποιηµένο µοντέλο, τα διαφόρων τύπων παρατηρούµενα AGN 
φαινόµενα οφείλονται στις διαφορετικές γωνίες παρατήρησης της κεντρικής πηγής και 
του περιβάλλοντος µέσου. Σύµφωνα µε το ενοποιηµένο µοντέλο, ένας οπτικά πυκνός 
τόρος αερίου και σκόνης περιβάλλει τα νέφη της BLR περιοχής. Πιθανότατα είναι αυτός 
ο τόρος ο οποίος αποκρύπτει την BLR περιοχή αλλά και την κεντρική πηγή από τον 
παρατηρητή, στην περίπτωση των γαλαξιών Seyfert 2 (Εικόνα 2.31). Σε αυτή την 
περίπτωση, τόσο το συνεχές όσο και οι γραµµές εκποµπής φθάνουν στον παρατηρητή 
έµµεσα, γεγονός το οποίο εξηγεί γιατί το συνεχές των γαλαξιών Seyfert 2 είναι πολύ πιο 
αµυδρό από αυτό των Seyfert 1. Στο σύνολό του, το φως που λαµβάνεται απ’ ευθείας 
από τον πυρήνα είναι αυτό που κάνει τους γαλαξίες Seyfert 1 πιο λαµπρούς από τους 
Seyfert 2. Τέλος, θεωρείται πως ο τόρος είναι αδιαφανείς στις µαλακές ακτίνες Χ επειδή 
στην περίπτωση των Seyfert 2 γαλαξιών παρατηρούνται µόνο σκληρές ακτίνες Χ (µε 
ενέργειες µεγαλύτερες από περίπου 5	𝑘𝑒𝑉. 
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2.10.9 Η Περιοχή των Στενών Γραµµών (Narrow Line Region 
ή NLR) 
Έξω από τον αδιαφανή τόρο βρίσκεται η NLR περιοχή, από όπου και προέρχονται οι 
στενές γραµµές εκποµπής. Η αριθµητική πυκνότητα των ηλεκτρονίων της περιοχής 
αυτής είναι περίπου 10+=	𝑚fW, και είναι συγκρίσιµη µε τις τιµές που απαντώνται στα 
πλανητικά νεφελώµατα και τις Η ΙΙ περιοχές [Caroll, B., and Ostllie, D. 2006, An 
Introduction to Modern Astrophysics (2nd Edition)]. Η NLR περιοχή περιλαµβάνει 
περισσότερη µάζα από την BLR περιοχή, ενώ αξίζει να σηµειωθεί ότι σε ένα τέτοιο 
περιβάλλον είναι δυνατόν να παραχθούν τόσο επιτρεπόµενες όσο και απαγορευµένες 
γραµµές εκποµπής. Οι γραµµές αυτές αποκαλύπτουν πως η θερµοκρασία της περιοχής 
είναι περίπου 10l	𝛫. Όπως και η BLR περιοχή έτσι και αυτή που παράγει τις στενές 
γραµµές εκποµπής αποτελείται από πυκνώµατα ύλης. Βέβαια, η NLR περιοχή 
χαρακτηρίζεται από λίγο πολύ σφαιρική κατανοµή νεφών [Caroll, B., and Ostllie, D. 
2006, An Introduction to Modern Astrophysics (2nd Edition)]. Τα νέφη που βρίσκονται 
πολύ µακριά πάνω ή κάτω από τον τόρο ακτινοβολούνται και φωτοϊονίζονται από την 
συνεχή ακτινοβολία που προέρχεται από το κέντρο του ενεργού πυρήνα. Υπάρχουν νέφη 
της NLR περιοχής τα οποία δεν έχουν οπτική επαφή µε τον πυρήνα επειδή τα νέφη αυτά 
είναι κρύβονται από τον πυρήνα καθώς βρίσκονται πίσω από τον τόρο. Άµεσο 
αποτέλεσµα αυτού του γεγονότος είναι τα νέφη να µην φωτοϊονίζονται και να 
παραµένουν ουδέτερα. 

Αν η NLR περιοχή µπορεί να αντιµετωπιστεί ως Η ΙΙ περιοχή, που αποτελείται από 
πυκνώµατα, τότε µπορεί να χρησιµοποιηθεί η ακτίνα Strömgren για να γίνει µια 
εκτίµηση του κλάσµατος της περιοχής που καταλαµβάνεται από νέφη. Αν τα νέφη 
καταλαµβάνουν κλάσµα 𝜖  (συντελεστής πληρότητας – filling factor) του συνολικού 
όγκου της NLR περιοχής, τότε από τη σχέση που δίνει την ακτίνα Strömgren έχουµε: 

𝑟µ ≅ �
3𝑁
4𝜋𝛼�

+/W

𝑛£
fA/W					(2.21) 

όπου 

• Ν: συνολικός αριθµός φωτονίων ιονισµού 
• 𝛼:  κβαντοµηχανικός συντελεστής επανασύνδεσης ο οποίος εκφράζει την 
πιθανότητα ένα ηλεκτρόνιο και ένα πρωτόνιο να σχηµατίσουν ένα άτοµο 
υδρογόνου 

• 𝑛£: αριθµητική πυκνότητα ατόµων ουδέτερου υδρογόνου 

Έτσι, η ακτίνα της NLR περιοχής είναι: 

𝑟ÈÉÊ ≅ ³
3𝑁

4𝜋𝛼Ë�𝜖
´
+/W

𝑛3
fA/W.					(2.22) w
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Σε αυτή την περίπτωση είναι: 

• 𝛮:  αριθµός φωτονίων που παράγονται από την κεντρική πηγή του ενεργού 
γαλαξία ανά δευτερόλεπτο και είναι ικανά να ιονίσουν το υδρογόνο από τη 
βασική του κατάσταση 

• 𝛼Ë�: κβαντοµηχανικός συντελεστής επανασύνδεσης 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2.31. Σχηµατική αναπαράσταση ενός ενεργού γαλαξιακού πυρήνα. Οι πίδακες είναι 
παρόντες στους ράδιο – ενεργούς AGN. 

Τα προφίλ των στενών γραµµών εκποµπής που παρατηρούνται στα φάσµατα των Seyfert 
2 γαλαξιών συνήθως φέρουν εκτεταµένες µπλε πτέρυγες, γεγονός το οποίο καταδεικνύει 
ότι τα νέφη κινούνται προς τον παρατηρητή σε σχέση πάντα µε τον γαλαξιακό πυρήνα. Η 
κίνηση αυτή ερµηνεύεται ως ακτινική αποµάκρυνση των νεφών από το κέντρο. Τα νέφη 
τα οποία βρίσκονται στην αποµακρυσµένη πλευρά του ενεργού γαλαξία, προφανώς 
αποµακρύνονται από τον παρατηρητή µε αποτέλεσµα η ακτινοβολία τους να µειώνεται 
λόγω εξασθένισης.  

Η προς τον παρατηρητή ροή των νεφών, της περιοχής που παράγει τις στενές 
γραµµές εκποµπής, οφείλεται πιθανότατα στον συνδυασµό της ακτινοβολιακής πίεσης 
και ενός ανέµου ο οποίο προέρχεται από τον δίσκο προσαύξησης. Επίσης, αυτή η εκροή 
των νεφών µπορεί να σχετίζεται µε υλικό το οποίο προέρχεται από τους ράδιο πίδακες. 
Στην Εικόνα 2.32 διακρίνεται η NLR περιοχή του Seyfert 1 NGC 4151, στην οποία τα 
διακριτά νέφη εκποµπής είναι εµφανή. Είναι επίσης προφανές ότι η οπτική εκποµπή 
εµπίπτει σε δύο κωνικές κατανοµές που εκτείνονται βορειοανατολικά και νοτιοδυτικά 
του κέντρου του γαλαξία. Όταν ένας ράδιο χάρτης τοποθετηθεί πάνω σε αυτή την εικόνα, 
τότε η ράδιο εκποµπή συµπίπτει µε τον άξονα της δικωνικής οπτικής εκποµπής. 

Παρόµοιες παρατηρήσεις έχουν γίνει για τον Seyfert 2 γαλαξία Mrk3. Σε αυτή την 
περίπτωση εµφανίζονται επιπλέον στοιχεία που καταδεικνύουν ότι η περιοχή των στενών w
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γραµµών αποτελείται από διαστελλόµενα κελύφη γύρω από τους ράδιο πίδακες. Έχει 
προταθεί πως το υλικό το οποίο σχηµατίζει τους πίδακες διαστέλλεται µε ταχύτητα 0,1𝑐 
από το κέντρο του γαλαξία. Καθώς ο πίδακας κινείται εντός του διαστρικού µέσου, το 
αέριο ιονίζεται σε θερµοκρασία ~10V	𝛫.  Το υπερθερµασµένο αέριο διαστέλλεται 
δίνοντας ενέργεια στο αέριο που βρίσκεται κοντά στην επιφάνεια του διαστελλόµενου 
κελύφους, το οποίο εν συνεχεία παράγει την περιοχή των στενών γραµµών εκποµπής. 

Μία περεταίρω συνέπεια του διαστελλόµενου αυτού µοντέλου, είναι ότι η NLR 
περιοχή έχει µικρό χρόνο ζωής, τουλάχιστον στην περίπτωση των Seyfert συστηµάτων. 
Επειδή οι ράδιο πίδακες των γαλαξιών Seyfert έχουν µήκος µόλις λίγα kliloparsec, έπεται 
βάση της ταχύτητας διαστολής του πίδακα, ότι η NLR περιοχή έχει ηλικία µεταξύ 10l 
και 10� έτη. Αν όντως αυτό ισχύει, τότε τα φαινόµενα Seyfert είναι παροδικά και 
πιθανότατα προκαλούνται από την προσωρινή τροφοδότηση της υπερµαζικής µελανής 
οπής του γαλαξία. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Εικόνα 2.32. Εικόνα από το τηλεσκόπιο Hubble στην οποία φαίνεται η NLR περιοχή του Seyfert 
1 γαλαξία NGC 4151. Στην εικόνα επίσης διακρίνονται τα πολυάριθµα νέφη τα οποία 
διατάσσονται σε δικωνική κατανοµή. Τα νέφη στα νοτιοδυτικά πλησιάζουν προς τον παρατηρητή 
ενώ τα νέφη στα βορειοανατολικά αποµακρύνονται από αυτόν. (Kaiser et al., 2000). 

2.11 Ενοποιηµένο Μοντέλο των Ενεργών Γαλαξιακών 
Πυρήνων 

2.11.1 Εισαγωγή 

Σε προηγούµενη παράγραφο παρουσιάστηκε ένα µεγάλο εύρος των κύριων 
παρατηρούµενων ενεργών γαλαξιακών πηγών. Παρόλο που µεταξύ των εµφανίζονται 
αρκετές οµοιότητες, όπως ο λαµπρός συµπαγής πυρήνας, το ευρύ συνεχές, και η χρονική 
µεταβλητότητα υπάρχουν και κάποιες ειδοποιείς διαφορές που περιλαµβάνουν την 
ύπαρξη ή όχι των πλατιών γραµµών εκποµπής, την ένταση της ράδιο εκποµπής και την w
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ένταση της ακτινοβολίας ακτίνων Χ. Το ερώτηµα που προκύπτει λοιπόν είναι αν οι 
διάφοροι τύποι ενεργών γαλαξιών είναι θεµελιακά διαφορετικοί ή ίδιοι. 

Είναι λοιπόν εξαιρετικά πιθανό πως όλοι ενεργοί γαλαξιακοί πυρήνες 
τροφοδοτούνται από την ίδια «µηχανή» εξαιτίας της πρόσπτωσης ύλης εντός της 
υπερµεγέθους µελανής οπής στο κέντρο του γαλαξία. Όσον αφορά τις παρατηρησιακές 
διαφορές, αυτές οφείλονται στους διαφορετικούς προσανατολισµούς των αντικειµένων 
ως προς τον παρατηρητή καθώς επίσης και στους διαφορετικούς ρυθµούς προσαύξησης 
και τις διαφορετικές µάζες των κεντρικών µελανών οπών. 

Παρόλο που µέχρι στιγµής δεν υπάρχει πλήρης επιστηµονική συµφωνία όσον αφορά 
τις λεπτοµέρειες ενός ενοποιηµένου µοντέλου των ενεργών γαλαξιών, το µοντέλο 
εντούτοις παρέχει ένα γενικό πλαίσιο για την οργάνωση των παρατηρήσεων και της 
ερµηνείας τους. Κάθε µοντέλο οφείλει να είναι αυτοσυνεπές, που σηµαίνει πως τα 
δοµικά στοιχεία του πρέπει να είναι όλα σε αρµονία. Επίσης, όπως όλες οι βιώσιµες 
θεωρίες και µοντέλα στην επιστήµη, ένα επιτυχηµένο µοντέλο για τους AGN πρέπει να 
έχει τη δύναµη να προβλέπει τα αποτελέσµατα των νέων παρατηρησιακών ελέγχων και 
να µπορεί να ερµηνεύει όλες τις παρατηρήσεις του παρελθόντος. Στα πλαίσια ενός 
ενοποιηµένου µοντέλου για τους AGN έχουν γίνει επιτυχείς προβλέψεις και έχουν τεθεί 
οι βάσεις για την περαιτέρω εξέλιξη του µοντέλου. 

2.11.2 Ενοποιηµένο Μοντέλο 

Ξεκινώντας, θα συζητηθούν δύο σηµαντικά στοιχεία τα οποία καταδεικνύουν ότι η 
αναζήτηση ενός ενοποιηµένου µοντέλου είναι πράγµατι αναγκαία. Στην Εικόνα 2.33 
παρουσιάζεται η λαµπρότητα στην γραµµή εκποµπής Ηα, 𝐿Ìz, και η λαµπρότητα 𝐿ÍÎ  
του συνεχούς, από το οποίο απουσιάζουν χαρακτηριστικά απορρόφησης και εκποµπής, 
στα 480	𝑛𝑚. Στην εικόνα απεικονίζονται αυτά τα δύο µεγέθη για µια µεγάλη κατηγορία 
ενεργών πηγών (εξαιρουµένων των blazars). Αν οι γραµµές εκποµπής του υδρογόνου 
παράγονται µέσω του φωτοϊονισµού των ατόµων υδρογόνου από την συνεχή 
ακτινοβολία και από την επακόλουθη επανασύνδεση, τότε οι δύο λαµπρότητες πρέπει να 
είναι ανάλογες, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να παρατηρείται µια ευθεία γραµµή µε κλίση 
1 στην γραφική Log+=(𝐿£z) − 𝐿og+=(𝐿ÍÎ𝑁𝑇) . Στην Εικόνα 2.33 η διακεκοµµένη 
γραµµή έχει κλίση 1,05 γεγονός που επιβεβαιώνει ότι 𝐿£z ∝ 𝐿ÍÎ . Το αποτέλεσµα αυτό 
συνεπάγεται την ίδια προέλευση των γραµµών εκποµπής του υδρογόνου, τόσο των 
στενών όσο και των πλατιών που παρατηρούνται στους Seyfert 1 και 2 γαλαξίες, στους 
ράδιο γαλαξίες πλατιών και στενών γραµµών αντίστοιχα, καθώς επίσης και στους ράδιο 
ήσυχους και ράδιο  - ενεργούς QSOs. 

Άλλο ένα στοιχείο προς την κατεύθυνση του ενοποιηµένου µοντέλου προέρχεται 
από τις παρατηρήσεις των Robert Antonucci και Joseph Miller (Antonucci, R. R. J., 
Miller, J. S. 1985). Κατά την παρατήρηση του NGC 1068 (Seyfert 2) σε πολωµένη 
ακτινοβολία, οι ερευνητές παρατήρησαν ένα φάσµα τύπου Seyfert 1 µε πλατιές γραµµές 
εκποµπής. Αυτή αλλά και παρόµοιες περιπτώσεις που παρατηρήθηκαν από το 1985 και w
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µετά κατέδειξαν ότι εντός των Seyfert 2 γαλαξιών εδράζονται Seyfert 1 πυρήνες οι 
οποίοι είναι κρυµµένοι από κάποιο οπτικά πυκνό υλικό και δεν µπορούν να 
παρατηρηθούν απευθείας από τη Γη. Το εξασθενηµένο φάσµα του Seyfert 1 (το οποίο 
συνήθως κατακλύζεται από το φάσµα του Seyfert 2) προκύπτει από ακτινοβολία η οποία 
φθάνει στον παρατηρητή έµµεσα µέσω της αντανάκλασης από το διαστρικό µέσο εκτός 
του πυρήνα. Η αντανάκλαση αυτή συνεισφέρει επίσης στην παρατηρούµενη γραµµική 
πόλωση, όταν το διάνυσµα του ηλεκτρικού πεδίου είναι κάθετο στον ράδιο άξονα. Ο 
προσανατολισµός του ενεργού γαλαξία σε σχέση µε τη γραµµή παρατήρησης από τη Γη 
αποτελεί έναν σηµαντικό παράγοντα για το ενοποιηµένο µοντέλο που θα περιγραφεί. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 2.33. Η λαµπρότητα της γραµµής εκποµπής 𝛨z  συναρτήσει της λαµπρότητας του 
(featureless) συνεχούς σε µήκος κύµατος 480	𝑛𝑚 (το πρόθεµα «ΝΤ» αντιπροσωπεύει τον όρο 
non –thermal). Τα σύµβολα στην εικόνα είναι QSOs (ανοιχτοί κύκλοι), Seyfert 1 (γεµάτοι 
κύκλοι), Seyfert 2 (ανοιχτά τετράγωνα) NLRGs (τρίγωνα) και άλλοι διάφοροι Seyfert 2 και 
NLRGs (γεµάτα τετράγωνα). (Shuder 1981). 

2.11.3 Πλάνα Ενοποίησης των Ενεργών Γαλαξιακών Πυρήνων 

Η εµφάνιση των ενεργών γαλαξιακών πυρήνων (AGN) εξαρτάται έντονα από τον 
προσανατολισµό. Η ακτινοβολία που προέρχεται από τα κέντρα πολλών AGN 
επισκοτίζεται από µια οπτικά πυκνή ύλη η οποία περιβάλλει τον πυρήνα. Η ύλη αυτή 
είναι οπτικά πυκνή ιδιαίτερα στα υπεριώδη και οπτικά µήκη κύµατος. Στους ράδιο – 
ενεργούς AGN, οι διπολικοί πίδακες που πηγάζουν από τον πυρήνα εκπέµπουν 
ακτινοβολία από το ράδιο µέχρι τις ακτίνες γάµµα, η οποία κινείται σχετικιστικά κατά 
µήκος του άξονα του πίδακα. Η κατανόηση της προέλευσης και του µεγέθους των 
ακτινοβολιακών ανισοτροπιών επιτρέπει την ενοποίηση διαφορετικών κατηγοριών w
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ενεργών γαλαξιών. Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να γίνει κατανοητός ο ενδογενής τύπος 
κάθε ενεργού γαλαξία ο οποίος οµοιάζει µε διαφορετικές τάξεις γαλαξιών µέσο της 
παρατήρησής του από διαφορετικές γωνίες. Οι Urry και Padovani (Urry, C.M., Padovani, 
P., 1995, PASP, 107, 803-845) µελέτησαν την ανισότροπη εκποµπή, που προκαλείται 
από την ύπαρξη υλικού το οποίο περιβάλλει τις πυρηνικές περιοχές ενός ενεργού 
γαλαξία, καθώς επίσης και τις σχετικιστικές εκροές. Με βάση αυτά πρότειναν δύο πιθανά 
σενάρια ενοποίησης των ράδιο – ενεργών AGN. Το ένα από αυτά τα σενάρια συνδέεται 
µε τις πηγές υψηλής λαµπρότητας (quasars και λαµπρούς ραδιογαλαξίες) ενώ το δεύτερο 
συνδέεται µε τις πηγές χαµηλής λαµπρότητας (BL Lacs και λιγότερο λαµπρούς 
ραδιογαλαξίες). Στην εργασία τους, οι ερευνητές µελετούν τις πιθανές συνδέσεις µεταξύ 
των ράδιο – ενεργών AGN υψηλής και χαµηλής λαµπρότητας και καταλήγουν στο 
συµπέρασµα ότι και οι δύο περιπτώσεις τροφοδοτούνται από παρόµοιες φυσικές 
διαδικασίες, τουλάχιστον εντός του σχετικιστικού πίδακα. 

Το µυστήριο που περιβάλλει τους ενεργούς γαλαξιακούς πυρήνες είναι ότι αυτοί 
παράγουν πολύ υψηλές λαµπρότητες οι οποίες πηγάζουν από µια πολύ συµπυκνωµένη 
περιοχή ιδιαίτερα µικρού όγκου. Αυτή η εξαιρετικά µεγάλη παραγωγή ενέργειας γίνεται 
µέσω φυσικών διαδικασιών που είναι εντελώς διαφορετικές από την πυρηνική σύντηξη 
που λαµβάνει χώρα στο εσωτερικό των αστέρων. Οι ενεργοί γαλαξίες λοιπόν αποτελούν 
πολύ εξειδικευµένα εργαστήρια για την µελέτη φυσικών φαινοµένων που δεν είναι 
ακόµη πλήρως κατανοητά. 

Επί του παρόντος, κατά προσέγγιση η δοµή ενός ενεργού γαλαξία είναι γνωστή, 
όµως η φυσική που τους διέπει δεν είναι πλήρως κατανοητή εξαιτίας των διαφορετικών 
µοτίβων ακτινοβολίας που παρατηρούνται από πληθώρα ενεργών γαλαξιακών πηγών. Η 
επικρατούσα (αλλά όχι και απαραίτητα σωστή) εικόνα της φυσικής δοµής ενός ενεργού 
γαλαξία παρουσιάζεται στην Εικόνα 2.34 (Holt et al. 1992). Στο κέντρο υπάρχει µια 
υπερµαζική µελανή οπή της οποίας η βαρυτική δυναµική ενέργεια είναι η απόλυτη πηγή 
της λαµπρότητας του ενεργού γαλαξία. Ύλη η οποία έλκεται από την µελανή οπή χάνει 
στροφορµή λόγο του ιξώδους ή εξαιτίας διαδικασιών περιδίνησης στον δίσκο 
προσαύξησης, ο οποίος µε τη σειρά του ακτινοβολεί στο υπεριώδες και τις µαλακές 
ακτίνες Χ. Η εκποµπή σκληρών ακτίνων Χ προέρχεται επίσης από περιοχές πολύ κοντά 
στη µελανή οπή, που πιθανότατα συνδέονται µε µια διάχυτη θάλασσα θερµών 
ηλεκτρονίων πάνω από το δίσκο. Αν η µελανή οπή περιστρέφεται, τότε είναι δυνατή η 
εξαγωγή ηλεκτροµαγνητικής ενέργειας από την ίδια τη µελανή οπή. 
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Εικόνα 2.34. Σχηµατικό διάγραµµα ενός ράδιο – ενεργού AGN. Την κεντρική µελανή οπή 
περιβάλλει ένας λαµπρός δίσκος προσαύξησης. Πλατιές γραµµές εκποµπής παράγονται από νέφη 
τα οποία περιστρέφονται πάνω από το δίσκο αλλά πιθανότατα και από τον ίδιο το δίσκο. Ένας 
παχύς τόρος σκόνης επισκιάζει την BLR περιοχή από εγκάρσιες γραµµές παρατήρησης. Ένα 
µέρος της συνεχούς εκποµπής αλλά και πλατιές γραµµές εκποµπής είναι πιθανό πως σκεδάζονται 
σε αυτές τις γραµµές παρατήρησης από θερµά ηλεκτρόνια τα οποία διαχέονται έξω από την 
περιοχή. Μια θερµή κορώνα πάνω από τον δίσκο προσαύξησης πιθανότατα ευθύνεται για ένα 
µέρος της παραγωγής ακτίνων Χ. Στενές γραµµές εκποµπής προέρχονται από νέφη τα οποία 
εδράζονται πολύ µακρύτερα από την κεντρική πηγή. Οι ράδιο πίδακες (FR I τύπου ράδιο 
γαλαξίες – χαµηλής λαµπρότητας) πηγάζουν από περιοχές κοντά στην µελανή οπή και αρχικά 
έχουν σχετικιστικές ταχύτητες. Για µια 10\	𝛭⊙ µελανή οπή, ακτίνας ~3 × 10+W	𝑐𝑚, ο δίσκος 
προσαύξησης εκπέµπει κυρίως από απόσταση ~1− 30 × 10+l	𝑐𝑚, τα νέφη της BLR περιοχής 
βρίσκονται εντός αποστάσεως  ~2 − 20 × 10+,	𝑐𝑚 από την µελανή οπή, ενώ η εσωτερική 
ακτίνα του τόρου σκόνης είναι περίπου στα 10+V	𝑐𝑚. Η NLR περιοχή εκτείνεται σε απόσταση 
10+\ − 10A=	𝑐𝑚 ενώ ράδιο πίδακες έχουν ανιχνευθεί σε κλίµακες από 10+V έως 10Al	𝑐𝑚.  

Έντονες γραµµές εκποµπής στο οπτικό και το υπεριώδες παράγονται από νέφη 
αερίου τα οποία κινούνται ταχύτατα εντός του βαρυτικού πεδίου της µελανής οπής, νέφη 
τα οποία καλούνται Broad Line Clouds. Η οπτική και υπεριώδης ακτινοβολία 
επισκοτίζεται κατά µήκος κάποιων γραµµών εκποµπής εξαιτίας της ύπαρξης του τόρου 
σκόνης ή εξαιτίας ενός στρεβλού δίσκου αερίου ο οποίος βρίσκεται σε κάποια σηµαντική 
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απόσταση από τον δίσκο προσαύξησης και την BLR περιοχή. Μετά από τον τόρο,16 πιο 
αργά κινούµενα νέφη αερίου παράγουν γραµµές εκποµπής µε µικρά πλάτη. Κατά µήκος 
των πόλων του δίσκου ή του τόρου, παρατηρούνται εκροές ενεργητικών σωµατιδίων, τα 
οποία διαφεύγουν και σχηµατίζουν πίδακες ράδιο εκποµπής και κάποιες φορές γιγάντιες 
ράδιο πηγές στην περίπτωση που ο µητρικός γαλαξίας είναι ελλειπτικός. Στην περίπτωση 
που ο µητρικός γαλαξίας είναι ένας πλούσιος σε σκόνη σπειροειδής, τότε 
δηµιουργούνται πολύ ασθενείς ράδιο πηγές. Το πλάσµα στους πίδακες, τουλάχιστον στις 
µικρότερες κλίµακες, σχηµατίζει χείµαρρους πολύ υψηλών ταχυτήτων και ακτινοβολεί 
σχετικιστικά προς τα εµπρός. 

Αυτό το ενδογενώς αξισυµµετρικό µοντέλο των AGN συνεπάγεται µια ριζικά 
διαφορετική εµφάνιση ενός ενεργού γαλαξία αν αυτός παρατηρηθεί από διαφορετικές 
γωνίες. Επί τους πρακτέου, ενεργοί γαλαξίες διαφορετικών προσανατολισµών θα 
κατατάσσονται αναπόφευκτα σε διαφορετικές τάξεις AGN. Η ενοποίηση αυτών των 
θεµελιακά πανοµοιότυπων αλλά φαινοµενικά διαφορετικών τάξεων, είναι ένας βασικός 
πρόδροµος για τη µελέτη και κατανόηση των φυσικών ιδιοτήτων των ενεργών 
γαλαξιακών πυρήνων. Ο τελικός στόχος είναι η ανακάλυψη των θεµελιωδών 
χαρακτηριστικών των AGN, όπως η µάζα της µελανής οπής, η ιδιοστροφορµή της 
µελανής οπής, ο ρυθµός προσαύξησης µάζας, ο τύπος του ξενιστή γαλαξία, η 
αλληλεπίδραση µε γειτονικούς γαλαξίες και πως αυτοί επιδρούν στην συσσώρευση της 
µάζας, ο σχηµατισµός των πιδάκων, και τελικά η παραγωγή της ακτινοβολίας από αυτά 
τα παράξενα αντικείµενα. 

Επειδή οι κρίσιµες κεντρικές περιοχές των ενεργών γαλαξιακών πυρήνων και των 
quasar δεν είναι σφαιρικές και µάλιστα είναι µερικώς χωρικά αναλυµένες, τα φαινόµενα 
προσανατολισµού έχουν αποτελέσει την πηγή µεγάλης σύγχυσης στην αστρονοµική 
κοινότητα. Όπως φαίνεται η µεγάλη ποικιλία τύπων ενεργών γαλαξιών είναι απλά το 
αποτέλεσµα του προσανατολισµού αυτών των πηγών ως προς την γραµµή παρατήρησης 
(Antonucci, R. 1993). 

2.11.4 Παρατηρούµενες Ιδιότητες και Εµπειρική Ταξινόµηση 
των AGN 

Η οµάδα των ενεργών γαλαξιών αποτελείται από ένα συνονθύλευµα ονοµάτων, 
κριτηρίων επιλογής, φασµατικών χαρακτηριστικών καθώς επίσης και χαρακτηριστικών 
πόλωσης και µεταβλητότητας. Στον Πίνακα 2.2  φαίνονται οι πρωταρχικές κατηγορίες 
ενεργών γαλαξιακών πυρήνων, οι οποίες είναι ταξινοµηµένες σύµφωνα µε την ράδιο – 
ενεργότητά τους και τα οπτικά τους φάσµατα. Όσον αφορά τα φάσµατα κατατάσσονται 
ως προς το αν φέρουν πλατιές γραµµές εκποµπής (Τύπου 1), αν φέρουν µόνο στενές 

                                                             
16 Για λόγους ευκολίας η περιοχή που περιέχει τη σκόνη αναφέρεται ως τόρος, αξίζει όµως να σηµειωθεί 
πως δεν είναι βέβαιο αν αυτή η περιοχή πράγµατι φέρει τη γεωµετρία του τόρου, ή αν είναι ένα 
διαστρεβλωµένος δίσκος, ή ακόµη αν παρουσιάζει κάποια άλλη κατανοµή. w
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γραµµές (Τύπου 2) ή ασθενή ή ακόµη ασυνήθιστη γραµµική εκποµπή. Εντός κάθε 
οµάδας, σηµειώνονται διαφορετικοί τύποι ενεργών πυρήνων µε αυξανόµενη 
λαµπρότητα. 

Μόλις το 15 − 20% των ενεργών γαλαξιών είναι ράδιο – ενεργοί, που σηµαίνει ότι 
έχουν λόγο 𝐹(5	𝐺𝐻𝑧) 𝐹(𝐵 − 𝐵𝑎𝑛𝑑)⁄ ≳ 10 (ράδιο: 5	𝐺𝐻𝑧, οπτικό: Β – Band). Παρόλο 
που αυτός ο λόγος αυξάνεται µε τις οπτικές (Padovani, P., 1993 και La Franca et al. 
1994και ακτίνων Χ (Della Ceca, R. et al. 1994) λαµπρότητες, φθάνοντας σε περίπου 
50% για 𝛭` ≲ −24,5. Εκτός από λίγες εξαιρέσεις, τα οπτικά και υπεριώδη γραµµικά 
φάσµατα εκποµπής, καθώς επίσης και το συνεχές, από το υπέρυθρο µέχρι τις µαλακές 
ακτίνες Χ, είναι σχεδόν παρόµοιο σε όλους τους ράδιο – ενεργούς και ράδιο – ήσυχους 
AGN (Sanders, D.B., et al. 1989). Αυτό σηµαίνει ότι τα φάσµατά τους πρέπει να 
παράγονται λίγο πολύ µε τον ίδιο τρόπο. Το χαρακτηριστικό της ράδιο – ενεργότητας 
µπορεί να σχετίζεται µε τον ξενιστή γαλαξία (Smith, E.P. et al. 1986) ή την 
ιδιοστροφορµή της µελανής οπής (Blandford, R.D., 1990, p. 161) και Wilson, A.S., 
Colbert, E.J.M. 1995) η οποία µπορεί να επιτρέπει τη δηµιουργία ιδιαίτερα ισχυρών 
σχετικιστικών πιδάκων. 
 

Πίνακας 2.2. Ταξινόµηση ενεργών γαλαξιών σύµφωνα µε την ράδιο – ενεργότητά τους και τα 
οπτικά τους φάσµατα (Lawrence, A., 1987). 

Βάση της φαινοµενολογίας της εκποµπής των ενεργών γαλαξιών στα ραδιοκύµατα 
και στο οπτικό/υπεριώδες, οι AGN χωρίζονται σε τρεις βασικούς τύπους, που φαίνονται 
στον Πίνακα 2.2 (Antonucci, R. 1993 και Urry, C.M., Padovani, P., 1995). Παρόλο που 
κάποιες λεπτοµέρειες έχουν τροποποιηθεί από τότε, η συνολική κατηγοριοποίηση ισχύει 
µέχρι και σήµερα. w
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• AGN Τύπου 2: Οι ενεργοί γαλαξίες αυτού του τύπου φέρουν ασθενή συνεχή και 
µόνο στενές γραµµές εκποµπής (NΕL). Αυτό σηµαίνει ή ότι οι Τύπου 2 δεν έχουν αέριο 
υψηλής ταχύτητας ή ότι η γραµµή παρατήρησης αυτού του αερίου επισκιάζεται από ένα 
παχύ τοίχος υλικού απορρόφησης. Οι τύπου 2 AGNs περιλαµβάνουν, στην ράδιο – 
ήσυχη οµάδα, τους χαµηλής λαµπρότητας γαλαξίες Seyfert 2 και τους γαλαξίες στενών 
γραµµών εκποµπής (NELG – Narrow Emission Line Galaxies). Στην ράδιο – ενεργή 
οµάδα των τύπου 2 AGN περιλαµβάνονται οι ράδιο γαλαξίες στενών γραµµών (Narrow 
Line Radio Galaxies) µε τις δύο ξεχωριστές µορφολογίες Fanaroff – Riley I (χαµηλές 
λαµπρότητες, FR I) και Fanaroff – Riley ΙΙ (υψηλότερες λαµπρότητες, FR II).  

• AGN Τύπου 1: Οι ενεργοί γαλαξίες αυτού του τύπου φέρουν λαµπρά συνεχή µε 
πλατιές γραµµές εκποµπής (BΕL) καθώς επίσης και στενές γραµµές εκποµπής (NΕL). 
Πιθανότατα οι πλατιές γραµµές εκποµπής πηγάζουν από αέριο υψηλών ταχυτήτων το 
οποίο βρίσκεται βαθιά στο βαρυτικό πηγάδι της µελανής οπής. Η τύπου 1 ράδιο – οµάδα 
αποτελείται από χαµηλής λαµπρότητας γαλαξίες Seyfert 1 και υψηλότερης λαµπρότητας 
ράδιο – ήσυχους quasars (QSO). Η ράδιο – ενεργή οµάδα περιλαµβάνει τους 
ραδιογαλαξίες πλατιών γραµµών (BLRG) στις χαµηλές λαµπρότητες και τους ράδιο – 
ενεργούς quasars που φέρουν επίπεδα (FSRQ) ή απότοµα φάσµατα (SSRQ) στις 
υψηλότερες λαµπρότητες. 

• AGN Τύπου 0: Ένας µικρός αριθµός ενεργών γαλαξιών φέρει πολύ ασυνήθιστα 
φασµατικά χαρακτηριστικά. Οι γαλαξίες αυτοί καλούνται Τύπου 0 και θεωρείται πως 
σχετίζονται µε πολύ µικρή γωνία ως προς την γραµµή παρατήρησης (σχεδόν 0 µοίρες – 
face on). Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι BL Lac πηγές, οι οποίες είναι ράδιο – ενεργές 
από τις οποίες απουσιάζουν έντονα φασµατικά χαρακτηριστικά εκποµπής και 
απορρόφησης (τυπικά ισοδύναµα πλάτη 𝑊Ð < 5	Å). Επιπροσθέτως ένα 10% των ράδιο 
ήσυχων AGN φέρουν ασυνήθιστα πλατιά χαρακτηριστικά απορρόφησης, τύπου P – 
Cygni, στα οπτικά και υπεριώδη φάσµατά τους. Τα αντικείµενα αυτά είναι γνωστά είναι 
γνωστά ως BAL (Broad Absorption Line) quasars (Turnshek, D.A., 1984). Επί του 
παρόντος, δεν έχει βρεθεί κανένα οπτικά – ήσυχο BL Lac αντικείµενο. Υπάρχουν βέβαια 
κάποιες ενδείξεις (Londish et al. 2004a) και (Londish et al. 2004b) αλλά καµία από αυτές 
δεν είναι επιβεβαιωµένη και το πρόβληµα παραµένει ανοιχτό. Ένα υποσύνολο των 
quasar Τύπου 1, περιλαµβάνει τους OVV quasars, τους HPQ (Highly Polarized Quasar) 
τους CDQ (Core Dominated Quasar) και τους FSRQ (Flat Spectrum Radio Quasar). Η 
συνεχής εκποµπή αυτών µοιάζει µε αυτή των BL Lac πηγών, οι οποίες χαρακτηρίζονται 
από ταχεία µεταβλητότητα, υψηλή και µεταβαλλόµενη πόλωση, υψηλές θερµοκρασίες 
λαµπρότητας (συνήθως µεγαλύτερες από το όριο Compton, 𝑇~10+A	𝐾) και υπέρφωτες 
ταχύτητες συµπαγών ράδιο πηγών. Παρά το γεγονός ότι οι ονοµασίες OVV, HPQ, CDQ 
και FSRQ αντικατοπτρίζουν διαφορετικές εµπειρικές ονοµασίες, επί της ουσίας όλα αυτά 
τα αντικείµενα ανήκουν στην ίδια κατηγορία, αυτή των FSRQ (Flat Spectrum Radio 
Quasar). Οι FSRQ χαρακτηρίζονται από επίπεδα φάσµατα, εµφανίζουν ταχεία w
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µεταβλητότητα, υψηλή πόλωση ενώ οι ράδιο δοµές τους κυριαρχούνται από ισχυρούς 
ράδιο πυρήνες (Fugmann, W., 1989, Impey, C. D., et al. 1991, Valtaoja, E., et al. 1992, 
Wills, B.J., et al. 1992). Συγκεντρωτικά οι BL Lacs και οι FSRQ καλούνται Blazars. 
Παρόλο που οι FSRQ φέρουν ισχυρές πλατιές γραµµές εκποµπής Τύπου 1, 
κατατάσσονται στα αντικείµενα Τύπου 0 επειδή τα συνεχή τους µοιάζουν µε αυτά των 
BL Lac πηγών.  

Έτσι, οι AGN είναι δυνατόν να κατηγοριοποιηθούν σύµφωνα µε τον 
προσανατολισµό, την ακτινοβολία που εκπέµπουν και τα φαινόµενα επισκίασης 
(obscuration effects) (Urry, C.M., Padovani, P., 1995). Σε αυτό το σχέδιο ταξινόµησης, η 
µετάβαση από τον Τύπου 0 στον Τύπο 1 και εν συνεχεία στον Τύπο 2 των ράδιο – 
ήσυχων AGN βασίζεται µόνο στα φαινόµενα προσανατολισµού (Εικόνα 2.35). Στην 
περίπτωση των AGN Τύπου 0 η γραµµή παρατήρησης σχεδόν συµπίπτει µε τον άξονα 
του συστήµατος, ενώ ο δίσκος παρατηρείται face – on. Στους Τύπου 2, η γωνία 
παρατήρησης είναι σχεδόν 90=  (δίσκος edge – on) ενώ στους Τύπου 1 παίρνει 
ενδιάµεσες τιµές. Οι πλατιές γραµµές εκποµπής πηγάζουν από «νέφη» (πυκνό αέριο µε 
µικρό συντελεστή πληρότητας (filling factor))  τα οποία περιστρέφονται πάνω από το 
δίσκο αλλά κοντά σε αυτόν. Έτσι, όταν η γραµµή παρατήρησης σχηµατίζει µικρή γωνία 
µε τον άξονα του συστήµατος, τα νέφη δεν επισκιάζονται από τον τόρο σκόνης, όπως 
συµβαίνει στους Seyfert 1. Όταν οι πλατιές γραµµές εκποµπής επισκοτίζονται από τον 
τόρο, τότε είναι παρατηρήσιµες µόνο οι στενές γραµµές εκποµπής για τον απλούστατο 
λόγο ότι παράγονται πολύ πιο µακριά. Αυτό ακριβώς συµβαίνει στην περίπτωση των 
γαλαξιών Seyfert 2. 

Κατά παρόµοιο τρόπο µεταξύ των ράδιο – ενεργών γαλαξιών, η µετάβαση από τους 
Τύπου 0 (Blazars) στους Τύπου 2 (FR I/II ραδιογαλαξίες) βασίζεται σε ένα συνδυασµό 
του προσανατολισµού και της σχετικιστικής εκποµπής ακτινοβολίας. Δηλαδή παίζει 
ρόλο αν ο AGN είναι ραδιογαλαξίας ή Blazar καθώς επίσης και ποια είναι η γωνία 
µεταξύ του σχετικιστικού πίδακα και της γραµµής παρατήρησης. Κατά αυτόν τον τρόπο 
φαίνεται πως υπάρχει µια µετάβαση από τους FSRQ (Τύπου 0) στους SSRQ (Τύπου 1) 
και εν συνεχεία στους FR II (Τύπου 2). Για τους χαµηλής λαµπρότητας ράδιο – ενεργούς 
γαλαξίες υπάρχει αν χάσµα καθώς τα BL Lac αντικείµενα (Τύπου 0) σχετίζονται µε τους 
FR II (Τύπου 2) χωρίς να εµφανίζεται ο Τύπου 1 οµόλογός τους. Παρόλο που αυτή η 
συσχέτιση είναι αµφιλεγόµενη, µπορεί να εξηγηθεί µε την ενδογενή απουσία νεφών 
πλατιών γραµµών εκποµπής (Chiaberge et al. 1999) τα οποία και θα εµπόδιζαν την 
εύρεση αντίστοιχων Τύπου 1 αντικειµένων µε BLR. Η άποψη αυτή στηρίζεται από το 
γεγονός ότι καθώς αυξάνεται η ανάλυση των οργάνων παρατήρησης, τόσο και 
ανιχνεύονται BLR περιοχές στις FR II πηγές. Παρόλα αυτά, πρόσφατα παρατηρησιακά 
δεδοµένα στο οπτικό και τις ακτίνες Χ έχουν δείξει ότι, για την περίπτωση FR I/BL Lac, 
το καθιερωµένο µοντέλο ενοποίησης δεν είναι σε πλήρη συµφωνία µε τις παρατηρήσεις. 

Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι τα φαινόµενα προσανατολισµού δεν αρκούν για να 
εξηγηθεί η διαφορά µεταξύ των ράδιο – ήσυχων, χαµηλής λαµπρότητας και ράδιο – w
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ενεργών υψηλής λαµπρότητας γαλαξιών και quasars. Φαίνεται πως στην περίπτωση των 
ράδιο – ενεργών AGN η εκροή είναι σχετικιστική τουλάχιστον σε κλίµακες του Parsec, 
πολύ καλά ευθυγραµµισµένη υπό τη µορφή πίδακα, και σχετικά ισχυρή σε µεγάλες 
κλίµακες όπου και τροφοδοτεί τους ράδιο λοβούς. Σε αντίθεση, στους ράδιο – ήσυχους 
AGN η εκροή είναι χαλαρά ευθυγραµµισµένη υπό τη µορφή ανέµου ή διπολικής ροής. 
Οι FR II πίδακες είναι πού πιο ισχυροί από τους FR I, ενώ φέρουν και µεγαλύτερο βαθµό 
ευθυγράµµισης και τερµατικών θερµών κηλίδων (hot spots). Το περιβάλλον των πιδάκων 
στις FR I πηγές είναι πλουσιότερο από αυτό των FR II. Αρκετές πιθανές απόψεις έχουν 
προταθεί. Η ράδιο – ενεργότητα µπορεί να σχετίζεται µε: (i) τον τύπο του µητρικού 
γαλαξία (Smith, E.P., et al. 1986), (ii) το σπιν της µελανής οπής ξεχωρίζει τους 
µικρότερου σπιν ραδιογαλαξίες από τους ράδιο – ενεργούς γαλαξίες που οι µελανές τους 
οπές έχουν µεγαλύτερο σπιν (Blandford, R.D., 1990 και Wilson, A.S., Colbert, E.J.M. 
1995), (iii) οι διαφορές στους ρυθµούς πυρηνικής τροφοδότησης (Rees, M., et al. 1982) 
και Baum et al. 1995), (iv) τη διαφορετική σύνθεση του πλάσµατος (Celotti, A., 1998) ή 
(v) τις διαφορετικές αλληλεπιδράσεις µε τον περιβάλλον µέσο (Gopal-Krishna, Wiita, 
P.J., 2000). Όπως και να έχει, καµία από αυτές τις υποθέσεις δεν φαίνεται να είναι 
πλήρως ικανοποιητική εξαιτίας όλων αντιπαραδειγµάτων που έχουν βρεθεί.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Εικόνα 2.35. Ενοποιηµένο µοντέλο των AGN όπως παρουσιάζεται από τους Urry και Padovani 
(Urry, C.M., Padovani, P., 1999) 
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2.11.5 Ράδιο – Ενεργοί και Ράδιο – Ήσυχοι  AGN 

Είναι δυνατόν σε µια πολύ πρωταρχική προσέγγιση να οριστούν δύο κατηγορίες ενεργών 
γαλαξιών (µοντέλο SPM): οι ράδιο ήσυχοι και οι ράδιο - ενεργοί (Antonucci, R. 1993, 
ARA&A 31, 473-521). Για κάθε έναν τύπο υπάρχει ένα εύρος ως προς την ενδογενή 
λαµπρότητα, ενώ είναι η λαµπρότητα που ελέγχει κάποιες από τις ιδιότητες όπως είναι οι 
κατηγορίες λαµπρότητας Fanaroff – Riley (Fanaroff, B. L., Riley, J. M. 1974). "The 
morphology of extragalactic radio sources of high and low luminosity". Monthly Notices 
of the Royal Astronomical Society 167: 31P–36P). Εντούτοις, για ένα δεδοµένο εύρος 
λαµπροτήτων, όλες οι άλλες ιδιότητες όπως η φασµατοσκοπική ταξινόµηση και οι VLBI 
συνιστώσες ταχυτήτων αποδίδονται στον προσανατολισµό. Η πρωταρχική αυτή 
προσέγγιση είναι απλά µια καρικατούρα της ιδέας της ενοποίησης, αλλά παρόλα αυτά 
παραµένει χρήσιµη για την οργάνωση της ενοποίησης. Σύµφωνα µε τον Antonucci 
(Antonucci, R., 1993) η πραγµατικότητα κρύβεται κάπου µεταξύ της πρωταρχικής 
προσέγγισης και της υπόθεσης ότι τα φαινόµενα προσανατολισµού δεν επηρεάζουν 
καθόλου την κατηγοριοποίηση των ενεργών γαλαξιών.  

Υπάρχει µια αρκετά καλή απλούστευση η οποία φαίνεται βάσιµη και γενικεύσιµη. 
Από παρατηρήσεις φαίνεται ότι οι υπέρυθρες/οπτικές/υπεριώδεις ιδιότητες των radio – 
dominant ράδιο πηγών, είναι παρόµοιες µε αυτές των ράδιο – ήσυχων AGN. Πιθανότατα 
και οι core – dominated ράδιο – ενεργοί φέρουν αυτές τις συνιστώσες, αλλά συχνά αυτές 
κατακλύζονται από την ανισοτροπική εκποµπή. Οι ράδιο – ενεργοί δεν είναι 
τροποποιηµένες εκδόσεις των ράδιο – ήσυχων, απεναντίας φαίνεται πως οι ράδιο – 
ενεργοί φέρουν στο εσωτερικό τους ράδιο – ήσυχους AGN (Antonucci, R. 1993). Ένα 
σηµαντικό σηµείο που αξίζει να αναφερθεί είναι η συµπεριφορά των lobe – dominant 
ράδιο πηγών στην χιλιοστοµετρική περιοχή του φάσµατος. Ιστορικά, θεωρούνταν ότι οι 
lobe – dominant quasars φέρουν φασµατικά σπασίµατα (αλλαγή της κλίσης) σε 
χαµηλότερες συχνότητες από ότι οι ήσυχοι quasars. Η ιδέα αυτή χρησιµοποιήθηκε για 
την ερµηνεία των µικρών διαφορών στις αναλογίες των πλατιών γραµµών µεταξύ ράδιο 
– ενεργών και ράδιο – ήσυχων πηγών. Αυτό σηµαίνει ότι πιθανότατα υπάρχει µια 
υποθετική περιοχή γύρω από τα 1	𝑚𝑚στην οποία λαµβάνει χώρα η αλλαγή της κλίσης 
της φασµατικής ενεργειακής κατανοµής. Οι παρατηρήσεις καταδεικνύουν ότι υπάρχει 
ένα µεγάλο κενό στην φασµατική ενεργειακή κατανοµή σε αυτό το σηµείο και έτσι οι 
υπέρυθρες πηγές µοιάζουν µε αυτές των ράδιο – ήσυχων και δεν σχετίζονται µε τους 
ράδιο πυρήνες (Antonucci et al. 1990).  

Σε µια πρώτη προσέγγιση λοιπόν είναι βολικό να χωριστούν οι ενεργοί γαλαξιακοί 
πυρήνες σε ράδιο ήσυχους και ράδιο – ενεργούς. Στις ράδιο – ενεργές πηγές η 
συνεισφορά από τον πίδακα/πίδακες και τους λοβούς κυριαρχεί της λαµπρότητας των 
AGN, στα ραδιοκύµατα και πιθανώς και σε όλες τις άλλες φασµατικές περιοχές. Οι 
ράδιο – ήσυχες πηγές είναι απλούστερες καθώς οι πίδακες και η εκποµπή που σχετίζεται 
µε αυτούς µπορεί να παραβλεφθεί (Εικόνα 2.24). w
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2.11.5.1 Ράδιο – Ήσυχοι AGN 

Σύµφωνα µε το µοντέλο SPM υπάρχουν δύο βασικές φασµατοσκοπικές κατηγορίες 
ράδιο – ήσυχων ενεργών γαλαξιών: οι Τύπου 1 και Τύπου 2. Οι Τύπου 2 εµφανίζουν 
τόσο επιτρεπόµενες όσο και απαγορευµένες γραµµές, οι οποίες προέρχονται από την 
NLR περιοχή. Συνήθως τα πλάτη των γραµµών είναι ≲ 1000	𝑘𝑚	𝑠f+  ενώ ο λόγος ροών 
είναι 𝐹([𝛰	𝛪𝛪𝛪]	𝜆5007)/𝐹(𝐻𝛽)~10. Οι Τύπου 1 έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά, αλλά 
επιπλέον, εµφανίζουν επιτρεπόµενες γραµµές από την BLR περιοχή, µε πλάτη 
~10.000	𝑘𝑚	𝑠f+. Επιπροσθέτως, οι Τύπου 1 φέρουν έντονα ελλιπή χαρακτηριστικών 
συνεχή κατά αναλογία µε την πλατιά γραµµική εκποµπή τους. Σε χαµηλές πυρηνικές 
λαµπρότητες, οι µητρικοί γαλαξίες είναι πλήρως ορατοί και χρησιµοποιείται ο όρος 
γαλαξίας Seyfert αντί του quasar. Σε υψηλές βολοµετρικές λαµπρότητες, θεωρείται ότι οι 
AGN Τύπου 2 είναι πολύ σπάνιοι, αλλά αναµφισβήτητα υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι 
κρύβονται ως υποσύνολο των υπέρλαµπρων υπέρυθρων γαλαξιών. 

Καθώς η ένταση των στενών συνιστωσών αυξάνεται σε σχέση µε τις πλατιές 
συνιστώσες, οι ενεργοί γαλαξίες προσδιορίζονται ως Τύποι 1,5, 1,8 και 1,9. Ιστορικά, η 
κατηγορία 1,9 χρησιµοποιήθηκε από τον Osterbrock για εκείνα τα αντικείµενα που 
εµφανίζουν ανιχνεύσιµες γραµµές Ηα αλλά όχι Ηβ. 

Σε γενικές γραµµές, οι AGN Τύπου 1, εµφανίζουν έντονη εκποµπή στις ακτίνες Χ 
ενώ οι Τύπου 2 όχι. Έντονες ακτίνες Χ έχουν ανιχνευτεί από πολύ λίγα αντικείµενα 
Τύπου 2, ενώ είναι γεγονός πως µερικά από αυτά εµφανίζουν ενδείξεις πλατιάς Ηα 
γραµµής σε φάσµατα υψηλού SNR (Signal to Noise Ratio). Πηγές έντονων ακτίνων Χ οι 
οποίες φέρουν πολύ ασθενείς ή µη ανιχνεύσιµες πλατιές γραµµές αποκαλούνται «narrow 
– line X – ray» γαλαξίες. 

Είναι πιθανό πως ένα υποσύνολο των γαλαξιών LINER αποτελεί το χαµηλών 
λαµπροτήτων άκρο των AGN. Οι πλατιές γραµµές και το ελλιπές χαρακτηριστικών 
συνεχές κατακλύζονται από την αστρική ακτινοβολία και δεν ανιχνεύονται. 

Τελικά, κάποιοι ράδιο – ήσυχοι AGN φέρουν πολύ πλατιά troughs απορρόφησης. Οι 
γαλαξίες αυτοί καλούνται BALs (Broad Absorption Line). 

• Γαλαξίες Seyfert 1/ ράδιο – ήσυχοι quasar: Το φάσµα αυτών των αντικειµένων 
είναι σύνθετο και αποτελείται από πολλές συνιστώσες. Συνήθως καλούνται ενεργοί 
γαλαξίες πλατιών γραµµών (Broad Line) ή Τύπου 1 εξαιτίας της παρουσίας πλατιών 
(𝐹𝑊𝐻𝑀~2.000− 20.000	𝑘𝑚	𝑠f+)  επιτρεπόµενων γραµµών εκποµπής στο 
οπτικό/UV (Netzer 1991). Στα φάσµατά τους είναι κοινές τόσο οι πλατιές γραµµές 
χαµηλού ιονισµού (Mg II l2798 και οι γραµµές του υδρογόνου) όσο και οι υψηλού 
ιονισµού πλατιές γραµµές (C IV λ1549, Ο VI λ1035 και Ne VIII λ774). Οι γραµµές 
αυτές προέρχονται από την BLR περιοχή. Παρόλο που η φύση της BLR περιοχής 
δεν είναι πλήρως κατανοητή, σε γενικές γραµµές θεωρείται ότι η οπτικές/υπεριώδεις 
γραµµές εκποµπής πηγάζουν από πυκνά (𝑛3~10>	𝑐𝑚fW) φωτοϊονισµένα νέφη µε w
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µικρό filling factor. Η παρουσία γραµµών χαµηλού ιονισµού, καταδεικνύει ότι 
τουλάχιστον ένα µέρος του υλικού που είναι υπεύθυνο για αυτές τις γραµµές είναι 
οπτικά πυκνό στην συνεχή ακτινοβολία Lyman. Θεωρείται επίσης ότι τα πλάτη των 
γραµµών οφείλονται στην κίνηση των νεφών εντός του βαρυτικού δυναµικού της 
κεντρικής µελανής οπής. Τέλος κρίνεται αναγκαίο να αναφερθεί ότι η συγκρουσιακή 
αποδιέγερση σε αυτό το σχετικά πυκνό πλάσµα κυριαρχεί των απαγορευµένων 
γραµµών εκποµπής και για το λόγο αυτό, αυτές δεν παρατηρούνται. Τα οπτικά/ 
υπεριώδη φάσµατα αυτών των αντικειµένων εµφανίζουν επίσης στενές 
(𝐹𝑊𝐻𝑀~500	𝑘𝑚	𝑠f+)  επιτρεπόµενες και απαγορευµένες γραµµές εκποµπής. 
Συνήθεις στενές γραµµές που παρατηρούνται είναι αυτές του υδρογόνου, καθώς 
επίσης και οι, [Ο ΙΙ] λ3727, [Ο ΙΙΙ] λ5007, [Ν ΙΙ] λ6583 και [S II] λλ6717, 6731. Το 
υλικό που είναι υπεύθυνο για αυτές τις γραµµές, εδράζεται στην NLR περιοχή,  είναι 
πιο αραιό από το αέριο της BLR περιοχής, και βρίσκεται σε µεγαλύτερες αποστάσεις 
από την µελανή οπή σε σύγκριση πάντα µε το BLR αέριο. Η NLR περιοχή είναι 
δυνατόν να αναλυθεί πλήρως στους κοντινούς AGN και έχει βρεθεί ότι έχει τυπικό 
µέγεθος περίπου 0,1	𝑘𝑝𝑐 (Pogge 1988; Schmitt & Kinney 1996). 
Ο διαχωρισµός µεταξύ Seyfert 1 και ράδιο – ήσυχων quasar (RRQ ή QSO) 

έγκειται στο γεγονός ότι οι πρώτοι είναι ενεργοί πυρήνες χαµηλότερης λαµπρότητας 
από τους δεύτερους. Είναι γεγονός πως οι ιδιότητες των Seyfert 1 και των ράδιο – 
ήσυχων quasar συνιστούν µια συνεχή ακολουθία λαµπροτήτων. Αυτού του τύπου οι 
πυρήνες φέρουν έντονη συνεχή εκποµπή από το υπέρυθρο µέχρι τις ακτίνες γάµµα. 
Οι υψηλότερες ενέργειες εµφανίζουν µεγάλη µεταβλητότητα, ενώ αξίζει να 
σηµειωθεί πως στις ακτίνες Χ η συνεχής ακτινοβολία µπορεί να φθάσει το 
θεωρητικό µέγιστο. 

• Γαλαξίες Seyfert 2: Τα φάσµατα των Seyfert 2 γαλαξιών εµφανίζουν στενές 
επιτρεπόµενε και απαγορευµένες γραµµές οι οποίες είναι παρόµοιες µε αυτές των 
Seyfert 1 γαλαξιών. Εντούτοις, οι Seyfert 2 διαφέρουν από τους Seyfert 1 ως προς το 
γεγονός ότι οι Τύπου 2 δεν φέρουν πλατιές γραµµές ενώ το οπτικό/υπεριώδες 
συνεχές τους είναι πιο ασθενές. Το γεγονός ότι κάποιες οπτικές/υπεριώδεις πλατιές 
γραµµές που παρατηρούνται σε µεγάλα µήκη κύµατος (Ηα στα ερυθρά – οπτικά 
µήκη κύµατος ή Paα, στην υπέρυθρη περιοχή) καταδεικνύει ότι κάποιοι Seyfert 2 
είναι ερυθριωµένοι Seyfert 1 πυρήνες. Υπό αυτή την υπόθεση, η BLR περιοχή θα 
πρέπει να βρίσκεται πίσω από το υλικό που είναι υπεύθυνο για την ερυθρίωση. 
Στοιχεία τα οποία ενισχύουν αυτή την άποψη προέρχονται από παρατηρήσεις στις 
ακτίνες Χ, κάποιων Seyfert 2 Πυρήνων, οι οποίες καταδεικνύουν την 
φωτοηλεκτρική απορρόφηση από ψυχρό αέριο το οποίο σχετίζεται µε σκόνη. 

• Narrow Line Seyfert 1(NLS1) γαλαξίες: Αυτή η υποκατηγορία ενεργών γαλαξιών 
διαφέρει από τους συνήθεις Seyfert 1 κατά πολλούς τρόπους. Πρωτίστως, οι 
επιτρεπόµενες οπτικές/υπεριώδεις γραµµές  είναι στενότερες από αυτές των Seyfert w
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1. Βέβαια είναι αναγκαίο να σηµειωθεί ότι αυτές οι γραµµές είναι πιο πλατιές από 
τις στενές γραµµές τις NLR περιοχής. Επίσης, ο λόγος [𝛰	𝛪𝛪𝛪]	𝜆5007/𝛨𝛽 < 3, ένα 
κριτήριο που διαφοροποιεί τους Seyfert 1 από τους 2 (Shuder & Osterbrock 1981). 
Δευτερευόντως, οι NLS1 εµφανίζουν εντονότερα complexes από τις τυπικές οπτικές 
γραµµές λόγω της εκποµπής του Fe II, το συνεχές των ακτίνων Χ είναι πολύ πιο 
«µαλακό» και µεταβαλλόµενο από το αντίστοιχο των Seyfert 1 γαλαξιών 
(Puchnarewicz et al. 1992; Boller, Brandt & Fink 1996). 

• Narrow Emission Line Galaxies (NELG): Οι NELG είναι ενεργοί γαλαξίες µε 
στενές (𝐹𝑊𝐻𝑀 ≲ 1000	𝑘𝑚	𝑠f+) γραµµές εκποµπής όπως οι Ηα, Ηβ και [Ο ΙΙΙ] 
λ5007. Δεδοµένα από τον δορυφόρο ROSAT καταδεικνύουν ότι οι γαλαξίες αυτοί 
σχετίζονται µε πηγές ακτίνων Χ µε αντίστοιχες λαµπρότητες 𝐿Ò~10lA	𝑒𝑟𝑔𝑠	𝑠f+ 
(Roche et al. 1995; Boyle et al. 1995). Παρόλο που οι NELG κατατάσσονται στους 
ενεργούς γαλαξίες, είναι πιθανό πως ένα µέρος της δραστηριότητάς τους ή ακόµη 
και όλη, σχετίζεται µε έντονη αστρογένεση. Ένα περίπου 10% όλων των µικρής 
ερυθροµετάθεσης γαλαξιών είναι NELG, έτσι ο µεγάλος αριθµός τους µαζί µε το 
γεγονός ότι φέρουν φάσµατα ακτίνων Χ (Almaini et al. 1996; Romero-Colmenero et 
al. 1996) κατατάσσει τους NELG ως πιθανούς υποψήφιους για το υπόβαθρο των 
σκληρών ακτίνων Χ. 

• Low-ionization nuclear emission-line regions (LINER):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 2.36. Ράδιο – ήσυχοι και ράδιο – ενεργοί, ενεργοί γαλαξιακοί πυρήνες και οι επιµέρους 
υποκατηγορίες τους. 

Όπως το όνοµά τους υποδεικνύει, οι πηγές αυτές εµφανίζουν µόνο ασθενή πυρηνική 
εκποµπή, και κανένα άλλο χαρακτηριστικό AGN δραστηριότητας. Το γεγονός αν w
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όλες αυτές οι πηγές είναι πράγµατι ενεργοί γαλαξιακοί πυρήνες (τροφοδοτούνται 
ενεργειακά από τη πρόσπτωση ύλης σε µελανή οπή) είναι αµφιλεγόµενο. Αν όντως 
είναι ενεργοί πυρήνες τότε οι LINER αποτελούν την χαµηλότερης λαµπρότητας 
τάξη ράδιο – ήσυχων AGN. 

• Quasar 2: Κατά αναλογία µε τους Seyfert 2, τα αντικείµενα αυτά χαρακτηρίζονται 
από λαµπρότητες σα αυτές των quasar αλλά µε ισχυρή οπτική πυρηνική συνεχή 
εκποµπή ή πλατιές γραµµές εκποµπής. Οι quasar 2 είναι εξαιρετικά δύσκολο να 
εντοπισθούν, ενώ αξίζει να σηµειωθεί πως έχουν βρεθεί κάποιες περιπτώσεις που θα 
µπορούσαν να ανήκουν σε αυτή την υποκατηγορία.  

2.11.5.2 Ράδιο – Ενεργοί AGN 

Οι ράδιο – ενεργοί πυρήνες εκπέµπουν ευθυγραµµισµένους πίδακες πλάσµατος οι οποίοι 
τροφοδοτούν µε ενέργεια και σωµατίδια υψηλών ενεργειών τους ράδιο λοβούς ή µια 
εκτεταµένη άλω (Rees, M. J., 1971). Σε ακραίες περιπτώσεις η άλως µπορεί να έχει 
έκταση µεγαλύτερη από 1	𝑀𝑝𝑐. Τόσο οι πίδακες όσο και η άλλως είναι οι πηγές της 
συνεχούς ράδιο εκποµπής, πιθανότατα εξαιτίας της ακτινοβολίας σύγχροτρον από τα 
σχετικιστικά ηλεκτρόνια που βρίσκονται στους πίδακες ή την άλω. Παρόλο που η 
ύπαρξη των πιδάκων αρχικά βασίστηκε σε θεωρητικές υποθέσεις (Rees, M. J., 1971) η 
σύγχρονη ράδιο απεικόνιση αποκαλύπτει πολύ καλά ευθυγραµµισµένους πίδακες που 
συνδέουν τον ενεργό γαλαξιακό πυρήνα µε την άλω. 

Οι ράδιο – ενεργές πηγές αποτελούνται από δύο συνιστώσες: µία πιθανώς 
ισοτροπικά εκτεταµένη πηγή µε απότοµο φάσµα εκποµπής, της οποίας η δοµή 
συνίσταται από δύο λοβούς, και έναν πυρήνα που εκπέµπει ένα επίπεδο φάσµα και έχει 
δοµή πίδακα. Στις περισσότερες των περιπτώσεων παρατηρείται µόνο ένας πίδακας, ο 
οποίος είναι ευθυγραµµισµένος µε τον άξονα των ράδιο λοβών. Μια πιθανή εξήγηση για 
αυτό είναι ότι ο πίδακας ακτινοβολεί σχετικιστικά µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή η 
παρατήρηση µόνο του πίδακα που κινείται προς τον παρατηρητή και όχι το πίδακα που 
αποµακρύνεται από αυτόν. 

• FR – I Ραδιογαλαξίες: Εικόνες στα ραδιοκύµατα κάποιων χαµηλής λαµπρότητας 
(𝐿~[45� ≲ 10lA	𝑒𝑟𝑔𝑠	𝑠f+), ράδιο – ενεργών AGN αποκαλύπτουν προφίλ 
επιφανειακής λαµπρότητας τα οποία πέφτουν συνεχώς καθώς προχωράµε από τον 
πυρήνα προς την άκρη του ράδιο λοβού. Η µορφολογία αυτή είναι γνωστή ως edge – 
darkened, και αυτού του τύπου οι πηγές καλούνται FR I ραδιογαλαξίες (Fanaroff & 
Riley 1974). Οι FR I εµφανίζουν στενές γραµµές εκποµπής οι οποίες πηγάζουν από 
την NLR περιοχή, αλλά δεν φέρουν πλατιές γραµµές εκποµπής στο 
οπτικό/υπεριώδες (Urry, C.M., Padovani, P., 1999). 

• FR – II Ραδιογαλαξίες:  Πανίσχυροι ράδιο – ενεργοί, ενεργοί γαλαξιακοί πυρήνες 
(𝐿~[45� ≳ 10lA	𝑒𝑟𝑔𝑠	𝑠f+)  οι οποίοι εµφανίζουν ποιοτικά διαφορετική ράδιο w
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µορφολογία από τους χαµηλότερης λαµπρότητας FR I. Εκτός από τον ίδιο τον 
ενεργό πυρήνα, η (ράδιο) επιφανειακή λαµπρότητα µπορεί να είναι χαµηλή στις 
κεντρικές περιοχές της πηγής και δραµατικά υψηλή καθώς πηγαίνουµε προς την 
άλω. Αυτό συµβαίνει επειδή ο πίδακας (ή οι πίδακες) φαίνεται ότι τερµατίζει σε ένα 
ισχυρό κρουστικό κύµα (shock). Οι πηγές οι οποίες εµφανίζουν την edge – 
brightened µορφολογία, όπως καλείται, είναι γνωστές ως FR II. Οι οπτικές ιδιότητες 
του ενεργού γαλαξία µπορεί να µοιάζουν µε των Seyfert 1 (τόσο πλατιές και στενές 
γραµµές εκποµπής µαζί µε ένα ισχυρό συνεχές) ή των Seyfert 2 (µόνο στενές 
γραµµές). Αυτοί είναι γνωστοί ως Broad Line Radio Galaxies (BLRG) και Narrow 
Line Radio Galaxies (NLRG) αντίστοιχα. 

• Ράδιο – Ενεργοί Quasar: Ενώ ο διαχωρισµός µεταξύ των BLRG και των ράδιο – 
ενεργών quasar δεν είναι πλήρως κατανοητός, ένα BLRG αντικείµενο στο οποίο η 
συνεχής εκποµπή από τον ενεργό πυρήνα επικρατεί της εκτεταµένης ράδιο εκποµπής 
καλείται RLQ (Radio – Loud Quasar). Οι ράδιο – ενεργοί quasar συνήθως φέρουν 
µονόπλευρους πίδακες οι οποίοι εµφανίζουν υπέρφωτη κίνηση. 

• Blazars: Οι Blazars είναι ράδιο – ενεργά αντικείµενα τα οποία εµφανίζουν έντονη 
και µεταβαλλόµενη συνεχή εκποµπή σε όλα τα µήκη κύµατος. Οι γραµµές εκποµπής 
είναι είτε πολύ ασθενείς είτε απούσες από το οπτικό/υπεριώδες φάσµα. Η παρουσία 
ή η απουσία γραµµών οδηγεί στην υποκατηγοριοποίηση των OVV και BL Lac 
αντίστοιχα. Θεωρείτε πως αυτά τα αντικείµενα δεν φέρουν περιοχές εκποµπής όπως 
οι άλλοι AGN ή ότι η γραµµική εκποµπή επικαλύπτεται από το πανίσχυρο συνεχές.  
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Εικόνα 2.37. Σχηµατική αναπαράσταση του ενοποιηµένου µοντέλου των ενεργών γαλαξιακών 
πυρήνων. 

Μέχρι το σηµείο αυτό παρουσιάστηκε η εµπειρική ταξινόµηση των ενεργών 
γαλαξιακών πυρήνων σύµφωνα µε τις ιδιότητές τους στο οπτικό/υπεριώδες και τα 
ραδιοκύµατα καθώς επίσης και την γωνία παρατήρησης. Ο Πίνακας 2.2 είναι ανάλογος 
µε τον Περιοδικό Πίνακα των χηµικών στοιχείων. Στον «Περιοδικό Πίνακα των AGN» 
οι ενεργοί πυρήνες διαχωρίζονται στον οριζόντιο άξονα σύµφωνα µε τα φαινόµενα 
προσανατολισµού ενώ στον κάθετο άξονα διαχωρίζονται σύµφωνα µε φυσικές ιδιότητες 
που βέβαια δεν είναι ακόµη γνωστές στο σύνολό τους (Εικόνες 2.36 – 2.37)  
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Κεφάλαιο 3 

Quasars 
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3.1 Συνεχής Ακτινοβολία 

Εισαγωγή 

Οι quasar είναι τα µοναδικά αντικείµενα του Σύµπαντος, των οποίων τα συνεχή φάσµατα 
παρατηρούνται σε µια τόσο µεγάλη φασµατική περιοχή.. Σε κάποιες περιπτώσεις ο ίδιος 
quasar µπορεί να παρατηρηθεί, µε τα υπάρχοντα όργανα, σε όλες τις φασµατικές 
περιοχές, από τις ακτίνες Χ µέχρι τα ραδιοκύµατα. Σε αρκετές περιπτώσεις τα συνεχή 
φάσµατα των quasar είναι δυνατόν να προσοµοιωθούν µε µεγάλη ακρίβεια από ένα νόµο 
δύναµης της µορφής 𝐹w ∝ 𝜈fz	(𝛼	~1), ο οποίος καλύπτει ένα µεγάλο εύρος συχνοτήτων. 
Το γεγονός αυτό αν και αξιοσηµείωτο µπορεί να οδηγήσει στο λανθασµένο συµπέρασµα 
ότι όλες οι περιοχές του φάσµατος µπορούν να αποδοθούν σε µηχανισµούς που 
σχετίζονται µεταξύ τους. Κάτι τέτοιο όµως δεν συµβαίνει εφόσον, όπως έχει αποδειχθεί, 
οι διάφορες συνιστώσες των συνεχών φασµάτων παράγονται από εντελώς διαφορετικούς 
µηχανισµούς και µάλιστα πολλές φορές δεν υπάρχουν φυσικοί συσχετισµοί µεταξύ 
αυτών των µηχανισµών. Παρόλα αυτά, θεωρείται πως όλοι οι µηχανισµοί προκύπτουν 
από την ίδια ενεργειακή πηγή, που δεν είναι άλλη από την βαρυτική κατάρρευση της 
ύλης. Το σηµαντικό όµως είναι ότι η παραγόµενη ακτινοβολία εκφράζει τους διάφορους 
τρόπους µετατροπής της βαρυτικής ενέργειας σε ενέργεια ακτινοβολίας. Το σηµαντικό 
των παρατηρησιακών αποτελεσµάτων είναι η ανάδειξη των εξαιρετικών οµοιοτήτων 
µεταξύ των φασµατικών ιδιοτήτων των quasar. Όποιος όµως και αν είναι ο µηχανισµός 
που παράγει την ακτινοβολία, θα πρέπει να είναι ικανός να κλιµακώνεται σε αυτό το 
εύρος ενεργειακής αποδέσµευσης χωρίς θεµελιακά να αλλάζει χαρακτήρα. 
 
Νόµος δύναµης συναρτήσει του µήκους κύµατος 

Η µονοχρωµατική ροή ως προς τις συχνότητες είναι: 

	𝐹w =
𝑑𝐸

𝑑𝑡𝑑𝐴𝑑𝜈
	(𝑒𝑟𝑔	𝑠f+𝑐𝑚fA𝐻𝑧f+)				(𝛪) 

Η µονοχρωµατική ροή συναρτήσει του µήκους κύµατος είναι:  

𝐹Ð =
𝑑𝐸

𝑑𝑡𝑑𝐴𝑑𝜆
	Ô𝑒𝑟𝑔	𝑠f+𝑐𝑚fAÅf+Õ				(𝛪𝛪) 

Η ενεργειακή ροή είναι: 

𝐹	(𝑒𝑟𝑔	𝑠f+𝑐𝑚fA) = � 𝐹w𝑑𝜈

w�

w�

= − � 𝐹Ð𝑑𝜆

Ð�

Ð�

					(𝛪𝛪𝛪) 

όπου το (-) χρησιµοποιείται επειδή για 𝜈+ < 𝜈A είναι 𝜆+ > 𝜆A. w
w
w
.d
ia
vl
os
bo
ok
s.g
r



 

111 
 

Από (Ι), (ΙΙ), (ΙΙΙ) προκύπτει ότι: 

𝐹Ð𝑑𝜆 = −𝐹w𝑑𝜈					(𝛪𝑉) 

Αντικαθιστώντας στην (IV), 𝜈 = 𝑐/𝜆 έχουµε ότι: 

𝐹Ð = Ö
𝑐
𝜆A
×𝐹w					(𝑉) 

Για 𝐹w ∝ 𝜈fz η (V) δίνει: 

𝐹Ð ∝ 𝜆(zfA) 

Η προσπάθεια κατανόησης όλων των ακτινοβολιακών µηχανισµών που θεωρητικά 
λαµβάνουν χώρα στο σύνθετο περιβάλλον των quasar οδήγησε σε πολύ σηµαντικές 
αναλύσεις τέτοιων µηχανισµών (Tucker 1975, Rybicki & Lightman 1979).  

Στην παρούσα παράγραφο θα ασχοληθούµε εν συντοµία µε αυτούς τους 
µεχανισµούς ακτινοβολίας ενώ παράλληλα θα δοθεί έµφαση στην περιγραφή των 
παρατηρούµενων παραµέτρων που συνδέουν τα αποτελέσµατα στα διάφορα εύρη 
συχνοτήτων. Στο σηµείο αυτό αξίζει να σηµειωθεί ότι οι παρατηρητές στα διάφορα µήκη 
κύµατος χρησιµοποιούν διαφορετικές µονάδες για την περιγραφή αυτών των µηκών 
κύµατος. Οι αστρονόµοι ακτίνων Χ χρησιµοποιούν µονάδες ενέργειας, αυτοί που 
εργάζονται στο οπτικό και το υπεριώδες χρησιµοποιούν µήκος κύµατος σε Angstrom, οι 
ερευνητές του υπερύθρου χρησιµοποιούν µήκος κύµατος σε cm ενώ οι ραδιοαστρονόµοι 
χρησιµοποιούν συχνότητα. Για λόγους ευκολίας λοιπόν και για να µην χρειάζεται να 
µεταπηδάµε συνεχώς µεταξύ των µεγεθών και των µονάδων, στον Πίνακα 3.1 
παρατίθενται οι διάφορες µετατροπές µεταξύ των µονάδων και οι ορισµοί των ροών που 
παρατηρούνται. 

Όπως προαναφέρθηκε η φασµατική ενεργειακή κατανοµή (SED – Spectral Energy 
Distribution) των ενεργών γαλαξιών και των quasar είναι δυνατόν να περιγραφεί από ένα 
νόµο δύναµης της µορφής 𝐹w ∝ 𝜈fz όπου ο εκθέτης 𝛼 παίρνει τιµές µεταξύ µηδενός και 
µονάδας. Το γεγονός αυτό οδήγησε στις αρχικές υποψίες ότι η προέλευση του συνεχούς 
είναι µη θερµική. Είναι αρκετά δελεαστικό, το κύριο µέρος του φάσµατος ενός ενεργού 
γαλαξία, να αποδοθεί στην σύγχροτρον εκποµπή εξαιτίας των ευρυζωνικών 
(broadband)17 ενεργειακών χαρακτηριστικών της εκποµπής αλλά και της οµοιότητας των 
AGN φασµάτων µε τα φάσµατα γνωστών πηγών ακτινοβολίας σύγχροτρον όπως τα 
υπολείµµατα υπερκαινοφανών και οι εκτεταµένες ράδιο πηγές. Περί τα τέλη του 1970, 
το πιο λειτουργικό µοντέλο το οποίο ήταν ικανό να αναπαράγει το ευρυζωνικό συνεχές 
ήταν η ακτινοβολία σύγχροτρον self – Compton (SSC) µηχανισµός. Σύµφωνα µε το 
µοντέλο αυτό και δεδοµένης µιας κατανοµής ενεργειών νόµου δύναµης, τα σχετικιστικά 

                                                             
17 Με τον όρο ευρυζωνικών (broadband) χαρακτηριστικών εννοούµε τα ερυφασµατικά χαρακτηριστικά 
δηλαδή αυτά που εκτείνονται σε ένα µεγάλο εύρος συχνοτήτων. w
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ηλεκτρόνια εντός µαγνητικού πεδίου µπορούν να παράγουν ένα φάσµα σύγχροτρον 
νόµου δύναµης που εκτείνεται σε εύρος πολλών δεκάδων συχνοτήτων. Επιπροσθέτως, 
είναι δυνατόν να παραχθεί η υψηλών ενεργειών εκποµπή, µέχρι τις ακτίνες Χ, µέσω της 
SSC διαδικασίας. Ο µηχανισµός SSC γίνεται σηµαντικός όταν η πυκνότητα της 
σύγχροτρον ακτινοβολίας γίνεται αρκούντος υψηλή έτσι ώστε τα εκπεµπόµενα φωτόνια 
να σκεδάζονται, µέσω αντίστροφου σκεδασµού Compton (τι είναι αυτό), από τα 
ηλεκτρόνια τα οποία είναι υπεύθυνα για την σύγχροτρον ακτινοβολία. Η δυσκολία που 
προκύπτει στο σηµείο αυτό είναι να διακρίνουµε αν µια πηγή ακτινοβολίας είναι αµιγής 
σύγχροτρον εκποµπή ή  SSC. Η δυσκολία έγκειται στο γεγονός ότι τα SSC ενισχυµένα 
(boosted) φωτόνια έχουν την ίδια σχετική ενεργειακή κατανοµή µε τα απλά φωτόνια, µε 
αποτέλεσµα να µην έχουµε σαφείς ενδείξεις για την όλη διαδικασία. Η βασική διαφορά 
µεταξύ των προβλέψεων των SSC µοντέλων και των παρατηρήσεων είναι ότι το συνεχές 
θα πρέπει να είναι πολωµένο κατά τουλάχιστον µερικές εκατοστιαίες µονάδες και τέτοια 
επίπεδα πόλωση παρατηρούνται µόνο στην κατηγορία των blazars. 

 

Πίνακας 3.1. Ισοδυναµία µονάδων για φασµατικούς υπολογισµούς και µετρήσεις των ροών.  

Στην Εικόνα 3.1 φαίνεται µια κλασική φασµατική ενεργειακή κατανοµή (SED) για 
λαµπρούς ράδιο – ενεργούς και ράδιο - ήρεµους συνηθισµένους (non – blazar) ενεργούς 
γαλαξίες. Οι υψηλότερες ενέργειες που παρατηρούνται σε αυτό το διάγραµµα είναι στις 
ακτίνες Χ (~10	𝑘𝑒𝑉). Τα φωτόνια ακτίνων γάµµα και Χ δεν διαπερνούν την γήινη 
ατµόσφαιρα και συνεπώς οι παρατηρήσεις σε αυτές τις υψηλές ενέργειες 
πραγµατοποιούνται µέσω δορυφορικών ανιχνευτών οι οποίοι κάνουν παρατηρήσεις σε 
ενέργειες ~30	𝐺𝑒𝑉 εκτεταµένης χρονικής διάρκειας. Οι ενεργοί γαλαξίες είναι δυνατόν 
να παρατηρηθούν έµµεσα σε ακόµη µεγαλύτερες ενέργειες µέσω επίγειων ανιχνευτών 
(µέχρι 10W	𝐺𝑒𝑉 ) µέσω της ακτινοβολίας Cherenkov η οποία προέρχεται από την 
πρόσκρουση φωτονίων υψηλών ενεργειών µε την γήινη ατµόσφαιρα. 
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Εικόνα 3.1. Μέση φασµατική κατανοµή ενέργειας για ένα δείγµα ράδιο ήσυχων (συνεχής 
γραµµή) και ράδιο ηχηρών (διακεκοµµένη γραµµή) QSOs. Η ροή έχει κανονικοποιηθεί σε µήκος 
κύµατος 1µm. (Elvis et al 1994). 

Για ενέργειες µικρότερες του 1𝑘𝑒𝑉 , εµφανίζονται δύο σηµαντικά κενά στην 
φασµατική κάλυψη. υπάρχουν δηλαδή δύο φασµατικές περιοχές στις οποίες 
παρατηρείται έλλειψη δεδοµένων. Οι περιοχές αυτές είναι το EUV (Extreme Ultraviolet 
~10+,	𝐻𝑧 ) και η περιοχή των χιλιοστοµετρικών µηκών κύµατος. Το EUV κενό 
οφείλεται κυρίως στην αδιαφάνεια του µεσοαστρικού χώρου του δικού µας γαλαξία. Η 
απορρόφηση από το ουδέτερο υδρογόνο του γαλαξιακού δίσκου κάνει τον εντοπισµού 
οποιασδήποτε εξωγαλαξιακής πηγής ουσιαστικά αδύνατη µεταξύ 912	Å  και 100	Å . 
Βεβαίως δεν αποτελεί σύµπτωση το γεγονός ότι αυτό είναι το κοµµάτι του φάσµατος στο 
οποίο οι γραµµές εκποµπής των ενεργών γαλαξιών είναι περισσότερο ευαίσθητες µιας 
και τόσο τα νέφη γραµµικής εκποµπής των AGN όσο και το δικό µας διαγαλαξιακό µέσο 
χαρακτηρίζονται από τις µεγάλες ποσότητες ουδέτερου υδρογόνου που περιέχουν. Το 
κενό λοιπόν αυτό οδηγεί σε αξιοσηµείωτες αβεβαιότητες ως προς την κατανόηση της 
φυσικής των περιοχών γραµµικής εκποµπής των AGN. Το κενό µακρών µηκών κύµατος 
συµβαίνει για διάφορους λόγους. Κοντά στο πέρας των βραχέων µηκών κύµατος, ο 
κύριος παράγοντας που περιορίζει την φασµατική κάλυψη στο υπέρυθρο και στα 
µακρύτερα µήκη κύµατος είναι η αδιαφάνεια της γήινης ατµόσφαιρας εξαιτίας της 
απορρόφησης της ακτινοβολίας από τους υδρατµούς σε µήκη κύµατος µεταξύ ~1	𝜇𝑚 
και ~300	𝜇𝑚. Τα δεδοµένα σε µήκη κύµατος µεγαλύτερα από ~1	𝜇𝑚 αποκτώνται µέσω 
ενός περιορισµένου αριθµού, σχεδόν διαφανών ατµοσφαιρικών παραθύρων στο κοντινό 
υπέρυθρο που εκτείνεται µέχρι τα ~20	𝜇𝑚. Όλα τα δεδοµένα της Εικόνας 3.1 στο εύρος 
µηκών κύµατος 12 − 100	𝜇𝑚 ελήφθησαν, πάνω από την γήινη ατµόσφαιρα, µέσω του 
υπέρυθρου αστρονοµικού δορυφόρου (IRAS – Infrared Astronomical Satellite). Σε µήκη w
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κύµατος µεγαλύτερα από ~300	𝜇𝑚	(10+A	𝐻𝑧), η αδιαφάνεια της γήινης ατµόσφαιρας 
είναι αρκούντος µικρή ώστε να επιτρέπει επίγειες παρατηρήσεις µέχρι µήκη κύµατος που 
φτάνουν ~150	𝑚	(2 × 10,	𝐻𝑧), πέρα από τα οποία η ιονόσφαιρα της Γης αποκλείει τη 
διάδοση της ακτινοβολίας µεγάλων µηκών κύµατος. Η απουσία δεδοµένων στο πέρας 
των µεγαλύτερων µηκών κύµατος (𝜆 ≳ 300	𝜇𝑚)  οφείλεται κυρίως στην έλλειψη 
ευαίσθητων ανιχνευτών στην φασµατική αυτή περιοχή.  

Από την Εικόνα 3.1 γίνεται αντιληπτό ότι ενώ ο νόµος δύναµης αποτελεί µια λογική 
περιγραφή της φασµατικής ενεργειακής κατανοµής (SED) ενός ενεργού γαλαξία, όταν 
παρατηρούµε µια πιο στενή φασµατική περιοχή της τάξης δεκάδων συχνοτήτων 
αντιλαµβανόµαστε ότι έχουµε παραλείψει αρκετά σηµαντικά χαρακτηριστικά. Τέτοιου 
είδους χαρακτηριστικά είναι οι µεγάλου εύρους κοιλότητες και εξάρσεις των γραµµών 
εκποµπής (broad depressions και bumps) σχηµατισµοί οι οποίοι παρέχουν σηµαντικά 
στοιχεία που αφορούν την προέλευση της εκποµπής. Η ίδια η ύπαρξη αυτών των 
χαρακτηριστικών καταδεικνύει έντονα την πολλαπλών συνιστωσών υπόσταση του 
συνεχούς. Έτσι, η εκποµπή στις διάφορες µπάντες του συνεχούς κυριαρχείται από 
διαφορετικές φυσικές διαδικασίες. Μερικά από τα πιο σηµαντικά παρατηρούµενα 
χαρακτηριστικά είναι: 

• Ένα σηµαντικό ποσό ενέργειας εκπέµπεται µέσω ενός έντονου παλατιού 
φασµατικού χαρακτηριστικού το οποίο κυριαρχεί του φάσµατος σε µήκη 
κύµατος µικρότερα των ~4.000	Å  και εκτείνεται πέραν του µικρότερου 
παρατηρούµενου µήκους κύµατος στην UV περιοχή (~1.000	Å	 ή λιγότερο 
ανάλογα µε το redshift). Στην περιοχή ακτίνων Χ, τα φάσµατα των ενεργών 
γαλαξιών εµφανίζουν µια απότοµη αύξηση καθώς η ενέργεια των φωτονίων 
µειώνεται, το αποκαλούµενο soft X – ray excess. Το εξέχον αυτό 
χαρακτηριστικό είναι γνωστό ως «big blue bump» (µεγάλη µπλε έξαρση)18. 
Το φαινόµενο αυτό θεωρείται ότι είναι θερµικής προέλευσης, παρά το 
γεγονός ότι δεν είναι ξεκάθαρο αν η περιοχή στην οποία δηµιουργείται αυτή 
η εκποµπή είναι οπτικά πυκνή (µέλανος σώµατος) ή οπτικά λεπτή (ελεύθερη 
– ελεύθερη). Πολλοί υποστηρικτές της οπτικά πυκνής ερµηνείας αποδίδουν 
το big blue bump στον διατεινόµενο δίσκο προσαύξησης. 

• Οι περισσότεροι ενεργοί γαλαξίες εµφανίζουν ένα τοπικό ελάχιστο του 
συνεχούς τους στις φασµατικές περιοχές που είναι µεγαλύτερες του ~1	𝜇𝑚. 
Το φαινόµενο αυτό πιστεύεται πως οφείλεται στην εκποµπή θερµών (𝛵 ≲
2.000	𝛫) κόκκων σκόνης. και αποτελεί το ελάχιστο µεταξύ ενός θερµού και 
ενός ψυχρού θερµικού φάσµατος. Το φαινόµενο αυτό αναφέρεται ως IR 
bump. 

                                                             
18 Υπάρχει ένα ασθενέστερο χαρακτηριστικό υπερτιθέµενο του big blue bump µεταξύ  ~2.000 − 4.000	Å, 
γνωστό ως «small blue bump». Το χαρακτηριστικό αυτό αποδίδεται σε συνδυασµό της συνεχής εκποµπής 
Balmer µε blends των γραµµών εκποµπής Fe II στην Broad Line Region. w
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• Η φασµατική κατανοµή ενέργειας (SED) των ράδιο ήσυχών QSOs µειώνεται 
ταχύτατα στις χαµηλές ενέργειες. Το σηµείο στο οποίο αυτή η απότοµη 
µείωση ξεκινά είναι γνωστό ως «sub millimeter break». 

Σε θεµελιώδες επίπεδο, το βασικό ερώτηµα είναι ποιές περιοχές του φάσµατος 
εκποµπής ενός ενεργού γαλαξία είναι αποτέλεσµα θερµικών διαδικασιών και ποιές µη 
θερµικών. Με τον όρο θερµική εκποµπή, εννοούµε την ακτινοβολία εξαιτίας σωµατιδίων 
τα οποία έχουν αποκτήσει κατανοµή ταχυτήτων Maxwell  λόγω συγκρούσεων. Η µη 
θερµική εκποµπή, σε αντίθεση οφείλεται σε σωµατίδια των οποίων η κατανοµή 
ταχυτήτων δεν περιγράφεται από την κατανοµή Maxwell – Boltzmann. Ωε ένα τέτοιο 
παράδειγµα αναφέρουµε την ακτινοβολία σύγχροτρον στην οποία τα σωµατίδια 
εµφανίζουν κατανοµή ταχυτήτων νόµου δύναµης δίνοντας έτσι το αντίστοιχο φάσµα της 
ακτινοβολίας σύγχροτρον το οποίο επίσης έχει µορφή νόµου δύναµης. 

Όπως πιστεύουµε σήµερα ο πρωτεύον µηχανισµός εκποµπής οφείλεται σε σωµατίδια 
τα οποία τροφοδοτούνται ενεργειακά απευθείας από την κεντρική πηγή, δηλαδή έχουµε 
εκποµπή σύγχροτρον από σχετικιστικά σωµάτια, ή θερµική εκποµπή από το δίσκο 
προσαύξησης. Ο δευτερεύον µηχανισµός εκποµπής συνίσταται σε εκποµπή από αέριο το 
οποίο λαµβάνει την ενέργειά του από τις πρωτεύουσες διαδικασίες και επανακτινοβολεί, 
δηλαδή έχουµε ελεύθερη – ελεύθερη εκποµπή από φωτοϊονισµένο (ή συγκρουσιακά 
διεγερµένο) αέριο. Το ερώτηµα που προκύπτει λοιπόν είναι ποιο ποσοστό της 
ακτινοβολίας προέρχεται από τον πρωτεύοντα µηχανισµό εκποµπής και πόσο από τον 
δευτερεύοντα. 

Ένας από τους λόγους για τους οποίους η απάντηση σε αυτό ερώτηµα είναι τόσο 
θεµελιώδης είναι η ισοτροπία της θερµικής έναντι της µη θερµικής ακτινοβολίας. Ενώ η 
οπτικά λεπτή θερµική ακτινοβολία είναι ισοτροπική, η µη θερµική ακτινοβολία, όπως η 
σύγχροτρον ακτινοβολία, µπορεί να είναι ιδιαίτερα κατευθυνόµενη ακόµη και στην 
οπτικά λεπτή περίπτωση. Το γεγονός αυτό αποτελεί µια σηµαντική θεώρηση στην 
περίπτωση που ένα σηµαντικό κοµµάτι της ακτινοβολίας προέρχεται από υλικό το οποίο 
κινείται µε σχετικιστικές ταχύτητες, όπως στην περίπτωση των πιδάκων. Αν η 
ακτινοβολία είναι έντονα προσανατολισµένη  και συγκεντρωµένη: 

1. Δεν µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τις παρατηρούµενες ροές και αποστάσεις για 
να εξάγουµε την λαµπρότητα, και  

2. Δεν θα έχουµε την πραγµατική εικόνα της σχετικής σηµασίας των διαφόρων 
διαδικασιών σύµφωνα µε τις οποίες οι ενεργοί γαλαξίες εκπέµπουν ακτινοβολία. Για 
παράδειγµα αν η γραµµή παρατήρησης είναι κοντά στον άξονα ενός σχετικιστικού 
πίδακα, η µη θερµική εκποµπή από τον πίδακα µπορεί να κυριαρχεί πάνω στο 
παρατηρούµενο φάσµα µιας και η εκποµπή είναι ισχυρά προσανατολισµένη και 
συγκεντρωµένη στην κατεύθυνση της κίνησης των ηλεκτρονίων, αλλά το συνολικό ποσό 
ενέργειας στη δέσµη µπορεί να είναι κατά πολύ µικρότερο από αυτό που εκπέµπεται από 
θερµικές διαδικασίες το οποίο και ακτινοβολείται ισότροπα. Πρακτικά, αυτό θεωρείται w
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πως είναι το χαρακτηριστικό που διαχωρίζει τους blazars από τους υπόλοιπους ενεργούς 
γαλαξίες.  

Η περιγραφή των διαφόρων µηχανισµών παραγωγής ακτινοβολίας µπορεί να 
προσεγγιστεί µέσω του µήκους κύµατος ή µέσω του αντίστοιχου φυσικού µηχανισµού, 
Όλοι οι ακτινοβολιακοί µηχανισµοί είναι είτε θερµικοί είτε µη θερµικοί, όµως κάθε µία 
από αυτές τις δύο κατηγορίες περιλαµβάνει αρκετές διαφορετικές διαδικασίες οι οποίες 
λαµβάνουν χώρα στο «εσωτερικό» των quasar, οι οποίες και αναµιγνύονται µεταξύ των 
διαφόρων φασµατικών περιοχών. 

3.1.1 Θερµικές Διαδικασίες 

Η θερµική ακτινοβολία προέρχεται από ενεργειακά επίπεδα τα οποία διεγείρονται από 
συγκρουσιακές διαδικασίες µεταξύ σωµατιδίων τα οποία χαρακτηρίζονται από 
στατιστική κατανοµή ταχυτήτων. Αυτές οι ταχύτητες είναι µη σχετικιστικές, της τάξεως 
των 10l	𝑚	𝑠f+  για 𝛵 ≈ 10l	𝛫. Η κατανοµή της ενέργειας των σωµατιδίων είναι µια 
κατανοµή που περιγράφεται από µία και µόνο θερµοκρασία. Αυτό σηµαίνει ότι µόλις η 
ενέργεια καθοριστεί, τότε προκύπτει και ο τρόπος µε τον οποίο κατανέµονται οι 
κινητικές ενέργειες των διακριτών σωµατιδίων του συνόλου των σωµατιδίων. Η 
ακτινοβολία η οποία προέρχεται από συγκρουσιακές αλληλεπιδράσεις µεταξύ των 
σωµατιδίων, που βρίσκονται στο εσωτερικό ενός αρκετά πυκνού µέσου ώστε αυτό να 
χαρακτηρίζεται ως οπτικά πυκνό, εµφανίζει µια φασµατική ενεργειακή κατανοµή η 
οποία περιγράφεται από τον νόµο του Planck. Τέτοια, µέλανος σώµατος, φάσµατα τα 
οποία προέρχονται από θερµά, οπτικά πυκνά αέρια ή στερεά, µπορούν να βρεθούν σε 
διάφορες περιοχές του συνεχούς φάσµατος ενός quasar. Βεβαίως, αν είναι δυνατή η 
παρατήρηση ενός αρκούντως µεγάλου εύρους µηκών κύµατος, είναι δυνατόν να 
εµφανίζεται η κατανοµή του Planck, στα φάσµατα των quasar, µόνο σε µία 
συγκεκριµένη θερµοκρασία.  

Η παρατήρηση φασµατικών γραµµών απορρόφησης ή εκποµπής σε αυτά τα 
φάσµατα είναι η µόνη σαφής ένδειξη ύπαρξης θερµικών µηχανισµών. Τα 
χαρακτηριστικά αυτά προέρχονται από διαδικασίες θερµική; ισορροπίας οι οποίες 
µπορούν να χαρακτηριστούν από µια θερµοκρασία διέγερσης. 

Οι πηγές του συνεχούς το οποίο παρατηρείται στο υπεριώδες, και συνήθως καλείται 
big blue bump, θεωρείτε πως είναι: θερµοί, οπτικά πυκνοί δίσκοι προσαύξησης ή πυκνά 
νέφη αερίου. Σε κάποιες περιπτώσεις, κυρίως στους αµυδρότερους quasars, αυτό που 
συνεισφέρει στο παρατηρούµενο συνεχές είναι η αστρική ακτινοβολία η οποία 
προέρχεται από το πλάσµα που περιβάλλει τον πυρήνα. Τέλος µια σηµαντική, θερµικής 
προέλευσης, συνεισφορά στο συνεχές εντοπίζεται στο υπέρυθρο, αλλά δεν προέρχεται 
από περιοχές οπτικά πυκνών αερίων. Η υπέρυθρη ακτινοβολία στους quasar µπορεί να 
προέλθει από στερεά σωµατίδια (σκόνη), τα οποία θερµαίνονται καθώς απορροφούν 
υψηλότερης συχνότητας ακτινοβολία και εν συνεχεία επανακτινοβολούν αυτή την 
απορροφηµένη ενέργεια υπό µορφή συνεχούς το οποίο καθορίζεται από την w
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θερµοκρασία των κόκκων σκόνης. Ας χαρακτηρίσουµε, καταχρηστικά, αυτού τους 
είδους τη συνεχή ακτινοβολία ως «µέλανος σώµατος», και ας θεωρήσουµε ότι αυτή είναι 
η µοναδική ακτινοβολία που προέρχεται από τους quasar. Ακόµη και σε αυτή την 
απλοποιηµένη περίπτωση τα φάσµατα των quasar θα ήταν εξαιρετικά σύνθετα επειδή οι 
διάφορες συνιστώσες του φάσµατος θα είχαν διαφορετικές θερµοκρασίες. Αυτό θα 
µπορούσε να γίνει κατανοητό µέσω της σκόνης και των διαφόρων πιθανών γεωµετριών 
που αυτή µπορεί να σχηµατίσει. Μια γεωµετρία ζωνών, θα είχε ως άµεση συνέπεια η 
κάθε ζώνη να χαρακτηρίζεται από τη δική της θερµοκρασία. Έτσι, το φάσµα που θα 
προέκυπτε δεν θα είχε τη µορφή της κατανοµής µέλανος σώµατος του Planck µίας 
θερµοκρασίας, η οποία είναι και η χαρακτηριστική µορφή των αστρικών φασµάτων. 

Η επόµενη κοινή πηγή θερµικής συνεχούς ακτινοβολίας είναι αυτή ενός οπτικά 
λεπτού αερίου και είναι το ελεύθερο – ελεύθερο συνεχές ή θερµικό bremsstrahlung. Η 
ακτινοβολία αυτή προέρχεται από αλληλεπιδράσεις µεταξύ σωµατιδίων τα οποία δεν 
παράγουν επανασυνδέσεις. Η ελεύθερη – ελεύθερη ακτινοβολία µπορεί να κυριαρχεί στο 
φάσµα σε κάποια µήκη κύµατος. Επί παραδείγµατι, η ελεύθερη – ελεύθερη εκποµπή 
είναι εµφανής στις ακτίνες Χ για πολύ θερµά αέρια (𝛵 ≳ 10\	𝛫) και στα ραδιοκύµατα 
για αέρια θερµοκρασίας 𝛵~10l	𝛫. Η ελεύθερη – ελεύθερη ακτινοβολία χαρακτηρίζεται 
από συντελεστή εκποµπής ο οποίος εξαρτάται από τον παράγοντα exp[−ℎ𝜈 𝑘𝛵⁄ ]. Εκτός 
από τις ακτίνες Χ, δεν παρατηρείται άλλο ευρύ φασµατικό εύρος, το οποίο να µπορεί να 
καθορίσει το θερµικό bremsstrahlung βάση του φασµατικής µορφής. Η µεταβλητότητα 
της πηγής, αποτελεί ένα ισχυρό επιχείρηµα κατά των θερµικών πηγών ακτίνων Χ. Αν το 
αέριο γίνει οπτικά πυκνό, τα φωτόνια που παράγονται από τις ελεύθερες – ελεύθερες 
αλληλεπιδράσεις δεν µπορούν να διαφύγουν χωρίς να αλληλεπιδράσουν εκ νέου, και ως 
εκ τούτο το συνεχές φάσµα που προκύπτει προσεγγίζεται µε πολύ καλό τρόπο από µια 
κατανοµή Planck. Γενικότερα, όταν ένα φάσµα προκύπτει από ελεύθερες – ελεύθερες 
µεταπτώσεις, συνεπάγεται ότι προέρχεται από µια οπτικά λεπτή περιοχή. 

Μια ακόµη µορφή συνεχούς το οποίο µπορεί να εµφανιστεί σε ένα περιορισµένο 
εύρος µηκών κύµατος είναι το συνεχές Balmer το οποίο προκύπτει από επανασυνδέσεις. 
Αυτό το συνεχές συνδέεται στενά µε µια σειρά ιδιοτήτων των αντίστοιχων φασµατικών 
γραµµών εκποµπής Επιπροσθέτως, υπάρχουν και ψευδο – συνεχή τα οποία µπορεί να 
προέρχονται από µίξεις γραµµών εκποµπής που βρίσκονται πολύ κοντά µεταξύ τους, 
όπως για παράδειγµα είναι οι γραµµές του FeII. Οι µίξεις αυτές, δεν συνιστούν ένα 
πραγµατικό συνεχές και προκαλούν κακή εκτίµηση της θέσης του συνεχούς στις 
παρατηρήσεις στην οπτική και UV περιοχή του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος.  

3.1.2 Μη – Θερµικά Συνεχή 

Η µη θερµική ακτινοβολία προέρχεται από σωµατίδια τα οποία συνήθως κινούνται µε 
σχετικιστικές ταχύτητες και τα οποία δεν έχουν επιτύχει µια ενεργειακή κατανοµή ως 
συνέπεια των αµοιβαίων συγκρούσεων. Σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει µία ενιαία 
θερµοκρασία που να περιγράφει την ενεργειακή κατανοµή των σωµατιδίων. Οι w
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ενεργειακές κατανοµές αντικατοπτρίζουν τον αρχικό µηχανισµό επιτάχυνσης και όχι τις 
συνεχόµενες συγκρουσιακές διαδικασίες µέσω των οποίων τα σωµατίδια µοιράζονται τις 
ενέργειές τους. Κατά αυτόν τον τρόπο υπάρχουν πολλές πιθανές µορφές ενεργειακών 
κατανοµών, που οδηγούν σε ένα αντίστοιχα µεγάλο εύρος ενεργειών για οποιαδήποτε 
µορφή ακτινοβολίας που παράγεται από αυτά τα σωµατίδια. Έτσι, είναι σύνηθες οι 
ενεργειακές κατανοµές των σωµατιδίων να χαρακτηρίζονται από έναν (µη – θερµικό) 
νόµο δύναµης, σύµφωνα µε τον οποίο ο αριθµός των σωµατιδίων µε ενέργεια 𝛦, να είναι 
𝑑𝑁(𝐸) ∝ 𝐸fz. 

Η πιο γνωστή µορφή µη θερµικής ακτινοβολίας είναι η ακτινοβολία σύγχροτρον. 
Αυτή παράγεται κατά την απώλεια ενέργειας από ηλεκτρόνια τα οποία κινούνται 
σχετικιστικά µέσα σε ένα µαγνητικό πεδίο. (Η ακτινοβολία σύγχροτρον είναι δυνατόν να 
παραχθεί και από πρωτόνια, όµως αυτός ο µηχανισµός είναι εξαιρετικά σπάνιος). Για 
µεµονωµένες τιµές του µαγνητικού πεδίου, η ενεργειακή κατανοµή των ηλεκτρονίων 
παράγει ακτινοβολία της οποίας ο συντελεστής εκποµπής είναι ένας νόµος δύναµης της 
µορφής 𝑗w ∝ 𝜈=,�(+fz).  

Η ακτινοβολία σύγχροτρον είναι η πρώτη µη θερµική πηγή ακτινοβολίας που 
παρατηρήθηκε και απαντάται σε πολλές αστρονοµικές περιπτώσεις όπως οι λοβοί των 
ραδιογαλαξιών, οι δίσκοι των σπειροειδών γαλαξιών και τα υπολείµµατα 
υπερκαινοφανών. Όλες αυτές οι περιπτώσεις είναι αρκούντως εκτεταµένες ώστε να είναι 
οπτικά λεπτές, ενώ ο λόγος ροών από οπτικά λεπτές, µη θερµικές πηγές είναι αρκετά 
οµοιόµορφος όσον αφορά το φασµατική µορφή. Για την ροή ισχύει 𝐹w ∝ 𝜈z  µε −0,5 <
𝛼 < 1,0 στις περισσότερες περιπτώσεις. Αυτή η οµοιοµορφία καταδεικνύει το γεγονός 
ότι όποια και να είναι η διαδικασία επιτάχυνσης των σχετικιστικών ηλεκτρονίων είναι 
υπεύθυνη για τα παρόµοια ενεργειακά φάσµατα που παρατηρούνται σε διαφορετικά 
περιβάλλοντα. Η ακτινοβολία σύγχροτρον η οποία προέρχεται από οπτικά λεπτές 
περιοχές πλάσµατος, είναι αναγνωρίσιµη µέσω του παραγόµενου φάσµατος νόµου 
δύναµης και µάλιστα αξίζει να σηµειωθεί ότι κάθε φάσµα αυτής της µορφής αποδίδεται 
συνήθως σε αυτόν τον µηχανισµό. Βέβαια αυτό δεν είναι απολύτως σωστό µιας και είναι 
δυνατόν η σύνθεση θερµικών φασµάτων σε διαφορετικές θερµοκρασίες να παράγει έναν 
νόµο δύναµης. Εντούτοις, δεν υπάρχει καµία αµφιβολία, ότι κάποια µέρη των φασµάτων 
των quasar είναι µη θερµικά (Jones, O’Dell & Stein 1974). Αυτό είναι ένα συµπέρασµα 
πρωταρχικής σηµασίας το οποίο δεν θα πρέπει να επισκιαστεί από τις δυσκολίες που 
εµφανίζονται κατά την ερµηνεία των µη θερµικών φασµάτων. Το εξαιρετικά σηµαντικό 
συµπέρασµα είναι ότι οι quasar φέρουν στο εσωτερικό τους «επιταχυντές» οι οποίοι είναι 
ικανοί να παράγουν σχετικιστικά σωµατίδια. Κάτω από την προσπάθεια κατανόησης των 
ακτινοβολιακών µηχανισµών κρύβεται η κατανόηση της λειτουργίας αυτών των 
επιταχυντών. 

Ακόµη και αν η ακτινοβολία σύγχροτρον από ηλεκτρόνια µε οµοιόµορφη 
ενεργειακή κατανοµή είναι η µόνη πηγή ακτινοβολίας σε όλα τα µήκη κύµατος, το 
συνολικό φάσµα δεν σηµαίνει πως θα περιγράφεται από έναν µόνο νόµο δύναµης. Ο w
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λόγος είναι ότι οι περιοχές εκποµπής χαρακτηρίζονται από διαφορετικά οπτικά βάθη σε 
διαφορετικές συχνότητες ενώ η αυτό – απορρόφηση αλλάζει το παραγόµενο φάσµα. Για 
παράδειγµα, τα ηλεκτρόνια, σε ένα νέφος πλάσµατος, τα οποία είναι ικανά να 
ακτινοβολούν φωτόνια, µπορούν επίσης να απορροφούν ή και να σκεδάζουν τα φωτόνια 
µέσω διεργασιών Compton. Αυτό σηµαίνει ότι ένα παραγόµενο φωτόνιο µπορεί να µην 
προλάβει να δραπετεύσει προτού αλληλεπιδράσει µε ένα άλλο σχετικιστικό ηλεκτρόνιο. 
Συνήθως η ενέργεια του φωτονίου ενισχύεται µέσω των συνεχών αλληλεπιδράσεων – 
φαινόµενο γνωστό ως Synchrotron Self Compton (SSC). Αυτός είναι ένας τρόπος 
παραγωγής φωτονίων υψηλών ενεργειών από αρχικώς χαµηλοενεργειακά φωτόνια. Για 
παράδειγµα είναι δυνατόν να παραχθούν ακτίνες Χ από φωτόνια στις ραδιοσυχνότητες 
(Condon et al. 1981). Ωστόσο, το αρχικό φωτόνιο εξαφανίζεται και έτσι το πλάσµα είναι 
οπτικά πυκνό ως προς αυτό. Σε περιπτώσεις όπου φωτόνια παράγονται σε πυκνά 
περιβάλλοντα, η παραγωγή εξαρτάται από το µήκος της διαδροµής ενός φωτονίου εντός 
ενός νέφους, µε αποτέλεσµα ο παρατηρητής να δέχεται ακτινοβολία από µια συλλογή 
φωτονίων τα οποία προέρχονται από περιοχές µε διάφορα οπτικά βάθη. Μία τέτοιου 
είδους οπτικά πυκνή ακτινοβολία σύγχροτρον είναι δυνατόν να χαρακτηρίζεται από έναν 
πιο επίπεδο (µεγαλύτερο 𝛼) νόµο δύναµης από αυτόν που παράγουν τα ηλεκτρόνια. Ο 
λόγος είναι απλά ότι τα φωτόνια χαµηλότερων συχνοτήτων απορροφώνται πολύ πιο 
εύκολα. Συνήθως, οι συµπαγείς ραδιοπηγές χαρακτηρίζονται από 0 < 𝛼 < −0,5.   

Επειδή τα ράδιο – φωτόνια που απορροφώνται συνήθως ενισχύονται προς 
υψηλότερες ενέργειες µέσω του αντίστροφου σκεδασµού Compton, µπορεί να 
επανεµφανιστούν στις ακτίνες Χ, το υπεριώδες ή το οπτικό φέροντας µια κατανοµή η 
οποία χαρακτηρίζεται από τον ίδιο νόµο δύναµης µε τα αρχικά φωτόνια. Αυτός είναι και 
ένας λόγος που δεν είναι εύκολος ο διαχωρισµός µεταξύ της αµιγώς σύγχροτρον 
ακτινοβολίας και της σύγχροτρον αυτο – απορρόφησης. Η σύγχυση αυτή είναι ιδιαίτερα 
εµφανής στο συνεχές των ακτίνων Χ. Βέβαια, στο σηµείο αυτό αξίζει να σηµειωθεί πως 
η παρατήρηση ενός φάσµατος µε κλίση από −0,5 έως −1 θεωρείται εµπειρικά ένδειξή 
ότι αυτού του είδους η ακτινοβολία είναι µη θερµική και προέρχεται από µια συλλογή 
ηλεκτρονίων µε το ίδιο ενεργειακό φάσµα που παρατηρείται και στις οπτικά λεπτές 
πηγές σύγχροτρον στις υπέρυθρες και ράδιο συχνότητες. Η θεµελιώδης ενεργειακή πηγή 
– τα σχετικιστικά ηλεκτρόνια – είναι η ίδια είτε τα φωτόνια ακτίνων Χ είναι πρωτογενή ή 
δευτερογενή. 

Ο λόγος ότι ένα φάσµα στις ακτίνες Χ, το υπεριώδες, το οπτικό, ή το υπέρυθρο έχει 
µορφή νόµου δύναµης, δεν αρκεί ώστε να ειπωθεί µε βεβαιότητα ότι η ακτινοβολία είναι 
µη θερµική. Φάσµατα νόµου δύναµης είναι δυνατόν να παραχθούν σε όλες αυτές τις 
φασµατικές περιοχές, από κατάλληλο συνδυασµό θερµικών πηγών. Το γεγονός αυτό δεν 
αποτελεί πηγή σύγχυσης εκτός και αν υπάρχει κάποιος λόγος να θεωρηθεί στην ίδια πηγή 
απαντάται ένα πολύ µεγάλο εύρος θερµοκρασιών. Βέβαια, αξίζει να σηµειωθεί ότι τα 
µοντέλα των δίσκων προσαύξησης και τα µοντέλα σκόνης φέρουν αυτή την ιδιότητα. 
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Έτσι, αυτή η διαφορά δεν επιλύεται, εντός όλων των φασµατικών περιοχών, στη βάση 
της ύπαρξης µιας θερµικής ή µη θερµικής πηγής. 

3.1.3 Σχετικιστική Ακτινοβολία 

Από τη στιγµή που αντιλαµβανόµαστε ότι η ύλη, στο εσωτερικό των quasar, µπορεί να 
κινηθεί σχετικιστικά, είναι αναγκαίο να γίνουν κάποιες σχετικιστικές διορθώσεις στα 
παρατηρούµενα φαινόµενα (Blandford & Rees 1978). Ένας από τους πιο βασικούς 
λόγους για τους οποίους µελετάται το συνεχές φάσµα είναι ο καθορισµός της 
ακτινοβολίας που παράγεται από την πηγή και εν συνεχεία η διερεύνηση των 
ενεργειακών διεργασιών. Για να γίνει αυτό απαιτείται η υπόθεση ότι η ροή είναι 
ανεξάρτητη της κατεύθυνσης έτσι ώστε να µπορούν να εφαρµοστούν οι εξισώσεις που 
συνδέουν τη ροή µε την λαµπρότητα της πηγής. Το περίεργο µε τους quasar είναι ότι η 
προηγούµενη υπόθεση δεν είναι πάντοτε ορθή. Η ακτινοβολία δεν είναι απαραίτητα 
ισοτροπική. Είναι αδιαµφισβήτητο το γεγονός ότι σε κάποια quasar πλάσµατα τα 
σωµατίδια κινούνται σχετικιστικά. Από τη στιγµή που τα σωµατίδια φέρουν µία τυχαία 
κατανοµή διευθύνσεων κίνησης, η ακτινοβολία που παράγεται θερµικά ή µη θερµικά 
προκύπτει ισοτροπική όταν ολοκληρώνεται σε όλο τον όγκο της πηγής. Η επακόλουθες 
διαδικασίες απορρόφησης ενδέχεται να µην είναι ισοτροπικές, καθώς τα φωτόνια 
προσπαθούν να διαφύγουν, αλλά αυτή η ανισοτροπία δεν είναι το κυρίως θέµα. Τα πιο 
αξιοσηµείωτα φαινόµενα ανισοτροπίας προέρχονται από σωµατίδια που ακτινοβολούν 
εβρισκόµενα εντός νέφους του οποίο κινείται συνεκτικά (bulk motion) µε σχετικιστική 
ταχύτητα. Σε αυτή την περίπτωση, η όποια ακτινοβολία παράγεται από το νέφος είναι 
συγκεντρωµένη σε έναν κώνο ο οποίος προβάλλεται στην κατεύθυνση της κίνησης. Ένας 
παρατηρητής σε αυτή την κατεύθυνση θα ανιχνεύει ενισχυµένη λαµπρότητα, ενώ η 
αντίληψη του παρατηρητή ως προς τις χρονικές κλίµακες που διέπουν το νέφος θα είναι 
αλλοιωµένη.  

Η βασική εξίσωση για την σχετικιστική ακτινοβόληση περιγράφει τον τρόπο µε τον 
οποίο η λαµπρότητα της πηγής ενισχύεται στην διεύθυνση της κίνησης. Οι όροι της 
εξίσωσης πρέπει να περιγράφουν και το παραγόµενο φάσµα και αυτό επειδή ο 
παρατηρητής «βλέπει» το συνεχές να είναι µετατοπισµένο προς το µπλε ως προς το 
σύστηµα αναφοράς της πηγής. Η εξίσωση που χρησιµοποιείται (Scheur & Readhead 
1979, Urry & Shafer 1984) περιγράφει τον παράγοντα που συνδέει την παρατηρούµενη 
λαµπρότητα της πηγής µε την λαµπρότητα που θα παρατηρούνταν αν η πηγή ήταν 
ακίνητη. Ο παράγοντας αυτός καλείται παράγοντας ενίσχυσης (enhancement factor) 𝛦w, 
𝛦w = [𝛾(1 − 𝛽𝑐𝑜𝑠𝜃)]zfW. Η παράµετρος 𝛾 είναι ο παράγοντας Lorentz (1 − 𝛽A)f+/A και 
𝛽 είναι ο λόγος της ταχύτητας της πηγής προς την ταχύτητα του φωτός, ενώ 𝛼 είναι ο 
φασµατικός δείκτης του νόµου δύναµης και τέλος 𝜃 είναι η γωνία µεταξύ της γραµµής 
παρατήρησης και του διανύσµατος της ταχύτητας της κινούµενης πηγής. 

Σε κάποιες περιπτώσεις η εξαιρετική ανάλυση της VLBI συµβολοµετρίας έκανε 
δυνατή την παρατήρηση της κίνησης (bulk motion) των πηγών που ακτινοβολούν w
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σχετικιστικά (Cohen et al. 1983). Οι πηγές αυτού του είδους καλούνται «υπέρφωτες». Ο 
παράγοντας Lorentz σε αυτές τις περιπτώσεις είναι της τάξεως του 5, δίνοντας 𝛽 = 0,98 
και ως συνέπεια ο παράγοντας 𝛦w  προκύπτει πολύ µεγάλος. Για αυτές τις τιµές και για 
𝜃 = 5Ü και 𝛼 = −0,5, προκύπτει 𝛦w = 1,7 × 10W. Αυτό σηµαίνει ότι η ακτινοβολία ενός 
νέφους, το οποίο κινείται σχετικιστικά προς τον παρατηρητή, µπορεί να κυριαρχεί επί 
της ολοκληρωµένης ακτινοβολίας που προέρχεται από ολόκληρο τον quasar. 
Επιπροσθέτως, η χρονική κλίµακα των µεταβολών της πηγής θα µειώνεται κατά έναν 
παράγοντα 𝛾(1 − 𝛽𝑐𝑜𝑠𝜃), γεγονός το οποίο θα έχει ως αποτέλεσµα η µεταβλητότητα να 
εµφανίζεται πιο γρήγορη από ότι πραγµατικά είναι. Για το ανωτέρω παράδειγµα, η 
χρονική κλίµακα αλλάζει κατά έναν παράγοντα 8,4. Μόνο πολύ µικρές αποκλίσεις ως 
προς τη γωνία 𝜃 απαιτούνται για να αλλάξει δραµατικά η φαινόµενη λαµπρότητα. Αν η 
γωνία 𝜃  άλλαζε από 5Ü  σε 6Ü , τότε 𝛦w = 1,4 × 10W  και η λαµπρότητα της πηγής θα 
µειωνόταν περίπου 20%. 

Η µη θερµική συνεχής ακτινοβολία µπορεί να ενισχυθεί από την σχετικιστική 
ακτινοβόληση σε οποιαδήποτε περιοχή του φάσµατος (Henriksen, Marshall & 
Mushotzky 1984). Το γεγονός αυτό είναι αρκετά ενοχλητικό, καθώς σηµαίνει ότι τα 
χαρακτηριστικά της λαµπρότητας ή της µεταβλητότητας που παρατηρούνται στην 
περίπτωση ενός quasar, µπορεί να µην είναι αντιπροσωπευτικά του quasar αλλά του ενός 
συγκεκριµένου νέφους που κινείται προς τον παρατηρητή. Ένα πολύ χαρακτηριστικό 
παράδειγµα θα ήταν σαν να προσπαθούσε κανείς να κατανοήσει τα χαρακτηριστικά του 
Ήλιου παρατηρώντας µόνο µία ηλιακή έκλαµψη. Μόνο για τη θερµική ακτινοβολία 
µπορούµε να είµαστε σίγουροι ότι η λαµπρότητα είναι ισοτροπική. Για αυτό τον λόγο και 
οι γραµµές εκποµπής είναι οι πιο αξιόπιστοι δείκτες λαµπρότητας. Χρησιµοποιώντας τις 
γραµµές εκποµπής, µπορεί να προκύψει το έµµεσο επιχείρηµα ότι το µη θερµικό 
συνεχές, από την πλειονότητα των quasar είναι ισοτροπικό και δεν κυριαρχείται από µία 
ή µερικές συνιστώσες. Το επιχείρηµα αυτό έχει να κάνει το γεγονός ότι οι σχετικές 
εντάσεις των γραµµών εκποµπής σε σύγκριση µε αυτές του συνεχούς είναι παρόµοιες 
στους περισσότερους quasar. Αν παρατηρείται µεταβλητότητα του συνεχούς, δεν µας 
εγγυάται κανείς ότι το συνεχές είναι ισοτροπικό εκτός αν τελικά ακολουθείται από την 
συγκρίσιµη µεταβλητότητα των γραµµών εκποµπής (Ulrich et al. 1984). 

Το φαινόµενο αυτής της σχετικιστικής ακτινοβολίας καθορίζει µια ολόκληρη 
κατηγορία των quasar που είναι γνωστή ως blazar (Angel & Stockman 1980). Στην 
κατηγορία των blazar ανήκουν οι OVV. Αυτοί είναι quasar µε γραµµές εκποµπής των 
οποίων η λαµπρότητα παραµένει σταθερή ενώ το συνεχές µεταβάλλεται δραµατικά, 
πολλές φορές κατά έναν παράγοντα της τάξης του 100. Οι πιο ακραίες περιπτώσεις 
blazar είναι οι BL Lac πηγές, οι οποίες δεν φέρουν ανιχνεύσιµες γραµµές εκποµπής. Οι 
BL Lac πηγές χαρακτηρίζονται από ταχεία µεταβλητότητα, υψηλή πολωσιµότητα και 
φάσµατα νόµου δύναµης τα οποία εκτείνονται σε ένα µεγάλο εύρος µηκών κύµατος 
(Cruz-Gonzalez & Huchra 1984). Οι τελευταίες δύο ιδιότητες είναι χαρακτηριστικές της 
ακτινοβολίας σύγχροτρον από µια µεµονωµένη πηγή. w
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Οι blazar και οι BL Lac αποτελούν ένα πολύ µικρό ποσοστό του συνόλου των 
quasar. Οι εναποµείναντες quasar εµφανίζουν γραµµές εκποµπής µεγάλης έντασης οι 
οποίες είναι σχετικά σταθερές σε σύγκριση µε το συνεχές. Έτσι, το αίνιγµα του γιατί 
αυτές οι λίγες πηγές διαφέρουν από τους υπόλοιπους quasar παραµένει. Τα ερωτήµατα 
που προκύπτουν είναι κάτι παραπάνω από εύλογα. Θα εµφανίζονται όλοι οι quasar µε 
τον ίδιο τρόπο σε όλες τις πιθανές γραµµές παρατήρησης; Αποτελούν οι blazar το µικρό 
εκείνο κλάσµα το οποίο φέρει σχετικιστικά κινούµενα νέφη στην γραµµή παρατήρησης; 
Μια ακραία εναλλακτική άποψη είναι ότι οι blazar επιδεικνύουν σχετικιστικές κινήσεις 
νεφών προς όλες τις κατευθύνσεις, µε αποτέλεσµα τα σχετικιστικά φαινόµενα να είναι 
παρατηρήσιµα από οποιαδήποτε διεύθυνση παρατήρησης. Την άποψη αυτή ενισχύουν 
παρατηρήσεις οι οποίες καταδεικνύουν ότι οι quasar εδράζονται σε σπειροειδείς γαλαξίες 
ενώ οι BL Lac πηγές κατοικούν σε ελλειπτικούς (Miller 1981).  

Όλοι οι µη θερµικοί µηχανισµοί, επειδή χαρακτηρίζονται από σχετικιστικές 
ταχύτητες, υπόκεινται σε αβεβαιότητα αναφορικά µε την ισοτροπία τους. Η ύπαρξη ή όχι 
των σχετικιστικών φαινοµένων έχει σοβαρές επιπτώσεις στον υπολογισµό του µεγέθους 
της πηγής. Ο υπολογισµός του µεγέθους της πηγής είναι θεµελιώδους σηµασίας για την 
κατανόηση της δοµής ενός quasar. Είναι λοιπόν προτιµότερο ο υπολογισµός αυτός να 
γίνει βάση των ιδιοτήτων των γραµµών εκποµπής ώστε να αποφεύγονται οι όποιες 
επιδράσεις των σχετικιστικών φαινοµένων. Μια προβληµατική κατάσταση προκύπτει αν 
κάποιος επιλέξει να χρησιµοποιήσει τις χρονικές κλίµακες της µεταβλητότητας για να 
καθορίσει το µέγεθος της περιοχής που παράγει τη συνεχή ακτινοβολία. Αν αυτή η 
συνεχής ακτινοβολία είναι µη θερµική, τότε επίδραση των σχετικιστικών φαινοµένων 
είναι πιθανή µε αποτέλεσµα να προκύπτουν µικρότερες κλίµακες µεγεθών από αυτές που 
πραγµατικά υφίστανται. Είναι πολύ λογικό να υποτεθεί ότι αν ένα µέρος της ροής µιας 
πηγής δεν εµφανίζει µεταβλητότητα τότε οι συνιστώσες αυτής της ακτινοβολίας δεν 
σχετίζονται µε σχετικιστικά φαινόµενα. Το συµπέρασµα που προκύπτει από τα ανωτέρω 
είναι ότι δεν πρέπει να εµπιστευόµαστε µια ασταθή, µη θερµική πηγή για τον 
υπολογισµό ποσοτικών, σταθερής κατάστασης, παραµέτρων. 

 

3.1.4 Γενικές παρατηρήσεις των συνεχών φασµάτων των 
Quasar  

Με µεγάλη προσέγγιση, το συνεχές φάσµα όλων των quasar µπορεί να θεωρηθεί ότι 
χαρακτηρίζεται από έναν νόµο δύναµης της µορφής 𝐹w ∝ 𝜈f+  πάνω σε όλες τις 
συχνότητες στις οποίες το φάσµα παρατηρείται. Επί της ουσίας κανένας quasar δεν φέρει 
ακριβώς αυτή φασµατική µορφή ενώ είναι πιο σηµαντικό να αναφερθεί ότι το φάσµα 
κανενός quasar δεν περιγράφεται από τον ίδιο νόµο δύναµης σε όλες τις παρατηρούµενες 
περιοχές συχνοτήτων. Βέβαια, η προσέγγιση του νόµου δύναµης αποτελεί µια καλή αρχή w
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για την µελέτη του φάσµατος αυτών των περίεργων κοσµολογικών αντικειµένων. 
Ολοκληρώνοντας τον παράγοντα 𝐹w πάνω σε ένα εύρος συχνοτήτων προκύπτει ότι η 
συνολική ροή και κατά συνέπεια η συνολική λαµπρότητα, είναι ίδιες για κάθε δεκάδα 
εύρους συχνοτήτων. Δηλαδή, η ροή µεταξύ 1 και 10	Å θα είναι η ίδια µε τη ροή µεταξύ 
1.000 και 10.000	Å ή µεταξύ 2 και 20	𝑐𝑚 κ.λπ. Οι quasar λοιπόν παράγουν συγκρίσιµες 
ποσότητες ακτινοβολίας στις διάφορες περιοχές του φάσµατος, δηλαδή στις ακτίνες Χ, 
το ορατό/υπεριώδες ή το υπέρυθρο. Η ουσιαστική διαφορά µεταξύ των quasar είναι αν 
επιδεικνύουν µια συνέχεια του νόµου δύναµης µέχρι τη ραδιοφωνική περιοχή του 
φάσµατος. Οι ράδιο – ενεργοί quasar, και πιο συγκεκριµένα οι blazar εµφανίζουν 
συνεχές το οποίο εκτείνεται µέχρι µήκη κύµατος του ενός µέτρου. Απεναντίας, η 
ακτινοβολία των ράδιο – ήσυχοι quasar εξασθενεί στα χιλιοστοµετρικά µήκη κύµατος. 
Οι περισσότεροι quasar είναι ράδιο – ήσυχοι και κατά συνέπεια δεν είναι ανιχνεύσιµοι 
ακόµη και µε τα πιο ευαίσθητα ραδιοτηλεσκόπια. Ως αποτέλεσµα, οι ράδιο ιδιότητες των 
quasar δεν είναι δυνατόν να εξετασθούν οµοιόµορφα. 

Τα φάσµατα τα οποία είναι πιο επίπεδα από 𝜈f+, δηλαδή για 𝛼 > −1,  µεταφέρουν 
µεγαλύτερη ενέργεια στα µικρότερα µήκη κύµατος, ενώ το αντίστροφο συµβαίνει για 
φάσµατα τα οποία είναι πιο «απότοµα ή βαθιά» (steeper) από 𝜈f+.  Όπως 
προαναφέρθηκε, τα συνεχή φάσµατα των quasar περιγράφονται από έναν νόµο δύναµης 
µε φασµατικό δείκτη 𝛼. Πολλές φορές για την περιγραφή του συνεχούς γίνεται χρήση 
ενός «τεχνητού» (πλασµατικού) φασµατικού δείκτη, όπως για παράδειγµα είναι ο 𝛼ÝÞ, ο 
οποίος δεν είναι τίποτε άλλο από την κλίση του νόµου δύναµης που απαιτείται για να 
συνδεθούν οι παρατηρήσεις στις ακτίνες Χ, στα 2	𝑘𝑒𝑉 , µε τις παρατηρήσεις στο 
υπεριώδες στα 2.500	Å  (Tananbaum et al. 1979). Αν το πραγµατικό συνεχές 
χαρακτηρίζεται από 𝑓w ∝ 𝜈f+, προφανώς 𝛼ÝÞ = −1.  

3.1.5 Το Συνεχές στο Υπέρυθρο  

Παρατηρώντας τα φάσµατα των quasar οι αστρονόµοι προσπαθούν να εξετάσουν τις 
αποκλίσεις από έναν ενιαίο νόµο δύναµης. Με τον τρόπο αυτό ευελπιστούν να 
αποµονώσουν κοµµάτια του φάσµατος µε σκοπό να συνδέσουν τον εκάστοτε 
επικρατούντα φυσικό µηχανισµό σε κάθε φασµατική περιοχή µε την παρατηρούµενη 
λαµπρότητα. Ξεκινάµε λοιπόν την αναζήτησή µας στο υπέρυθρο µέρος του φάσµατος, 
όπου και οι περισσότεροι quasar εµφανίζονται σχετικά όµοιοι. Τα υπέρυθρα φάσµατα 
των quasar παρατηρήθηκαν επισταµένως µέσω του δορυφόρου IRAS στο φασµατικό 
εύρος µεταξύ 100	𝜇𝑚 − 2𝜇𝑚  Το συµπέρασµα που προέκυψε ήταν ότι τα φάσµατα αυτά 
ήταν δυνατόν να προσοµοιωθούν από ενιαίους νόµους δύναµης µε µέση τιµή 
φασµατικού δείκτη 1,11. Η τιµή αυτή είναι συνεπής µε τον φασµατικό δείκτη −1 που 
έχει παρατηρηθεί σε άλλα υπέρυθρα µήκη κύµατος (Miley, Neugebauer & Soifer 1985, 
Soifer et al. 1983). Τα ανωτέρω δεν αποτελούν απόδειξη ότι για την παραγωγή αυτών 
των φασµάτων είναι υπεύθυνος ένας µόνο φυσικός µηχανισµός. Είναι γεγονός πως στην w
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περίπτωση κάποιων quasar µεγάλης λαµπρότητας, στα υπέρυθρα φάσµατα, υψηλής 
ανάλυσης, παρατηρούνται εξάρσεις (bumps) και διαταραχές. Παρόλα αυτά, ο νόµος 
δύναµης της µορφής 𝜈f+  προσοµοιώνει µε πολύ ικανοποιητικό τρόπο τα υπέρυθρα 
συνεχή. Τα πιο απότοµα φάσµατα εξηγούνται µε δύο εντελώς διαφορετικούς µεταξύ τους 
τρόπους. Ο ένας είναι µέσω της ψυχρής σκόνης η οποία επανακτινοβολεί την ενέργεια 
που απορροφήθηκε από µικρότερα µήκη κύµατος. Ανάλογα µε την κατανοµή της 
θερµοκρασίας της σκόνης, τα φάσµατα είναι δυνατόν να έχουν διάφορες µορφές. Σε 
κάποιες περιπτώσεις έχουν όντως παρατηρηθεί φασµατικά χαρακτηριστικά 
απορρόφησης τα οποία αποδίδονται αποκλειστικά στη σκόνη. Μια εναλλακτική εξήγηση 
των απότοµων υπέρυθρων συνεχών έχει να κάνει µε µια σπάνια κατηγορία πολύ 
ερυθρών blazar, οι οποίο φαίνεται πως εµφανίζουν οπτικά λεπτή ακτινοβολία 
σύγχροτρον η οποία οφείλεται σε ηλεκτρόνια των οποίων η ενεργειακή κατανοµή 
χαρακτηρίζεται από «απότοµο» ενεργειακό δείκτη. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα 
απότοµου υπέρυθρου φάσµατος παρατηρήθηκε από τους Rieke, Lebofsky & Wisniewski 
(Rieke, Lebofsky & Wisniewski 1982) το οποίο χαρακτηρίζονταν από 𝑓w ∝ 𝜈fW. 

Είναι γεγονός πως τα περισσότερα υπέρυθρα συνεχή των quasar εµφανίζουν πολύ 
µικρή διασπορά γύρω από τον νόµο 𝜈f+. Η διαπίστωση αυτή όµως δεν είναι αρκετή 
ώστε να εξακριβωθεί µε βεβαιότητα η πηγή της υπέρυθρης λαµπρότητας. Υπάρχουν 
αδιάσειστα στοιχεία που καταδεικνύουν την ακτινοβολία σύγχροτρον αλλά και την 
επανακτινοβόληση από την σκόνη. Μόνο στην περίπτωση των blazar, οι οποίοι 
εµφανίζουν εξαιρετικά µεταβαλλόµενες ροές, µπορεί να ειπωθεί σχεδόν µε βεβαιότητα 
ότι ο υπεύθυνος µηχανισµός είναι η ακτινοβολία σύγχροτρον. Αξίζει να αναφερθεί στο 
σηµείο αυτό ότι, η ύπαρξη ή όχι της σκόνης δεν επιδρά στον καθορισµό της συνολικής 
λαµπρότητας ενός quasar, απεναντίας δε επιδρά στη µοντελοποίηση των περιοχών 
εκποµπής. Ως γενικός κανόνας, η οµαλότητα των υπέρυθρων φασµάτων µαζί µε την 
µεταβλητότητα και την πολωσιµότητα αφήνουν την αίσθηση ότι τα υπέρυθρα συνεχή 
είναι µη θερµικά (Stein & Soifer 1983). Εντούτοις, ορισµένοι quasar επιδεικνύουν την 
ύπαρξη σκόνης µέσω πυριτιούχων φασµατικών χαρακτηριστικών (Cutri, Rieke & 
Lebofsky 1984). Στους γαλαξίες αυτούς ανιχνεύεται απορρόφηση (πυριτιούχα 
χαρακτηριστικά απορρόφησης στα 10 µm) και εκποµπή από σκόνη (πυριτιούχα 
χαρακτηριστικά εκποµπής στα 19 µm) και έτσι η σύνδεση των quasar µε τη σκόνη 
γίνεται ολοένα και πιο βάσιµη. Μέχρι πρόσφατα, θεωρούνταν πως το µεγαλύτερο µέρος 
του υπέρυθρου συνεχούς ήταν η προέκταση του άκρου των µικρότερων µηκών κύµατος 
του φάσµατος νόµου δύναµης το οποίο παρατηρείται στα ράδιο κύµατα. Επικρατούσε δε 
η άποψη ότι το υπέρυθρο συνεχές παράγονταν από τον µηχανισµό SSC (Synchro – Self – 
Compton) (Jones, O’Dell και Stein 1974). Επί του παρόντος, υπάρχει µια όλο και 
αυξανόµενη αλλά όχι πλήρης συµφωνία ότι όλο το υπέρυθρο συνεχές στους non – blazar 
ενεργούς γαλαξιακούς πυρήνες είναι θερµικής προέλευσης (Rees et al. 1969, Rieke 1978, 
Lebofsky και Rieke 1980). Τρία είναι τα αποδεικτικά στοιχεία που υποστηρίζουν την 
θερµική ερµηνεία: w
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1. Το ελάχιστο στο 1 µm (1 µm minimum): Η ύπαρξη της υπέρυθρης προεξοχής (IR 
bump) στις πέραν (longward) του 1 µm περιοχές έχει οδηγήσει αρκετούς ερευνητές στο 
συµπέρασµα ότι αυτή η εκποµπή πρέπει να είναι θερµική, καθώς οι απαιτούµενες 
θερµοκρασίες για θερµή σκόνη στις πυρηνικές περιοχές είναι στο κατάλληλο εύρος (≲
2.000	𝛫) Οι Sanders et al. (1989) έδειξαν ότι η εµφάνιση ενός ελαχίστου στα φάσµατα, 
και πιο συγκεκριµένα σε µήκος κύµατος περίπου 1 µm, είναι ένα γενικό χαρακτηριστικό 
των ενεργών γαλαξιακών πηγών. Η θερµότερη σκόνη έχει θερµοκρασία περίπου 2.000	𝛫 
ενώ σε υψηλότερες θερµοκρασίες οι κόκκοι σκόνης εξαχνώνονται. Αυτό το όριο στη 
θερµοκρασία προσφέρει µια φυσική ερµηνεία για την σταθερότητα της συχνότητας εκεί 
που το, κοντινού υπεριώδους, φάσµα είναι πιο αδύναµο, δηλαδή στο χαρακτηριστικό 
σπάσιµο Wien ενός µέλανος σώµατος 2.000	𝛫.  

Ορίζεται ως «ακτίνα εξάχνωσης» η ελάχιστη απόσταση από τον ενεργό γαλαξία 
στην οποία µπορεί να υφίστανται κόκκοι σκόνης συγκεκριµένης σύστασης. Οι κόκκοι 
σκόνης που βρίσκονται πιο κοντά στον ενεργό γαλαξία αποτελούνται πιθανότατα από 
γραφίτη και όχι από πυριτικά άλατα, καθώς ο γραφίτης έχει υψηλότερη θερµοκρασία 
εξάχνωσης. Η ύπαρξη µίγµατος κόκκων γραφίτη και πυριτικών αλάτων, όπως και στον 
δικό µας Γαλαξία, φαίνεται πως αποκλείεται να υφίσταται λόγω της απουσίας ισχυρών 
χαρακτηριστικών εκποµπής (Laor & Draine 1993). Η ακτίνα εξάχνωσης για τους 
κόκκους γραφίτη είναι: 

𝑟 = 1,3𝐿ßàl,
+/A 	𝑇+�==

fA,\	𝑝𝑐,					(3.1) 

όπου 

𝐿ßàl,  είναι η λαµπρότητα της κεντρικής πηγής στο υπεριώδες, σε µονάδες 
10l,	𝑒𝑟𝑔𝑠	𝑠f+,  και 𝛵+�==  είναι η θερµοκρασία εξάχνωσης των κόκκων σε µονάδες 
1500	𝛫 (Barvainis 1987).19 

2. Η µεταβλητότητα του υπέρυθρου συνεχούς (IR continuum variability): Τα 
χαρακτηριστικά της µεταβλητότητας του υπέρυθρου συνεχούς παρέχουν ξεκάθαρες 
ενδείξεις που ενισχύουν την υπόθεση ότι το υπέρυθρο συνεχές συνδέεται άµεσα µε τους 
θερµούς κόκκους σκόνης. Τα συνεχή στο οπτικό και το υπεριώδες µεταβάλλονται µεταξύ 
τους χωρίς χρονική καθυστέρηση και η µεταβλητότητα των ακτίνων Χ φαίνεται πως 
σχετίζεται µε τις µεταβολές στο υπεριώδες/συνεχές µε ελάχιστη ή καµία χρονική 
καθυστέρηση. Η κατάσταση µε το υπέρυθρο συνεχές είναι εντελώς διαφορετική, υπό την 
έννοια ότι το υπέρυθρο συνεχές εµφανίζει τις ίδιες µεταβολές µε το υπεριώδες/οπτικό, 
αλλά µε σηµαντική χρονική καθυστέρηση. Το γεγονός αυτό ερµηνεύεται ως ένα 
φαινόµενο χρόνου διάδοσης φωτός (light – travel time effect) το οποίο συµβαίνει 
εξαιτίας του διαχωρισµού µεταξύ των περιοχών εκποµπής του υπεριώδους/οπτικού και 

                                                             
19 Η εξάρτηση από τη θερµοκρασία (𝛵fA,\) προέρχεται από την εξάρτηση του µήκους κύµατος από την 
απόδοση της απορρόφησης για τους κόκκους σκόνης w
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του υπερύθρου. Ενώ η υπεριώδης/οπτική εκποµπή προέρχεται από µία πολύ συµπαγή 
περιοχή, η υπέρυθρη εκποµπή πηγάζει από κόκκους σκόνης οι οποίοι βρίσκονται πολύ 
µακριά από την κεντρική πηγή. Οι µεταβολές λαµβάνουν χώρα καθώς ο συντελεστής 
εκποµπής (emissivity) της σκόνης αλλάζει ως αποτέλεσµα της θέρµανσής της από την 
υπεριώδη/οπτική συνεχή ακτινοβολία. Πιθανότατα η καλύτερα µελετηµένη περίπτωση 
είναι αυτή του γαλαξία Fairall 9 (Clavel, Wamsteker και Glass 1989). Κατά τη διάρκεια 
µιας αξιοσηµείωτης εξασθένησης της συνεχούς ακτινοβολίας αυτής της πηγής, 
παρατηρήθηκε ότι οι µεταβολές του συνεχούς κοντινού υπερύθρου εµφάνιζαν χρονική 
καθυστέρηση ~	400 µέρες ως προς τις µεταβολές του UV συνεχούς. Έτσι, το υπέρυθρο 
συνεχές προέρχεται από µια περιοχή η οποία βρίσκεται σε απόσταση 400 µέρες φωτός 
(~	10+\	𝑐𝑚) από την κεντρική πηγή. Η λαµπρότητα του Fairall 9 στο υπεριώδες είναι 
~	1,8 × 10l,	𝑒𝑟𝑔𝑠	𝑠f+.  Αντικαθιστώντας την τιµή αυτή στην εξίσωση 15 και 
υιοθετώντας θερµοκρασία εξάχνωσης 1.800	𝛫, προκύπτει 𝑟 ≈ 1	𝑝𝑐 ≈ 3 × 10+\	𝑐𝑚, τιµή 
η οποία έρχεται σε συµφωνία µε τις παρατηρήσεις. Κάνοντας λογικές υποθέσεις για τη 
φύση των κόκκων σκόνης του γραφίτη (µέγεθος 𝛼 ≈ 0,05	𝜇𝑚, πυκνότητα µάζας 𝜌 ≈
2,26	𝑔𝑟	𝑐𝑚fW ), η συνολική µάζα σκόνης που απαιτείται για την παραγωγή της 
παρατηρούµενης εκποµπής είναι µόλις 0,02𝛭⊙. Η εικόνα που προκύπτει είναι ότι εντός 
της ακτίνας εξάχνωσης, η σκόνη καταστρέφεται. Πολύ πέραν της ακτίνας εξαχνώσεως, η 
σκόνη επιβιώνει και θερµαίνεται από την υπεριώδη/οπτική ακτινοβολία της κεντρικής 
πηγής, σε θερµοκρασία κοντά στη θερµοκρασία ισορροπίας µέλανος σώµατος. Το 
υπέρυθρο συνεχές προκύπτει καθώς αυτή η ενέργεια επανακτινοβολείται από τη σκόνη. 
Στο µακρινό υπέρυθρο, οι µόνοι ενεργοί γαλαξίες που έχει παρατηρηθεί ότι 
µεταβάλλονται είναι οι ράδιο – ενεργοί (Edelson και Malkan 1987) γεγονός το οποίο 
επίσης καταδεικνύει τη θερµική προέλευση για το συνεχές του µακρινού υπερύθρου στις 
ράδιο – ήρεµες πηγές. 

3. Η αλλαγή της κλίσης του φάσµατος στα υποχιλιοστοµετρικά µήκη κύµατος (The 
submillimeter20 brake): Οι παρατηρήσεις που έχουν γίνει στο εύρος συχνοτήτων, 
3 × 10++ − 	3 × 10+A	𝐻𝑧, αν και περιορισµένες σε αριθµό, έδειξαν ότι η φασµατική 
κατανοµή ενέργειας µειώνεται απότοµα καθώς πηγαίνουµε προς τα µεγαλύτερα µήκη 
κύµατος, δηµιουργώντας ένα χαρακτηριστικό σπάσιµο στο φάσµα (Edelson et al. 1988, 
Chini, Kreysa και Biermann 1989, Huges et al. 1993). Το κοµµάτι του φάσµατος µετά το 
πέρας του σπασίµατος, χαρακτηρίζεται από φασµατικό δείκτη µικρότερο του  −2,5, τιµή 
που αναµένεται στην περίπτωση της σύγχροτρον αυτό – απορρόφησης (𝐹w ∝ 𝜈� A⁄ ). Σε 
αυτά τα µήκη κύµατος, ένα θερµικό φάσµα είναι δυνατόν να προκαλέσει ένα τόσο 
                                                             
20 Submillimeter-wavelength - Ακτινοβολία Terahertz: Ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία συχνότητας µεταξύ 
του άκρου υψηλών συχνοτήτων  της µικροκυµατικής ζώνης, (3 × 10++𝐻𝑧) και του άκρου των µεγάλων 
µηκών κύµατος του µακρινού υπερύθρου (3 × 10+A	𝐻𝑧). Σε µήκη κύµατος αυτή η ζώνη συχνοτήτων 
αντιστοιχεί στο εύρος µηκών κύµατος µεταξύ 0,1	𝑚𝑚 (υπέρυθρο) και 1	𝑚𝑚 (µικροκύµατα). Αυτή η 
περιοχή συχνοτήτων του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος µπορεί να περιγραφεί από τα κυµατικά της 
χαρακτηριστικά (µικροκύµατα) και τα σωµατιδιακά της χαρακτηριστικά (υπέρυθρο).   w
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απότοµο σπάσιµο επειδή η αποδοτικότητα της εκποµπής των κόκκων σκόνης είναι πολύ 
ευαίσθητη συνάρτηση της συχνότητας, 𝑄w ∝ 𝜈â , για 𝛾 ≈ 2 (Draine και Lee 1984). Έτσι, 
το εκπεµπόµενο φάσµα µπορεί να είναι ισχυρά εξαρτώµενο από τη συχνότητα, 𝐹w ∝
𝜈Aªâ. 

Το πρόβληµα του διαχωρισµού των θερµικών και µη θερµικών πηγών γίνεται ακόµη 
δυσκολότερο στο κοντινό υπέρυθρο (1 − 3	𝜇𝑚) και το οπτικό. Στην περίπτωση αυτή δεν 
είναι µόνο η σκόνη, ως θερµική πηγή, η οποία πρέπει να µας ανησυχεί, αλλά και η 
ύπαρξη άστρων διαφόρων θερµοκρασιών. Οι κατανοµές Planck δείχνουν ότι άστρα 
θερµοκρασίας µερικών χιλιάδων Kelvin, είναι σηµαντικές πηγές ακτινοβολίας σε αυτά 
τα µήκη κύµατος. Τα θερµότερα άστρα γίνονται σταδιακά πιο σηµαντικά στο οπτικό και 
το υπεριώδες. Τουλάχιστον, στην περίπτωση των άστρων τα φασµατικά χαρακτηριστικά 
απορρόφησης είναι γνωστά µε αποτέλεσµα να έχουν δηµιουργηθεί διάφορα 
υπολογιστικά προγράµµατα που να διορθώνουν την επίδραση του αστρικού συνεχούς 
(Shruder 1981). Η ύπαρξη ή όχι της σκόνης λοιπόν είναι ένα θέµα που χρήζει βαθύτερης 
ανάλυσης ενώ αξίζει να σηµειωθεί ότι η ύπαρξη σκόνης είναι µικρής σηµασίας κάτω από 
~3	𝜇𝑚, επειδή οι χαρακτηριστικές θερµοκρασίες Planck ξεπερνούν τους 1.000	𝛫 και η 
επιβίωση της σκόνης πάνω από αυτές τις θερµοκρασίες είναι αµφίβολη.   

3.1.6 Οπτικά και Υπεριώδη Συνεχή 

Υπάρχουν διάφοροι φυσικοί µηχανισµοί οι οποίοι ενδέχεται να είναι υπεύθυνοι για τα 
οπτικά/υπεριώδη συνεχή µε αποτέλεσµα να µην αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι τα 
συνεχή των quasar, σε αυτά τα µήκη κύµατος, δεν είναι ίδια µεταξύ τους. Αν 
παραβλεφθούν οι επιδράσεις των άστρων διαφόρων θερµοκρασιών, τότε οι διάφοροι 
υπεύθυνοι φυσικοί µηχανισµοί για το οπτικό/υπεριώδες συνεχές είναι: οπτική 
ακτινοβολία σύγχροτρον, ελεύθερα – ελεύθερα και δέσµια – ελεύθερα συνεχή από 
ιονισµένο υδρογόνο, µίξεις (blends) από γραµµές εκποµπής του σιδήρου οι οποίες 
µιµούνται ένα συνεχές, και θερµική ακτινοβολία µέλανος σώµατος από οπτικά πυκνές 
πηγές που δεν είναι άστρα, όπως οι δίσκοι προσαύξησης. Επιπροσθέτως, κάθε ένας από 
αυτούς τους µηχανισµούς µπορεί να επηρεαστεί από την απορρόφηση της 
παραβάλλουσας σκόνης µε αποτέλεσµα το προκύπτον συνεχές να µην έχει την ίδια 
µορφή µε το ενδογενές συνεχές. Υπάρχουν διάφορες αυτοσυνεπείς συνθήκες οι οποίες 
µπορούν να εφαρµοστούν για την εξαγωγή του πραγµατικού φάσµατος στην οπτική – 
υπεριώδη περιοχή. Για παράδειγµα, θα πρέπει να υπάρχει επαρκής αριθµός φωτονίων 
ιονισµού κοντά στα 912	Å, το όριο Lyman του υδρογόνου, ώστε να δικαιολογείται ο  
αναγκαίος ιονισµός για την παραγωγή των παρατηρούµενων γραµµών εκποµπής του 
υδρογόνου. Με τον τρόπο αυτό πολλά συνεχή φάσµατα, αλλά και πολλές γραµµές 
εκποµπής, µπορούν να αποδοθούν στην δοµή τον διάφορων κατά περίπτωση ιονισµένων 
περιοχών. Τα µοντέλα ιονισµού που ερµηνεύουν τις γραµµές εκποµπής πρέπει να είναι 
συνεπή µε το ιονισµένο µέρος του φάσµατος. Συνολικά, τα µοντέλα ιονισµού είναι w
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συνεπή µε την ύπαρξη ενός συνεχούς φάσµατος, νόµου δύναµης, σε όλη την έκταση του 
υπεριώδους, µε κλίση από −0,5 έως −1 (Davidson & Netzer 1979). 

Στα µπλε και υπεριώδη µήκη κύµατος, τα φάσµατα των quasar, σε γενικές γραµµές 
είναι πιο επίπεδα από οποιαδήποτε άλλη φασµατική περιοχή. Ο νόµος δύναµης 𝑓w ∝ 𝜈f+ 
ξεκινά να γίνεται πιο επίπεδος γύρω στα 5.000	Å ενώ διάφορα πλατιά χαρακτηριστικά 
που εµφανίζονται στο συνεχές δεν είναι απλοί νόµοι δύναµης. Από τα 5.000	Å στα 
1.000	Å, το φάσµα µπορεί να προσοµοιωθεί καλύτερα από ένα νόµο της µορφής 𝜈f=,� 
(Richstone & Schmidt 1980). Η γνώση της µορφής του φάσµατος σε αυτή την 
φασµατική περιοχή είναι κρίσιµης σηµασίας. Σε αυτό το εύρος µηκών κύµατος 
παρατηρούνται οι quasar µε ερυθροµετάθεση ~3. 

 Για να καθοριστούν οι συναρτήσεις λαµπρότητας και για να παραµετροποιηθεί η 
εξέλιξη, κρίνεται αναγκαίος ο υπολογισµός της µονοχρωµατικής λαµπρότητας στα µήκη 
κύµατος ηρεµίας και όχι σε αυτά που γίνεται η παρατήρηση. Για να γίνει αυτό στην 
περίπτωση των φασµάτων νόµου δύναµης απαιτούνται απλοί υπολογισµοί. Βέβαια 
οφείλουµε να σηµειώσουµε ότι τέτοιου είδους υπολογισµοί δεν έχουν πραγµατοποιηθεί 
στην περίπτωση πραγµατικών φασµάτων αλλά µόνο σε µοντέλα νόµου δύναµης. Όσο 
απλούστερο είναι το µοντέλο τόσο και πιο ελκυστικό είναι. Αυτό που οι αστροφυσικοί 
επιθυµούν είναι η ερµηνεία, όσο µεγαλύτερου µέρους του συνεχούς είναι δυνατό, µέσω 
ενός µόνο µηχανισµού, έτσι ώστε να µπορεί να αποµονωθεί η πηγή της λαµπρότητας. 
Είναι επίσης επιθυµητή η αναπαραγωγή των παρατηρήσεων, µέσω µοντέλων, 
ενσωµατώνοντας πολλές παραµέτρους στα θεωρητικά µοντέλα  και µεταβάλλοντας 
συνεχώς τις τιµές τους, µέχρι να προσοµοιωθούν τα θεωρητικά µε τα παρατηρησιακά 
δεδοµένα. Βεβαίως οι µετρούµενες µε τον τρόπο αυτό τιµές των παραµέτρων µπορεί να 
µην είναι µοναδικές. Είναι δυνατόν κάποιος άλλος ερευνητής να δώσει λίγο διαφορετικές 
τιµές στις παραµέτρους και παρόλα αυτά να παραγάγει µια εξίσου ικανοποιητική 
προσοµοίωση. Βεβαίως τελικά το πρόβληµα αυτό λύνεται επιλέγοντας ως πλέον 
ικανοποιητικές και αποδεκτές τις τιµές εκείνες τις οποίες υποδεικνύει η εφαρµογή ενός F 
ή t test.  

 Όσο λιγότεροι µηχανισµοί χρειάζονται για να παραχθεί ένα αυτοσυνεπές συνεχές, 
τόσο πιο επιτυχηµένο είναι ένα µοντέλο. Η διαδικασία αυτή δεν προτείνεται απλά επειδή 
είναι πιο εύκολη και κάνει τα αποτελέσµατα πιο κατανοητά. Πιο θεµελιακά, η φύση 
δουλεύει µε τον απλούστερο τρόπο. Είναι σχεδόν βέβαιο πως στο εσωτερικό των quasar 
λαµβάνουν χώρα διάφοροι φυσικοί µηχανισµοί οι οποίοι και συνδέονται µεταξύ τους. Η 
πρωταρχική προσπάθεια όµως επικεντρώνεται στην κατανόηση των µηχανισµών που 
είναι πιο σηµαντικοί. 

Στο πνεύµα αυτής της προσέγγισης γίνεται η προσπάθεια αναπαραγωγής του 
συνεχούς, στο υπέρυθρο – οπτικό – υπεριώδες, µέσω ενός µοντέλου δύο συνιστωσών. 
Αυτό πρέπει να είναι το επόµενο βήµα µετά τη διαπίστωση ότι ένας ενιαίος νόµος 
δύναµης δεν είναι ικανός να προσοµοιώσει όλο αυτό το φασµατικό εύρος. Η προσπάθεια 
προσοµοίωσης αυτού του συνεχούς µε ένα ενιαίο νόµο δύναµης µπορεί να επιτευχθεί w
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µόνο στην περίπτωση των blazar όπου θεωρείται ότι η συνεχής ακτινοβολία οφείλεται 
στο µηχανισµό σύγχροτρον. Τα φάσµατα όµως των quasar επιδεικνύουν µια εµφανή 
απόκλιση από τον ενιαίο νόµο δύναµης κυρίως στο οπτικό και το υπεριώδες. Αυτή η 
απόκλιση έγκειται στο γεγονός ότι το φάσµα νόµου δύναµης που ξεκινά από το 
υπέρυθρο µόλις φθάσει στο οπτικό γίνεται πιο επίπεδο και συνεχίζοντας δεν πέφτει 
απότοµα ξανά µέχρι να συναντήσει το υπεριώδες. Αυτή η ιδιότητα των συνεχών 
φασµάτων των quasar είναι εµφανής µέσω της µεγάλης µπλε προεξοχής (big blue bump). 

Οι σχετικές παρατηρήσεις καταδεικνύουν ότι ένας ενιαίος νόµος δύναµης της 
µορφής 𝜈f+, ο οποίος εκτείνεται από το υπέρυθρο µέχρι τα 1.000	Å, εµφανίζει µια 
επιπλέον εκποµπή (excess emission) η οποία υπερτίθεται του συνεχούς φάσµατος στην 
φασµατική περιοχή µεταξύ 2.000	Å ≲ 𝜆 ≲ 4.000	Å (Grandi 1982). Η παρουσία αυτής 
της επιπλέον ενέργειας εµφανίζει µέγιστο στα ~2.500	Å, µε αποτέλεσµα να αποδίδεται 
σε κάποια οπτικά πυκνή πηγή µε χαρακτηριστική θερµοκρασία της τάξης των 10l	𝛫. 
Μία πηγή τέτοιους είδους θα µπορούσε να είναι, για παράδειγµα, το οπτικά πυκνό 
συνεχές Balmer. Η πιο ενδιαφέρουσα ερµηνεία είναι ότι το big blue bump είναι συνεχές 
µέλανος σώµατος από έναν θερµό δίσκο προσαύξησης (Malkan 1983). Αν αυτό είναι 
αληθές, τότε το big blue bump αποτελεί την µόνη απευθείας παρατήρηση του δίσκου 
προσαύξησης, παρόλο που ο δίσκος αυτός είναι ένα άκρως απαραίτητο κοµµάτι ενός 
µοντέλου το οποίο περιλαµβάνει µια µαζική µελανή οπή στο κέντρο του quasar. Το big 
blue bump µπορεί να συνδυαστεί και µε άλλες φασµατικές ιδιότητες, όπως τα πλάτη των 
γραµµών εκποµπής, τα οποία ενδέχεται να σχετίζονται µε τις ιδιότητες του δίσκου 
προσαύξησης. Η µεταβλητότητα του big blue bump, πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική 
µια ισοτροπικής πηγής και έτσι πρέπει να συµφωνεί µε τις κλίµακες µεγέθους που 
απαιτούνται για τους δίσκους προσαύξησης. Αλλαγές που εµφανίζονται στη δοµή του 
big blue bump, κατά συνέπεια θα αντιπροσωπεύουν αλλαγές στην τροφοδοσία του 
δίσκου συσσώρευσης. Για να επιτευχθούν όλα τα ανωτέρω είναι αναγκαία η αποσύνθεση 
του big blue bump από το υπερκείµενο  συνεχές νόµου δύναµης, ενώ όλες οι ιδιότητες 
του big blue bump πρέπει να συσχετίζονται µε την λαµπρότητα του quasar. 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, στα συνεχή των quasar υπάρχει ένα 
«σκοτεινό» σηµείο το οποίο δεν είναι άλλο από την φασµατική περιοχή του µακρινού 
υπεριώδους Ô10	Å ≲ 𝜆 ≲ 1.000	ÅÕ. Ο λόγος που σε αυτό το φασµατικό εύρος δεν 
υπάρχουν άµεσες παρατηρήσεις είναι εν µέρει τεχνικός και εν µέρει φυσικός. Η φύση 
έχει παράσχει τεράστιες ποσότητες υλικού απορρόφησης, τόσο στον quasar όσο και στον 
φιλοξενών γαλαξία, διαµέσων του οποίου παρατηρείται ο quasar. Αυτό το υλικό 
απορρόφησης είναι υδρογόνο στα µεγαλύτερα µήκη κύµατος και βαρύτερα µέταλλα στα 
µικρότερα µήκη κύµατος. Το ποια ακτινοβολία διεισδύει µέσα σε αυτό το υλικό 
απορρόφησης είναι δύσκολο να ανιχνευθεί εξαιτίας της αδυναµίας των οργάνων 
παρατήρησης.  

Οι προσπάθειες βέβαια συνεχίζονται, όµως ακόµη και τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά 
επιτεύγµατα δεν είναι σε θέση να δώσουν σαφή δεδοµένα στα µήκη κύµατος του w
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µακρινού υπεριώδους. Είναι δυνατόν να εξαχθούν κάποια χαρακτηριστικά χωρίς την 
ύπαρξη του συνεχούς, µέσω της µελέτης γραµµών εκποµπής από ιόντα των οποίων ο 
ιονισµός οφείλεται σε φωτόνια µικρών µηκών κύµατος. Το πιο ιονισµένο στοιχείο που 
έχει παρατηρηθεί είναι ο Fe XIV (Osterbrock 1981). Ο Fe XIV δεν είναι δυνατόν να 
παραχθεί αν δεν υπάρχουν φωτόνια µε µήκος κύµατος 34	Å τα οποία είναι ικανά να 
ιονίσουν τόσο πολύ τον σίδηρο. Αρκετοί quasar εµφανίζουν εκποµπής Fe X (Penston et 
al. 1984), οποία βέβαια απαιτεί φωτόνια µήκους κύµατος 53	Å.  Έτσι, ακόµα και να µην 
παρατηρηθεί, το συνεχές ιονισµού πρέπει να «περιβάλει» αυτά τα µήκη κύµατος. 

Εξαιτίας των έντονων γραµµών εκποµπής του υδρογόνου, οι αστρονόµοι 
υποπτεύονται ότι το µεγαλύτερο µέρος του συνεχούς κοντά στο όριο Lyman 
απορροφάται από αέριο. Βέβαια αυτό συµβαίνει σε ένα µικρό ποσοστό των quasar, της 
τάξης του 10% (Smith et al. 1981). Αυτή είναι µία από τις πολλές ενδείξεις ότι η πηγή 
της συνεχούς ακτινοβολίας δεν καλύπτεται πλήρως από τα νέφη αερίου της περιοχής των 
πλατιών γραµµών (BLR § 3.4) εντός της οποίας η συνεχής ακτινοβολίας είναι 
εµβαπτισµένη. Παρόλο που υπάρχουν ενδείξεις οι οποίες καταδεικνύουν ότι εντός της 
BLR περιοχής λαµβάνει χώρα απορρόφηση από τα αέρια νέφη και τη σκόνη, αυτού του 
είδους η απορρόφηση δεν είναι αρκετή ώστε να προκληθεί η πλήρης εξασθένιση του 
συνεχούς. Το συνεχές στο υπεριώδες και τις ακτίνες Χ µεταβάλλεται πολύ γρήγορα, 
γεγονός που καταδεικνύει ότι πολλά φωτόνια της συνεχούς ακτινοβολίας, τα οποία 
προέρχονται πιθανότατα από µη θερµικές πηγές, διαφεύγουν ανεµπόδιστα µέσα από κενά 
τα οποία υπάρχουν µεταξύ των νεφών. Επιπροσθέτως, τουλάχιστον από τις µισές 
υπέρφωτες πηγές που παρατηρούνται, βρίσκονται στο εσωτερικό των quasar που 
εµφανίζουν BLR περιοχές. Οι πολλές διαφορές που εµφανίζονται µεταξύ των blazar 
αλλά και µεταξύ όλων των άλλων quasar αποτελούν ενδείξεις ότι η παρουσία της BLR 
περιοχής κάνει δύσκολη την παρατήρηση της «καθαρής», ανεπεξέργαστης συνεχούς 
ακτινοβολίας. Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους οι αστροφυσικοί πιστεύουν ότι 
οι ροές πλάσµατος που κινούνται σχετικιστικά, αναχαιτίζονται από τα νέφη της BLR 
περιοχής. Οι γαλαξίες Seyfert 2, µε ασθενείς ή καθόλου BLR περιοχές, είναι ισχυρές 
ράδιο πηγές (Meurs & Wilson 1984). Οι ράδιο – ήσυχοι quasar εµφανίζουν 
χαρακτηριστικά έντονης εκποµπής Fe II, η οποία ερµηνεύεται µέσω της θέρµανσης από 
δέσµες πλάσµατος οι οποίες απορροφώνται από τα νέφη της BLR περιοχής. Τέλος, αξίζει 
να σηµειωθεί ότι ακόµη και το ράδιο – σύγχροτρον συνεχές είναι δυνατόν να 
απορροφηθεί από τα νέφη της BLR περιοχής (Condon et al. 1981) γεγονός το οποίο 
εξηγεί και γιατί οι περισσότεροι quasar είναι ράδιο – ήρεµοι. 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, το κυρίαρχο χαρακτηριστικό των 
UV/οπτικών φασµάτων είναι το «big blue bump», το οποίο αποδίδεται σε κάποιου είδους 
θερµική εκποµπή στο εύρος των 10�±+	𝛫, ανάλογα µε το αν η εκποµπή προκύπτει σε µία 
οπτικά λεπτή ή οπτικά πυκνή περιοχή. Έτσι το UV/οπτικό φασµατικό εύρος είναι αυτό 
που πρέπει να ερευνήσουµε προκειµένου να βρούµε αποδεικτικά στοιχεία ενός συνεχούς 
φάσµατος το οποίο µπορεί να προκύψει µέσω ενός δίσκου προσαύξησης. w
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Ας δούµε όµως αρχικά ποια είναι τα αναµενόµενα χαρακτηριστικά ενός συνεχούς 
φάσµατος που προκύπτει µέσω ενός δίσκου προσαύξησης.  

Σε µια πρώτη προσέγγιση, µπορούµε να θεωρήσουµε ότι ο δίσκος προσαύξησης 
ακτινοβολεί τοπικά ως µέλαν σώµα (για µια περιοχή µηκών κύµατος), 

𝛣w =
2ℎ𝜈W

𝑐A
1

𝑒äw/7å(~) − 1					 (3.2) 

όπου 𝛵(𝑟) είναι η θερµοκρασία του δίσκου σε απόσταση 𝑟 από το κέντρο (Παράγραφος 
3.3). Η θερµοκρασία 𝛵(𝑟) δίνεται από την εξίσωση (3.49) η οποία σε απλοποιηµένη 
µορφή γράφεται ως 

𝛵(𝑟) ≈ 𝛵⋆ �
𝑟
𝑅6
�
fW l⁄

.					(3.3) 

 
Η ροή που εκπέµπεται ανά µονάδα εµβαδού είναι 𝐹w = 𝜋𝛣w . Υποθέτουµε ότι ο δίσκος 
είναι γεωµετρικά λεπτός (αν και οπτικά πυκνός) και έχει ακτινική συµµετρία έτσι ώστε 
ένας δακτύλιος πάχους 𝑑𝑟 σε ακτίνα 𝑟 θα χαρακτηρίζεται από ειδική λαµπρότητα 

𝑑𝐿w(𝑟) = 2𝜋𝑟𝑐𝑜𝑠(𝑖)𝜋𝛣w𝑑𝑟,					(3.4) 

όπου 𝑖 είναι η κλίση του δίσκου ως προς το επίπεδο παρατήρησης.21 Η ολική ειδική 
λαµπρότητα του δίσκου προκύπτει ολοκληρώνοντας πάνω σε όλες τις ακτίνες: 

𝐿w =
4𝜋Aℎ𝜈Wcos(𝑖)

𝑐A
�

𝑟𝑑𝑟
𝑒äw/7å(~) − 1

Êêëì

Êíî

,					 (3.5) 

όπου 𝑅5|  και 𝑅�0}  είναι τα εσωτερικά και εξωτερικά όρια του δίσκου, αντίστοιχα. 
Μπορούµε να προβλέψουµε περίπου το εκπεµπόµενο φάσµα χωρίς να καθορίσουµε τα 
𝑅5| και 𝑅�0} επακριβώς. Στο όριο των χαµηλών συχνοτήτων, ℎ𝜈 ≪ 𝑘𝑇(𝑅�0}), όλοι οι 
δακτύλιοι ακτινοβολούν στο Rayleigh – Jeans όριο (𝛣w ∝ 𝜈A) , έτσι το χαµηλών 
συχνοτήτων ολοκληρωµένο φάσµα θα έχει αυτή τη µορφή.  

Σε υψηλές συχνότητες, η θερµική εκποµπή ακολουθεί το νόµο του Wien (𝛣w ∝
𝜈W𝑒fäw/7å) έτσι το φάσµα κυριαρχείται από τις περιοχές των υψηλότερων θερµοκρασιών 
εξαιτίας του εκθετικού σπασίµατος (αλλαγή κλίσης - cut – off). Αυτό σηµαίνει ότι για 
ℎ𝜈 ≫ 𝑘𝑇(𝑅5|) , το φάσµα µπορεί να προσεγγιστεί µε αυτό που αντιστοιχεί στις 
θερµότερες περιοχές, δηλαδή 𝐿ð ∝ 𝜈Wexp	[− ℎ𝜈 𝑘𝑇(𝑅5|)⁄ ]. Το φάσµα στις ενδιάµεσες 
συχνότητες, όπου και εκπέµπεται η περισσότερη ενέργεια, µπορεί να προσεγγιστεί 
αρκετά απλά. Η ενδιαφέρουσα περίπτωση είναι αυτή στην οποία συναντάµε ένα µεγάλο 
εύρος θερµοκρασιών στο δίσκο, µιας και σε κάθε άλλη περίπτωση το εκπεµπόµενο 
φάσµα θα οµοιάζει µε αυτό του µέλανος σώµατος µιας θερµοκρασίας. Μεγάλο εύρος 

                                                             
21 Αναφερόµαστε στην ενέργεια που εκπέµπεται από τη µία πλευρά του δίσκου. w
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θερµοκρασιών σηµαίνει 𝑅�0} ≫ 𝑅5|  ενώ θεωρείται ως ενδιάµεσο εύρος αυτό που 
αντιστοιχεί σε συχνότητες 𝑘𝑇(𝑅�0}) ℎ⁄ ≪ 𝜈 ≪ 𝑘𝑇(𝑅5|) ℎ⁄ . Μπορούµε να ξαναγράψουµε 
την εξίσωση (3.5), χρησιµοποιώντας την αντικατάσταση 

𝑥 =
ℎ𝜈

𝑘𝑇(𝑟) =
ℎ𝜈
𝑘𝑇⋆

�
𝑟
𝑅6
�
W/l
					 (3.6) 

 
και σηµειώνοντας πως 𝑟 = 𝑅5| ≈ 𝑅6, 𝑥 ≪ 1 µιας και ℎ𝜈 ≪ 𝑘𝑇(𝑅5|). Επίσης, καθώς 𝑟 →
𝑅�0}, 𝑥 → ∞, και συνεπώς η εξίσωση (3.5) θα γίνει 

𝐿w =
16𝜋A𝑅6Aℎ𝜈W cos(𝑖)

3𝑐A �
𝑘𝑇⋆
ℎ𝜈 �

\ W⁄

�
𝑥� W⁄ 𝑑𝑥
𝑒ô − 1

õ

=

					(3.7) 

⇔ 𝐿w = 2,4 × 10f+\𝑅6A cos(𝑖)𝑇⋆
\/W𝜈+/W	(𝑒𝑟𝑔𝑠	𝑠f+) ∝ 𝜈+ W⁄ 				(3.8) 

Μια σηµαντική πρόβλεψη του µοντέλου λεπτού δίσκου προσαύξησης είναι ότι το 
µεγαλύτερο µέρος της ακτινοβολίας που παρατηρείται στα υπεριώδη µήκη κύµατος 
προέρχεται πρωταρχικώς από διαφορετικά µέρη του δίσκου από ότι προέρχεται η οπτική 
ακτινοβολία. Θεωρούµε ως ένα απλό παράδειγµα µιας µελανή οπή µάζας 10\𝛭⊙ η 
οποία συσσωρεύει ύλη στον ρυθµό Eddington (𝐿 ≈ 10l,	𝑒𝑟𝑔𝑠	𝑠f+	𝑄𝑆𝑂).  Η µέγιστη 
συνεισφορά στην περιοχή των 1.500	Å  του συνεχούς προκύπτει για 𝑟 ≈ 50𝑅6, δηλαδή 
γύρω στα 1,4 × 10+�𝑐𝑚 ή 0,6 ηµέρες φωτός από τη µελανή οπή. Εντούτοις, η µέγιστη 
συνεισφορά στην περιοχή των 5.000	Å του συνεχές προκύπτει για 𝑟 ≈ 240𝑅6, δηλαδή 
γύρω στα 7,1 × 10+�𝑐𝑚 ή 2,8 ηµέρες φωτός από τη µελανή οπή. 

Στο σηµείο αυτό πρέπει να ελέγξουµε αν το UV/οπτικό συνεχές των ενεργών 
γαλαξιών και των quasar είναι σύµφωνο µε την πρόβλεψη του µοντέλου λεπτού δίσκου 
προσαύξησης, που δίνεται από την εξίσωση (3.8). Έχοντας λάβει υπόψη τις γραµµές 
εκποµπής (συµπεριλαµβανοµένης και της συνεισφοράς από το big blue bump) και την 
ανάµειξη του συνεχούς µε την αστρική ακτινοβολία από τον γαλαξία, οι προσοµοιώσεις 
του UV/οπτικού συνεχούς µε έναν νόµο δύναµης δίνουν 𝐹w ∝ 𝜈f=,W, δηλαδή η ενέργεια 
ανά µονάδα συχνότητας, µειώνεται συναρτήσει της συχνότητας αντί να αυξάνεται 
αναλόγως του 𝜈+/W.  Εντούτοις, είναι δυνατόν να επιτευχθούν ικανοποιητικές 
προσοµοιώσεις αν θεωρηθεί ότι υπάρχουν άλλοι παράγοντες που µπορούν να 
συνεισφέρουν στην αύξηση της ακτινοβολίας στο UV, π.χ µέσω της συνεχούς 
ακτινοβολίας στο υπέρυθρο. Πιο συγκεκριµένα, µια µελέτη που αφορούσε την ταυτότητα 
του blue bump, µε τη βοήθεια ενός φάσµατος δίσκου προσαύξησης (Shields 1978, 
Malkan and Sargent 1982) υπέθεσε ότι κάτω από την συνιστώσα του blue bump 
κρύβεται ένας IR/X – ray νόµος δύναµης (της µορφής 𝐹w ∝ 𝜈f+). Η υπόθεση αυτή όµως, 
µεταγενέστερα άρχισε να αµφισβητείται καθώς επικράτησε η θερµική προέλευση της 
υπέρυθρης εκποµπής. Βέβαια, ο Malkan (1989) έδειξε ότι ο συνδυασµός ενός ψυχρού 
θερµικού φάσµατος στο υπέρυθρο συν το φάσµα ενός δίσκου προσαύξησης στο 
UV/οπτικό είναι δυνατόν να προσοµοιάσει επακριβώς τα συνεχή φάσµατα των ενεργών 
γαλαξιών και των quasar, σε αυτή τη φασµατική περιοχή. w
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Παρά το γεγονός πως η υπόθεση της εκποµπής µέλανος σώµατος αποτελεί ένα 
χρήσιµο σηµείο εκκίνησης, στην ουσία είναι µια υπεραπλούστευση . Έχουν γίνει πολλές 
προσπάθειες για να τελειοποιηθούν οι προβλέψεις µέσω της συνεισφοράς ενός δίσκου 
προσαύξησης. Σε κάποιες περιπτώσεις, έχουν χρησιµοποιηθεί µοντέλα αστρικών 
ατµοσφαιρών για την προσοµοίωση του φάσµατος του δίσκου προσαύξησης. Πέραν 
αυτών, έχουν κατασκευασθεί πιο πολύπλοκα µοντέλα τα οποία καταπιάνονται µε την 
περιστροφή, την κλίση και σχετικιστικά φαινόµενα και χρησιµοποιούν πιο 
ολοκληρωµένα µοντέλα διάδοσης ακτινοβολίας (Czerny and Elvis 1987, Sun and Malkan 
1989, Laor, Netzer and Piran 1990). Σηµαντικές προβλέψεις που προκύπτουν από 
υπολογισµούς διαφόρων µοντέλων είναι: 

• Πόλωση του συνεχούς: Σχετικιστικά φαινόµενα θα πρέπει να έχουν ως 
αποτέλεσµα την πόλωση του συνεχούς του δίσκου προσαύξησης. Για δίσκους µε 
µεγάλη κλίση, η πόλωση µπορεί να φτάσει µέχρι αρκετές ποσοστιαίες µονάδες. 

• Ασυνέχεια Lyman: Μια κορυφή Lyman (όπως αυτή στα 912Å) είτε για εκποµπή 
είτε για απορρόφηση, ανάλογα µε τις λεπτοµέρειες του µοντέλου, αναµένεται σε 
οποιαδήποτε πηγή η οποία χαρακτηρίζεται από βαθµίδα θερµοκρασίας στην 
κατακόρυφη διεύθυνση. Το γεγονός αυτό οφείλεται πρωτίστως σε δραστική 
αλλαγή της αδιαφάνειας (και κατά συνέπεια του ενεργού βάθους της 
φωτόσφαιρας) στην κορυφή Lyman. 

Βέβαια κανένα από αυτά τα φαινόµενα δεν επιβεβαιώνεται παρατηρησιακά αρκετά 
ικανοποιητικά. Σε γενικές γραµµές τα οπτικά συνεχή των ενεργών γαλαξιών και των 
quasar εµφανίζουν πόλωση µικρότερη του 1%, εκτός βέβαια από αυτά των blazar. Οι 
κορυφές Lyman έχουν µελετηθεί εκτενώς και τα αποτελέσµατα δείχνουν σχετικά 
ασαφείς ενδείξεις απορρόφησης σε κάποιες περιπτώσεις (Reichert et al. 1988, Antonucci, 
Kinney and Ford 1989, Koratkar, Kinney and Bohlin 1992, Zheng et al 1995a). 
Εντούτοις, υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να αποφύγουµε το πρόβληµα της κορυφής 
Lyman. Επί παραδείγµατι, αν θεωρήσουµε έναν σχετικιστικά περιστρεφόµενο δίσκο, ο 
οποίος εµφανίζει κλίση 𝑖 > 0, τότε η πλευρά του δίσκου που είναι πιο κοντά στον 
παρατηρητή εµφανίζει ισχυρή ενίσχυση Doppler (στην λαµπρότητα) και πλάτυνση 
Doppler, φαινόµενα τα οποία µπορούν να µειώσουν δραστικά την αντίθεση της κορυφής 
Lyman. Ακόµα και στην περίπτωση ενός δίσκου ο οποίος είναι face – on (𝑖 = 0) είναι 
δυνατόν να χάνεται η κορυφή Lyman,  αν ο δίσκος έχει µια θερµή κορόνα από 
ηλεκτρόνια, όπως αναµένεται και στην περίπτωση του λεπτού δίσκου. Ένα πρόβληµα 
που προκύπτει στο σηµείο αυτό είναι ότι η σκεδαζόµενη στην περιοχή της κορόνας 
ακτινοβολία πρέπει να αυξάνει την πόλωση του συνεχούς σε επίπεδα µεγαλύτερα από 
αυτά που παρατηρούνται, µε αποτέλεσµα να µην είναι ξεκάθαρο αν αυτή είναι η λύση 
στο πρόβληµα. Είναι γεγονός πως σε κάποιες περιπτώσεις στις οποίες έχει εφαρµοστεί η 
φασµατική πολωσιµετρία γύρω από την κορυφή Lyman, παρατηρείται δραµατική 
αύξηση της πόλωσης  στα µικρότερα µήκη κύµατος το οποίο έρχεται σε αντίθεση µε την 
πρόβλεψη ότι η πόλωση πέφτει σε µήκη κύµατος κοντά στην κορυφή Lyman (Koratkar w
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et al. 1995). Συνεπώς, για την επίλυση του προβλήµατος της κορυφής Lyman είναι 
βέβαιο πως απαιτούνται αυτοσυνεπείς υπολογισµοί διάδοσης ακτινοβολίας του 
φάσµατος του λεπτού δίσκου. 

Μελέτες της µεταβλητότητας του UV/οπτικού συνεχούς αποκαλύπτουν ότι: 
1.  Τα υπεριώδη και οπτικά συνεχή µεταβάλλονται εν φάση,  
2. Το συνεχές τείνει να γίνεται «σκληρότερο» (ο φασµατικός δείκτης 𝛼 µειώνεται) καθώς 
γίνεται λαµπρότερο, δηλαδή οι µεταβολές είναι µεγαλύτερες στα µικρότερα µήκη 
κύµατος ακόµη και αν λάβουµε υπόψη τη συνεισφορά της αστρικής ακτινοβολίας στα 
µεγαλύτερα µήκη κύµατος, και  
3. Οι µικρότερης κλίµακας (µερικές εκατοστιαίες µονάδες) µεταβολές που 
παρατηρούνται στο υπεριώδες σε µικρές χρονικές κλίµακες φαίνεται πως εξοµαλύνονται 
στα µεγαλύτερα µήκη κύµατος. Δεν υπάρχουν ενδείξεις για κάποιο είδους περιοδική 
µεταβλητότητα η οποία µπορεί να συσχετιστεί µε τροχιακές κινήσεις. Οι µεταβολές του 
συνεχούς φαίνεται πως είναι πλήρως ακανόνιστες. 

Οι ταυτόχρονες διακυµάνσεις του υπεριώδους και οπτικού συνεχούς εισάγουν ένα 
σηµαντικό πρόβληµα στα µοντέλα µε βαθµίδες θερµοκρασίας, όπως είναι τα µοντέλα 
λεπτού δίσκου προσαύξησης. Όπως σηµειώθηκε και ανωτέρω, στα µοντέλα δίσκου 
προσαύξησης η ακτινοβολία που λαµβάνεται σε ένα µήκος κύµατος προκύπτει κατά 
κύριο λόγο από ένα δίσκο συγκεκριµένης ακτίνας και αντίστοιχης χαρακτηριστικής 
θερµοκρασίας. Έτσι, αν διαφορετικά µέρη του δίσκου υπόκεινται σε αλλαγές σε τοπικές 
συνθήκες εκποµπής (για παράδειγµα, εξαιτίας υδροδυναµικών ασταθειών του δίσκου ή 
αλλαγών στον ρυθµό προσαύξησης), τότε οι διάφορες περιοχές του συνεχούς δεν 
αναµένεται να µεταβάλλονται ταυτόχρονα. Η σχεδόν ταυτόχρονη µεταβολή του 
υπεριώδους και οπτικού συνεχούς στους καλά παρατηρούµενους Seyfert 1 γαλαξίες 
απαιτεί τα διαφορετικά τµήµατα του δίσκου, τα οποία παρέχουν το µεγαλύτερο µέρος 
της ενέργειας στα αντίστοιχα µήκη κύµατος, να είναι συζευγµένα σε τόσο µικρή κλίµακα 
που η πληροφορία να διαδίδεται δια µέσω του δίσκου µε ταχύτητες µεγαλύτερες από 
0,1𝑐 και όχι µε την ταχύτητα του ήχου, όπως αναµένεται στην περίπτωση ενός ιξώδους 
δίσκου. 

Δεδοµένων των διάφορων δυσκολιών στην ερµηνεία του UV/οπτικού συνεχούς 
βάση µοντέλων λεπτού δίσκου προσαύξησης, προκύπτει το ερώτηµα αν υπάρχουν 
εναλλακτικές ερµηνείες. Μια πιθανή ερµηνεία είναι ότι το UV/οπτικό συνεχές 
αντιπροσωπεύει µια οπτικά αραιή (ελεύθερη – ελεύθερη εκποµπή ή ακτινοβολία πέδης) 
και όχι οπτικά πυκνή (µέλανος σώµατος ή τροποποιηµένη µέλανος σώµατος) εκποµπή, 
µιας και οι δύο µορφές δίνουν ικανοποιητικές προσοµοιώσεις των παρατηρούµενων 
φασµατικών κατανοµών ενέργειας (SEDs). Το βασικό σηµείο των µοντέλων ελεύθερης – 
ελεύθερης εκποµπής είναι ότι η αποδοτικότητα είναι σχετικά χαµηλή, γεγονός που 
απαιτεί είτε µεγάλες περιοχές εκποµπής είτε σχετικά υψηλές θερµοκρασίες (~10,	𝛫). 
Τα κύρια πλεονεκτήµατα αυτής της ερµηνείας είναι αρκετά, µε πιο σηµαντικά: 

w
w
w
.d
ia
vl
os
bo
ok
s.g
r



 

135 
 

1. Στην UV/οπτική περιοχή, ο φασµατικός δείκτης για την ελεύθερη – ελεύθερη εκποµπή 
είναι σύµφωνος µε τις παρατηρούµενες τιµές (𝛼 ≈ 0,3),  
2. Η πόλωση αναµένεται να είναι χαµηλή, και  
3. Η κορυφή Lyman αναµένεται να είναι ασθενής, αρκεί βέβαια η θερµοκρασία να είναι 
υψηλή (~10,	𝛫). Οι περιορισµοί στο µέγεθος δεν φαίνεται να έρχονται σε αντίθεση µε 
την UV/οπτική µεταβλητότητα, αλλά η ταχεία, ακτίνων Χ µεταβλητότητα, αποδεικνύεται 
πως αποτελεί κάτι παραπάνω από πρόβληµα για την ελεύθερη – ελεύθερη ερµηνεία. 

3.1.7 Συνεχή Υψηλών Ενεργειών (Ακτίνες Χ και γάµµα) 

Στους περισσότερους quasar η απορρόφηση από βαρέα µέταλλα προκαλεί την 
εξασθένιση των ακτίνων Χ στο πέρας των 6	Å (ενέργειες κάτω από 2	𝑘𝑒𝑉). Για ηλιακές 
αφθονίες των βαρέων µετάλλων, οι αντίστοιχες πυκνότητες στήλης του υδρογόνου είναι 
10AA	𝑐𝑚fA. Η τιµή αυτή είναι επαρκής ώστε να απορροφούνται οι ακτίνες Χ. Στην 
περίπτωση στοιχείων όπως Fe , Si, S και Mg, η απορρόφηση παράγεται από ηλεκτρόνια 
της στοιβάδας Κ. Ακόµη και ένα µόνο νέφος πυκνότητας 10>	𝑐𝑚fWκαι πάχους 10+W	𝑐𝑚 
είναι ικανό να «σταµατήσει» της ακτίνες Χ. Ευτυχώς, αυτή η κορυφή απορρόφησης είναι 
πολύ καλά ορισµένη, και οι ακτίνες Χ προς τα µικρότερα µήκη κύµατος των 6	Å 
επηρεάζονται πολύ λίγο. Στην περίπτωση των κοντινών ενεργών γαλαξιακών πυρήνων 
υπάρχουν διαθέσιµα φάσµατα στο εύρος 25 − 0,1	Å	(0,5 − 100	𝑘𝑒𝑉). Στα µικρότερα 
µήκη κύµατος της απορρόφησης, αυτά τα φάσµατα είναι αξιοσηµείωτα οµοιόµορφα για 
όλους τους quasar που έχουν µελετηθεί (Mushotzky 1982, Petre et al. 1984). Είναι 
γεγονός πως τα φάσµατα ακτίνων Χ είναι πιο οµογενή από τα συνεχή φάσµατα σε 
οποιαδήποτε άλλη περιοχή µηκών κύµατος. Αυτά τα συνεχή ακτίνων Χ χαρακτηρίζονται 
από νόµο δύναµης µε φασµατικό δείκτη −0,7, ενώ η διασπορά γύρω από αυτή την τιµή 
είναι πολύ µικρή (Worrall & Marshall 1984, Reichert et al. 1985). Βέβαια, τα 
αποτελέσµατα αυτά προέρχονται από παρατηρήσεις των quasar χαµηλής λαµπρότητας. 
Δεν υπάρχει συστηµατική γνώση των φασµάτων ακτίνων Χ από υψηλής λαµπρότητας 
quasar µεγάλης ερυθροµετάθεσης.  

Ο φασµατικός δείκτης των ακτίνων Χ είναι πιο επίπεδος από τον δείκτη που 
απαιτείται για τη σύνδεση των ροών µεταξύ ακτίνων Χ και υπεριώδους 𝛼ÝÞ. Ο δείκτης 
𝛼ÝÞ	(2.500	Å − 2	𝑘𝑒𝑉) έχει µέση τιµή −1,3 (Zamorani et al. 1981, Gioia et al. 1984). 
Παρόλο που το φάσµα των ακτίνων Χ έχει µια σταθερή µορφή, δεν είναι δυνατόν να 
γίνει η προέκταση αυτού προς τα µεγαλύτερα µήκη κύµατος. Αυτό σηµαίνει πως για την 
παραγωγή του συνεχούς στις ακτίνες Χ και στο υπεριώδες, είναι υπεύθυνοι διαφορετικοί 
µηχανισµοί. Εν µέρει, το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζει τη µεγάλη σηµασία του big blue 
bump που παρατηρείται στο υπεριώδες. 

Η ερµηνεία του συνεχούς, νόµου δύναµης, των ακτίνων Χ είναι ότι αυτό είναι µη 
θερµικό. Βέβαια, το συµπέρασµα αυτό δηµιουργεί δύο εναλλακτικές υποθέσεις. Το 
συνεχές ακτίνων Χ είτε παράγεται µέσω του µηχανισµού σύγχροτρον είτε µέσω του w
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µηχανισµού SSC  (Synchro Self Compton) από φωτόνια µεγαλύτερων µηκών κύµατος. Η 
κλίση του νόµου δύναµης στις ακτίνες Χ είναι ίδια µε την κλίση της οπτικά λεπτής 
σύγχροτρον ακτινοβολίας που εµφανίζεται στα ραδιοκύµατα. Το γεγονός αυτό αποτελεί 
µια πρωταρχική ένδειξη της µη θερµικής προέλευσης του συνεχούς των ακτίνων Χ. Οι 
µηχανισµοί επιτάχυνσης πρέπει να παράγουν µια ενεργειακή κατανοµή ηλεκτρονίων 
κατάλληλη για την ράδιο – σύγχροτρον ακτινοβολία, ενώ η ίδια κατανοµή 
αντιπροσωπεύει τις ακτίνες Χ είτε άµεσα είτε µέσω του µηχανισµού SSC. 

Ένα κρίσιµο ερώτηµα είναι αν οι ιδιότητες του συνεχούς των quasar αλλάζουν 
συστηµατικά µε την λαµπρότητα. Αν αυτό δεν συµβαίνει, τότε τα µοντέλα που 
περιγράφουν τους βασικούς ενεργειακούς µηχανισµούς που τροφοδοτούν τους quasar, 
περιορίζονται. Αυτός ο περιορισµός οδηγεί σε µοντέλα τα οποία είναι ικανά να αυξάνουν 
την ενέργεια του συνεχούς χωρίς να χρειαζόµαστε διαφορετικές φυσικές διαδικασίες για 
τη µετατροπή άλλων µορφών ενέργειας σε ακτινοβολία. 

Μόνο στην περιοχή των ακτίνων Χ έχουν παρατηρηθεί συστηµατικές αλλαγές του 
συνεχούς συναρτήσει της λαµπρότητας. Διάφορες µελέτες δείχνουν ότι η λαµπρότητα 
ακτίνων Χ (𝐿Ò) στο ενεργειακό εύρος 0,5 − 4	𝑘𝑒𝑉, δεν κλιµακώνεται γραµµικά µε την 
λαµπρότητα στο οπτικό (𝐿�÷}). Αντιθέτως, είναι 𝐿Ò ∝ 𝐿�÷}

=,V   (Avni & Tananbaum 1982, 
Kriss & Canizares 1985). Ένας άλλος τρόπος µε τον οποίο µπορεί να ειπωθεί το ανωτέρω 
είναι ότι ο δείκτης 𝛼ÝÞ γίνεται ολοένα και πιο απότοµος (µεγαλύτερη κλίση συνεχούς) 
στις υψηλότερες λαµπρότητες.  

Τα φάσµατα των quasar δεν µελετώνται µόνο µε σκοπό την κατανόηση της φύσης 
αυτών των ιδιόµορφων κοσµικών αντικειµένων. Είναι γεγονός πως στον ουράνιο θόλο 
που µας περιβάλλει εκτός από την µικροκυµατική ακτινοβολία υποβάθρου, η οποία 
κυριαρχεί στα 2,7	𝛫, παρατηρείται και το υπόβαθρο ακτινοβολίας Χ. Το υπόβαθρο 
ακτίνων Χ αποτελεί ένα από τα πιο βασικά ερωτήµατα της αστροφυσικής και της 
κοσµολογίας όχι µόνο λόγο της έντασής του αλλά και εξαιτίας του φάσµατός του. Αν 
λάβουµε υπόψη την, ευρείας ζώνης, συνεισφορά όλων των quasar που έχουν 
ανακαλυφθεί τότε είναι δυνατόν να ερµηνευθεί ένα κλάσµα του υποβάθρου ακτινοβολίας 
Χ. Ενσωµατώνοντας και την εξέλιξη των quasar τότε καλύπτεται το µεγαλύτερο µέρος 
του υποβάθρου αυτού, εκτός από µία µικρή ανωµαλία. Το υπόβαθρο ακτίνων Χ 
επιδεικνύει ένα φάσµα µε θερµική µορφή, που αντιστοιχεί σε θερµοκρασία περίπου 
10\	𝛫. Το φάσµα αυτό είναι διαφορετικό από τα φάσµατα νόµου δύναµης των quasar 
κυρίως ως προς το γεγονός ότι το θερµικό αυτό φάσµα είναι πιο επίπεδο. Αν όλα τα 
φάσµατα των quasar χαρακτηρίζονται από τον ίδιο νόµο δύναµης (−0,7), τότε δεν 
υπάρχει κανένας συνδυασµός των quasar µε ή χωρίς την εξέλιξη, που να µπορεί να 
παραγάγει το υπόβαθρο ακτινοβολίας Χ. Για να γίνει η σύνθεση αυτού του υποβάθρου 
από όλους τους quasar, επιβάλλεται αυτοί να χαρακτηρίζονται από νόµους δύναµης µε 
δείκτες ~0,4 (De Zotti et al. 1982). Για την επίλυση αυτού του θέµατος απατούνται 
περισσότερα παρατηρησιακά δεδοµένα  και όπως είναι εµφανές το υπόβαθρο ακτίνων Χ 
αποτελεί ένα ανοιχτό ζήτηµα για την αστρονοµική κοινότητα. w
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Οι παρατηρήσεις του συνεχούς ακτίνων Χ επηρεάζονται δραµατικά από την 
µεταβλητότητα των quasar. Οι quasars εµφανίζουν µεταβολές σε µικρές χρονικές 
κλίµακες  (µικρότερες των ετών). Οι χρονικές κλίµακες αυτές όµως δεν είναι τόσο µικρές 
όσο θα περίµενε κανείς στην περίπτωση ενός υλικού το οποίο βρίσκεται στην άµεση 
γειτονιά µιας µαζικής µελανής οπής (Tennant & Mushotzky 1983). Τα µοντέλα που 
περιγράφουν τον κεντρικό µηχανισµό παραγωγής ενέργειας υπόκεινται σε περιορισµούς 
εξαιτίας της µεταβλητότητας της ακτινοβολίας Χ 

Όταν έχουµε να κάνουµε µε παρατηρήσεις σε υψηλές ενέργειες πρέπει να 
λαµβάνουµε υπόψη ότι σε γενικές γραµµές η φασµατική ανάλυση είναι πολύ χαµηλή 
(𝑅 = 𝜆 𝛥𝜆⁄ ≲ 10). Η µεγαλύτερη ανάλυση που µπορεί να επιτευχθεί στις µέρες µας 
είναι µέσω του δορυφόρου ακτίνων Χ, ASCA (Advanced Satellite for Cosmology and 
Astrophysics - 𝑅 ≲ 50). Ως αποτέλεσµα, χαρακτηριστικά όπως οι γραµµές απορρόφησης 
ή εκποµπής δεν είναι σαφείς στα φάσµατα υψηλών ενεργειών και µελετώνται µόνο  
µέσω της συσχέτισής τους µε κάποιο ένα φασµατικό µοντέλο και όχι µε απευθείας 
αναγνώριση πάνω στο παρατηρούµενο φάσµα. Η διαδικασία αυτή είναι κοινή στη 
µελέτη των υπεριωδών οπτικών και υπέρυθρων  φασµατικών περιοχών. Επίσης, η 
ορολογία που χρησιµοποιείται  στην περιγραφή των διαφόρων υψηλής ενεργείας 
περιοχών (0,1 − 2	𝑘𝑒𝑉  µαλακές ακτίνες Χ, 2 − 100	𝑘𝑒𝑉  σκληρές ακτίνες Χ, και 
ενέργειες πάνω από τα 100	𝑘𝑒𝑉 αντιστοιχούν στις ακτίνες 𝛾) είναι τεχνητές διακρίσεις 
που επιβάλλονται από την τεχνολογία που χρησιµοποιείται στις παρατηρήσεις. 
Υπάρχουν βέβαια και άλλοι όροι στην αστρονοµία ακτίνων Χ, οι οποίοι είναι πιο 
συγκεκριµένοι. Για παράδειγµα, το αν ένα αέριο είναι «θερµό» ή «ψυχρό» εξαρτάται από 
την θερµοκρασία του σε σχέση µε την ενέργεια των φωτονίων, στη µπάντα που το 
µελετάµε. Για ενέργεια φωτονίων 1	𝑘𝑒𝑉, η ισοδύναµη θερµοκρασία είναι  𝛵 = ℎ𝜈 𝑘⁄ ≈
10V𝐾 . Έτσι, ένα θερµικό πλάσµα θερµοκρασίας 10l	𝐾  είναι ένα συγκριτικά κρύο 
πλάσµα. Μία ακόµη κοινή διαφορά στην αστρονοµία ακτίνων Χ είναι ότι οι φασµατικές 
ενεργειακές κατανοµές νόµου δύναµης προσοµοιάζονται συνήθως σε µονάδες φωτονίων 
ανά 𝑘𝑒𝑉 και όχι σε ενέργεια να µονάδα συχνότητας. Οι προσοµοιώσεις νόµου δύναµης 
στην αστρονοµία ακτίνων Χ είναι της µορφής 

𝑃¤(𝑝ℎ𝑜𝑡𝑛𝑠	𝑠f+𝑘𝑒𝑉f+) ∝ 𝐸fø ∝ 𝜈fø,					(3.9) 

[Όταν η τιµή της µονάδας ενέργεια φωτονίων/sec βρίσκεται πολύ κοντά στην τεχνικά 
υπολογιζόµενη από τα όργανα παρατήρησης µονάδα counts/sec (count=µονάδα 
στοιχειώδους ενέργειας που έχει τη δυνατότητα να µετρήσει το όργανο)]. 
Σε µονάδες ροής ενέργειας (ή λαµπρότητας) έχουµε 

𝐹w ∝ 𝑃¤(𝑝ℎ𝑜𝑡𝑛𝑠	𝑠f+𝑘𝑒𝑉f+) × ℎ𝜈	(𝑒𝑟𝑔𝑠 𝑝ℎ𝑜𝑡𝑜𝑛⁄ ) ∝ 𝜈føª+ ∝ 𝜈fz				(3.10) 

Για να µπορεί να γίνεται εύκολα ο διαχωρισµός µεταξύ των δύο δεικτών, ο δείκτης 𝛼 
καλείται  «ενεργειακός δείκτης» και ο 𝛤(= 𝛼 + 1)  καλείται «φωτονικός δείκτης». w
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Μελέτες έχουν δείξει (Mushotzky et al. 1980) ότι στο εύρος των 2 − 20	𝑘𝑒𝑉 τα φάσµατα 
είναι δυνατόν να προσοµοιωθούν µε έναν νόµο δύναµης ενεργειακού δείκτη 𝛼 ≈ 0,7 ±
0,2, δηλαδή το ποσό της ενέργειας ανά δεκάδα (𝜈𝐹w) αυξάνεται µε τη συχνότητα. 
Εντούτοις, πιο πρόσφατα, υψηλότερης ανάλυσης, δεδοµένα αποκάλυψαν την παρουσία 
χαρακτηριστικών στο υψηλότερων ενεργειών κοµµάτι αυτής της µπάντας, τα οποία 
έκαναν το φάσµα να µοιάζει πλατύτερο από ότι πραγµατικά είναι. Οι Nandra και Pounds 
(1994) έδειξαν ότι ένας µόνο νόµος δύναµης δεν µπορεί να περιγράψει ικανοποιητικά 
ένα τυπικό φάσµα ενεργού γαλαξία ή quasar σε όλο το εύρος των υψηλών ενεργειών.  Σε 
υψηλότερες ενέργειες τα συνεχή των ενεργών γαλαξιών συνήθως αυξάνονται σε σχέση 
µε το φάσµα του νόµου δύναµης των χαµηλότερων ενεργειών. Έτσι η συνιστώσα νόµου 
δύναµης των χαµηλότερων ενεργειών είναι κάπως πιο απότοµη (µεγαλύτερη κλίση) από 
ότι αναφέρθηκε πιο πριν δηλαδή είναι 𝛼 ≈ 0,9 − 1. 

Οι παρατηρήσεις αµυδρών πηγών στις ακτίνες γάµµα έγιναν δυνατές έπειτα από την 
κατασκευή του CGRO (Compton Gamma – Ray Observatory). Οι παρατηρούµενες ροές 
των ενεργών γαλαξιών στο εύρος των 50 − 150	𝑘𝑒𝑉 είναι µικρότερες από αυτές που 
αναµένονται από την θεωρητική προέκταση του νόµου δύναµης των ακτίνων Χ. Οι 
φασµατικοί δείκτες των ακτίνων γάµµα έχουν συνήθως τιµές της τάξης 𝛼 ≃ 1,2 ± 0,2 
(Johnson et al. 1994). Προσοµοιώσεις που έχουν γίνει στα φάσµατα των Seyfert 
γαλαξιών στις ακτίνες Χ και γάµµα καταδεικνύουν την ύπαρξη ενός χαρακτηριστικού 
σπασίµατος στις υψηλές ενέργειες  (µερικές εκατοντάδες 𝑘𝑒𝑉) και µια φασµατική 
κατανοµή ενέργειας η οποία είναι συνεπής µε αυτή του παρατηρούµενου υποβάθρου 
ακτίνων γάµµα. (Zdziarski et al. 1995), το οποίο πιθανότατα παράγεται από την 
ολοκληρωµένη ακτινοβολία αυτών των πηγών. Σε ενέργειες µεγαλύτερες από µερικές 
εκατοντάδες 𝑘𝑒𝑉, ανιχνεύονται αντικείµενα τύπου blazar µε µόνη εξαίρεση αυτή του 
NGC 4151 (Maisack et al. 1993). 

Τα σχετικά ποσά ενέργειας του υπεριώδους και των ακτίνων Χ µερικές φορές 
εκφράζονται συναρτήσει του (ενεργειακού) φασµατικού δείκτη ενός νόµου δύναµης ο 
οποίος ενώνει τις δύο ενεργειακές µπάντες. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το γεγονός 
αυτό δεν είναι τίποτα παραπάνω από µια απλή παραµετροποίηση των σχετικών ροών 
UV/ Χ – ray, και όχι µια πραγµατική προσοµοίωση του φάσµατος. Είναι επίσης ιδιαίτερα 
χρήσιµος ο καθορισµός ενός φασµατικού δείκτη 𝛼ÝÞ (οπτικό/ακτίνες Χ) µεταξύ των 
2.500	Å και των 2	𝑘𝑒𝑉 µέσω της σχέσης (3.10), 

𝛼ÝÞ = −
log ú 𝐹w(2	𝑘𝑒𝑉)

𝐹wÔ2.500	ÅÕ
û	

log ü 𝜈(2	𝑘𝑒𝑉)
𝜈(2.500	𝑘𝑒𝑉)ý

= −0,384 log ú
𝐹w(2	𝑘𝑒𝑉)
𝐹wÔ2.500	ÅÕ

û						(3.11) 

Εξαιτίας της ανακάλυψης ενεργών γαλαξιακών πυρήνων σε ένα µεγάλο εύρος 
ερυθροµεταθέσεων, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις ροές στα 2	𝑘𝑒𝑉  και 
2.500	Å , στο σύστηµα ηρεµίας της εκάστοτε πηγής. Κρίνεται λοιπόν αναγκαία η w
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διόρθωση των παρατηρούµενων ροών σε κάθε µία από αυτές τις ενέργειες στις τιµές οι 
οποίες θα υπολογίζονταν στο σύστηµα ηρεµίας του ενεργού γαλαξία. 22  Συνήθως 
υπολογίζεται ότι 𝛼ÝÞ ≃ 1,4.  Η εξίσωση (3.11) δείχνει ότι µικρές διαφοροποιήσεις στον 
φασµατικό δείκτη 𝛼ÝÞ µεταφράζονται σε µεγάλες διαφοροποιήσεις στο λόγο ροών   Χ - 
ray/UV. 

Η προέλευση της εκποµπής ακτίνων Χ και γ δεν είναι πλήρως κατανοητή στην 
περίπτωση των ενεργών γαλαξιακών πυρήνων και των quasar. Σε πολλά µοντέλα, η 
εκποµπή ακτίνων Χ παράγεται από τον αντίστροφο σκεδασµό Compton των 
χαµηλοενεργειακών φωτονίων από πολύ ενεργητικά ηλεκτρόνια, ενώ αξίζει να 
σηµειωθεί πως οι ειδικές λεπτοµέρειες του µηχανισµού ποικίλουν από µοντέλο σε 
µοντέλο. Η βασική ιδέα που είναι κυρίαρχη στα περισσότερα µοντέλα είναι ότι το 
υπεριώδες/οπτικό συνεχές από τον δίσκο προσαύξησης σκεδάζεται σε υψηλότερες 
ενέργειες εξαιτίας του αντίστροφου σκεδασµού Compton. Η διαδικασία αυτή λαµβάνει 
χώρα όταν τα σχετικιστικά ηλεκτρόνια της κορόνας, που περιβάλλει τον δίσκο, 
σκεδάζουν τα φωτόνια του υπεριώδους/οπτικού συνεχούς. Η διαδικασία της µεταβολής 
του φάσµατος εξαιτίας της σκέδασης που προκαλείται από ηλεκτρόνια ονοµάζεται 
«Comptonization» (Κοµπτονισµός). Σε κάποια µοντέλα, ένα συγκεκριµένο ποσό της 
ενέργειας προσαύξησης αποθηκεύεται κατευθείαν σε αυτή τη θερµή κορόνα (Haardt και 
Maraschi 1993), αλλά ο τρόπος µε τον οποίο γίνεται αυτό δεν είναι πλήρως κατανοητός. 
Αξίζει να σηµειωθεί στο σηµείο αυτό ότι δεν είναι δυνατόν να αποκλειστεί η θερµική 
προέλευση της εκποµπής των ακτίνων Χ. 

Ενώ το µεγαλύτερο µέρος της εκποµπής ακτίνων Χ θωρείται ότι προέρχεται από τον 
πυρήνα, αρκετοί γαλαξίες Seyfert εµφανίζουν εκτεταµένη δοµή εκποµπής όταν 
παρατηρούνται στις µαλακές ακτίνες Χ (Elvis et al. 1990, Wilson et al. 1992). Η 
προέλευση της εκτεταµένης εκποµπής ακτίνων Χ δεν είναι ξεκάθαρη. Πιθανές ερµηνείες 
που έχουν δοθεί επί του φαινοµένου περιλαµβάνουν τη σκέδαση της ακτινοβολίας του 
πυρήνα από ηλεκτρόνια και το θερµικό bremsstrahlung από θερµό αέριο. 

Οι διαδικασίες της σκέδασης Compton θεωρούνται εξαιρετικά πιθανές στους 
ενεργούς πυρήνες και αυτό εξαιτίας του µεγέθους των πηγών και των λαµπροτήτων τους. 
Η παραγωγή ζεύγους ηλεκτρονίου – ποζιτρονίου (𝛾 + 𝛾 → 𝑒ª + 𝑒f) ή αλλιώς δίδυµη 
γένεση, είναι δυνατόν να λάβει χώρα για ενέργειες φωτονίων πάνω από την ενέργεια 
κατωφλίου 𝑚3𝑐A = 511	𝑘𝑒𝑉	 . Το οπτικό βάθος της αλληλεπίδρασης φωτονίου – 
φωτονίου για µια πηγή ακτίνας 𝑅  είναι 𝜏ââ = 𝑛â𝜎𝑅  όπου 𝑛â  είναι η αριθµητική 
πυκνότητα των φωτονίων (𝑐𝑚fW)  και 𝜎  είναι η ενεργός διατοµή (𝑐𝑚A)  για την 
παραγωγή του ζεύγους. Η ενεργός διατοµή της δίδυµης γένεσης φθάνει τη µέγιστη τιµή 
της κοντά στην ενεργό διατοµή Thomson 𝜎3 ακριβώς πάνω από το ενεργειακό κατώφλι 
της αντίδρασης. Η αριθµητική πυκνότητα των φωτονίων µε ενέργειες κοντά στο κατώφλι 
είναι δυνατόν να υπολογιστεί µέσω της πυκνότητας ενέργειας (𝑒𝑟𝑔𝑠	𝑐𝑚fW)  των 
φωτονίων, 𝑈~[4 ≈ 𝐿â/4𝜋𝑅A𝑐, αν η τελευταία διαιρεθεί µε την ενέργεια ανά φωτόνιο 
                                                             
22 Η διόρθωση αυτή καλείται Κ – correction.  w
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(~	𝑚3𝑐A). Το µέγεθος 𝐿â είναι η λαµπρότητα ακτίνων γάµµα της πηγής. Η πηγή θα είναι 
οπτικά πυκνή στις αντιδράσεις της δίδυµης γένεσης  µε την προϋπόθεση ότι 

𝜏ââ = �
𝐿â

4𝜋𝑅A𝑚3𝑐W
�𝜎3𝑅 ≳ 1.					(3.12) 

Στο σηµείο αυτό εισάγεται η αδιάστατη παράµετρος, «συµπαγότητα» (compactness)  
(Guilbert, Fabian και Rees 1983) και έτσι η συνθήκη για την παραγωγή ζεύγους 
ηλεκτρονίου – ποζιτρονίου γίνεται: 

ℓ ≡
𝐿â
𝑅

𝜎3
𝑚3𝑐W

≳ 4𝜋.					(3.13) 

Εκφράζοντας την λαµπρότητα σε µονάδες λαµπρότητας Eddington (εξίσωση 3.31)  και 
το µέγεθος της πηγής σε µονάδες ακτίνας Schwarzschild (εξίσωση3.37) η συµπαγότητα 
εκφραζεται: 

ℓ =
𝐿â
𝐿¤
	�
4𝜋𝐺𝑐𝑚÷𝑀

𝜎3
�
𝑅µ
𝑅 	³

𝑐A

2𝐺𝑀´
𝜎3
𝑚3𝑐W

= 2𝜋 �
𝐿â
𝐿¤
��
𝑅µ
𝑅 � �

𝑚÷

𝑚3
�.					(3.14)		 

Συνδυάζοντας τις εξισώσεις (3.13) και (3.14) προκύπτει η συνθήκη: 

𝐿â
𝐿¤

≳
2𝑚3

𝑚÷
�
𝑅
𝑅µ
� ≈ 1,1 × 10fW 	�

𝑅
𝑅µ
�.						(3.15) 

Επειδή το µέγεθος της περιοχής που εκπέµπει τις ακτίνες Χ είναι της τάξης των 10𝑅µ, η 
συνθήκη αυτή µπορεί να ισχύει στην περίπτωση των ενεργών γαλαξιών (Done και 
Fabian 1989) και η παραγωγή ζευγών ηλεκτρονίου – ποζιτρονίου είναι αναµενόµενη. Η 
ιδιαίτερη σηµασία αυτού του γεγονότος είναι διττή. Πρωτίστως, η παρατηρούµενη, 
νόµου δύναµης, κλίση (𝛼 ≈ 0,9) είναι συνεπής µε τις προβλέψεις των κορεσµένων 
(saturated)23 µοντέλων δίδυµης γένεσης (Svensson 1987, Zdziarski et al. 1990), γεγονός 
που παρέχει κάποια αξιοπιστία στο γενικό µοντέλο. Δευτερευόντως, αυτά τα µοντέλα 
δίδυµης γένεσης προβλέπουν ότι οι ενεργοί γαλαξίες είναι ασθενέστερες πηγές ακτίνων γ 
από ότι προκύπτει µέσω παρεκτάσεων του νόµου δύναµης, γεγονός το οποίο είναι 
σύµφωνο µε τις παρατηρήσεις. 

Εκτός από την βασική µορφή νόµου δύναµης των AGN φασµάτων στις ακτίνες Χ, 
έχουν αναγνωριστεί και άλλες ανεξάρτητες συνιστώσες µέσω φασµατικών 
προσοµοιώσεων. Σε χαµηλές ενέργειες (ℎ𝜈 ≲ 2	𝑘𝑒𝑉) ανιχνεύεται η απορρόφηση από 
βαρέα µέταλλα (Reichert et al. 1985). Παρατηρούνται λοιπόν κορυφές ιονισµού (Κ και L 

                                                             
23 Ο όρος «κορεσµένα - saturated» σηµαίνει ότι το οπτικό βάθος των ακτίνων γ είναι αρκούντως υψηλό 
που επί της ουσίας όλες οι ακτίνες γ µετατρέπονται σε ζεύγη ηλεκτρονίων – ποζιτρονίων. w
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στοιβάδων24) των στοιχείων Fe, Mg, Si και S. Θεωρώντας ηλιακές χηµικές αφθονίες, οι 
ισοδύναµες πυκνότητες στήλης του υδρογόνου που είναι απαραίτητες για την δηµιουργία 
της παρατηρούµενης απορρόφησης είναι της τάξης ~	10AA	𝑐𝑚fA . Η ένταση της 
απορρόφησης είναι δυνατόν να µεταβάλλεται συναρτήσει του χρόνου, γεγονός που 
οδηγεί στο συµπέρασµα ότι έχουµε «θερµούς απορροφητές», που σηµαίνει ότι αυτοί 
έχουν µέτωπα ιονισµού τα οποία µεταβάλλουν τη θέση τους εντός του απορροφητή και 
εξαρτώνται από την προσπίπτουσα συνεχή ροή (Halpern 1984). Πολλοί ενεργοί γαλαξίες 
χαµηλότερης λαµπρότητας (γαλαξίες Seyfert) εµφανίζουν χαρακτηριστικά απορρόφησης 
στην υπεριώδη και οπτική περιοχή του φάσµατός τους (Ulrich 1988). Υπάρχουν στοιχεία 
που καταδεικνύουν ότι η απορρόφηση στο υπεριώδες και τις ακτίνες Χ προέρχεται από 
τα ίδια νέφη (Mathur, Elvis και Wilkes 1995), παρόλο που τα νέφη αυτά φαίνεται πως 
είναι τόσο υψηλά ιονισµένα που είναι εξαιρετικά δύσκολος ο διαχωρισµός τους από τα 
συνήθη νέφη που προκαλούν τις πλατιές γραµµές εκποµπής. Τα χαρακτηριστικά 
απορρόφησης, των γαλαξιών Seyfert, στο υπεριώδες εµφανίζονται πάντοτε στη µεριά 
των µικρότερων µηκών κύµατος (σχετικά µετατοπισµένα προς το µπλε) των πλατιών 
γραµµών εκποµπής. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει ότι το απορροφόν αέριο ρέει 
εξερχόµενο από τον πυρήνα. Το αέριο αυτό ενδέχεται να έχει στενή σχέση µε τα πλατιά 
χαρακτηριστικά απορρόφησης (BAL) που παρατηρούνται σε ορισµένους quasar. 

Στις µαλακές ακτίνες Χ παρατηρείται µια απότοµη αύξηση στα φάσµατα των AGN 
η οποία λαµβάνει χώρα προς τις χαµηλότερες ενέργειες (Arnaud et al. 1985, Turner και 
Pounds 1989). Το φαινόµενο αυτό συνήθως καλείται «soft excess». Ενώ η προέλευση 
του φαινοµένου είναι άγνωστη, γενικά θεωρείται ότι στην ουσία το χαρακτηριστικό αυτό 
είναι η Κοµπτονισµένη Wien ουρά του big blue bump (Εικόνα 3.2). Η ερµηνεία αυτή 
απαιτεί η θερµοκρασία του big blue bump να είναι της τάξης των 2 × 10�	𝛫 , µια 
θερµοκρασία η οποία είναι ιδιαίτερα υψηλή για έναν δίσκο προσαύξησης. Σε κάποιες 
περιπτώσεις, το «soft excess» αποδίδεται τουλάχιστον κατά ένα µέρος σε αναµεµειγµένη 
(blended) γραµµική εκποµπή ακτίνων Χ (Turner et al. 1991). 

Σε υψηλότερες ενέργειες (ℎ𝜈 ≳ 10	𝑘𝑒𝑉) τα AGN φάσµατα ακτίνων Χ ανυψώνονται 
πάνω από το φάσµα νόµου δύναµης µε αποτέλεσµα να παρατηρείται το ονοµαζόµενο 
«hard tail» το οποίο και αποδίδεται στην Compton ανάκλαση που προκαλείται από 
ψυχρό αέριο (ανελαστικός σκεδασµός φωτονίων υψηλής ενέργειας από 
χαµηλοενεργειακά ηλεκτρόνια). Η γεωµετρία ενός τέτοιου µοντέλου απαιτεί οι αρχικές 
ακτίνες Χ να προσπίπτουν κάθετα πάνω στο δίσκο προσαύξησης. 

Εκτός από αυτά τα πλατιά χαρακτηριστικά απορρόφησης, στα φάσµατα ακτίνων Χ 
των ενεργών γαλαξιών και των quasar, έχει παρατηρηθεί τουλάχιστον µία γραµµή 
εκποµπής, αυτή του Fe Kα κοντά στα 6,4	𝑘𝑒𝑉. Τα παρατηρούµενα ισοδύναµα πλάτη 
αυτών των γραµµών βρίσκονται στο εύρος 50 − 300	𝑘𝑒𝑉 (Mushotzky, Done και Pounds 
1993). Η ακριβής ενέργεια ηρεµίας στην οποία η γραµµή αυτή αναµένεται εξαρτάται από 

                                                             
24 Ο ιονισµός της Κ – στοιβάδας είναι η διαδικασία της απόσπασης ενός ηλεκτρονίου από την ενδότερη 
(n=1) ηλεκτρονική στοιβάδα του ατόµου. Ο ιονισµός της L – στοιβάδα αναφέρεται στην n=2. w
w
w
.d
ia
vl
os
bo
ok
s.g
r



 

142 
 

την κατάσταση ιονισµού του Fe, και η εγγύτητα της µέσης ενέργειας µε την τιµή που 
αναµένεται για τον ουδέτερο σίδηρο  υποδεικνύει ότι η γραµµή εκποµπής προέρχεται 
από υλικό χαµηλού ιονισµού (ψυχρό). Τα παρατηρούµενα πλάτη της γραµµής Κα 
συνήθως αντιστοιχούν σε ταχύτητες της τάξης ορισµένων δεκάδων χιλιάδων χιλιοµέτρων 
ανά δευτερόλεπτο (Mushotzky et al. 1995). Σε µια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση, αυτή του 
MCG-6-30-15 η γραµµή Κα έχει πλάτος 100.000	𝑘𝑚	𝑠f+  και είναι βαρυτικά 
ερυθροµετατοπισµένη γεγονός που καταδεικνύει ότι προέρχεται από περιοχή η οποία 
βρίσκεται κοντά σε µια υπερµαζική µελανή οπή (Tanaka et al. 1995). 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.2. Η υψηλών ενεργειών φασµατική κατανοµή ενέργειας του Mrk 478. Τα δεδοµένα στο 
UV προέρχονται από τον IUE ενώ τα δεδοµένα στις ακτίνες Χ από τον ROSAT. Η συνεχής 
γραµµή παριστά την προσοµοίωση του µοντέλου το οποίο αναπαράγει τις εντάσεις των γραµµών 
εκποµπής. Τα δεδοµένα και το µοντέλο καταδεικνύουν ότι το «big blue bump» εµφανίζει µέγιστο 
γύρω στα 10+,	𝐻𝑧	(~	300	Å) και ότι το «soft X – ray excess» (η αύξηση στο φάσµα ακτίνων Χ 
µειούµενης της συχνότητας) είναι η υψηλών ενεργειών Κοµπτονισµένη (Wien) ουρά της 
κατανοµής. (Gondhalekar et al. 1994). 

Ένα απλό µοντέλο το οποίο αναπαράγει πολλά από τα χαρακτηριστικά τα οποία 
παρατηρούνται στα φάσµατα των ενεργών γαλαξιών αποτελείται από µια ψυχρή, παχιά 
φέτα αερίου η οποία ακτινοβολείται από πάνω (πιθανότατα από τη θερµή κορόνα) της 
οποία το φάσµα ακτίνων Χ χαρακτηρίζεται από έναν νόµο δύναµης. Το προβλεπόµενο 
φάσµα ενός τέτοιου µοντέλου φαίνεται στην Εικόνα 3.3. Για ℎ𝜈 ≳ 10	𝑘𝑒𝑉, φαίνεται το 
φάσµα της ανάκλασης Compton. Το χαρακτηριστικό αυτό µεγιστοποιείται στο εύρος 
30 − 50	𝑘𝑒𝑉. Το µοντέλο ανάκλασης παράγει επίσης έντονη εκποµπής Fe Κα, καθώς 
επίσης και ασθενέστερες γραµµές. Εντούτοις, σε αυτό το µοντέλο η φέτα ανάκλασης 
πρέπει να καλύπτει το µισό κοµµάτι του ουρανού όπως αυτό φαίνεται από την πηγή 
ακτίνων Χ έτσι ώστε να είναι δυνατή η παραγωγή του παρατηρούµενου ισοδύναµου 
πλάτους της Κα γραµµής. Οι Krolik, Madau και Zycki (1994) επισηµαίνουν ότι, 
τουλάχιστον ένα µέρος της συνιστώσας ανάκλασης πρέπει να προέρχεται από την 
εσωτερική όψη του πυκνού νεφελώδους τόρου ο οποίος περιβάλλει τον ενεργό γαλαξία. w
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Οι ενεργοί γαλαξίες εµφανίζουν έντονες µεταβολές στις ακτίνες Χ (McHardy 1988). 
Οι ταχείες µεταβολές της ακτινοβολίας ακτίνων Χ είναι εξαιρετικά σηµαντικές καθώς 
µπορούν να παρέχουν έναν µηχανισµό µελέτης των ενδότερων περιοχών του δίσκου 
προσαύξησης. Σε µεγάλες χρονικές κλίµακες (ηµέρες ή περισσότερο) οι µεταβολές στο 
συνεχές ακτίνων Χ σχετίζονται προφανώς µε τις µεταβολές στα οπτικά/υπεριώδη µήκη 
κύµατος. Βέβαια τα σηµερινά δεδοµένα είναι ανεπαρκή ώστε να εξακριβωθεί αν οι 
µεταβολές στα συνεχή των ακτίνων Χ και του οπτικού/υπεριώδους συµβαίνουν 
ταυτόχρονα ή αν οι µεταβολές στη µια περιοχή συχνοτήτων προηγούνται των µεταβολών 
στην άλλη περιοχή, γεγονός το οποίο θα καταδείκνυε προς ποια κατεύθυνση θα πρέπει 
να αναζητήσουµε την βασική αιτιώδη σχέση. Τα ήδη υπάρχοντα παρατηρησιακά 
δεδοµένα καταδεικνύουν ότι οι µεταβολές είναι ταυτόχρονες εντός µερικών ηµερών ή 
λιγότερο.  

Όπως και στην περίπτωση του συνεχούς στο οπτικό/υπεριώδες, έτσι και στις ακτίνες 
Χ δεν εµφανίζονται στοιχεία περιοδικής µεταβλητότητας, τα οποία θα ήταν ενδεικτικά 
µια τροχιακής κίνησης. Μία ενδιαφέρουσα περίπτωση βέβαια είναι αυτή του Seyfert 1 
γαλαξία NGC 6814, για τον οποίο έχει παρατηρηθεί περίοδος 3,4 ωρών στην ροή 
ακτίνων Χ (Mitaz και Branduardi – Raymont 1989).  

Η κλίση του φάσµατος νόµου δύναµης είναι αρκούντος απότοµη ώστε η συνολική 
ισχύς δεν αποκλίνει στις υψηλές χρονικές συχνότητες έτσι οι εκτιµήσεις της συνολικής 
ισχύος δεν απαιτούν ένα απότοµο «γύρισµα» στις µεγάλες συχνότητες. Στα µοντέλα 
δίσκου προσαύξησης, οι υψηλότερες συχνότητες στις οποίες αναµένεται µια 
συγκεκριµένη ισχύς αντιστοιχούν στο χρόνο διάδοσης του φωτός (light - travel time) για 
µια απόσταση ~5 − 10	𝑅µ  ο οποίος είναι 𝑡 ≈ 50 − 100	Ô𝑀 𝑀⊙⁄ Õ𝑠𝑒𝑐 . Για τους 
περισσότερους µεταβλητούς ενεργούς γαλαξίες που έχουν παρατηρηθεί, οι πιο ταχείς 
παρατηρήσιµες χρονικές κλίµακες µεταβολής είναι λίγο µεγαλύτερες από την 
προαναφερθείσα.  

Παρατηρησιακά δεδοµένα της µεταβλητότητας των ενεργών γαλαξιών και των 
quasar στις ακτίνες Χ για µεγαλύτερες χρονικές κλίµακες είναι εξαιρετικά περιορισµένα. 
Ο McHardy (1990) εκτίµησε το φάσµα νόµου δύναµης των µεταβολών των ακτίνων Χ 
στην περίπτωση του Seyfert 2 γαλαξία NGC 5506 σε ένα µεγάλο εύρος συχνοτήτων. 
Αυτό που βρήκε ήταν ότι το 1/𝑓 φάσµα που απαντάται στις µεγάλες συχνότητες (≳
10f�	𝐻𝑧) γίνεται σχεδόν πεπλατυσµένο στις µικρές συχνότητες (≲ 10fV	𝐻𝑧), δηλαδή 
𝑃(𝑓) ∝ 𝑓=. 

Ο φαινοµενικός συντονισµός των συνεχών στις ακτίνες Χ και στο UV/οπτικό καθώς 
επίσης και το γεγονός ότι τα νόµου δύναµης φάσµατα των µεταβολών στο UV/οπτικό, 
είναι πιο απότοµα καταδεικνύει το γεγονός ότι το UV/οπτικό φάσµα µπορεί να είναι 
επανεπεξεργασµένη εκδοχή του φάσµατος των ακτίνων Χ. 

 

w
w
w
.d
ia
vl
os
bo
ok
s.g
r



 

144 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Εικόνα 3.3. Μοντέλο ανάκλασης ακτίνων Χ (George και Fabian 1991). Στο µοντέλο έχει 
υιοθετηθεί ένα συνεχές νόµου δύναµης, µε δείκτη 𝛼 = 0,7 (διακεκοµµένη γραµµή) το οποίο 
ακτινοβολεί µια επίπεδη (plane parallel) φέτα ψυχρού (𝛵 ≲ 10,	𝛫) αερίου. Στο κατώτερο µέρος 
του φάσµατος είναι ορατό το ανακλώµενο φάσµα ακτίνων Χ, το οποίο περιέχει τις φθορίζουσες 
γραµµές Fe Kα (6,4	𝑘𝑒𝑉) , Fe Kβ (7,06	𝑘𝑒𝑉)  και Ni Kα (7,48	𝑘𝑒𝑉)  µαζί µε την κορυφή 
απορρόφησης της στοιβάδας Κ του Fe στα ~	7,11	𝑘𝑒𝑉. Η αντίστοιχη απορρόφηση Ni Κ – 
στοιβάδας (8,34	𝑘𝑒𝑉) είναι πολύ ασθενής για να παρατηρηθεί. Τα αποτελέσµατα της σκέδασης 
Compton στο εσωτερικό της φέτας (όπου τα φωτόνια αλληλεπιδρώντας µε τα ηλεκτρόνια χάνουν 
ενέργεια) φαίνονται από την πτώση του ανακλώµενου συνεχούς φάσµατος στις υψηλές ενέργειες 
Ο συνδυασµός της σκέδασης Compton των φωτονίων υψηλής ενέργειας από τη µια πλευρά µε 
την φωτοηλεκτρική απορρόφηση των φωτονίων χαµηλότερης ενέργειας από την άλλη 
δηµιουργούν ένα πλατύ bump στο ανακλώµενο συνεχές στο εύρος ~	20 − 100	𝑘𝑒𝑉. (I. M. 
George 1991). 

3.1.8 Ράδιο Συνεχή 

Το µόνο κοµµάτι του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος που θεωρείται, σχεδόν µε 
βεβαιότητα, ότι δεν έχει θερµική προέλευση είναι αυτό των ραδιοκυµάτων. Ιστορικά, η 
ράδιο εκποµπή αποτέλεσε τον παράγοντα κλειδί στην ανακάλυψη και αναγνώριση των 
ενεργών γαλαξιών. Στους ράδιο – ηχηρούς QSOs το φάσµα των ραδιοκυµάτων 
συνεισφέρει πολύ λίγο στην βολοµετρική λαµπρότητα. Η ενέργεια των ράδιο – ηχηρών 
QSOs, ανά δεκάδα συχνοτήτων, στα ραδιοκύµατα είναι κατά 3 τάξεις µεγέθους 
µικρότερη από την αντίστοιχη στο υπεριώδες/οπτικό. Αξίζει επίσης να αναφερθεί βέβαια 
ότι, η ενέργεια αυτή είναι κατά 5 – 6 τάξεις µεγέθους µικρότερη από την αντίστοιχη στο 
υπεριώδες/οπτικό στην περίπτωση των ράδιο – ήσυχων QSOs. Παρόλα αυτά, οι µελέτες 
των QSOs στα ράδιο κύµατα είναι εξαιρετικά σηµαντικές γιατί παρέχουν πληροφορίες 
για τις διαδικασίες επιτάχυνσης σωµατιδίων κοντά στις κεντρικές πηγές.  w
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Συµπαγείς Ράδιο Πηγές 

Τα ράδιο φάσµατα των κεντρικών συµπαγών πηγών των ενεργών γαλαξιών είναι 
επίπεδα, και έτσι η ακτινοβολία τους θεωρείται ότι είναι µη θερµικής προέλευσης. Τα 
στοιχεία που καταδεικνύουν τη µη θερµική εκποµπή είναι διττά. 

Η µορφή του φάσµατος: Οι φασµατικοί δείκτες των συµπαγών πηγών είναι επίπεδοι 
(𝛼 ≈ 0) και σταδιακά γίνονται πιο απότοµοι στα µικρότερα µήκη κύµατος, γεγονός το 
οποίο είναι χαρακτηριστικό των οπτικά πυκνών πηγών οι οποίες υπόκεινται σε συνεχή 
έγχυση ηλεκτρονίων υψηλότερων ενεργειών. Το γεγονός ότι το ράδιο φάσµα είναι 
επίπεδο, αποδίδεται στην σύνθετη δοµή της πηγής· όπου, αξίζει να σηµειωθεί ότι το 
χαρακτηριστικό σπάσιµο (cut – off) στις χαµηλές συχνότητες είναι διαφορετικό για 
διαφορετικές περιοχές της πηγής. Τα, χαµηλών συχνοτήτων, χαρακτηριστικά σπασίµατα, 
που αποδίδονται στην σύγχροτρον αυτο – απορρόφηση, ανιχνεύονται σε κάποιες των 
πηγών, αλλά η εξάρτηση από τη συχνότητα δεν είναι συνήθως τόσο ισχυρή όσο το 
αναµενόµενο 𝐹w ∝ 𝜈�/A φάσµα και αυτό επειδή η δοµή της πηγής είναι σύνθετη που 
σηµαίνει ότι διαφορετικές περιοχές γίνονται οπτικά πυκνές σε διαφορετικές συχνότητες. 

Θερµοκρασία Λαµπρότητας: Η ειδική ένταση µιας ράδιο πηγής σε δεδοµένη 
συχνότητα µπορεί να καθοριστεί µέσω της µέτρησης της ροής και του γωνιακού 
µεγέθους της πηγής. Είναι δυνατόν να υπολογιστεί µια ισοδύναµη θερµοκρασία η οποία 
αντιστοιχεί στην υποτιθέµενη θερµοκρασία που θα είχε η πηγή αν ακτινοβολούσε ως 
µέλαν σώµα. Στα ράδιο κύµατα βρισκόµαστε στο όριο Reyleigh – Jeans για οποιαδήποτε 
θερµοκρασία (𝛵 ≳ 3	𝛫) και έτσι για µια οπτικά πυκνή θερµή πηγή η ένταση δίνεται από 
τη συνάρτηση Planck για ℎ𝜈 ≪ 𝛫𝛵, 

𝛪w =
𝐹w
𝜋𝜃A = 𝛣w =

2𝑘𝑇�(𝜈)
𝜆A ,					(3.16) 

όπου 𝐹w είναι η παρατηρούµενη ροή σε µήκος κύµατος 𝜆 = 𝑐/𝜈 και 𝜃 είναι η γωνιακή 
ακτίνα της πηγής. Το µέγεθος 𝛵  καλείται «θερµοκρασία λαµπρότητας» της πηγής και 
ισοδυναµεί µε την κινητική θερµοκρασία µιας οπτικά πυκνής θερµικής πηγής25. Για 
οπτικά λεπτή θερµική εκποµπή, η θερµοκρασία λαµπρότητας είναι µικρότερη από την 
κινητική θερµοκρασία. Μετρήσεις των τιµών των 𝐹w και 𝜃 για εξωγαλαξιακές συµπαγείς 
πηγές δίνουν ως αποτέλεσµα την εµφάνιση ενός µεγίστου για την θερµοκρασία 
λαµπρότητας στο εύρος 10++ − 10+A	𝛫, γεγονός το οποίο καταδεικνύει πως η ράδιο 
εκποµπή είναι µη θερµικής προέλευσης. 

Τα µέγιστα της θερµοκρασίας λαµπρότητας των συµπαγών πηγών είναι πάντοτε 
πολύ ψηλά, αλλά σπάνια ξεπερνούν την τιµή 𝛵 ≈ 10+A	𝛫 , εκτός βέβαια από την 
περίπτωση των blazars. Υπάρχει ένας θεµελιώδης λόγος που αυτό συµβαίνει και έχει να 

                                                             
25 Η θερµοκρασία λαµπρότητας είναι συνάρτηση της συχνότητας ν. w
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κάνει µε την πυκνότητα ενέργειας του µαγνητικού πεδίου 𝑈�[2 = 𝐵A/8𝜋, η οποία 
ελέγχει το ρυθµό των σύγχροτρον ενεργειακών απωλειών, σε σχέση µε την πυκνότητα 
ενέργειας της ακτινοβολίας 𝑈~[4 = 4𝜋𝐽/𝑐, η οποία ελέγχει τον ρυθµό του αντίστροφου 
σκεδασµού Compton. Όταν η ποσότητα 𝑈~[4 αυξάνεται µέσω της ακτινοβολίας 
σύγχροτρον, µέχρι το σηµείο που ξεπερνά την 𝑈�[2  , τότε τα ηλεκτρόνια αρχίζουν να 
σκεδάζουν τα σύγχροτρον φωτόνια. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την περεταίρω αύξηση της 
ενέργειας των φωτονίων µε ρυθµό ~	𝛾l𝑈~[4, όπου 𝛾 είναι ο παράγοντας Lorentz των 
ηλεκτρονίων (η συνολική ενέργεια ανά σωµατίδιο είναι 𝛾𝑚3𝑐A). Η διαδικασία αυτή 
τελειώνει πολύ γρήγορα εξαιτίας της ύπαρξης της κβαντικής ενεργού διατοµής Klein – 
Nishina cross – section. Το γεγονός ότι οι συµπαγείς πηγές δεν είναι ιδιαίτερα ισχυρές 
στις ακτίνες γάµµα καταδεικνύει ότι 𝑈~[4/𝑈�[2 < 1, σε αυτές τις πηγές. Το άνω όριο 
στη σύγχροτρον λαµπρότητα επιβάλλεται από την έναρξη του αντίστροφου σκεδασµού 
Compton,  και η θερµοκρασία λαµπρότητας µιας τέτοιας πηγής είναι ~	10+A	𝛫 για ένα 
µεγάλο εύρος φυσικών συνθηκών (Kellermann και Pauliny – Toth 1969). 

3.1.9 Υπέρφωτη Κίνηση  

Τα επίπεδα (𝛼 ≈ 0) ράδιο φάσµατα και η ταχεία µεταβλητότητα της ροής καταδεικνύουν 
το γεγονός ότι οι συµπαγείς ράδιο πηγές εµφανίζουν µικρής κλίµακας δοµές. Το γεγονός 
αυτό αποτέλεσε το κίνητρο για την ανάπτυξη της VLBI συµβολοµετρίας η οποία δύναται 
να παρέχει γωνιακή ανάλυση στο milliarcsecond επίπεδο. Οι VLBI παρατηρήσεις των 
συµπαγών πηγών στους ενεργού γαλαξίες έχει αναδείξει την παρουσία πολλαπλών 
συνιστωσών και την σύνθετη δοµή αυτών των πηγών. Τα χαρακτηριστικά αυτά 
παρατηρούνται συνήθως σε πηγές οι οποίες φέρουν πολύ λαµπρού κεντρικούς πυρήνες. 
Επαναλαµβανόµενες παρατηρήσεις αυτών των πολλαπλών πηγών έχουν δείξει ιδίες 
κινήσεις ενός ή περισσοτέρων πηγών, υπό την έννοια ότι αυτές αποµακρύνονται µεταξύ 
τους. (Εικόνα 3.4). Οι προβαλλόµενες αποστάσεις των πηγών είναι της τάξεως των 
δεκάδων parsec, και οι ιδίες κινήσεις που παρατηρούνται σε πολυετείς χρονικές κλίµακες 
καταδεικνύουν εγκάρσιες ταχύτητες της τάξεως των 𝑢å ≈ 10𝑐 ! Στην περίπτωση πολύ 
καλά παρατηρούµενων πηγών, είναι δυνατή η παρέκταση (extrapolation) των ιδίων 
κινήσεων πίσω στο χρόνο και ο χρόνος στον οποίο αντιστοιχεί ο µηδενικός διαχωρισµός 
αυτών των πηγών συνήθως συµπίπτει µε µια έκλαµψη του συνεχούς το οποίο 
παρατηρείται σε ένα µεγάλο εύρος συχνοτήτων. 

Πολλές είναι οι ερµηνείες που έχουν δοθεί επί του φαινοµένου οι οποίες 
προσπαθούν να εξηγήσουν την ύπαρξη αυτών των «υπέρφωτων» (𝑢 > 𝑐) κινήσεων που 
παρατηρούνται στις ραδιοπηγές, οι οποίες περιλαµβάνουν µη – κοσµολογικές 
ερυθροµετατοπίσεις και πραγµατικές ταχυονικές κινήσεις. Εντούτοις, η µόνη ερµηνεία η 
οποία φαίνεται πως δεν εγείρει περαιτέρω προβλήµατα από αυτά που επιλύει είναι ότι 
αυτές οι φαινόµενες υπέρφωτες ταχύτητες αποδίδονται στην bulk σχετικιστική κίνηση 
κατά µήκος της γραµµής παρατήρησης της συνεχούς πηγής. Για την καλύτερη w
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κατανόηση του τρόπου που αυτό το φαινόµενο λειτουργεί, παρουσιάζεται το µοντέλο 
των Blandforf, McKee και Rees (1977), το διάγραµµα του οποίου φαίνεται στην Εικόνα 
3.5. 

 

Εικόνα 3.4. Χάρτες VLΒΙ σε συχνότητα 10,65	𝐺𝐻𝑧 του QSO 3C 273 (𝑧 = 0,158) για πέντε 
διαφορετικές περιόδους, οι οποίο καταδεικνύουν την φαινόµενη υπέρφωτη διαστολή της πηγής 
(Pearson et al. 1981). 

Ας θεωρήσουµε δύο πηγές οι οποίες βρίσκονται αρχικά στη θέση Β, την χρονική 
στιγµή 𝑡+. Το φως από αυτές τις πηγές φθάνει έναν παρατηρητή στη θέση Α τη χρονική 
στιγµή 𝑡+′, αφού πρώτα έχει διανύσει απόσταση ΑΒ. απόσταση µεταξύ Α και Β είναι 
𝐷 + 𝑢𝛿𝑡𝑐𝑜𝑠𝜃. Σε µια µετέπειτα χρονική στιγµή  𝑡A = 𝑡+ + 𝛿𝑡, µία από αυτές τις πηγές 
έχει διανύσει απόσταση 𝑢𝛿𝑡 και θα έχει φθάσει στο σηµείο Β΄. Όταν η πηγή έχει φθάσει 
στο σηµείο Β΄ πραγµατοποιείται δεύτερη παρατήρηση και ο χρόνος που χρειάζεται η 
ακτινοβολία για να φθάσει από το σηµείο Β΄ στον παρατηρητή είναι 𝑡A′ ενώ η απόσταση 
µεταξύ του σηµείου Β΄ και του Α είναι κατά προσέγγιση D. Η γωνία µεταξύ των 
σηµείων Β και Β΄ είναι  

𝛥𝛷 =
𝑢𝛿𝑡𝑠𝑖𝑛𝜃

𝐷 .					 (3.17) 

Ο χρόνος µεταξύ των δύο παρατηρήσεων θα προκύπτει αν θεωρήσουµε ότι 

𝑡+# = 𝑡+ +
𝐷 + 𝑢𝛿𝑡𝑐𝑜𝑠𝜃

𝑐 					(3.18) 

και w
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𝑡A# = 𝑡A +
𝐷
𝑐 					(3.19) 

µε αποτέλεσµα το χρονικό διάστηµα µεταξύ των δύο παρατηρήσεων να προκύπτει 

𝛥𝑡 = 𝑡A# − 𝑡+# = 𝑡A − 𝑡+ −
𝑢𝛿𝑡𝑐𝑜𝑠𝜃

𝑐 = 𝛿𝑡(1 − 𝛽𝑐𝑜𝑠𝜃)				(3.20) 

όπου 𝛽 = 𝑢/𝑐. Έτσι, η εγκάρσια ταχύτητα την οποία µετρά ο παρατηρητής θα είναι  

𝛽$ =
𝑢å
𝑐 =

𝐷
𝑐
𝛥𝛷
𝛥𝑡 =

𝑢𝑠𝑖𝑛𝜃
𝑐(1 − 𝛽𝑐𝑜𝑠𝜃) =

𝛽𝑠𝑖𝑛𝜃
1 − 𝛽𝑐𝑜𝑠𝜃 .					(3.21) 

Στην Εικόνα 3.6 παρουσιάζεται η µετρούµενη εγκάρσια ταχύτητα 𝛽$ συναρτήσει της 
γωνίας παρατήρησης 𝜃 για διάφορες τιµές του παράγοντα Lorentz 𝛾 = (1 − 𝛽A)f+/A. 

Σε κάποια γωνία 𝜃 το µέγεθος 𝛽$ µεγιστοποιείται. Η γωνία αυτή µπορεί να βρεθεί 
εξισώνοντας την πρώτη παράγωγο του 𝛽$ µε το µηδέν. Έτσι έχουµε: 

 
𝜗𝛽$
𝜗𝜃 =

𝛽𝑐𝑜𝑠𝜃
1 − 𝛽𝑐𝑜𝑠𝜃 −

(𝛽𝑠𝑖𝑛𝜃)(𝛽𝑠𝑖𝑛𝜃)
(1 − 𝛽𝑐𝑜𝑠𝜃)A = 0					(3.22) 

οπότε 

𝛽𝑐𝑜𝑠𝜃(1 − 𝛽𝑐𝑜𝑠𝜃) = 𝛽A sinA 𝜃 = 𝛽A − 𝛽A cosA 𝜃 ,						(3.23) 

Από τη σχέση αυτή προκύπτει: 

𝜃�[ô = cosf+ 𝛽 .					(3.24) 

Με την εισαγωγή της σχέσης αυτής στην εξίσωση 3.21, και λαµβάνοντας υπόψη ότι 

sin	(cosf+ 𝛽) = (1 − 𝛽A)+ A⁄ 					(3.25) 

παίρνουµε 

𝛽$�[ô =
𝛽(1 − 𝛽A)+/A

(1 − 𝛽A) = 𝛽𝛾.					(3.26) 

Έτσι, καθώς  𝛽 → 1 , 𝛽$�[ô ≈ 𝛾  µια τιµή η οποία είναι εξαιρετικά υψηλή. Για 
σχετικιστικές κινήσεις ακόµα πιο κοντά στη γραµµή παρατήρησης (𝜃 ≈ cosf+ 𝛽) ο 
παρατηρητής είναι δυνατόν να ανιχνεύσει προβαλλόµενες εγκάρσιες ταχύτητες της τάξης 
του 𝛾𝑐. 
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Εικόνα 3.5. Η γεωµετρία που υιοθετήθηκε για την ερµηνεία της φαινόµενης υπέρφωτης κίνησης 
των ράδιο πηγών. Ο παρατηρητής στη θέση Α βλέπει τη ράδιο πηγή να κινείται από το Β στο Β΄ 
µε ταχύτητα η οποία φαινοµενικά υπερβαίνει την ταχύτητα του φωτός. Το φαινόµενο αυτό 
µπορεί να συµβεί καθώς 𝑢 → 𝑐 αν όµως η γωνία παρατήρησης 𝜃 είναι πολύ µικρή, αλλά όχι 
µηδενική. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 3.6. Η φαινόµενη εγκάρσια ταχύτητα 𝛽$ = 𝑢å/𝑐 µια πηγής η οποία κινείται υπό γωνία 𝜃 
ως προς τη γραµµή παρατήρησης, συναρτήσει του παράγοντα Lorentz  𝛾 = (1 − 𝛽A)f+/A. Για 
𝛾 ≫ 1, η φαινόµενη εγκάρσια ταχύτητα µπορεί να υπερβεί την ταχύτητα του φωτός. (Peterson. 
B.M., - An introduction to Active Galactic Nuclei). 

3.2 Η Μορφολογία των Quasars 

3.2.1 Το Παράδειγµα της Μελανής Οπής 

Το θεµελιώδες ερώτηµα όσον αφορά τους ενεργούς γαλαξίες είναι ο τρόπος παραγωγής 
της ενέργειας η οποία παρατηρείται υπό µορφή ακτινοβολίας. Επί της ουσίας το w
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πρόβληµα που προκύπτει είναι ότι ένας ενεργός γαλαξίας παράγει τόσο µεγάλα ποσά 
ακτινοβολίας, όσο τρισεκατοµµύρια αστέρες, εντός ενός όγκου ο οποίος είναι αρκετά 
µικρότερος από ένα κυβικό parsec. Το µοντέλο που θα συζητηθεί για το AGN φαινόµενο 
περιλαµβάνει µια κεντρική πηγή η οποία αποτελείται από ένα δίσκο προσαύξησης ο 
οποίος περιβάλλει µια υπερµεγέθη µελανή οπή. Η ενέργεια παράγεται από τη βαρυτική 
κατάρρευση ύλης η οποία θερµαίνεται σε πολύ υψηλές θερµοκρασίες στον δίσκο 
προσαύξησης. Τα φυσικά επιχειρήµατα τα οποία αποτελούν τη βάση αυτού του µοντέλου 
είναι πολύ βασικά και χρονολογούνται από το 1964 (Zel’dovich, Novikov και Salpeter). 

3.2.2 Η Μάζα του Κεντρικού Αντικειµένου 

Η µάζα του κεντρικού αντικειµένου µπορεί να εκτιµηθεί µε έναν απλό τρόπο, θεωρώντας 
ισοτροπία και το γεγονός ότι η πηγή είναι ευσταθής. Για λόγους απλότητας θεωρούµε 
την περίπτωση ενός πλήρως ιονισµένου αερίου που αποτελείται από υδρογόνο. Για να 
αποφύγουµε τη διάλυση του αντικειµένου υποθέτουµε πως η προς τα έξω δύναµης της 
πίεσης ακτινοβολίας εξισορροπείται από την προς τα µέσα βαρυτική δύναµη. Η 
εξερχόµενη ενεργειακή ροή σε κάποια απόσταση 𝑟 από το κέντρο είναι 𝐹 = 𝐿 4𝜋𝑟A⁄ , 
όπου 𝐿 είναι η λαµπρότητα (𝑒𝑟𝑔𝑠	𝑠f+) της πηγής. Σηµειώνουµε πως η ορµή την οποία 
φέρει ένα φωτόνιο (ενέργειας 𝛦 = ℎ𝜈) είναι 𝑝 = 𝐸/𝑐. Έτσι, η εξερχόµενη ροή ορµής ή 
πίεσης θα είναι  

𝑃~[4 =
𝐹
𝑐

𝐿
4𝜋𝑟A𝑐 					(3.27) 

και η εξερχόµενη δύναµη ακτινοβολίας σε ένα ηλεκτρόνιο προκύπτει µε 
πολλαπλασιασµό επί της ενεργού διατοµής για αλληλεπίδραση µε ένα φωτόνιο: 

𝐹~[4 = 𝜎$
𝐿

4𝜋𝑟A𝑐 �̂�					(3.28) 

όπου 𝜎$ είναι η ενεργός διατοµή σκέδασης Thomson26 και �̂� είναι το µοναδιαίο διάνυσµα 
στην ακτινική διεύθυνση. 

Η βαρυτική δύναµη που ενεργεί σε ένα ζεύγος ηλεκτρονίου – πρωτονίου (µάζες 𝑚3 
και 𝑚÷ αντίστοιχα) από µια κεντρική µάζα 𝛭 είναι φυσικά 

                                                             
 
26 Η ενεργός διατοµή Thomson είναι:  

𝜎$ =
8𝜋
3 ³

𝑒A

𝑚3𝑐A
´
A

= 6,65 × 10fA�𝑐𝑚A 

Παρά το γεγονός ότι η πίεση ακτινοβολίας δρα και στα πρωτόνια, η δύναµη σε αυτά είναι µικρότερη κατά 
έναν παράγοντα (𝑚÷/𝑚3)A ≈ 3 × 10,	 εξαιτίας της µεγάλης αδράνειας των πρωτονίων. Τα πρωτόνια και 
τα ηλεκτρόνια είναι ηλεκτροµαγνητικά συζευγµένα, συνεπώς δεν συµβαίνει διαχωρισµός φορτίου. w
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𝐹2~[� = −𝐺
𝑀Ô𝑚÷ +𝑚3Õ

𝑟A �̂� ≈ −𝐺
𝑀𝑚÷

𝑟A �̂�					(3.29)			 

Η προς τα µέσα βαρυτική δύναµη, που ασκείται στο αέριο πρέπει να είναι ίση ή να 
ξεπερνά την δύναµη ακτινοβολίας ώστε η πηγή να παραµένει ανέπαφη, έτσι απαιτείται 
ότι 

|𝐹~[4| ≤ +𝐹2~[�+ 

𝜎$𝐿
4𝜋𝑐𝑟A ≤

𝐺𝑀𝑚÷

𝑟A  

𝐿 ≤
4𝜋𝐺𝑐𝑚÷

𝜎$
𝑀 ≈ 6,31 × 10l	𝑀	𝑒𝑟𝑔𝑠	𝑠f+ ≈ 1,26 × 10W\	Ô𝑀 𝑀⊙⁄ Õ𝑒𝑟𝑔𝑠	𝑠f+		(3.30)	 

Η εξίσωση (3.30) είναι γνωστή ως το όριο Eddington και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για 
τον καθορισµό της ελάχιστης µάζας, µάζας Eddington 𝛭, , για µια πηγή λαµπρότητας 𝐿. 
Καθώς η µελανή οπή συσσωρεύει µάζα, τόσο η µάζα της όσο και ο ρυθµός 
συσσώρευσης αυξάνονται. Βέβαια, αυτό δεν είναι δυνατόν αν συνεχιστεί επ’ άπειρον, 
καθώς υπάρχει ένα άνω όριο στον ρυθµό συσσώρευσης, το όριο Eddington. Το όριο 
Eddington είναι το σηµείο στο οποίο η λαµπρότητα του αντικειµένου που ακτινοβολεί 
είναι τόσο µεγάλη που η προς τα έξω ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολιακή πίεση 
εξισορροπεί τη βαρυτική έλξη του αντικειµένου. Το υλικό συσσώρευσης παραµένει σε 
απόσταση «ασφαλείας» εξαιτίας της τεράστιας ακτινοβολιακής πίεσης, η οποία ασκείται 
προς τα έξω, µε αποτέλεσµα η συσσώρευση ύλης να φθάνει σε ευσταθή κατάσταση. 
Αυτό που λαµβάνει χώρα είναι µια κατάσταση ισορροπίας µεταξύ ακτινοβολίας και 
συσσώρευσης ύλης καθώς αν ο ρυθµός συσσώρευσης µειωθεί τότε η λαµπρότητα πέφτει 
και η συσσώρευση αρχίζει πάλι από την αρχή. Με αυτόν τον τρόπο οι ρυθµοί 
συσσώρευσης ύλης µπορούν να βρίσκονται κοντά στο όριο Eddington αλλά ποτέ να µην 
το ξεπερνούν. 

 Στο όριο Eddington η ακτινοβολιακή πίεση σε ένα σωµατίδιο από το εσωτερικό 
θερµό χείλος του δίσκου προσαύξησης εξισορροπεί επακριβώς την βαρυτική έλξη από τη 
µελανή οπή. Η ακτινοβολιακή πίεση εξαρτάται ευθέως από την λαµπρότητα και πέφτει 
αντιστρόφως ανάλογα µε το τετράγωνο της απόστασης από τη µελανή οπή. Η βαρυτική 
έλξη επίσης είναι αντιστρόφως ανάλογη µε το τετράγωνο της απόστασης. Ως 
αποτέλεσµα οι αποστάσεις απαλείφονται και µένει η λαµπρότητα Eddington να 
εξαρτάται από µία µόνο παράµετρο, τη µάζα του έλκοντος αντικειµένου. Για µια 
σφαιρική πηγή µάζας, Μ, η οποία συσσωρεύεται σφαιρικά συµµετρικά µε σταθερό 
ρυθµό, η λαµπρότητα Eddington είναι 

𝐿¤4 =
4𝜋𝐺𝑚÷𝑐
𝜎$

𝛭 = 1,3 × 10W+
𝛭
𝛭⊙

			𝑤𝑎𝑡𝑡						(3.31) w
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όπου 𝑚÷ είναι η µάζα του πρωτονίου, 𝑐 η ταχύτητα του φωτός, 𝜎$ η ενεργός διατοµή 
Thompson και 𝐺 η σταθερά της παγκόσµιας έλξης. Η µάζα µιας µελανής οπής για έναν 
ιδιαίτερα λαµπρό quasar µε 𝐿~10+A	𝐿⊙  ο οποίος ακτινοβολεί στο όριο Eddington είναι 
2,9 × 10V	𝛭⊙.  Συνεπώς η µελανή οπή πρέπει να είναι υπερµαζική. Στο σηµείο αυτό 
πρέπει να σηµειωθεί ότι αν η µελανή οπή δεν ακτινοβολεί στον ρυθµό Eddington, τότε η 
µάζα θα είναι ακόµη πιο µεγάλη.  

Η µάζα Eddington σε µονάδες κατάλληλές για τη µελέτη των ενεργών γαλαξιών, 
είναι  

𝛭, = 8 × 10�𝐿ll𝑀⊙						(3.32) 

όπου  𝐿ll είναι η λαµπρότητα της κεντρικής πηγής27 σε µονάδες 10ll	𝑒𝑟𝑔𝑠	𝑠f+, όπου 
αυτή είναι η χαρακτηριστική λαµπρότητα ενός λαµπρού γαλαξία Seyfert. Για µια τυπική 
λαµπρότητα ενός quasar  𝐿.µ/ ≈ 10l,	𝑒𝑟𝑔𝑠	𝑠f+, απαιτείται µάζα ~10\𝛭⊙.  

Η µάζα της κεντρικής πηγής µπορεί να υπολογιστεί και µέσω µιας εφαρµογής του 
θεωρήµατος Virial. Μέσω της µεθόδου του reverberation mapping (§ 3.4.10) των 
περιοχών των πλατιών γραµµών εκποµπής των ενεργών γαλαξιών µπορούµε να εξάγουµε 
πληροφορίες για την χωρική έκταση και το πεδίο ταχυτήτων του αερίου που παράγει τις 
γραµµές εκποµπής. Θεωρώντας ότι οι γραµµές είναι πεπλατυσµένες κατά Doppler 
εξαιτίας των κινήσεως στο βαρυτικό πεδίο, είναι δυνατόν να εξάγουµε την µάζα της 
κεντρικής πηγής.  Οι τιµές που υπολογίζονται είναι σε γενικές γραµµές κατά µία τάξη 
µεγέθους µεγαλύτερες από την 𝛭, . 

3.2.3 Η Ενεργειακή Τροφοδότηση των Quasar 

Για τους µηχανισµούς παραγωγής ενέργειας θα πρέπει να αποτανθούµε στην µελανή οπή 
που βρίσκεται στο κέντρο του ενεργού γαλαξιακού πυρήνα. Μια υπερµεγέθης µελανή 
οπή είναι µια ιδιοµορφία του χωρόχρονου, «κρυµµένη» µέσα στον ορίζοντα γεγονότων 
(αγνοώντας την εργόσφαιρα) και πιθανότατα περιβάλλεται από ένα δίσκο προσαύξησης. 
Το θέµα που προκύπτει στο σηµείο αυτό είναι πως προκύπτει η παρατηρούµενη 
λαµπρότητα από αυτή την κεντρική «µηχανή», δηλαδή ποιος είναι ο ρυθµός παραγωγής 
ενέργειας αλλά και οι χρονικές κλίµακες της ενεργειακής τροφοδότησης. Είναι γεγονός 
πως η θεµελιώδης πηγή ενέργειας είναι η βαρυτική. Τι όµως σηµαίνει αυτό ακριβώς; 
Πως η βαρυτική δυναµική ενέργεια µετατρέπεται σε φωτόνια τα οποία παρατηρούν οι 
αστρονόµοι; 

Στην περίπτωση της προσαύξησης, ο πιο προφανής τρόπος απελευθέρωσης της 
βαρυτική δυναµικής ενέργειας, είναι µέσω των αλληλεπιδράσεων του ιξώδους εντός του 
δίσκου. Η αργή προς τα µέσα κίνηση της µεταφοράς µάζας παράγει θερµότητα µέσω της 
τριβής καθώς η µάζα κυριολεκτικά σέρνεται. Η θερµότητα αυτή ακτινοβολεί και είναι 
                                                             
27 Η λαµπρότητα αυτή είναι βολοµετρική µιας και η ενεργός διατοµή της σκέδασης ηλεκτρονίων εξαρτάται 
από τη συχνότητα κάτω από το όριο Klein – Nishina (~0,5	𝑀𝑒𝑉). w
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ανιχνεύσιµη. Θα µπορούσε κανείς αφελέστατα να υποθέσει ότι η θέρµανση θα είναι 
µεγαλύτερη όσο µεγαλύτερο είναι το βαρυτικό πεδίο. Παρόλα αυτά, λαµβάνουν χώρα 
αδιαµφισβήτητα πολύ πιο σύνθετες διαδικασίες οι οποίες περιλαµβάνουν µαγνητικές 
επιδράσεις καθώς επίσης και την δίδυµη γένεση (photon - pair production) στις 
εσωτερικές περιοχές. Όπως και να έχει, η βασική παράµετρος είναι η κεντρική βαρυτική 
µάζα και η απαίτηση ώστε συγκεκριµένη ποσότητα µάζας να έλκεται προς την µελανή 
οπή. Ο αριθµός κλειδί είναι η αποδοτικότητα της ενεργειακής µετατροπής της µάζας 
προσαύξησης σε φωτόνια. Γνωρίζοντας αυτό, προκύπτει άµεσα ο ρυθµός συσσώρευσης 
µάζας που απαιτείται για την παραγωγή της παρατηρούµενης λαµπρότητας. Θεωρείται 
πως το «καύσιµο» για τη λειτουργία αυτού του µηχανισµού είναι το αέριο (το οποίο 
περιλαµβάνει και άστρα) του περιβάλλοντος µέσου.  

Υπολογισµοί αυτής της απόδοσης είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνουν εξαιτίας των 
πολλών αγνώστων παραµέτρων. Οι θεωρητικοί πιστεύουν ότι πιθανώς επιτυγχάνεται 
αποδοτικότητα της τάξεως του 10% της ενέργειας της µάζας ηρεµίας των σωµατιδίων 
που µετατρέπονται σε φωτόνια. Στο σηµείο αυτό πρέπει να σηµειωθεί ότι η ενέργεια που 
απελευθερώνεται κατά την πυρηνική σύντηξη είναι µόλις το 0,7% της ενέργειας της 
µάζας ηρεµίας. Είναι γεγονός λοιπόν πως η ανακάλυψη των quasars, οι οποίοι απαιτούν 
µεγάλη απόδοση στην µετατροπή ενέργειας οδήγησε απ’ ευθείας στις µελανές οπές ως 
την πιθανότερη ερµηνεία για τις παρατηρούµενες, µεγάλης χρονικής κλίµακας, 
λαµπρότητες των quasars. 

Όπως και στα άστρα, η θεµελιώδης διαδικασία στους ενεργούς πυρήνες είναι η 
µετατροπή µάζας σε ενέργεια. Η διαδικασία αυτή λαµβάνει χώρα µε κάποια απόδοση 𝜂, 
έτσι η διαθέσιµη ενέργεια από µια µάζα Μ είναι 𝛦 = 𝜂𝛭𝑐A. Ο ρυθµός µε τον οποίο η 
ενέργεια εκπέµπεται από τον πυρήνα είναι 𝐿 = 𝑑𝐸/𝑑𝑡 και µας δίνει το ρυθµό µε τον 
οποίο η ενέργεια πρέπει να παρέχεται στην πυρηνική πηγή µέσω προσαύξησης, 

𝐿 = 𝜂�̇�𝑐A					(3.33) 

όπου  �̇� = 𝑑𝑀/𝑑𝑡 είναι ο ρυθµός αύξησης της µάζας. Αν υποθέσουµε ότι η απόδοση 
της µετατροπής, 𝑛, είναι 5%, τότε για έναν quasar λαµπρότητας 10+A	𝐿⊙, ο ρυθµός 
προσαύξησης, �̇�, είναι  

�̇� =
𝐿
𝜂𝑐A =

10+A𝐿⊙
𝑛𝑐A 					(3.34) 

Αριθµητικά, έχουµε 

�̇� =
10+A 	× (3,8 × 10A,)
0,05 × (3 × 10\)A = 8,44 × 10AA	𝑘𝑔	𝑠f+.						(3.35) 

Η µεταβλητότητα της προσαύξησης, ως πηγής ενέργειας, (δηλαδή µετατροπή της 
βαρυτικής δυναµικής ενέργειας σε ακτινοβολία) σε σχέση µε άλλους µηχανισµούς w
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(πυρηνικές διαδικασίες) εξαρτάται από το πόσο µεγάλος είναι ο παράγοντας 
αποδοτικότητας 𝜂. Η δυναµική ενέργεια µάζας 𝑚 σε απόσταση 𝑟 από την κεντρική πηγή 
µάζας 𝑀  είναι 𝑈 = 𝐺𝑀𝑚 𝑟⁄ .  Ο ρυθµός µε τον οποίο η δυναµική ενέργεια του 
προσπίπτοντος υλικού µετατρέπεται σε ακτινοβολία δίδεται από τη σχέση 

𝐿 ≈
𝑑𝑈
𝑑𝑡 =

𝐺𝑀
𝑟
𝑑𝑚
𝑑𝑡 =

𝐺𝑀�̇�
𝑟 ,						 (3.36) 

όπου �̇� είναι ο ρυθµός αύξησης µάζας (i.e. mass crossing radius r per unit time). Οι 
εξισώσεις (3.33) και (3.36) δείχνουν ότι 𝜂 ∝ 𝛭 𝑟⁄ ,  το οποίο είναι ένα µέτρο της 
συµπαγότητας του συστήµατος. Η συµπαγότητα µεγιστοποιείται στην περίπτωση µιας 
µελανής οπής, της οποίας το µέγεθος µπορεί να υπολογιστεί βάση της ακτίνας 
Schwarzchild 𝑅6, η οποία αποτελεί τον ορίζοντα γεγονότων µιας µη περιστρεφόµενης 
µελανής οπής. Με τον τρόπο αυτό βρίσκουµε µια χαρακτηριστική κλίµακα για το 
αντικείµενο 

𝑅6 =
2𝐺𝑀
𝑐A ≈ 3 × 10+W𝑀\	𝑐𝑚 ≈ 10fA𝑀\	𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡	𝑑𝑎𝑦𝑠					(3.37) 

όπου  𝛭\ είναι η µάζα της µελανής οπής σε µονάδες 10\	𝛭⊙. 
Αν αγνοήσουµε σχετικιστικά φαινόµενα, η διαθέσιµη ενέργεια από ένα σωµατίδιο 

µάζας 𝑚 το οποίο πέφτει εντός, ας πούµε 5𝑅6  (ακτίνα από την οποία θεωρείται ότι 
προέρχεται το µεγαλύτερο µέρος της οπτικής/υπεριώδους συνεχούς ακτινοβολίας28), 
είναι 

𝑈 =
𝐺𝑀𝑚
5𝑅6

=
𝐺𝑀𝑚

10𝐺𝑀/𝑐A = 0,1𝑚𝑐A.						(3.38) 

Αυτός ο υπεραπλουστευµένος υπολογισµός καταδεικνύει πως, 𝜂 ≈ 0,1. Η απόδοση αυτή 
είναι κατά µία τάξη µεγέθους µεγαλύτερη από την αντίστοιχη της σύντηξης υδρογόνου 
σε ήλιο, η οποία είναι 𝜂 = 0,007. Για 𝜂 = 0,1 από την εξίσωση (3.34) προκύπτει ότι ο 
ρυθµός προσαύξησης για σχετικά υψηλής λαµπρότητας πηγές (𝐿.µ/ ≈ 10l,	𝑒𝑟𝑔𝑠	𝑠f+) 
είναι µόλις �̇� ≈ 2𝛭⊙	𝑦𝑟f+.  Η τιµή του παράγοντα αποδοτικότητας 𝜂  είναι αρκετά 
αβέβαιη και εξαρτάται από τις λεπτοµέρειες µε τις οποίες η προσαύξηση λαµβάνει χώρα. 
Βέβαια, η τιµή 𝜂 ≈ 0,1 είναι της σωστής τάξης µεγέθους και ικανοποιητική για τους 
παρόντες υπολογισµούς. 

Στο σηµείο αυτό προσδιορίζουµε τον ρυθµό προσαύξησης Eddington, ο οποίος είναι 
ο αναγκαίος ρυθµός για να διατηρηθεί η λαµπρότητα Eddington 𝐿¤ 

�̇�, =
𝐿¤
𝜂𝑐A ≈ 1,4 × 10+\ ³

𝑀
𝑀⊙

´𝑔𝑟	𝑠f+ ≈ 2,2𝑀\𝑀⊙	𝑦𝑟f+					(3.39) 

                                                             
28 Η εσώτερη ευσταθής ακτίνα γύρω από µία µη περιστρεφόµενη µελανή οπή είναι 3𝑅6. w
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Σε αυτό το απλοποιηµένο µοντέλο σφαιρικής προσαύξησης το µέγεθος �̇�, 
αντιπροσωπεύει  τον µέγιστο πιθανό ρυθµό προσαύξησης για τη µάζα 𝛭. Ο κρίσιµος 
αυτός ρυθµός µπορεί εύκολα να ξεπεραστεί στην περίπτωση µοντέλων τα οποία δεν είναι 
σφαιρικά συµµετρικά. Για παράδειγµα, ο ρυθµός Eddington µπορεί να ξεπεραστεί αν η 
προσαύξηση µάζας συµβαίνει πρωτίστως στο ισηµερινό επίπεδο του δίσκου αλλά η 
ακτινοβολία εξέρχεται πρωταρχικώς κατά µήκος του άξονα του δίσκου. 

Το κύριο πρόβληµα που προκύπτει µε το φαινόµενο της τροφοδότησης ενός QSO 
µέσω βαρυτικής προσαύξησης δεν είναι οι ενεργειακές απαιτήσεις, αλλά οι εκτιµήσεις 
της στροφορµής, καθώς ο δίσκος προσαύξησης είναι πολύ µικρός. Βέβαια, το γεγονός 
ότι τόσο οι ράδιο, όσο και οι εκτεταµένες γραµµικής εκποµπής δοµές, καταδεικνύουν 
αξονική και όχι σφαιρική συµµετρία που σηµαίνει ότι η περιστροφή είναι σηµαντική 
µέχρι ένα βαθµό. Το προσπίπτον αέριο πρέπει να χάνει το µεγαλύτερο µέρος της 
στροφορµής του πριν φτάσει τον δίσκο προσαύξησης, όπου µπορεί να συµβεί περεταίρω 
µεταφορά στροφορµής µέσω του ιξώδους. Για να γίνει αυτό πιο κατανοητό, ας 
θεωρήσουµε ένα σωµατίδιο σε κυκλική τροχιά στον ηλιακό κύκλο γύρω από το 
Γαλαξιακό κέντρο. Η στροφορµή ανά µονάδα µάζας είναι +𝐿1⃗ + 𝑚⁄ = (𝐺𝑀𝑟)+/A, όπου 𝛭 
είναι η µάζα που περικλείεται εντός της 𝑟, δηλαδή, 𝛭 = 10++𝛭⊙ και 𝑟 = 10	𝑘𝑝𝑐. Αν 
αυτό το σωµατίδιο µετακινηθεί σε απόσταση ~0,01	𝑝𝑐 από µια κεντρική µελανή οπή 
µάζας 10V	𝛭⊙, όπου το ιξώδες γίνεται σηµαντικό (δηλαδή στην γειτονιά των περιοχών 
που παράγουν τις γραµµές εκποµπής), τότε η στροφορµή του ανά µονάδα µάζας θα 
πρέπει να µειωθεί κατά [(10V × 0,01 𝑝𝑐) (10++⁄ × 10l𝑝𝑐)]+/A ≈ 10f� της αρχικής της 
τιµής. Για το λόγο αυτό οι βαρυτικές αλληλεπιδράσεις κάποιες φορές θεωρείται ότι 
παίζουν σηµαντικό ρόλο στην τροφοδότηση των ενεργών γαλαξιών, καθώς οι 
αλληλεπιδράσεις αυτές παρέχουν ένα µηχανισµό αφαίρεσης στροφορµής από το αέριο 
του ενεργού γαλαξία. 

Είναι βέβαια δυνατόν το αέριο που τροφοδοτεί το δίσκο προσαύξησης να παρέχεται 
από αστέρες. Προκειµένου να γίνει χρήση του αερίου που παρέχεται µε αυτό τον τρόπο, 
το άστρο πρέπει να διαταράσσεται παλιρροιακά και όχι να «καταπίνεται ολόκληρο» από 
τη µελανή οπή. Με τον τρόπο αυτό µπορούµε να εκτιµήσουµε ένα άνω όριο της µάζας 
της µελανής οπής. Ένα άστρο πυκνότητας µάζας 𝜌⋆, που βρίσκεται κοντά σε ένα µαζικό 
αντικείµενο πυκνότητας 𝜌`Ì  και ακτίνας 𝑅,  δεν µπορεί να πλησιάσει το µαζικό 
αντικείµενο σε απόσταση µικρότερη της ακτίνας Roche (όριο Roche) 

𝑟Ê = 2,4 �
𝜌`Ì
𝜌⋆
�
+/W

𝑅					(3.40) 

Χωρίς να διαταραχθεί παλιρροιακά. Έτσι, για να διαταραχθεί ένα άστρο παλιρροιακά 
πριν διασχίζει τον ορίζοντα γεγονότων απαιτείται ότι 𝑟Ê > 𝑅µ. Γράφοντας την πυκνότητα 
µάζας της µελανής οπής συναρτήσει της συνολικής µάζας 𝑀  εντός της ακτίνας 
Schwarzschild 𝑅µ, η εξίσωση (3.40) παίρνει τη µορφή w
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𝑟Ê
𝑅µ
= 2,4 ³

3𝑀
4𝜋𝑅µW𝜌⋆

´
+/W

> 1,						(3.41) 

η οποία µέσω της εξίσωσης (3.37) γίνεται  

𝛭 < 0,64³
𝑐,

𝐺W𝜌⋆
´
+/A

≈ 5 × 10\𝜌⋆
f+/A𝛭⊙.						(3.42) 

Έτσι, αντικείµενα αστρικής πυκνότητας (𝜌⋆ ≈ 1	𝑔𝑐𝑚fW) διαταράσσονται παλιρροιακά 
εκτός της ακτίνας Schwarzschild από µελανές οπές µάζας 𝛭 ≲ 10\	𝛭⊙. Για πιο µαζικές 
µελανές οπές το όριο Roche είναι µικρότερο από την 𝑅µ και τα άστρα µπορούν να 
διασχίσουν τον ορίζοντα γεγονότων χωρίς να καταστραφούν εξαιτίας των παλιρροιακών 
διαταραχών. Στην περίπτωση αυτή, η µάζα της µελανής οπής αυξάνεται µέσω 
προσαύξησης µε ταυτόχρονη παραγωγή βαρυτικής ακτινοβολίας, χωρίς να παράγονται 
σηµαντικά ποσά ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας. 

Πιθανότατα, το αέριο που χάνεται από τα παλιρροιακά διαταραγµένα άστρα διαχέει 
ενέργεια µέσω κρουστικών κυµάτων και ακτινοβολίας, αλλά διατηρεί τη στροφορµή, 
γεγονός που οδηγεί στο σχηµατισµό δίσκου προσαύξησης. 

3.3 Δίσκος Προσαύξησης 

3.3.1 Εισαγωγή 

Όπως είναι µέχρι στιγµής κοινώς αποδεκτό, η συσσώρευση µάζας στον δίσκο που 
περιβάλλει την υπερµεγέθη µελανή οπή, είναι ο βασικός µηχανισµός που τροφοδοτεί µε 
ενέργεια τους ενεργούς γαλαξιακούς πυρήνες. Το βαρυτικό πεδίο της υπερµεγέθους 
µελανής οπής έλκει τα αέρια νέφη, του ενεργού γαλαξία, στην περιοχή του κεντρικού 
parsec. Σε γενικές γραµµές µπορούµε να πούµε ότι το αέριο επιταχύνεται προς τη µελανή 
οπή από ένα µεγάλο εύρος διευθύνσεων. Τελικά, θα υπάρχουν τόσα πολλά νέφη, στην 
γειτονιά της µελανής οπής, τα οποία καθώς πλησιάζουν στην πλησιέστερη τροχιά, θα 
συγκρούονται µεταξύ τους (Εικόνα 3.7). Κατά την διαδικασία αυτή, τα νέφη χάνουν 
κινητική ενέργεια η οποία µετατρέπεται σε θερµότητα λόγω της τριβής Καθώς τα 
σωµατίδια του αερίου συνεχίζουν να χάνουν ενέργεια και ταχύτητα µέσω της τριβής, θα 
καταλήξουν να µην έχουν αρκετή ενέργεια για να διαφύγουν από αυτή τη ζώνη. Στο 
σηµείο αυτό «αιχµαλωτίζονται», κινούµενα σε εξαιρετικά ελλειπτικές τροχιές. Αν το 
αρχικό αέριο ξεκίνησε από ένα πεπλατυσµένο περιστρεφόµενο σύστηµα, το οποίο και 
ήταν πολύ µεγαλύτερο από την µελανή οπή, τότε το αέριο θα τείνει να διατηρήσει αυτή 
την περιστροφή. Καθώς οι συγκρούσεις και η αύξηση του ιξώδους συνεχίζονται, οι 
τροχιές του αερίου γίνονται όλο και πιο κυκλικές και το σύστηµα θα τείνει να γίνει πιο w
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πεπλατυσµένο. Σε αυτή τη διαδικασία η στροφορµή διατηρείται, και η κατακόρυφη 
συνιστώσα της ταχύτητας εξουδετερώνεται κατά την µετατροπή κινητικής ενέργειας σε 
δυναµική ενέργεια και πλήρη θέρµανση. 

 

Εικόνα 3.7. Τροχιές δοκιµαστικού σωµατιδίου το οποίο αλληλεπιδρά µε µια µελανή οπή. Στις 
δύο πρώτες περιπτώσεις (a, b) το σωµατίδιο αποκλίνει και διαφεύγει, στην περίπτωση (c) το 
σωµατίδιο προσεγγίζει την τελευταία ευσταθή τροχιά (capture radius 6	𝐺𝑀/𝑐A ) και 
περιστρέφεται γύρω από τη µελανή οπή αρκετές φορές προτού διαφύγει, στην περίπτωση (d) το 
σωµατίδιο αιχµαλωτίζεται και κινείται σπειροειδώς προς τον ορίζοντα γεγονότων (2𝐺𝑀 𝑐A⁄ ). 
(Robson, I., Active Galactic Nuclei, Wiley – Praxis in Astronomy and Astrophysics, 1996) 

Αυτός ο περιστρεφόµενος δίσκος υλικού καλείται δίσκος προσαύξησης. Τα διακριτά 
αέρια νέφη ή σωµατίδια εντός του δίσκου συνεχίζουν να αλληλεπιδρούν, µε αποτέλεσµα 
ο δίσκος προσαύξησης να γίνεται όλο και πιο θερµός εµφανίζοντας µια βαθµίδα 
θερµοκρασία από το εσωτερικό προς το εξωτερικό χείλος του. Αυτή η διαδικασία 
συνεχούς αλληλεπίδρασης των σωµατιδίων καλείται «viscous drag– αντίσταση τριβών». 
Αυτό που λαµβάνει χώρα είναι ότι, σε ένα κεπλεριανό σύστηµα το αέριο στο εσώτερα 
µέρη του δίσκου προσαύξησης περιστρέφεται ταχύτερα από τα εξωτερικά µέρη. Όµως 
επειδή τα σωµατίδια του δίσκου αλληλεπιδρούν µεταξύ τους, τα σωµατίδια των 
εσωτερικών ζωνών του δίσκου «σύρονται» βίαια από τα σωµατίδια της επόµενης 
εξωτερικής ακτινικής ζώνης τα οποία περιφέρονται µε µικρότερη ταχύτητα. Αυτό το 
σύρσιµο έχει ως αποτέλεσµα τα εσωτερικά σωµατίδια να επιβραδύνονται και να 
περιφέρονται µε µικρότερη ταχύτητα από την απαιτούµενη τροχιακή κεπλεριανή 
ταχύτητα της τροχιάς που βρίσκονται. Έτσι, τα σωµατίδια αυτά είτε πρέπει να αυξήσουν 
την ταχύτητά τους, είτε πρέπει να αλλάξουν τροχιά, έτσι ώστε να αποκτήσουν ξανά την 
ευσταθή τροχιά.. Χωρίς όµως κάποια πηγή ενέργειας, ώστε τα σωµατίδια να επιτύχουν 
αύξηση της ταχύτητάς τους, η µόνη τους εναλλακτική είναι να αλλάξουν τροχιά και το 
επιτυγχάνουν αυτό χρησιµοποιώντας το βαρυτικό πεδίο για να κερδίσουν ενέργεια, 
κινούνται έτσι προς τα µέσα και γίνονται ξανά ευσταθή. Το «viscous drag» είναι µια 
συνεχής διαδικασία που έχει ως αποτέλεσµα την µικρή πρόσπτωση ύλης στο εσωτερικό 
καθώς η στροφορµή µεταφέρεται προς τα έξω. Είναι γνωστό πως η πλησιέστερη 
ευσταθής τροχιά για µία µη περιστρεφόµενη µελανή οπή είναι 3	𝑅µ  ενώ αυτή η 
απόσταση µικραίνει στην περίπτωση περιστρεφόµενη µελανής οπής στα 1,5	𝑅µ. w
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Το προφανές αποτέλεσµα του «viscous drag» εντός του δίσκου προσαύξησης είναι η 
θέρµανση του δίσκου, και µάλιστα κυρίως των εσωτερικών περιοχών αυτού, οι οποίες 
µετατρέπονται σε µια εξαιρετικά θερµή πηγή εκποµπής. Η ενέργεια ενός σωµατιδίου σε 
αυτή την τελευταία ευσταθή τροχιά, µπορεί να υπολογιστεί αν θεωρηθεί ότι η κινητική 
ενέργεια που έχει κερδίσει το σωµατίδιο εξαιτίας της βαρυτικής πρόπτωσης εκδηλώνεται 
πλήρως ως θερµική ενέργεια (θέρµανση). Οι θερµοκρασίες που αποκτούν τα σωµατίδια 
είναι µεγαλύτερες από 10�	𝛫. 

Τι ακριβώς συµβαίνει όµως µε την απώλεια στροφορµής στον δίσκο προσαύξησης; 
Η στροφορµή αυτή κάπου πρέπει να πηγαίνει. Αν απουσιάζει κάποιο µέσο σύζευξης, 
τότε ο δίσκος αρχίζει να απλώνει, εξαιτίας της µεταφοράς στροφορµής προς τις 
εξωτερικές περιοχές. Είναι επίσης πιθανό να υπάρχει κάποιου είδους σύζευξης µε κάποιο 
εξωτερικό µέσο, όπως είναι τα µαγνητικά πεδία. Πράγµατι, είναι δυνατόν η µαγνητική 
σύζευξη να παράγει µια ροπή στο δίσκο παρόµοια µε αυτή που παρατηρείται στο ηλιακό 
σύστηµα.  

Το θέµα που πρέπει να διερευνηθεί είναι η εσωτερική φυσική του δίσκου 
προσαύξησης. Οι δίσκοι προσαύξησης εµφανίζονται σε δύο µορφές: λεπτού δίσκου ή 
φουσκωµένου τόρου. Η απλούστερη περίπτωση είναι αυτή ενός λεπτού δίσκου ο οποίος 
αποκτά την υποστήριξη της πίεσης από την πίεση του αερίου στην εξώτερη ακτίνα και 
από την ακτινοβολιακή πίεση η οποία ασκείται προς ενδότερο σύνορο. Ο λεπτός δίσκος 
είναι βασικά η χαµηλής ενέργειας περίπτωση όπου το υλικό του δίσκου βρίσκεται σε 
σχετικά χαµηλή θερµοκρασία, της τάξης των 10l	𝛫, και η ταχύτητα του ήχου στο αέριο 
είναι αρκετά µικρότερη από την ταχύτητα περιστροφής του δίσκου. Το γεγονός αυτό 
επιτρέπει στο δίσκο να επανα - προσαρµόζεται συνεχώς εξαιτίας της ροής υλικού προς 
τις εσωτερικές περιοχές του δίσκου. Το αποτέλεσµα είναι ένας δίσκος, όπως αυτός της 
Εικόνας 3.8 (a) µε αναλογία διαµέτρου προς πάχος, η οποία εξαρτάται από την αναλογία 
της ταχύτητας περιστροφής προς την ταχύτητα του ήχου. Ο δίσκος προσαύξησης µπορεί 
να εκτείνεται εσωτερικά όχι σε απόσταση µικρότερη από 3	𝑅µ. 

Το απλούστερο προβλεπόµενο συνεχές φάσµα ακτινοβολίας από έναν λεπτό δίσκο 
προσαύξησης είναι η υπέρθεση της ακτινοβολίας από τα µέλανα σώµατα ενός εύρους 
θερµοκρασιών εντός του δίσκου. Αυτή η υπέρθεση παράγει έναν νόµο δύναµης της 
µορφής 𝑆(𝜈) ∝ 𝜈+ W⁄ .  Παρόλα αυτά, αν ληφθεί υπόψη η σκέδαση των ηλεκτρονίων για 
µεγαλύτερες ροές συσσώρευσης, τότε το παραγόµενο φάσµα τροποποιείται στο πέρας 
των υψηλών ενεργειών πριν από την έναρξη του Wien cut – off. Αξίζει να σηµειωθεί στο 
σηµείο αυτό πως οι θεωρητικά προβλεπόµενοι φασµατικοί δείκτες δεν ταιριάζουν 
απόλυτα µε τις παρατηρήσεις, ενώ η έλλειψη ποιοτικών φασµάτων µεταξύ των περιοχών 
υψηλών ενεργειών του υπεριώδους και των χαµηλών ενεργειών των ακτίνων Χ, αποτελεί 
ένα πρόβληµα ως προς την στατιστική µελέτη του φαινοµένου. Εξαιτίας της επίπεδης 
µορφής του οπτικού – UV µέρους του φάσµατος ορισµένων ενεργών γαλαξιών, µπορεί 
να θεωρηθεί ότι ο λεπτός δίσκος προσαύξησης είναι υπεύθυνος για το big blue bump. w
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Εικόνα 3.8. Σχηµατική αναπαράσταση (a) ενός λεπτού δίσκου προσαύξησης και (b) ενός παχέως 
τόρου προσαύξησης που περιβάλλει τη µελανή οπή. (Robson, I., Active Galactic Nuclei, Wiley – 
Praxis in Astronomy and Astrophysics, 1996). 

Η δεύτερη και πολύ πιο περίπλοκη εικόνα είναι αυτή του παχέως δίσκου 
προσαύξησης. Ο ορισµός του «παχέως» έχει να κάνει µε το γεγονός ότι η αναλογία 
διάµετρος προς πάχος προσεγγίζει τη µονάδα, δηλαδή το πάχος του δίσκο τείνει να είναι 
ίδιο µε τη διάµετρό του. Σε αυτή την περίπτωση ο δίσκος προσδιορίζεται και ως «τόρος» 
προσαύξησης. Ο όρος «τόρος ακτινοβολίας» χρησιµοποιείται ορισµένες φορές επειδή 
είναι η ακτινοβολία που παρέχει την πηγή της τεράστιας εσωτερικής πίεσης η οποία και 
προκαλεί το υλικό του δίσκου να «φουσκώσει». Μία άλλη παραλλαγή σε αυτή την 
περίπτωση είναι ο ιοντικά υποστηριζόµενος τόρος (Rees, M. J., et al. 1982 και Ford, 
H.A., et al. 1994).  

Σε πολύ µεγάλες αποστάσεις από τη µελανή οπή, και ανάλογα µε τις συνθήκες, ο 
δίσκος µπορεί να παραµείνει παχύς ή είναι δυνατόν να ψυχθεί και να καταρρεύσει και να 
επανέλθει στην κατάσταση λεπτού δίσκου. Και στις δύο περιπτώσεις η λαµπρότητα του 
δίσκου προσαύξησης κυριαρχείται από τον εξαιρετικά θερµό εσωτερικό τόρο του οποίου 
η θερµοκρασία ξεπερνά τα 10�	𝛫.  

Το µοντέλο του παχέως δίσκου σπάει σε δύο περιπτώσεις ανάλογα µε την πηγή της 
πίεσης, η οποία είναι είτε ακτινοβολιακή είτε ιοντική πίεση. Στην περίπτωση του παχέως 
δίσκου έχουµε να κάνουµε µε πολύ υψηλότερες ενέργειες από ότι στην περίπτωση του 
λεπτού δίσκου. Στην προκειµένη περίπτωση ο δίσκος δεν µπορεί να προσαρµοστεί εκ 
νέου, αρκετά γρήγορα µε την προς τα έξω µεταφορά στροφορµής. Το γεγονός αυτό είναι 
που τον κάνει να φουσκώνει και µάλιστα αυτό συµβαίνει σε τέτοια έκταση µε 
αποτέλεσµα να σχηµατίζεται ένας τόρος µε απότοµα τοιχώµατα (steep – walled) ο οποίος 
περιβάλλει τη µελανή οπή (Εικόνα 3.8 (b)). Στον ακτινοβολιακά υποστηριζόµενο 
(radiation – supported) τόρο η ακτινοβολιακή πίεση είναι πραγµατικά τεράστια (αγγίζει 
το όριο Eddington). Οι θεωρίες των παχέων δίσκων είναι εξαιρετικά περίπλοκες και 
µέχρι του παρόντος δεν έχει προκύψει µια θεωρία που να συµφωνεί επακριβώς µε τις 
παρατηρήσεις. Παρόλα αυτά τα διάφορα θεωρητικά µοντέλα παρέχουν πιθανές 
εξηγήσεις για την παραγωγή του EUV και των ακτίνων Χ από την εσωτερική steep – w
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walled ζώνη. Επίσης εξαιτίας της κωνικής γεωµετρίας που σχηµατίζεται είναι δυνατόν να 
ερµηνευθεί κατά κάποιο τρόπο η ευθυγράµµιση των ενδότερων περιοχών του πυρηνικού 
πίδακα. 

Στον ακτινοβολιακά υποστηριζόµενο τόρο, η ακτινοβολιακή πίεση εξαιτίας της 
εσωτερικής αδιαφάνειας παρέχει την συνολική ενίσχυση στη διαµόρφωση του τόρου. 
Στον ιοντικά υποστηριζόµενο (ion – supported) τόρο, η πίεση προέρχεται από τα ιόντα 
του αερίου. Αυτή είναι µια κάπως ασυνήθιστη κατάσταση και προκύπτει εξαιτίας 
σχετικιστικών και άλλων φαινοµένων τα οποία διατηρούν τα ηλεκτρόνια ψυχρά σε 
σχέση µε τα ιόντα, τα οποία θερµαίνονται στην θερµοκρασία Virial. Αυτό έχει σαν 
αποτέλεσµα τη δηµιουργία µιας κατάστασης δύο θερµοκρασιών. Παρόλο που τα 
ηλεκτρόνια ακτινοβολούν, µπορούν να το κάνουν αυτό µόνο κάτω από την επίδραση 
συγκεκριµένων µηχανισµών και µόνο σε περιοχές συγκεκριµένης θερµοκρασίας και 
πυκνότητας. Επί τοις πράγµασι, η ακτινοβολία των ηλεκτρονίων είναι ανεπαρκής ώστε 
να εκµηδενίσει την ενέργεια του τόρου αρκετά γρήγορα και να προκαλέσει την 
κατάρρευσή του. Σε αντίθεση, ο τόρος παραµένει φουσκωµένος, υποστηριζόµενος 
ουσιαστικά από την πίεση του αερίου των ιόντων του πλάσµατος. Οι φυσικές διαδικασίες 
είναι απλές, αλλά το να αναµιχθούν όλες µαζί σε ένα µοντέλο είναι κάτι το εξαιρετικά 
δύσκολο το οποίο όµως πραγµατοποιήθηκε από τους Rees, Begelman, Blandford και 
Phinney 1982.  

Στην εργασία τους οι ερευνητές εκτός των άλλων σηµειώνουν και τους λόγους για 
τους οποίους δηµιουργήθηκε αυτό το µοντέλο, δηλαδή για πιο λόγο επινοήθηκε 
θεωρητικά ένας ιοντικό τόρος. Ένα σηµαντικό παράδειγµα είναι η τροφοδότηση των 
ράδιο λοβών των ραδιογαλαξιών από τους πίδακες. 
Η ιοντική περίπτωση µπορεί να οδηγήσει και σε ενδιαφέροντα φαινόµενα παραγωγής 
ηλεκτρικού φορτίου, φαινόµενα δυναµό καθώς επίσης και σε µηχανισµούς ψύξης µέσω 
ακτινοβολίας σύγχροτρον. 

Τα χωνοειδούς σχήµατος εσωτερικά τοιχώµατα του τόρου φαίνεται ότι παρέχουν 
έναν προφανή µηχανισµό για την, τουλάχιστον, µεγάλης γωνίας ευθυγράµµιση των 
εκροών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα την δηµιουργία ενός πεδίου ακτινοβολίας µε 
κατεύθυνση προς τα έξω, το οποίο δεν είναι πλέον ισοτροπικό, αλλά έχει σχήµα κώνου 
µε άνοιγµα γωνίας µερικών δεκάδων µοιρών. Το γεγονός αυτό µπορεί πιθανότατα να 
ερµηνεύσει τις παρατηρήσεις ανισότροπης ιονίζουσας ακτινοβολίας που εκπέµπουν 
κάποιοι ενεργοί γαλαξιακοί πυρήνες. Βέβαια είναι πιο πιθανό αυτή η ακτινοβολία να 
παράγεται από τον µοριακό τόρο που εκτείνεται πιο µακριά από το δίσκο. Όσον αφορά 
την ευθυγράµµιση, η κατάσταση εξελίσσεται ακόµη περισσότερο στην περίπτωση ενός 
µαγνητισµένου ιοντικού τόρου. Όπως δείχνουν οι υπολογισµοί τα µαγνητικά επαγόµενα 
ρεύµατα, τα οποία ρέουν εντός του χωνοειδούς σχηµατισµού, µπορούν να οδηγήσουν σε 
µεγαλύτερο βαθµό ευθυγράµµισης της εκροής. 
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3.3.2 Δοµή του Δίσκου Προσαύξησης 

Η λεπτοµερής δοµή του δίσκου προσαύξησης εξαρτάται από ένα πλήθος παραµέτρων, 
όπως είναι η ισχύς του µαγνητικού πεδίου, ο ρυθµός προσαύξησης, και η παρουσία ή η 
απουσία δισκοειδούς κορόνας ή η ύπαρξη πιδάκων. Επιπροσθέτως, η φύση του ιξώδους 
δεν έχει γίνει πλήρως κατανοητή καθώς επίσης ο ρόλος των θερµικών ασταθειών δεν 
είναι ξεκάθαρος. Λεπτοµερείς µελέτες επί της βασικής δοµής του δίσκου προσαύξησης 
των ενεργών γαλαξιών παρέχονται από τους Blandford (1985) και Begelman (1985) και 
Frank, King και Raine (1992) καθώς επίσης και από τους Treves, Maraschi και 
Abramowicz (1988).  
Στην παρούσα φάση θα θεωρήσουµε µερικές από τις βασικές ιδιότητες ενός λεπτού 
δίσκου προσαύξησης, και πιο συγκεκριµένα εκείνες που οδηγούν σε µια απλή πρόβλεψη 
του εκπεµπόµενου φάσµατος και δεν εξαρτώνται από το ιξώδες. 

Θεωρούµε την παραδοχή ότι η ενέργεια που εκπέµπεται υπό µορφή ακτινοβολίας 
από έναν ενεργό γαλαξία προέρχεται από την προσαύξησης, θεωρούµε επίσης ότι η 
ενέργεια ενός σωµατιδίου σε απόσταση 𝑟 από την κεντρική πηγή διαχέεται τοπικά και 
ότι το µέσο είναι οπτικά πυκνό. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατόν να προσεγγίσουµε 
την τοπική εκποµπή µε την εκποµπή µέλανος σώµατος. Η βαρυτική δυναµική ενέργεια 
απελευθερώνεται µε ρυθµό 𝐺𝑀�̇�/𝑟 και η µισή από αυτή καταναλώνεται στη θέρµανση 
του αερίου ενώ η υπόλοιπη ακτινοβολείται µε ρυθµό 𝐿. Έτσι προκύπτει  

𝐿 =
1
2
𝐺𝑀�̇�
𝑟 2𝜋𝑟A𝜎𝛵l					(3.43) 

όπου  𝜎𝛵l είναι η ενέργεια που ακτινοβολείται ανά µονάδα επιφάνειας, 𝜋𝑟A είναι η 
επιφάνεια του δίσκου και ο παράγοντας 1/2 αντιπροσωπεύει το γεγονός ότι ο δίσκος έχει 
δύο πλευρές. Λύνοντας ως προς τη θερµοκρασία, έχουµε  

𝛵 = ³
𝐺𝑀�̇�
4𝜋𝜎𝑟W´

+/l

.						 (3.44) 

Ένας πιο ορθός υπολογισµός λαµβάνει υπόψη το ποσό της ενέργειας που διαχέεται στο 
δίσκο εξαιτίας του ιξώδους, το οποίο αποτελεί συνέπεια του έργου που παράγεται λόγω 
της ιξώδους ροπής. Έτσι προκύπτει   

𝛵(𝑟) = ú
3𝐺𝑀�̇�
8𝜋𝜎𝑟W 21 − �

𝑅5|
𝑟 �

+ A⁄

3û
+ l⁄ 		

					(3.45) 

όπου  𝑅5| είναι το εσωτερικό άκρο του δίσκου. Για 𝑟 ≫ 𝑅5|, η σχέση αυτή µπορεί να 
απλοποιηθεί και να γραφεί συναρτήσει του 𝑅µ (το οποίο είναι σίγουρα το χαµηλότερο 
όριο του 𝑅5|), w
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𝑇(𝑟) ≈ ú
3𝐺𝑀�̇�
8𝜋𝜎𝑅µW

û
+ l⁄

�
𝑟
𝑅µ
�
fW/l

.						 (3.46) 

Χρησιµοποιώντας την Εξίσωση (3.37) η τελευταία εξίσωση παίρνει τη µορφή 

𝛵(𝑟) ≈ ú
3𝑐,

64𝜋𝜎𝐺A
û
+ l⁄

�̇�+ l⁄ 𝑀f+ A⁄ �
𝑟
𝑅µ
�
fW/l

.						(3.47) 

Η σχέση αυτή µπορεί να ξαναγραφεί βάση του ρυθµού προσαύξησης Eddington για 
µάζες κατάλληλες προς την περίπτωση των ενεργών γαλαξιών, ως 

𝛵(𝑟) ≈ 6,3 × 10� ³
�̇�
�̇�¤

´
+ l⁄

𝑀\
f+ l⁄ �

𝑟
𝑅µ
�
fW l⁄

𝐾.					(3.48) 

Για έναν δίσκο ο οποίος περιβάλει µια µελανή οπή, µάζας 10\	𝛭⊙, και προσλαµβάνει 
µάζα στον ρυθµό Eddington, η εκποµπή από το εσώτερο µέρος του δίσκου 
µεγιστοποιείται για συχνότητα 

𝜈�[ô =
2,8𝑘𝑇
ℎ ≈ 3,6 × 10+,𝐻𝑧.						(3.49) 

Η συχνότητα αυτή αντιστοιχεί σε µήκος κύµατος ~100	Å  ή σε ενέργεια φωτονίων 
~100	𝑒𝑉, δηλαδή αντιστοιχεί στο extreme UV ή τις µαλακές ακτίνες Χ. Έτσι η θερµική 
εκποµπή από το δίσκο προσαύξησης ενός ενεργού γαλαξία αναµένεται να είναι κυρίαρχη 
στο υπεριώδες φάσµα. Η µέγιστη θερµοκρασία που µπορεί κάποιος να περιµένει 
µεταβάλλεται ανάλογα του 𝛭f+/l, από όπου µπορεί να προκύψει η αφελής πρόβλεψη ότι 
αν όλοι οι ενεργοί γαλαξίες συσσωρεύουν µάζα µε τον ίδιο ρυθµό (κοντά στο ρυθµό 
Eddington), τότε η µέγιστη θερµοκρασία του δίσκου προσαύξησης θα είναι χαµηλότερη 
για πιο µαζικές µελανές οπές. Στην περίπτωση µελανών οπών αστρικής µάζας (𝛭 ≈
1	𝛭⊙) οι Εξισώσεις (3.48) και (3.49) καταδεικνύουν ότι το φάσµα θα έχει µέγιστο γύρω 
στα 10+\	𝐻𝑧, γεγονός το οποίο υποδεικνύει το λόγο που οι Γαλαξιακές µελανές οπές 
είναι ισχυρές πηγές ακτίνων Χ. 

Η ακριβής τιµή του ρυθµού προσαύξησης ως προς �̇�, και η αδιαφάνεια του υλικού 
προσαύξησης καθορίζουν τη βασική δοµή του δίσκου προσαύξησης. Για µικρούς 
ρυθµούς προσαύξησης, �̇�/�̇�, ≲ 1,  και υψηλές τιµές αδιαφάνειας, ο δίσκος 
προσαύξησης είναι λεπτός, δηλαδή το φυσικό ύψος του δίσκου είναι µικρό εν συγκρίσει 
µε τη διάµετρό του, και ο δίσκος ακτινοβολεί µε υψηλή απόδοση (𝜂 ≈ 0,1). Λεπτή δοµή 
δίσκου σηµαίνει ότι ο ρυθµός που η θερµότητα µεταφέρεται προς το εσωτερικό είναι 
αµελητέος συγκρινόµενος µε το ρυθµό µε τον οποίο η θερµότητα ακτινοβολείται µακριά 
στην κάθετη διεύθυνση. Έτσι, το εκπεµπόµενο φάσµα είναι µία σύνθεση οπτικά πυκνών 
θερµικών φασµάτων εκποµπής σε όλο το εύρος των θερµοκρασιών που υφίστανται σε w
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όλη την έκταση του δίσκου. Η ακτινοβολία ακτίνων Χ προέρχεται πρωτίστως από τα 
θερµότερα και εσώτερα µέρη του δίσκου, ενώ τα υπεριώδη και οπτικά συνεχή 
κυριαρχούνται από την εκποµπή των πιο εξωτερικών περιοχών του δίσκου.   

Για υψηλούς ρυθµούς προσαύξησης, �̇�/�̇�, ≫ 1,   η προς τα πάνω ρέουσα 
ακτινοβολία παγιδεύεται µερικώς από το υλικό προσαύξησης και ο δίσκος διαστέλλεται 
κάθετα προς σχηµατισµό ενός τόρου ακτινοβολίας ή ενός παχέως δίσκου, ο οποίος 
ακτινοβολεί αρκετά αποδοτικά, περίπου ως  Ô�̇� �̇�,⁄ Õf+ ≪ 1. Σε αυτή την περίπτωση, η 
ενέργεια µεταφέρεται στο εσωτερικό γρηγορότερα από ότι ο δίσκος µπορεί να ψυχθεί 
ακτινοβολιακά. Η δοµή ενός τέτοιου δίσκου οµοιάζει σε πολύ µεγάλο βαθµό µε αυτόν 
ενός αστέρα προγενέστερου φασµατικού τύπου, µε την αδιαφάνεια να οφείλεται κυρίως 
στη σκέδαση ηλεκτρονίων. Επειδή η µεταφορά θερµότητας στην ακτινική διεύθυνση δεν 
είναι αµελητέα, το εκπεµπόµενο φάσµα τείνει στο φάσµα µέλανος σώµατος µίας 
θερµοκρασίας µε θερµοκρασία της τάξεως των 10l	𝛫. 

Στην περίπτωση πολύ χαµηλών ρυθµών προσαύξησης �̇�/�̇�, ≲ 0,1, ο δίσκος γίνεται 
οπτικά λεπτός µε αποτέλεσµα να είναι δυνατός ο σχηµατισµός µιας σταθερής, δύο 
θερµοκρασιών, δοµής, δηλαδή ενός ιοντικού τόρου. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην 
αδυναµία αποτελεσµατικής ψύξης των εσωτερικών περιοχών αν τα ηλεκτρόνια και τα 
ιόντα είναι θερµικά αποσυζευγµένα. Σε αυτή την περίπτωση η θερµοκρασία των 
ηλεκτρονίων µπορεί να φθάσει σε µια συγκεκριµένη τιµή η οποία δίδεται από το 
θεώρηµα Virial (2𝐾 + 𝑈 = 0,ό𝜋𝜊𝜐	𝛵 = 3𝑘𝑇 2⁄ ).  Ορίζουµε λοιπόν τη θερµοκρασία 
Virial µέσω της εξίσωσης 

𝑘𝑇�5~ =
𝐺𝑀𝑚÷

3𝑟 =
𝑚÷𝑐A

6 �
𝑟
𝑅µ
�
f+
≈ 160�

𝑟
𝑅µ
�
f+
𝑀𝑒𝑉 ≈ 2 × 10+A �

𝑟
𝑅µ
�
f+
𝐾,			(3.50) 

Οι ιοντικοί τόροι θεωρείται ότι παίζουν σηµαντικό ρόλο στη δηµιουργία πιδάκων, καθώς 
το µαγνητικό πεδίο της κεντρικής πηγής παγώνει στο εσωτερικό του ιονισµένου τόρου 
δηµιουργώντας ένα ταχύτατα περιστρεφόµενο πεδίο µε έναν άξονα παράλληλο στο 
διάνυσµα της στροφορµής του δίσκου. Το ισχυρό πεδίο µπορεί να ευθυγραµµίσει την 
εκροή των φορτισµένων σωµατιδίων, γεγονός το οποίο µπορεί να οδηγήσει στη 
δηµιουργία δοµών πιδάκων.  

Το κύριο πρόβληµα στην σύνδεση των θεωρητικών µοντέλων προσαύξησης µε τις 
παρατηρήσεις είναι ότι το προκύπτον φάσµα εξαρτάται από τις λεπτοµέρειες της δοµής 
του δίσκου προσαύξησης, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν πολλοί ελεύθεροι παράγοντες, 
όπως η ισχύς του µαγνητικού πεδίου, η κλίση του δίσκου, και η έκταση στην οποία, η 
θερµή κορόνα που θεωρητικά υπάρχει πάνω από το δίσκο, επανεπεξεργάζεται την 
ακτινοβολία. 

Όσον αφορά όλα τα προηγούµενα, δεν πρέπει κανείς να ξεχνά ότι ο δίσκος 
προσαύξησης είναι ένα ιδιαίτερα µικρό φαινόµενο συγκρινόµενο µε τις κλίµακες 
µεγέθους των parsec και kiloparsec του γαλαξιακού πυρήνα. Η εσωτερική ακτίνα του 
δίσκου προσαύξησης κυµαίνεται από ένα έως µερικά 𝑅µ ανάλογα µε το είδος του δίσκου, w
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όπου για παράδειγµα στην περίπτωση των λεπτών δίσκων η εσωτερική ακτίνα είναι 5 −
10	𝑅µ. Έτσι ο δίσκος προσαύξησης για µια µελανή οπή µάζας 10\	𝛭⊙ έχει εσωτερική 
ακτίνα 1 − 20	𝐴𝑈. Τι συµβαίνει όµως µε την εξωτερική ακτίνα; Στην περίπτωση που 
επικρατούν οι κατάλληλες συνθήκες θερµοκρασίας και πυκνότητας ο τόρος 
προσαύξησης παραµένει παχύς και τελικά καταρρέει σε λεπτό δίσκο γύρω στα 50 µε 
100	𝑅µ . Ο ιοντικός τόρος µπορεί να συνεχίσει να βρίσκεται στην «φουσκωµένη» 
κατάσταση σε πολύ µεγαλύτερες ακτίνες, αλλά τελικά, πιθανότατα σε απόσταση 
χιλιάδων 𝑅µ, ο δίσκος θα επιστρέψει στην λεπτή κατάσταση. Είναι πιθανό ένας λεπτός 
δίσκος να εκτείνεται σε απόσταση 10l	𝑅µ, απόσταση η οποία εξαρτάται από το ρυθµό 
προσαύξησης και την λαµπρότητα της µελανής οπής. Εντούτοις, παρόλο που δίσκοι 
προσαύξησης µπορεί να είναι πολύ εκτεταµένοι, η λαµπρότητά τους κυριαρχείται από 
την εξαιρετικά θερµή ενδότερη ζώνη. Αξίζει να σηµειωθεί πως ακόµη και ακραία 
απόσταση των 10l	𝑅µ, είναι µόλις της τάξης των 0,05	𝑝𝑐, απόσταση η οποία µπορεί 
τώρα να συγκριθεί µε το µέγεθος της BLR περιοχής. Υπάρχει λοιπόν η πιθανότητα να 
λαµβάνει χώρα αλληλοεπικάλυψη µεταξύ δίσκου και BLR περιοχής. Έτσι, οι γραµµές 
χαµηλού βαθµού ιονισµού (LIL: Low Ionization Lines) ενδέχεται να προέρχονται από 
την επιφάνεια του εκτεταµένου δίσκου προσαύξησης.  

3.3.2.1 Μοντέλο Σχετικιστικού Κεπλεριανού Δίσκου  

Η θεωρία ότι οι περιστρεφόµενοι δίσκοι προσαύξησης είναι υπεύθυνοι για τις πλατιές 
γραµµές εκποµπής των Quasar είναι µια αρκετά παλιά ιδέα. Η προσοµοίωση του ευρέως 
συνεχούς των ενεργών γαλαξιών µε το µοντέλο δίσκου (Shields 1978; Malkan & Sargent 
1982; Sun and Malkan 1988; Czerny and Elvis 1987) παρέχει ενδείξεις της περιστροφής, 
όπως ακριβώς και η ευθυγράµµιση των ράδιο – πιδάκων, η οποία απαιτεί έναν σταθερό 
άξονα (e.g. Begelman, Blandford, and Rees 1984). Το εµπόδιο στην προσοµοίωση των 
γραµµών εκποµπής µέσο µοντέλου δίσκου είναι ότι οι προβλεπόµενες ασυµµετρίες αλλά 
και τα προφίλ των γραµµών εκποµπής µε τις δύο κορυφές, συνήθως δεν ταιριάζουν µε τις 
παρατηρήσεις των QSOs (Mathews 1982) οι οποίες µάλιστα ευνοούν την ακτινική 
εισροή ή εκροή των νεφών. Από την άλλη πλευρά βέβαια ο van Groningen (1983) έδειξε 
ότι οι πτέρυγες των γραµµών ορισµένων γαλαξιών Seyfert έρχονται σε απόλυτη 
συµφωνία µε την κεπλεριανή περιστροφή. Στο σηµείο αυτό αξίζει να σηµειωθεί πως 
σύµφωνα µε τους Kwan & Krolik 1981 ο µηχανισµός παραγωγής των γραµµών 
εκποµπής θεωρείται πως είναι ο φωτοϊονισµός των νεφών µε µικρό συντελεστή 
πληρότητας (filling factor). Σε αντίθεση, οι Collin – Souffrin et al. 1980 και Collin – 
Souffrin,  1987 πιστεύουν πως είναι αναγκαία η ύπαρξη υλικού µεγάλης πυκνότητας 
στον δίσκο προσαύξησης έτσι ώστε να ερµηνεύεται η εµφάνιση των ιδιαίτερα έντονων 
γραµµών Fe II που παρατηρούνται σε ορισµένα φάσµατα. 
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• Το προφίλ των γραµµών εκποµπής ενός Κεπλεριανού δίσκου 

Οι Chen et al. (1989) στο µοντέλο τους, θεωρούν έναν γεωµετρικά λεπτό, Κεπλεριανό 
δίσκο µε εσωτερική και εξωτερική ακτίνα 𝑟+ και 𝑟A αντίστοιχα, ο οποίος περιστρέφεται 
γύρω από µια µελανή οπή µάζας Μ. Η γεωµετρία αυτή παρουσιάζεται στην Εικόνα 3.9. 
Στο µοντέλο γίνεται χρήση των πολικών συντεταγµένων (𝑟, 𝜃,𝜑) µε τον παρατηρητή 
στον θετικό άξονα 𝑧 στη θέση 𝑧 = ∞. Ο άξονας περιστροφής του δίσκου, z΄, εµφανίζει 
κλίση «i» ως προς το επίπεδο 𝑥, 𝑧. Οι αζιµουθιακές γωνίες 𝜑 και 𝜑΄ µετρώνται ως προς 
τους άξονες 𝑥  και 𝑥΄  αντίστοιχα. Ο δίσκος περιστρέφεται στην κατεύθυνση που 
αυξάνεται η γωνία 𝜑΄. Η σχέση µεταξύ των γωνιών είναι 

𝑠𝑖𝑛𝜑′ = 𝑠𝑖𝑛𝜃	𝑠𝑖𝑛𝜑						(3.51) 
𝑐𝑜𝑠𝜃 = 𝑠𝑖𝑛𝑖	𝑐𝑜𝑠𝜑΄					(3.52) 

 

Εικόνα 3.9. Γεωµετρία λεπτού Κεπλεριανού δίσκου [Chen et al. (1989)]. 

Η µετατροπή συστήµατος αναφοράς, από το σύστηµα ηρεµίας του σωµατιδίου που 
εκπέµπει στο σύστηµα του παρατηρητή γίνεται µε χρήση της µετρικής Schwarzschild. 
Για τον υπολογισµό της παρατηρούµενης συχνότητας ενός φωτονίου, το οποίο 
προέρχεται από ακτίνα r,  γίνεται χρήση της τετραορµής 𝑝z  (Misner, Thorne and 
Wheeler 1973 - Misner, C. W., Thorne, K. S., Wheeler, J. A. 1973, Gravitation (San 
Francisco: Freeman), p. 674) 

𝑝z = ℎ𝜈 9�1 −
2𝑀
𝑟 �

f+

, − ü1 − 𝑏A �1 −
2𝑀
𝑟 � 𝑟

fAý
+
A
, −𝑏𝑟fA, 0: 					(3.53) 

όπου ℎ𝜈  είναι η παρατηρούµενη ενέργεια του φωτονίου και 𝑏  είναι η παράµετρος 
πρόσκρουσης (impact parameter) στο άπειρο. Στην εν λόγω ανάλυση έχει υποτεθεί ότι 
𝑐 = 𝐺 = 1. Η τετραταχύτητα του σωµατιδίου εκποµπής που βρίσκεται σε θέση 𝑟 είναι 
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𝑢z = 𝛾 9�1 −
2𝛭
𝑟 �

+
A
, 0,

−𝑀
+
A	𝑟

+
A

(1 − 2𝑀 𝑟⁄ )
+
A
𝑠𝑖𝑛𝑖	𝑠𝑖𝑛𝜑,

𝛭
+
A	𝑟

+
A	𝑠𝑖𝑛𝜃

(1 − 2𝑀 𝑟⁄ )
+
A
(1

− sinA 𝑖 sinA 𝜑)
+
A: 							(3.544)	 

όπου γ είναι ο παράγοντας Lorentz (𝛾 = (1 − 𝑢A)f+/A = [1 −𝑀 (𝑟 − 2𝑀⁄ )]f+/A. Έτσι, 
η ενέργεια του εκπεµπόµενου φωτονίου ℎ𝜈3, στο σύστηµα ηρεµίας του σωµατιδίου που 
εκπέµπει, είναι 

ℎ𝜈3 = 𝑝z𝑢z = ℎ𝜈 �1 −
3𝑀
𝑟 �

f+ A⁄

³1 +
𝑏𝑀+ A⁄

𝑟W A⁄ 𝑠𝑖𝑛𝑖	𝑠𝑖𝑛𝜑´.					(3.55) 

Η συνολική παρατηρούµενη ροή της γραµµής 𝐹 είναι το ολοκλήρωµα της ειδικής 
έντασης 𝐼w πάνω σε όλες τις συχνότητες και σε όλη τη στερεά γωνία 𝑑𝛺 την οποία 
«βλέπει» ο παρατηρητής, 

𝐹 =; 𝐼w𝑑𝜈𝑑𝛺.					 (3.56) 

Εξαιτίας της καµπύλωσης του φωτός, η στερεά γωνία στο σύστηµα αναφοράς της 
εκποµπής δεν είναι ίδια µε τη στερεά γωνία στο σύστηµα αναφοράς του παρατηρητή. Για 
το λόγο αυτό εκφράζουµε τη στερεά γωνία, στο σύστηµα του παρατηρητή, συναρτήσει 
της παραµέτρου πρόσκρουσης 𝑏, 

𝑑𝛺 =
𝑏	𝑑𝑏	𝑑𝜑
𝑑A 					(3.57) 

όπου 𝑑 είναι η απόσταση µεταξύ ενεργού γαλαξία και παρατηρητή. Κρίνεται επίσης 
αναγκαίο, να εκφραστεί η ειδική ένταση ακτινοβολίας µιας γραµµής, στο σύστηµα 
αναφοράς της εκποµπής, µέσω µιας συναρτήσεως 𝛿  στη συχνότητα ηρεµίας της 
εκποµπής 𝜈=: 

𝛪w3 = 𝜖(𝜉)𝛿(𝜈3 − 𝜈=)𝑒𝑟𝑔𝑠	𝑐𝑚fA	𝑠f+	𝐻𝑧f+	𝑠𝑟f+.					(3.58) 

Στη σχέση αυτή, 𝜉 = 𝑟/𝑀 είναι η αδιάστατη ακτίνα, και 𝜖(𝜉) είναι ο επιφανειακός 
συντελεστής εκποµπής, ο οποίος θεωρείται ότι µεταβάλλεται συναρτήσει της ακτίνας. Ως 
νόµος δύναµης µε εκθέτη 𝑞, 

𝜖(𝜉) =
𝜖=
4𝜋 𝜉

fË	𝑒𝑟𝑔𝑠	𝑐𝑚fA	𝑠f+	𝑠𝑟f+				(3.59) 

w
w
w
.d
ia
vl
os
bo
ok
s.g
r



 

167 
 

Συνδυάζοντας τις εξισώσεις (3.56) και (3.58), και λαµβάνοντας υπόψη ότι 𝛪w 𝜈W⁄ =
𝛪w>/𝜈3

W (αµετάβλητο κατά Lorentz) τότε η συνολική παρατηρούµενη ροή στη γραµµή 
εκποµπής είναι 

𝐹 =? 𝜖(𝜉) �
𝜈
𝜈=
�
l
𝑑𝛺.					 (3.60) 

Στο σηµείο αυτό εισάγονται οι ποσότητες 𝛸 και 𝐹Ò  έτσι ώστε 1 + 𝛸 = 𝜈/𝜈= και 𝐹 =
∫𝐹Ò𝑑𝑋. Από τις εξισώσεις (3.57) και (3.60) προκύπτει ότι 

𝐹Ò =
1
𝑑A
� 𝜖(𝜉) (1 + 𝛸)l𝑏	𝑑𝑏

𝑑𝜑
𝑑𝑋 	.					(3.61) 

Μέχρι το σηµείο αυτό, οι εξισώσεις προέκυψαν ορθά, βάση της µετρικής Schwarzschild 
χωρίς να χρειαστεί καµία προσέγγιση. Βάση όµως της προσέγγισης ασθενούς πεδίου 
(weak – filed approximation) πρώτης τάξης ως προς 𝛭/𝑟, η παράµετρος πρόσκρουσης 𝑏 
µπορεί να γραφεί ως (Adler, Bazin and Schiffer p 218)  

𝑏 ≈ 𝑟	𝑠𝑖𝑛𝜃 +
𝑀

2𝑠𝑖𝑛𝜃
(3 − 4𝑐𝑜𝑠𝜃 + 𝑐𝑜𝑠2𝜃).					(3.62) 

Η έκφραση αυτή ισχύει όταν ο δεύτερος όρος είναι πολύ µικρότερος από τον πρώτο όρο, 
το οποίο ισχύει στην εν λόγω περίπτωση του λεπτού δίσκου. Συνδυάζοντας τις εξισώσεις 
(3.55) και (3.62) µαζί µε τις (3.51) και (3.52), προκύπτει ότι 

1 + 𝛸 = (1 − 3 𝜉⁄ )
+
AÔ1 + 𝜉f+ A⁄ 	𝑠𝑖𝑛𝑖	𝑠𝑖𝑛𝜑΄Õ

f+
					(3.63) 

Στο σηµείο αυτό σηµειώνεται ότι τα φωτόνια που εκπέµπονται υπό γωνία 𝜑΄ και 𝜋 − 𝜑΄ 
έχουν το ίδιο 𝛸 στην προσέγγιση ασθενούς πεδίου. Βάσει των εξισώσεων (3.51), (3.52), 
(3.59) και (3.62), η εξίσωση (3.61) γίνεται 

𝐹Ò =
2𝜖=𝑀A	𝑐𝑜𝑠𝑖
4𝜋𝑑A

�
𝛼(1 + 𝛸)W𝜉W A⁄ fË

[(1 + 𝑋)A sinA 𝑖 − 𝛽]+/A

CD

CE

𝑑𝜉

× 21 + 𝜉f+ ú
2(1 + 𝛸)A

(1 + 𝛸)A cosA 𝑖 + 𝛽 − 1
û3 .					(3.64) 

Σηµειώνεται πως έχει οριστεί 𝛼 = (1 − 3 𝜉⁄ )+/A και 𝛽 = 𝜉(1 + 𝛸 − 𝛼)A. Τα όρια της 
ολοκλήρωσης είναι 𝜉z = max	(𝜉+, 𝜉H+) και 𝜉/ = min	(𝜉A, 𝜉HA). Τα 𝜉H+  και 𝜉HA  είναι οι 
ρίζες της εξίσωσης (3.63) όταν 𝑠𝑖𝑛𝜑΄ = −1  και 1 , αντίστοιχα, για δεδοµένο 𝛸 . Η 
εξίσωση (3.64) αντιπροσωπεύει το αδιάστατο προφίλ γραµµής ενός οπτικά πυκνού 
δίσκου, µιας και ο συντελεστής εκποµπής θεωρείται ανεξάρτητος της γωνίας σε σχέση µε w
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την κάθετο στο δίσκο. Ο δεύτερος όρος στις παρενθέσεις, της τάξης του 𝜉f+, είναι 
εξαιτίας της καµπύλωσης του φωτός. 

Για να µπορέσει τώρα να γίνει σύγκριση µε ένα παρατηρούµενο φάσµα, 𝑓w , σε 
µονάδες ροής, πρέπει να γίνει η αντικατάσταση του 𝛭A στην εξίσωση (3.64) µε τον όρο 
(𝐺𝑀 𝑐A⁄ )A και να ληφθεί υπόψη ότι 𝐹Ò𝑑𝑋 = 𝑓w𝑑𝜈. Τότε προκύπτει ότι: 

𝑓w =
𝐺A

𝜈=𝑐l
𝐹Ò	𝑒𝑟𝑔𝑠	𝑐𝑚f+	𝑠f+	𝐻𝑧f+.					(3.65) 

Όταν γίνεται προσοµοίωση σε µια παρατηρούµενη φασµατική γραµµή, οι παράµετροι 
𝜉+, 𝜉A, 𝑖  και 𝑞 , µπορούν να υπολογιστούν από τη µορφή της γραµµής, ενώ η 
κανονικοποίηση διορθώνει το γινόµενο 𝜖=𝛭A. Επειδή το µοντέλο εµπεριέχει µόνο την 
αδιάστατη ακτίνα 𝜉 = 𝑟/𝑀, δεν είναι δυνατόν να υπολογιστεί η µάζα ή ο απόλυτο 
συντελεστής εκποµπής µόνο από το προφίλ της γραµµής. 

Στην περίπτωση ενός οπτικά λεπτού δίσκου, ο συντελεστής εκποµπής της εξίσωσης 
(3.59) θα αυξάνεται κατά έναν παράγοντα 1/𝜇 όπου 𝜇 είναι το συνηµίτονο της γωνίας 
µεταξύ του εκπεµπόµενου φωτονίου και της κάθετης στον δίσκο. Η τετραταχύτητα ενός 
φωτονίου το οποίο εκπέµπεται κάθετα στο δίσκο είναι 

𝑛z =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

1, 0,
𝑟(1 − sinA 𝑖 sinA 𝜑)

+
A

Ö1 − 2𝛭𝑟 ×
+
A

,
𝑟𝑠𝑖𝑛𝜃	𝑠𝑖𝑛𝑖	𝑠𝑖𝑛𝜑

Ö1 − 2𝛭𝑟 ×
+
A

⎭
⎪
⎬

⎪
⎫

,						(3.66) 

και 𝑝z𝑛z = 𝑝=𝑛=(1 − 𝜇). Έτσι, προκύπτει ότι: 

𝜇 = (𝑏 𝑟⁄ )(1 − 2𝑀 𝑟⁄ )+ A⁄ (1 − sinA 𝑖 sinA 𝜑)+/A					(3.67) 

Μέσω των εξισώσεων (3.51), (3.52) και (3.62), η εξίσωση (3.67) παίρνει τη µορφή: 

𝜇 = �1 −
2
𝜉�

+
A
�1 +

3 − 4𝑐𝑜𝑠𝜃 + 𝑐𝑜𝑠2𝜃
2𝜉 sinA 𝜃 � 𝑐𝑜𝑠𝑖.						(3.68) 

Προσοχή πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι 𝜇 → 𝑐𝑜𝑠𝑖 καθώς 𝜉 → ∞. Όταν ο παράγοντας 
1/𝜇 συµπεριλαµβάνεται στον συντελεστή εκποµπής, τότε το προφίλ γραµµής για τον 
οπτικά λεπτό δίσκο στο όριο της προσέγγισης ασθενούς πεδίου είναι: 

𝐹Ò =
2𝜖=𝑀A

4𝜋𝑑A
�
𝛼 Ö1 − 2𝜉×

f+ A⁄
(1 + 𝛸)W	𝜉W A⁄ fË

[(1 + 𝑋)A sinA 𝑖 − 𝛽]+/A

CD

CE

𝑑𝜉	.					(3.69) 
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Στο σηµείο αυτό αξίζει να σηµειωθεί ότι επειδή οι εξισώσεις (3.64) και (3.69) 
προέκυψαν υπό τη σκέπη της προσέγγισης ασθενούς πεδίου, έπεται ότι είναι ανεξάρτητες 
της µετρικής που επιλέχθηκε. Για παράδειγµα, η µετρική Kerr θα δώσει το ίδιο 
αποτέλεσµα αρκεί η εξίσωση (3.62) να είναι έγκυρη. Έτσι, οι παρατηρήσεις γραµµών 
εκποµπής στο οπτικό δεν είναι δυνατόν, σε γενικές γραµµές, να αποκαλύπτουν 
πληροφορίες για την περιστροφή της µελανής οπής µιας και 𝜉 ≫ 1.  

Στις εικόνες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα θεωρητικά προφίλ που παράγει το 
µοντέλο για διαφορετικές γωνίες κλίσης ενός γαλαξία (Εικόνα 3.10) καθώς επίσης και η 
προσοµοίωση της γραµµής Ηα του Arp 102B (Εικόνα 3.11). 

Εικόνα 3.10. Θεωρητικά προφίλ γραµµών ενός λεπτού δίσκου για διαφορετικές γωνίες κλίσης 
(Chen, K. & Halpern, J. P. 1989) 

 

Εικόνα 3.11. Προσοµοίωση της γραµµής Ηα του Arp 102B. Το θεωρητικό (µαύρη καµπύλη) 
προφίλ αντιστοιχεί σε 𝑖 = 33,5�, 𝜉+ = 400, 𝜉A = 1000 και 𝑞 = 3,1. Η καµπύλη (α) αντιστοιχεί w
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σε 𝑖 = 28�, 𝜉+ = 270, 𝜉A = 720, 𝑞 = 3,2. Η καµπύλη (b) αντιστοιχεί σε 𝑖 = 39�, 𝜉+ = 550, 𝜉A =
1400, 𝑞 = 3,0 [Chen et al. (1989)]. 

• Προέκταση του Μοντέλου 

Οι Corbett at al. (1998) βασίστηκαν στο µοντέλο δίσκου των Chen et al. (1989) και 
προσπάθησαν να το βελτιώσουν. Οι Corbett at al. εισήγαγαν έναν γκαουσιανό όρο στην 
εξίσωση (14) µε σκοπό το αναπαραγόµενο θεωρητικό προφίλ να έχει οµαλότερες 
κορυφές και να είναι πιο ευρύ. Έτσι το προφίλ, 𝐹w  για γωνία 𝑖  σε παρατηρούµενη 
συχνότητα 𝜈 είναι: 

𝐹w =
2𝜖=𝛭A𝜈=	𝑐𝑜𝑠𝑖
4𝜋𝑑A√2𝜋𝜎

� � 𝑑𝑗𝑑𝜈3	𝑒
f(w>fwQ)

�

AR�

õ

fõ

𝐷W𝜉+fË𝐺𝑉

C�

C�

					(3.70) 

όπου 

𝐷 = 𝜈/𝜈3 

𝐺 = 1 + 𝜉f+ 2
2𝐷A

𝐷A cosA 𝑖 + 𝜉[𝐷 − (1 − 3 𝜉⁄ )+ A⁄ ]A − 13 

𝑉 =
(1 − 3 𝜉⁄ )+/A𝜉+/A

𝜈3[𝐷A sinA 𝑖 − 𝜉[𝐷 − (1 − 3 𝜉⁄ )+ A⁄ ]A]+/A 

και 𝜎 το πλάτος της γκαουσιανής. Στην εξίσωση (3.70), 𝜈= είναι η συχνότητα ηρεµίας, 𝜈3  
είναι η εκπεµπόµενη συχνότητα (≠ 𝜈=  εξαιτίας της διασποράς της γκαουσιανή στις 
ταχύτητες), 𝜉 είναι η αδιάστατη ακτίνα (𝜉 = 𝑟/𝑀, όπου 𝑀 είναι η µάζα της µελανής 
οπής), 𝜉+ και 𝜉A το εσωτερικό και εξωτερικό όριο του δίσκου αντίστοιχα. Επίσης, 𝑞 είναι 
ο εκθέτης του νόµου δύναµης του επιφανειακού συντελεστή εκποµπής, 𝜖 = (𝜖= 4𝜋⁄ )𝜉fË. 
Τέλος, οι Corbett at al. (1998) θεωρούν ότι η φυσική προέλευση του όρου που 
περιγράφει την πλάτυνση, οφείλεται στις τοπικές περιδινήσεις. Η άποψη αυτή περί της 
πλάτυνσης των γραµµών έρχεται σε άµεση συµφωνία µε τις προβλέψεις του µοντέλου 
των Danezis et al. 2006a, και Danezis et al. 2007a, σύµφωνα µε το οποίο ένας λόγος 
πλάτυνση των φασµατικών γραµµών είναι οι περιστροφικές κινήσεις πυκνών περιοχών 
πλάσµατος. Μάλιστα, αξίζει να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε το εν λόγω µοντέλο η 
πλάτυνση των φασµατικών γραµµών περιγράφεται από µια νέα κατανοµή, την κατανοµή 
«Rotation» για την οποία θα µιλήσουµε αναλυτικότερα στο Κεφάλαιο 4. Ο τρόπος µε τον 
οποίο ένας αριθµός γραµµών µπορεί να δηµιουργήσει µια φαινοµενικά πλατιά γραµµή 
φαίνεται στην Εικόνα 3.1 
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Εικόνα 3.12. Από το (a) στο (c) φαίνεται πως µια ακολουθία γραµµών µπορούν να 
δηµιουργήσουν µια φαινοµενικά πλατιά γραµµή απορρόφησης, ως αποτέλεσµα του φαινοµένου 
SAC. Αυτό σηµαίνει ότι όταν το πλάτος κάθε µίας από τις στενές γραµµές αυξάνεται (από το a 
στο c), το τελικό παρατηρούµενο προφίλ µοιάζει σαν µία και µοναδική πολύ πλατιά γραµµή 
απορρόφησης. Στην περίπτωση (d) σηµειώνεται ο συνδυασµός µιας πλατιάς γραµµής µε µια 
κλασική φασµατική γραµµή απορρόφησης (Danezis et al. 2006a, Danezis et al. 2008a). 

Εναλλακτικές Απόψεις Επί των Μελανών Οπών 
Παρά το γεγονός ότι το µοντέλο της µελανής οπής για την τροφοδότηση των ενεργών 
γαλαξιών είναι αρκετά αληθοφανές, εντούτοις παραµένει αναπόδεικτο. Το γεγονός ότι 
αυτό το µοντέλο είναι ευρέως αποδεκτό οφείλεται κυρίως στο ότι δεν υπάρχουν κάποιο 
µοντέλο το οποίο να αποτελεί το αντίπαλο δέος. Κατά τις πρώτες περιόδους της έρευνας 
στο πεδίο των ενεργών γαλαξιών παράχθηκε ένας µεγάλος αριθµός µοντέλων τα οποία 
σχεδιάστηκαν µε βάση την τεράστια ενεργειακή παραγωγή των QSOs υψηλής 
λαµπρότητας. Τα µοντέλα αυτά δεν αποδείχτηκαν ικανοποιητικά είτε επειδή δεν 
µπόρεσαν να περιγράψουν τα διάφορα χαρακτηριστικά των ενεργών γαλαξιών είτε 
επειδή αποδείχτηκαν αβάσιµα ως προς τη φυσικής τους. Τα τελευταία χρόνια όµως 
πρόεκυψαν ισχυρότατα στοιχεία τα οποία ενισχύουν την άποψή της ύπαρξης 
υπερµαζικών (𝛭 > 10V𝛭⊙) αντικειµένων στα κέντρα των γαλαξιών. Τα δεδοµένα αυτά 
προέκυψαν µέσω : 

(α) δυναµικών µελετών του αερίου στον πυρήνα του γαλαξία Μ87 (Ford et al. 1994),  
(β) megamaser kinematics στον γαλαξία M106 (Miyoshi et al 1995),   
(γ) της ανίχνευσης πολύ πλατιών γραµµών εκποµπής στον MCG-6-30-15 Γαλαξία η 
πλάτυνση των οποίων οφείλεται σε βαρυτική ερυθροµετάθεση (Tanaka et al. 1995), και 
(δ) reverberation mapping των BLR περιοχών ενεργών γαλαξιών (Korista et al. 1995). w
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Πιθανότατα το µόνο εναλλακτικό µοντέλο το οποίο δεν έχει απορριφθεί είναι αυτό 
της έντονης πυρηνικής αστρικής δηµιουργίας του Terlevich. Στο µοντέλο αυτό, η 
ακτινοβολούµενη ενέργεια παρέχεται από νεαρά άστρα ενός πυρηνικού αστρικού 
συµπλέγµατος, ενώ η οπτική/υπεριώδης µεταβλητότητα και οι πλατιές γραµµές 
εκποµπής αποδίδονται σε συχνές εκρήξεις υπερκαινοφανών. Βέβαια, υπάρχουν αρκετές 
δυσκολίες όσον αφορά αυτό το µοντέλο όπως είναι η αδυναµία να συµπεριλάβει την 
ταχεία µεταβλητότητα των ακτίνων Χ και τα ράδιο ηχηρά αντικείµενα. Επιπροσθέτως, 
ένα αστρικό σύµπλεγµα θα πρέπει να είναι ασυνήθιστα συµπαγές, καθώς µελέτες που 
έχουν πραγµατοποιηθεί µε το τηλεσκόπιο Hubble καταδεικνύουν ότι οι εικόνες των 
ενεργών γαλαξιών δεν είναι δυνατόν να µας δώσουν ικανοποιητικά αποτελέσµατα 
παραµένουν ακόµη και στην υψηλότερη χωρική ανάλυση, 0΄΄.05. Στην περίπτωση του 
κοντινότερου AGN, του NGC 4395, το προηγούµενο γεγονός οδηγεί σε αν άνω όριο του 
µεγέθους του πυρήνα της τάξεως των 0,7	𝑝𝑐~2 × 10+\	𝑐𝑚 (Filippenko, Ho and Sargent 
1993). 

3.4 Η Περιοχή των Πλατιών Φασµατικών Γραµµών - 
(Broad Line Region – BLR) 

3.4.1 Εισαγωγή 

Ένα από τα κυρίαρχα φασµατικά χαρακτηριστικά των ενεργών γαλαξιακών πυρήνων και 
των quasar είναι οι πλατιές γραµµές εκποµπής και απορρόφησης. Η περιοχή των πλατιών 
γραµµών (BLR: Broad Line Region) παίζει έναν ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο στην 
κατανόηση των ενεργών πυρήνων εξαιτίας της εγγύτητάς της στην κεντρική πηγή που 
τροφοδοτεί τα ιδιόµορφα αυτά κοσµολογικά αντικείµενα. Οι BLR περιοχές µπορούν εν 
δυνάµει να µας παρέχουν ένα πολύ καλό ερευνητικό εργαλείο  της κεντρικής περιοχής, 
για τουλάχιστον δύο λόγους. Πρωτίστως, οι κινήσεις υποβάθρου (bulk motions) στην 
BLR περιοχή καθορίζονται σχεδόν αποκλειστικά από την βαρύτητα και την πίεση 
ακτινοβολίας της κεντρικής πηγής. Δευτερευόντως, οι BLR περιοχές 
επανεπεξεργάζονται την ενέργεια η οποία εκπέµπεται από την πηγή συνεχούς 
ακτινοβολίας µε αποτέλεσµα την εκποµπή ιονισµένης υπεριώδους ακτινοβολίας η οποία 
δεν είναι δυνατόν να παρατηρηθεί άµεσα. Έτσι, οι γραµµές εκποµπής παρέχουν έµµεσες 
πληροφορίες για αυτό το σηµαντικό µέρος του συνεχούς. 

Στο κεφάλαιο αυτό θα εµβαθύνουµε στην καρδιά της δραστηριότητας των ενεργών 
γαλαξιών, δηλαδή στις φυσικές διαδικασίες που λαµβάνουν χώρα στο κεντρικό 
kiloparsec. Τα παρατηρησιακά δεδοµένα καταδεικνύουν ότι η περιοχή αυτή 
φωτοϊονίζεται από µια πολύ θερµή και εξαιρετικά φωτεινή κεντρική πηγή. Αυτή η 
κεντρική πηγή είναι υπεύθυνη για τις παρατηρούµενες γραµµές υψηλού ιονισµού που 
απαντώνται στα φάσµατα των BLR, και NLR περιοχών και του παρατηρούµενου UV και w
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X – ray συνεχούς.  Στο κεφάλαιο αυτό θα δούµε µε λεπτοµέρεια πως µπορούµε να 
χρησιµοποιήσουµε την BLR περιοχή ώστε να αποκτήσουµε πληροφορίες για την 
κεντρική πηγή. Οι φασµατοσκοπικές παρατηρήσεις έχουν επιτρέψει στους 
αστροφυσικούς την κατασκευή µοντέλων που περιγράφουν τις φυσικές συνθήκες του 
ιονισµένου αερίου που βρίσκεται στο κεντρικό kiloparsec. Τα µοντέλα αυτά 
περιγράφουν τη γεωµετρία, τις παραµέτρους ιονισµού και την πυκνότητα του αερίου. Οι 
διεξοδικές µελέτες έχουν οδηγήσει στην αποδοχή του λεγόµενου «καθιερωµένου 
µοντέλου», το οποίο περιγράφει τον ιονισµό της κεντρικής ζώνης. Στη συνέχεια θα 
περιγραφεί το καθιερωµένο µοντέλο όπως επίσης οι επιτυχίες του αλλά και οι αδυναµίες 
του. Το εξωτερικό όριο της κεντρικής ιονισµένης περιοχής είναι γνωστό µε την ονοµασία 
NLR περιοχή. Η περιοχή αυτή εκτείνεται σε ακτινική απόσταση περίπου 1	𝑘𝑝𝑐 από το 
κέντρο. 

3.4.2 Η BLR Περιοχή 

Η BLR περιοχή σχετίζεται µε πλατιές και έντονες γραµµές εκποµπής και απορρόφησης 
µε ταχύτητες που ξεπερνούν τις 10.000	𝑘𝑚	𝑠f+. Τα διάφορα µοντέλα, που περιγράφουν 
τη φυσική των BLR περιοχών, θα πρέπει να είναι σε θέση να αναπαράγουν τα 
παρατηρησιακά δεδοµένα όπως αυτά που φαίνονται στην Εικόνα 3.13. Ένα τέτοιο 
µοντέλο είναι και το µοντέλο GR (Danezis et al. 2006a, Danezis et al. 2007a, Lyratzi et 
al. 2009) µε βάση το οποίο οι Lyratzi et al. 2010a, Lyratzi et al. 2011 µπόρεσα να 
αναπαράγουν τα BΑLR και BELR φάσµατα 30 QSOs και να υπολογίσουν µια σειρά 
φυσικών παραµέτρων αυτών των περιοχών. 

Ας θεωρήσουµε αρχικά τις βασικές διαδικασίες στις οποίες βασίζεται η έρευνα για 
την κατανόηση των φυσικών συνθηκών στο εσωτερικό της BLR περιοχής. Το πρώτο και 
βασικό στοιχείο είναι ο καθορισµός της ερυθροµετάθεσης του εκάστοτε quasar για τον 
υπολογισµό της λαµπρότητας των γραµµών κλπ. Για να επιτευχθεί αυτό απαιτείται η 
αναγνώριση ενός αριθµού γραµµών που αντιστοιχούν σε κάποια συγκεκριµένα χηµικά 
στοιχεία. Στην περίπτωση των quasar µέτριας έως µεγάλης ερυθροµετάθεσης, οι πλατιές 
γραµµές του υδρογόνου Lyα (𝐿𝛼, 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙	2 − 1, 𝜆= = 121,6	𝑛𝑚),  του C IV (𝜆= =
154,9	𝑛𝑚) και οι ηµι – απαγορευµένη του C III] (𝜆=190,9) είναι οι γραµµές που 
αναγνωρίζονται σε πρώτη φάση καθώς είναι οι πιο έντονες και ευδιάκριτες γραµµές του 
ορατού φάσµατος οι οποίες έχουν υποστεί ερυθροµετάθεση. Οι έντονες γραµµές  
𝐻𝛽	(𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙	4 − 2, 𝜆= = 482,1	𝑛𝑚) και 𝐻𝑎	(𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙	3 − 2, 𝜆= = 656,3	𝑛𝑚)  συνήθως 
µετατίθενται εκτός της ορατής ζώνης του φάσµατος προς το κοντινό υπέρυθρο. Το 
γεγονός αυτό συµβαίνει σε όλους τους quasar πλην αυτών που χαρακτηρίζονται από 
µικρή ερυθροµετάθεση. Μία εξίσου σηµαντική γραµµή του υδρογόνου είναι η υπέρυθρη 
γραµµή Paschen alpha (𝑃𝑎, 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙	4 − 3, 𝜆= = 1,87	𝜇𝑚). Στην περίπτωση των quasar 
µικρού 𝑧, η απαγορευµένη µετάβαση του [Ο ΙΙΙ] (𝜆= = 500,7	𝑛𝑚) είναι συνήθως πολύ 
έντονη στο ορατό φάσµα.  w
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Εικόνα 3.13. Φάσµα εκποµπής του quasar 0051 – 279. Παρά το γεγονός ότι αυτό το φάσµα ήταν 
αρκετά αµυδρό όταν λήφθηκε, η σύγχρονες τεχνολογίες επέτρεψαν την αναγνώριση των 
γραµµών εκποµπής για ερυθροµετάθεση 𝑧 = 4,43. Το φάσµα πάρθηκε µέσω του τηλεσκοπίου 
Kitt Peak. (NOAO). 

Στο σηµείο αυτό οφείλουµε να σηµειώσουµε τις δύο ειδών µεταβάσεις: 
επιτρεπόµενες και απαγορευµένες. Οι γραµµές του υδρογόνου, που σηµειώθηκαν 
ανωτέρω, είναι όλες επιτρεπόµενες και προέρχονται από επανασυνδέσεις µε 
φωτοϊονισµένες καταστάσεις. Στις µελέτες της BLR περιοχής των ενεργών γαλαξιών και 
κυρίως στα µοντέλα φωτοϊονισµού, οι αστροφυσικοί αναφέρονται στις γραµµές του 
υδρογόνου ως επιτρεπόµενες γραµµές ενώ όλες οι άλλες θεωρούνται απαγορευµένες. 
Αυτό βέβαια δεν είναι απόλυτα ακριβές για τον απλούστατο λόγο ότι στα φάσµατα των 
quasar παρατηρούνται και άλλες επιτρεπόµενες µεταβάσεις πλην του υδρογόνου. 

Ο υπολογισµός της ερυθροµετάθεσης επιτρέπει την αναγνώριση των υπόλοιπων 
φασµατικών γραµµών. Έτσι, προκύπτει µία λίστα χηµικών στοιχείων µε τις αντίστοιχες 
εντάσεις γραµµών, πλάτη γραµµών και καταστάσεις διέγερσης/ιονισµού. Οι γραµµές 
αυτές διαχωρίζονται σε γραµµές BLR και NLR. Ένα αντιπροσωπευτικό σύνολο των 
γραµµών µεγάλης έντασης της BLR περιοχής φαίνεται στον Πίνακα 3.2. Στο σηµείο 
αυτό µπορεί να γίνει ο καθορισµός των χηµικών αφθονιών των ατοµικών στοιχείων και 
των καταστάσεων ιονισµού. Η διαδικασία αυτή όµως δεν είναι απλή στην περίπτωση των 
ασθενών ή των µη αναµενόµενων γραµµών. Βέβαια η διαδικασία αυτή είναι 
αναπόφευκτη µιας και οι γραµµές αυτές είναι σηµαντικά διαγνωστικά εργαλεία. 
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Πίνακας 3.2 

Μήκος Κύµατος (nm) Χηµικό Στοιχείο Μέση Παρατηρούµενη 
Σχετική Ένταση 

103,4 Ο VI 20 

121,6 H I (Lyα) 100 
124,0 Ν V 20 
140,7 O IV] 10 
154,9 C IV 50 
164,0 He II 5 
190,9 C III] 20 
279,8 Mg II 20 

486,1 H I (Hβ) 20 
656,3 Η Ι (Ηα) 100 
1875,1 Η Ι (Pα) 6 

Πίνακας 3.2. Οι κυρίαρχες γραµµές εκποµπής των BLR περιοχών, και οι σχετικές εντάσεις τους. 
Άλλες γραµµές µε εντάσεις µικρότερες από 5% προέρχονται από τα N IV] (λ148,8), Ο ΙΙΙ] 
(λ166,3), He II (λ468,6) και He I (λ587,6).  

Είναι γεγονός πως παρόµοιες λίστες έχουν χρησιµοποιηθεί από τους αστρονόµους οι 
οποίοι µελετούν φωτοϊονισµένα νεφελώµατα γραµµικής εκποµπής, όπως περιοχές Η ΙΙ, 
αλλά και πλανητικά νεφελώµατα του Γαλαξία µας. Ενώ θεωρείτε πως η βασική φυσική 
είναι σε γενικές γραµµές η ίδια και στους ενεργούς γαλαξίες, οι λεπτοµέρειες της γενικής 
εικόνας αυτών είναι ιδιαίτερα πολύπλοκες. Είναι γεγονός πως οι ενεργοί γαλαξίες είναι 
εξαιρετικά σύνθετες οντότητες οι οποίες έχουν στο εσωτερικό τους ιδιαιτέρως 
ενεργητικές πηγές ιονισµού. Σε γενικές γραµµές θεωρείτο σχεδόν βέβαιο πως οι γραµµές 
εκποµπής των ενεργών γαλαξιών θα επέτρεπαν τον καθορισµό της συνολικής εικόνας 
των εσωτερικών περιοχών των AGN. Η άποψη αυτή βασίστηκε στο γεγονός ότι οι 
γαλαξιακές περιοχές Η ΙΙ ήταν πολύ καλά µελετηµένες. Οι πυκνότητες των αερίων, η 
χηµική σύνθεση και οι λαµπρότητες των Η ΙΙ περιοχών ήταν επιτυχώς µελετηµένες και 
τα βασικά φαινόµενα που τις διέπουν είχαν ερµηνευθεί µέσω των φασµατικών τους 
γραµµών. Πρωτοπόροι σε αυτό το πεδίο ήταν οι Don Osterbrock και Lyman Spitzer. 
Δεδοµένης αυτής τη επιτυχίας, θα περίµενε κανείς πως και στην περίπτωση των ενεργών 
γαλαξιών θα ήταν άµεσοι οι υπολογισµοί των ατοµικών µεταβάσεων, των πιθανοτήτων 
των µεταβάσεων, καθώς επίσης και η επίλυση της εξίσωσης διάδοσης ακτινοβολίας ώστε 
να προκύψουν οι φυσικές παράµετροι του αερίου εκποµπής µέσω του εκπεµπόµενου 
φάσµατος αυτού, και τέλος να καταστεί δυνατός ο καθορισµός της φυσικής των 
κεντρικών πηγών που πυροδοτούν τους ενεργούς γαλαξίες. Η πραγµατικότητα όµως 
είναι διαφορετική.  w
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Τα εύρη των πλατιών γραµµών εµφανίζουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των 
διάφορων ενεργών γαλαξιών και quasar. Θεωρείται ότι το πλάτος των γραµµών 
οφείλεται στο µηχανισµό Doppler29, µε αποτέλεσµα τα πλάτη γραµµών να µετρώνται 
συνήθως σε µονάδες ταχύτητας, συνήθως όσον αφορά, είτε την ένταση του FWHM ή την 
FW στην βάση της φασµατικής γραµµής (στο επίπεδο του συνεχούς) όπου η ένταση είναι 
µηδενική (Full Width at Zero Intensity FWZI). Παρόλο που το FWZI αντανακλά το 
πραγµατικό εύρος των ταχυτήτων στην γραµµή παρατήρησης, υπόκειται εντούτοις σε 
αβεβαιότητες που έχουν να κάνουν (α) µε το αν η γραµµή πράγµατι εκτείνεται µέχρι το 
επίπεδο του συνεχούς και, (β) σε περιπτώσεις πολύ υψηλών ταχυτήτων, παρατηρείται η 
µίξη µεταξύ των πτερύγων διαφορετικών γραµµών.  

Η µίξη µεταξύ των πτερύγων διαφορετικών γραµµών ως αίτιο της διεύρυνσης των 
φασµατικών  γραµµών αναπτύχθηκε σε µια σειρά από εργασίες (Danezis et al. 2003 και 
Danezis et al. 2005). Σύµφωνα µε τις ανωτέρω εργασίες, στα φάσµατα αστέρων 
εκποµπής προγενέστερων φασµατικών τύπων (Be και Oe) καθώς επίσης και στα 
φάσµατα των BALQSOs παρατηρούνται φασµατικές γραµµές απορρόφησης 
µετατοπισµένες προς το µπλε ή το ερυθρό µιας κεντρικής φασµατικής γραµµής. Οι 
γραµµές αυτές ονοµάζονται «διακριτές φασµατικές γραµµές απορρόφησης – (Discrete 
Absorption Components - DACs)». Οι γραµµές αυτές είναι φασµατικές γραµµές του 
ίδιου ιόντος και το ίδιου µήκους κύµατος µε την κύρια φασµατική γραµµή, αλλά είναι 
µετατοπισµένες κατά διαφορετικό 𝛥𝜆 επειδή παράγονται από ανεξάρτητα και διακριτά 
πυκνώµατα ύλης τα οποία περιστρέφονται και κινούνται ακτινικά µε διαφορετικές 
ταχύτητες. Εντούτοις, αν οι περιοχές που παράγουν αυτού του είδους τις γραµµές 
χαρακτηρίζονται από µεγάλες ταχύτητες περιστροφής και κινούνται ακτινικά µε µικρές 
ταχύτητες, τότε οι παραγόµενες φασµατικές γραµµές φέρουν µεγάλα εύρη και 
χαρακτηρίζονται από µικρές µετατοπίσεις (𝛥𝜆) σε σχέση µε την κύρια φασµατική 
γραµµή. Το αποτέλεσµα αυτού του φαινοµένου είναι οι φασµατικές γραµµές να 
«µπλέκονται µεταξύ τους» (µίξη γραµµών) και µαζί µε την κύρια φασµατική γραµµή. Ως 
συνέπεια, οι γραµµές αυτές δεν χαρακτηρίζονται ως διακριτές αλλά, ως «δορυφορικές 
συνιστώσες απορρόφησης» (Satellite Absorption Components – SACs). Οι Danezis et al. 
2006b) µέσω του µοντέλου GR προσοµοίωσαν τα φάσµατα πλατιών γραµµών αστέρων 
εκποµπής και QSOs (Εικόνα 3.14 ). 

Τα εύρη των πλατιών γραµµών κυµαίνονται από ένα ελάχιστο 𝛥𝑢ÍU£V ≈
500	𝑘𝑚	𝑠f+ (λίγο πλατύτερες από τις στενές γραµµές) µέχρι 𝛥𝑢ÍU£V ≳ 10l	𝑘𝑚	𝑠f+, µε 
τυπικές τιµές της τάξης των 𝛥𝑢ÍU£V ≈ 5.000	𝑘𝑚	𝑠f+. Σε κάποιες περιπτώσεις το εύρος 
µπορεί να ξεπεράσει τα 30.000	𝑘𝑚	𝑠f+. Αξίζει επίσης να σηµειωθεί πως ακόµη και στο 
ίδιο φάσµα, διαφορετικές γραµµές εκποµπής µπορεί να έχουν διαφορετικά πλάτη. Ένα 
χαρακτηριστικό φαινόµενο που παρατηρείται στα οπτικά φάσµατα είναι αυτό των 

                                                             
29 Στο Κεφάλαιο 4 θα αναπτυχθούν νέες απόψεις όσον αφορά την πλάτυνση των φασµατικών γραµµών των 
quasar. 
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γραµµών ηλίου He II λ4686 και He I λ5876 οι οποίες είναι ευρύτερες από τις γραµµές 
Balmer του υδρογόνου σε οποιοδήποτε σχετικό επίπεδο έντασης 

 

Εικόνα 3.14. (a), (b): Προσοµοίωση των φασµατικών γραµµών του Mg II δύο Be αστέρων, µέσω 
του µοντέλου GR (Danezis et al. 2006, AIPC, 848, 380, Danezis et al. 2007, PASJ, 59, 827; 
Lyratzi et al. 2009, NewAR, 53, 179). Οι αστέρες εµφανίζουν διακριτές συνιστώσες (DACs) και 
δορυφορικές συνιστώσες απορρόφησης (SACs) αντίστοιχα. (c): Προσοµοίωση των γραµµών 
συντονισµού του C IV του BALQSO PG 0946+301. Στο φάσµα του εν λόγω γαλαξία 
εµφανίζεται το φαινόµενο DAC. (d): Προσοµοίωση των γραµµών συντονισµού του Si IV και του 
C IV που εµφανίζονται στο φάσµα του BALQSO Η 1413+1143. Το φάσµα αυτό εµφανίζει το 
φαινόµενο SAC (E. Danezis, L. C. Popovic, E. Lyratzi, M. S. Dimitrijevic, AIPC, 876, 373D 
(2006)  

Τα προφίλ των γραµµών επίσης ποικίλλουν. Σε προσέγγιση χαµηλής τάξης, τα 
προφίλ των γραµµών εκποµπής των ενεργών γαλαξιών περιγράφονται ως 
«λογαριθµικά», αυτό επειδή η ροή σε ακτινική ταχύτητα 𝛥𝑢 από το κέντρο της γραµµής 
είναι 𝐹Ð(𝛥𝑢) ∝ −ln	(𝛥𝑢) (§5.4). Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 3.15, αυτή είναι µια 
λογική περιγραφή σε κάποιες των περιπτώσεων, αλλά σε κάποιες άλλες περιπτώσεις τα 
προφίλ γραµµών εµφανίζουν πολύπλοκη και µεταβλητή δοµή. Ξανά, η δοµή της γραµµής w
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µπορεί να ποικίλλει σηµαντικά µεταξύ των διαφορετικών γραµµών ενός φάσµατος. Από 
αυτό το γεγονός και µόνο µπορούµε να συµπεράνουµε ότι οι σχετικές εντάσεις των 
γραµµών (π.χ. the Balmer decrement) µεταβάλλονται συναρτήσει της ταχύτητας στην 
γραµµή παρατήρησης, γεγονός που απαιτεί κάποιου είδους δοµής της BLR περιοχής. 

 

Εικόνα 3.15. Τα προφίλ της γραµµής εκποµπής Ηβ στην περίπτωση πέντε ενεργών γαλαξιών 
καταδεικνύουν την ποικιλοµορφία που παρατηρείται στις πλατιές γραµµές εκποµπής. Κάθε ένα 
από αυτά τα φάσµατα αντιπροσωπεύει το µέσο φάσµα ενός µεγάλου αριθµού ξεχωριστών 
φασµάτων που λήφθηκαν σε διάρκεια πολλών µηνών. Ενώ οι συνολικές ροές των γραµµών 
εκποµπής µεταβάλλονται σε µικρές χρονικές κλίµακες, τα χαρακτηριστικά των προφίλ των 
γραµµών διατηρούνται για µήνες ή και χρόνια. Η πηγή 3C 390.3, η οποία εµφανίζει ένα προφίλ 
µε δυο κορυφές (η κόκκινη κορυφή επισκιάζεται λόγω της πρόσµιξής της µε την γραµµή [Ο ΙΙΙ] 
λ4959), είναι ένας BL ράδιο γαλαξίας ενώ οι άλλες πηγές είναι γαλαξίες Seyfert 1. 

Πίνακας 3.3 
Αναµεµιγµένες Πλατιές Γραµµές 

Χαρακτηριστικό Συµβάλλουσες Γραµµές 

𝐿𝑦𝛽 + 𝛰	𝑉𝐼	𝜆1035 𝐿𝑦𝛽	𝜆1026 
𝛰	𝑉𝐼	𝜆𝜆1032, 1038 

𝐿𝑦𝛼 +𝛮	𝑉 𝐿𝑦𝛼	𝜆1216 
𝛮	𝑉	𝜆𝜆1239, 1243 

𝑆𝑖	𝐼𝑉 + 𝑂	𝐼𝑉] 𝑆𝑖	𝐼𝑉	𝜆𝜆1394, 1403 
𝛰	𝛪𝑉]	𝜆1402 

𝐶	𝐼𝑉	𝜆1549 𝐶	𝐼𝑉	𝜆𝜆	1548, 1551 
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𝛨𝑒	𝐼𝐼 + 𝑂	𝐼𝐼𝐼] 𝐻𝑒	𝐼𝐼	𝜆1640 
𝛰	𝛪𝛪𝛪]	𝜆1663 

𝐶	𝐼𝐼𝐼] + 𝑆𝑖	𝐼𝐼𝐼] 𝐴𝑙	𝐼𝐼𝐼	𝜆1857 
𝑆𝑖	𝐼𝐼𝐼]	𝜆1892 
𝐶	𝐼𝐼𝐼]	𝜆1909 

𝑆𝑚𝑎𝑙𝑙	𝐵𝑙𝑢𝑒	𝐵𝑢𝑚𝑝 𝐵𝑎𝑙𝑚𝑒𝑟	𝐶𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑢𝑚	(𝜆 < 3646	Å) 
𝐹𝑒	𝐼𝐼	(𝛱𝜊𝜆𝜆έ𝜍	𝛾𝜌𝛼𝜇𝜇έ𝜍) 

𝛭𝑔	𝐼𝐼	𝜆2798 𝛭𝑔	𝐼𝐼	𝜆𝜆2796, 2803 
𝐹𝑒	𝐼𝐼	𝜆4570 + 𝐻𝑒	𝐼𝐼 𝐹𝑒	𝐼𝐼	(𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑒𝑡𝑠	37, 38	&	43) 

𝐻𝑒	𝐼𝐼	𝜆4686 
𝛨𝛽 𝛨𝛽	𝜆4861 

𝐹𝑒	𝐼𝐼	𝜆𝜆	4924, 5018	(𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑒𝑡	42) 
𝐹𝑒	𝐼𝐼	𝜆𝜆5190, 5320 𝐹𝑒	𝐼𝐼	(𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑒𝑡𝑠	42, 48, 49	&	55) 

Οι γραµµές ηλίου He II λ4686 και He I λ5876 είναι συνήθως παρούσες, παρόλο που 
αρκετές φορές είναι δύσκολο να αποµονωθούν επειδή παρουσιάζουν πολύ µεγάλα εύρη 
και χαµηλά µέγιστα. Επιπροσθέτως, το He II λ4686 είναι συνήθως αναµεµειγµένο µε ένα 
ευρύ φάσµα άλλων φασµατικών γραµµών το οποίο καλύπτει το µεγαλύτερο µέρος της 
περιοχής µεταξύ 𝛨𝛾 και 𝛨𝛽. Οι ενδιάµεσες αυτές αναµεµιγµένες φασµατικές γραµµές 
έχει βρεθεί πως προέρχεται από ένα µεγάλο αριθµό γραµµών Fe II. Μια παρόµοια µίξη 
Fe II παρατηρείται σε µεγάλα µήκη κύµατος της 𝛨𝛽 (Εικόνα 3.16). Σύµφωνα µε τον 
Osterbrock (1977), οι φασµατικές γραµµές του Fe II οι οποίες αναµιγνύονται σε 
µικρότερα ή µεγαλύτερα µήκη κύµατος από την 𝛨𝛽 είναι οι Fe II λ4570 and Fe II 
λλ5190, 5320, αντίστοιχα. Εν τέλει, υπάρχει µια έντονη µίξη από αναµεµειγµένες Fe II 
γραµµές εκποµπής και Balmer συνεχή εκποµπή που εκτείνεται από ~2.000	Å µέχρι 
~4.000	Å (Wills, Netzer και Wills 1985). Το χαρακτηριστικό αυτό, γνωστό ως «small 
blue bump» φαίνεται στην Εικόνα 3.17. 
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Εικόνα 3.16. Μέσο φάσµα το οποίο έχει προκύψει από 700 quasar τα φάσµατα των οποίων 
ελήφθησαν µέσω της αποστολής Large British Quasar Survey (Francis et al. 1991). Στην εικόνα 
διακρίνεται η µίξη των γραµµών του Fe II προς τα µεγαλύτερα µήκη κύµατος της γραµµής 
𝛨𝛽	𝜆4861. (Peterson, B. M., An Introduction to Active Galactic Nuclei). 

Στην περίπτωση αντικειµένων µεγάλης ερυθροµετάθεσης, εντοπίζονται 
επιπρόσθετες,  µακρινού υπεριώδους, γραµµές όπως αυτή του Ο VI λ1035. Στο υπέρυθρο 
παρατηρούνται επίσης γραµµές υδρογόνου των σειρών Paschen καθώς επίσης και άλλα 
χαρακτηριστικά εκποµπής. 

Τυπικές τιµές του λόγου µεταξύ των ροών ακτινοβολίας, όπως οι 𝐿𝑦𝛼 𝛨𝛽⁄ ≈ 5 − 15 
και 𝛨𝛼 𝛨𝛽⁄ ≈ 4 − 6 διαφέρουν πολύ από τις αντίστοιχες τιµές που προσδιόρισαν οι 
Menzel – Baker µέσω της B επανασύνδεσης30 (όπως, 𝐿𝑦𝛼/𝛨𝛽 ≳ 30 και 𝛨𝛼/𝛨𝛽 ≈ 2,8). 
Μέρος της διαφοράς µπορεί να αποδοθεί στο φαινόµενο της ερυθρίωσης εντός του 
Γαλαξία και εντός της γειτονιάς του AGN (τυπικά 𝛦(𝛣 − 𝑉) ≲ 0,3), όµως φαινόµενα 

                                                             
30  Οι Baker και Menzel (1938) θεώρησαν το εκπεµπόµενο φάσµα εξαιτίας επανασύνδεσης σε ένα 
νεφέλωµα που αποτελείται αποκλειστικά από υδρογόνο. Στην περίπτωση Α, όλες οι γραµµές θεωρούνται 
οπτικά αραιές, έτσι που η κάθε µετάβαση,  η οποία συνοδεύεται από ακτινοβολία, παράγει ένα φωτόνιο το 
οποίο δραπετεύει από το νεφέλωµα. Στην περίπτωση Β, θεωρείται ότι οι γραµµές της σειράς Lyman είναι 
οπτικά πυκνές. Σε αυτή την περίπτωση, τα φωτόνια της σειράς Lyman που παράγονται από 
ακτινοβολούσες µεταβάσεις προς την βασική στάθµη, επαναπορροφούνται. Τα Lyα φωτόνια  σταδιακά 
διαχέονται εκτός του νεφελώµατος, συνήθως µέσω διάχυσης στον χώρο των ταχυτήτων. Μέσω διαδοχικών 
εκποµπών και απορροφήσεων, οι ανώτερης τάξης γραµµές Lyman, τελικώς υποβαθµίζονται σε 
χαµηλότερης ενέργειας φωτόνια σε άλλες σειρές (που αποδρούν) συν ένα Lyα φωτόνιο. Για παράδειγµα, 
ένα Lyγ  φωτόνιο γίνεται ένα   φωτόνιο συν ένα Lyα 

 φωτόνιο. Οι προβλέψεις της περίπτωσης Β για τις σχετικές εντάσεις των  γραµµών 
των σειρών αποτελούν µία καλή, πρώτης τάξης προσέγγιση, για τις παρατηρούµενες τιµές στην περίπτωση 
νεφελωµάτων µικρής πυκνότητας. w
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διάδοσης ακτινοβολίας 31 στην BLR προκαλούν σηµαντικές αποκλίσεις από την 
επανασύνδεση τύπου Β σε αυτό το υψηλής πυκνότητας νεφελοειδές περιβάλλον. 

Οι ροές των γραµµών εκποµπής ποικίλλουν µε το χρόνο µε έναν τρόπο ο οποίος 
σχετίζεται άµεσα µε τις συνεχείς ροές, γεγονός το οποίο υποστηρίζει πολύ πειστικά ότι ο 
φωτοϊονισµός από την κεντρική πηγή δηµιουργεί βασικά τις γραµµές εκποµπής και ότι 
ένα µεγάλο κλάσµα της εκποµπής επανασύνδεσης πηγάζει από νέφη τα οποία είναι 
οπτικά πυκνά στο συνεχές ιονισµού. Οι µεταβολές στο συνεχές και στις γραµµές 
εκποµπής µπορεί να είναι πολύ µεγάλες. Σε µερικές περιπτώσεις, οι Seyfert 1 γαλαξίες 
γίνονται τόσο αµυδροί που οι ευρείες συνιστώσες των γραµµών εκποµπής σχεδόν 
εξαφανίζονται 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Εικόνα 3.17. Το «small blue bump» καθώς επίσης και η µίξη του συνεχούς Balmer µε γραµµές 
εκποµπής Fe II στην περίπτωση του Seyfert 1 γαλαξία Mrk 335 (Zheng et al. 1995a). 

3.4.3 Βασικές Παράµετροι  

Σε αντίθεση µε τις απλές Η ΙΙ περιοχές, τα πλανητικά νεφελώµατα, και τις NLR περιοχές 
των ενεργών γαλαξιών δεν υπάρχουν απλά διαγνωστικά εργαλεία προκειµένου να 
διαπιστώσουµε τη θερµοκρασία και την πυκνότητα της BLR περιοχής. Αυτό οφείλεται 
στο γεγονός ότι οι πυκνότητες των ηλεκτρονίων των BLR περιοχών είναι επαρκώς 
υψηλές. που πρακτικώς όλες οι απαγορευµένες γραµµές συµπιέζονται συγκρουσιακά και 
                                                             
31  Τα φαινόµενα διάδοσης ακτινοβολίας προκύπτουν από µη το αµελητέο οπτικό βάθος στις 𝑛 ≥ 2 σειρές 
γραµµών εξαιτίας της συγκρουσιακής αποδιέγερσης των διεγερµένων σταθµών. w
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ο συντελεστής εκποµπής  𝑗	(𝑒𝑟𝑔𝑠	𝑠f+𝑐𝑚fW𝑠𝑡𝑒𝑟f+) (συντελεστής αυθόρµητης εκποµπής 
𝑗32) όλων αυτών των γραµµών είναι στο όριο υψηλών πυκνοτήτων όπου 𝑗 ∝ 𝑛 (δες § 
NLR). Εντούτοις, η οµοιότητα των σχετικών εντάσεων των πλατιών γραµµών µε αυτές 
άλλων ιονισµένων αερίων, καταδεικνύει ότι η θερµοκρασία του BLR αερίου είναι της 
τάξης των 10l	𝛫. Η διασπορά της ταχύτητας στη γραµµή παρατήρησης για ένα αέριο 
θερµοκρασίας 10l	𝛫 είναι 

𝑢 ≈ ³
𝑘𝑇
𝑚÷

´
+/A

≈ 10	𝑘𝑚	𝑠f+					(3.71) 

αλλά όπως σηµειώθηκε και προηγουµένως τα τυπικά εύρη των πλατιών γραµµών είναι 
~5.000	𝑘𝑚	𝑠f+. Αν τα εύρη των πλατιών γραµµών εκφράζουν καθαρά τις θερµικές 
κινήσεις, τότε η θερµοκρασία του αερίου η οποία προκύπτει από την εξίσωση (3.71) θα 
είναι 𝛵 ≳ 10>	𝛫! Είναι ξεκάθαρο λοιπόν πως κάποιος άλλος µηχανισµός πλάτυνσης 
απαιτείται, και αυτό συνήθως αποδίδεται στις διαφορικές µετατοπίσεις Doppler εξαιτίας 
της bulk motion των µεµονωµένων νεφών που παράγουν τις παρατηρούµενες γραµµές. 

Οι γραµµές του [Ο ΙΙΙ] λλ4363, 4959, 5007 είναι συνήθως έντονες στα πολύ 
ιονισµένα αέρια, αλλά απουσιάζουν ή είναι εξαιρετικά ασθενείς στα φάσµατα των 
πλατιών γραµµών. Η κρίσιµη πυκνότητα για την συγκρουσιακή αποδιέγερση του S	+ = 
επιπέδου στο 𝛰ªª (το ανώτερο επίπεδο για την λ4363 µετάβαση) είναι ~10\	𝑐𝑚fW, και 
έτσι αυτό παρέχει ένα κατώτερο όριο για την ηλεκτρονιακή πυκνότητα της BLR 
περιοχής. Η µόνη, µεγάλης έντασης, µη επιτρεπτή γραµµή στα UV/οπτικά φάσµατα 
πλατιών γραµµών είναι η γραµµή δια - συνδυασµού (intercombination line) του C III] 
λ1909. Η κρίσιµη πυκνότητα για την αποδιέγερση του 𝑃+	W  επιπέδου στον 𝐶ªª, από την 
οποία αυτή η γραµµή προκύπτει, είναι ~10+=	𝑐𝑚fW. Έτσι, η παρουσία της γραµµής 
εκποµπής του C III] στα φάσµατα των ενεργών γαλαξιών έχει συχνά χρησιµοποιηθεί για 
τον καθορισµό ενός άνω ορίου της πυκνότητας ηλεκτρονίων της BLR περιοχής. 
Εντούτοις, τα reverberation mapping (δες παρακάτω) πειράµατα υποδεικνύουν ότι το 
µεγαλύτερο µέρος της εκποµπής του C III] προκύπτει από διαφορετικό µέρος της BLR 
περιοχής από ότι η εκποµπές Lyα και C IV. Η πυκνότητα ηλεκτρονίων στο κοµµάτι της 
BLR περιοχής που παράγει αυτές τις µεγάλης έντασης γραµµές εκποµπής είναι περίπου 
10++	𝑐𝑚fW (Ferland et al. 1992), την οποία και θα υιοθετήσουµε ως βασική τιµή για το 
κοµµάτι εκποµπής του C ΙV της BLR περιοχής. 

Με εκτιµήσεις της θερµοκρασίας και της ηλεκτρονιακής πυκνότητας, είναι δυνατόν 
να καθοριστεί η µάζα του αερίου εκποµπής. Ο συντελεστής εκποµπής 
𝑗	(𝑒𝑟𝑔𝑠	𝑠f+𝑐𝑚fW𝑠𝑡𝑒𝑟f+) στην συγκρουσιακά διεγερµένη γραµµή του C IV λ1549 είναι 
απλά 

                                                             
32  Ο συντελεστής αυθόρµητης εκποµπής  𝑗 ορίζεται ως η ενέργεια που εκπέµπεται ανά µονάδα χρόνου, 
ανά µονάδα στερεάς γωνίας και ανά µονάδα όγκου: 𝑗 = 𝑑𝐸 𝑑𝑉	𝑑𝛺	𝑑𝑡⁄  (𝑒𝑟𝑔𝑠	𝑠f+𝑐𝑚fW𝑠𝑡𝑒𝑟f+). w
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𝑗(𝐶	𝐼𝑉) = 𝑛3𝑛Î\]𝑞(2𝑠A𝑆, 2𝑝A𝑃)
ℎ𝜈
4𝜋				(3.72) 

όπου 𝑞(2𝑠A𝑆, 2𝑝A𝑃) είναι ο ρυθµός συγκρουσιακής διέγερσης και ℎ𝜈 είναι η ενέργεια 
ανά φωτόνιο για την γραµµή 1549	Å. Για 𝛵3 ≈ 20.000	𝛫 , προκύπτει ότι 𝑞 ≈ 2,6 ×
10f>	𝑐𝑚fW𝑠f+ , αλλά επειδή ο ρυθµός αυτός είναι πολύ ευαίσθητος ως προς τη 
θερµοκρασία µάλλον ο υπολογισµός είναι σχετικά ανακριβής. Η συνολική λαµπρότητα 
στην γραµµή του C IV προκύπτει µε την ολοκλήρωση του συντελεστή εκποµπής πάνω 
σε όλο τον όγκο που εκπέµπει, και πάνω σε όλες τις κατευθύνσεις: 

𝐿(𝐶	𝐼𝑉) =? 𝑗(𝐶	𝐼𝑉)𝑑𝛺𝑑𝑉 

⟺ 			𝐿(𝐶	𝐼𝑉) =
4𝜋𝑟W

3 𝜖𝑛3𝑛Î\]𝑞(2𝑠A𝑆, 2𝑝A𝑃)ℎ𝜈 

⟺ 𝐿(𝐶	𝐼𝑉) = 𝜖𝑟W𝑛3A4,6 × 10fAW	𝑒𝑟𝑔𝑠	𝑠f+					(3.73) 

Όπου 𝜖 είναι ένας «filling factor» (συντελεστής πληρότητας) ο οποίος καταδεικνύει 
πόσος από τον όγκο που εκπέµπει περιέχει υλικό το οποίο παράγει γραµµές εκποµπής 
(µπορούµε να υποθέσουµε πως ο υπόλοιπος όγκος είναι απλά ένα κενός). Για λόγους 
απλότητας, έχει υποτεθεί µια κοσµική αφθονία άνθρακα (𝑙𝑜𝑔[𝐶 𝐻⁄ ] = −3,48) και ότι 
όλος ο άνθρακας είναι τριπλά ιονισµένος. Για σφαιρικά νέφη ακτίνας ℓ σε µία σφαιρική 
BLR περιοχή ακτίνας 𝑟, ο filling factor είναι  

𝜖 =
𝛮H(4𝜋ℓW 3⁄ )
(4𝜋𝑟W 3⁄ ) =

𝑁ÎℓW

𝑟W 					(3.74) 

όπου 𝛮Î  είναι ο αριθµός των νεφών εντός της BLR περιοχής. Η Εξίσωση 3.73 µπορεί να 
λυθεί ως προς 𝜖, δεδοµένου ότι όλες οι άλλες παράµετροι µπορούν να υπολογιστούν. Για 
να τεθεί αυτό σε µονάδες κατάλληλες για τους λαµπρούς Seyfert 1 γαλαξίες, η 
λαµπρότητα του C IV µπορεί να γραφεί ως  

𝐿(𝐶	𝐼𝑉) = 𝐿lA(𝐶	𝐼𝑉) × 10lA𝑒𝑟𝑔𝑠	𝑠f+			(3.75) 

και  

𝑟 = 8ℎ=𝐿lA
+ A⁄ (𝐶	𝐼𝑉)	𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡	𝑑𝑎𝑦𝑠 = 2 × 10+,ℎ=𝐿lA

+ A⁄ (𝐶	𝐼𝑉)	𝑐𝑚			(3.76) 

όπου το µέγεθος της BLR, 𝑟, υπολογίζεται µέσω reverberation mapping (§ 4.3.10).  
Έτσι προκύπτει ότι, 

𝜖 = 2,7 × 10fVℎ=fW𝐿lA
f+ A⁄ (𝐶	𝐼𝑉)		(3.77) 
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όπου έχει θεωρηθεί πυκνότητα ηλεκτρονίων 𝑛3 = 10++	𝑐𝑚fW. Η µικρή τιµή του filling 
factor καταδεικνύει ότι η δοµή της BLR είναι νηµατώδης (filamentary) ή χονδροειδείς 
(clumpy) (Peterson, B. M., An Introduction to Active Galactic Nuclei). Μετά από αυτό 
είναι πολύ φυσικό, τα πλάτη των γραµµών εκποµπής να ερµηνεύονται βάση των bulk 
motions των µεµονωµένων νεφών, από τα οποία το κάθε ένα ακτινοβολεί στο θερµικό 
του πλάτος (εξίσωση 3.71). 

Η συνολική µάζα της BLR περιοχής µπορεί επίσης να υπολογιστεί. Με το 
συνδυασµό των εξισώσεων (3.73) και (3.75) έχουµε 

𝜖𝑟W = 2,2 ×
10,l

𝑛3A
𝐿lA(𝐶	𝐼𝑉).			(3.78) 

Η µάζα της BLR δίνεται από το γινόµενο της πυκνότητας µάζας του νέφους 𝑛3𝑚÷, του 
όγκου του κάθε νέφους 4𝜋ℓW/3, και τον συνολικό αριθµό νεφών 𝑁H, δηλαδή 

𝛭�ÉÊ =
4
3𝜋ℓ

W𝑁H𝑛3𝑚÷ 

⟺ 𝛭�ÉÊ =
4
3𝜋𝜖𝑟

W𝑛3𝑚÷ 

⇔ 𝛭�ÉÊ ≈ 1,5 ×
10l+

𝑛3
𝐿lA(𝐶	𝐼𝑉)𝑔 

⇔ 𝛭�ÉÊ ≈ 10fW𝐿lA(𝐶	𝐼𝑉)𝑀⊙					(3.79) 

όπου έχει γίνει χρήση της εξίσωσης (3.74) και στο τελευταίο βήµα έχει θεωρηθεί ότι 
𝑛3 = 10++	𝑐𝑚fW, όπως και προηγουµένως. Η µάζα της BLR περιοχής είναι ασήµαντη 
συγκρινόµενη µε τη µάζα της κεντρικής πηγής33. Ακόµη και για τον πιο λαµπρό ενεργό 
γαλαξία, το πλάσµα γραµµικής εκποµπής της BLR είναι πολύ λιγότερο από 10	𝛭⊙.   

Μία ακόµη σηµαντική ποσότητα που µπορεί να υπολογιστεί είναι το ποσό της 
συνεχούς ακτινοβολίας το οποίο απορροφάται από την BLR περιοχή. Οι γραµµές 
επανασύνδεσης ποικίλλουν έντονα ως αποτέλεσµα των µεταβολών του συνεχούς, 
γεγονός το οποίο καταδεικνύει ότι µεγάλο µέρος της BLR εκποµπής προκύπτει από νέφη 
τα οποία είναι οπτικά πυκνά στο συνεχές ιονισµού. Στην περίπτωση οπτικά πυκνών 
νεφών, το κλάσµα της ιονίζουσας συνεχούς εκποµπής που απορροφάται από τα BLR 
νέφη δίνεται από κλάσµα του ουρανού που καλύπτεται από BLR νέφη όπως αυτό 
φαίνεται από την κεντρική πηγή, 𝑓 = 𝛺/4𝜋 ο οποίος είναι γνωστός ως ο παράγοντας 
κάλυψης (covering factor). 

                                                             
33 Η τιµή αυτή για το αέριο που εκπέµπει είναι λίγο µικρότερη από αυτή που δίνεται στη βιβλιογραφία 
εξαιτίας της υψηλής πυκνότητας που χρησιµοποιήθηκε, µιας και ο συντελεστής εκποµπής είναι ανάλογος 
του 𝑛3A. w
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Ένας απλός τρόπος υπολογισµού του παράγοντα κάλυψης µπορεί να γίνει αν 
αναλογιστούµε ότι σε ένα οπτικά πυκνό υδρογεονοειδές νεφέλωµα, κάθε φωτοϊονισµός 
οδηγεί στην παραγωγή ενός Lyα φωτονίου. 34  Αν όλα τα φωτόνια ιονισµού 
απορροφώνται, τότε υπάρχει µία απλή συσχέτιση µεταξύ της ολικής Lyα ροής και της 
έντασης του συνεχούς, και αυτή είναι το ισοδύναµο πλάτος της γραµµής Lyα. Θέτοντας 
τη συχνότητα που αντιστοιχεί σε µήκος κύµατος 1216	Å ως 𝜈=, την συνεχή ροή στα 
1216	Å ως 𝐹wÔ1216	ÅÕ	(𝑒𝑟𝑔𝑠	𝑠f+𝑐𝑚fA𝐻𝑧f+), και προσεγγίζοντας το συνεχές ιονισµού 
µε ένα νόµο δύναµης φασµατικού δείκτη 𝛼�ô (Εξ 4.10), η ροή των φωτονίων ιονισµού 
που εκπέµπονται από την πηγή (𝑝ℎ𝑜𝑡𝑜𝑛𝑠	𝑠f+𝑐𝑚fA) προκύπτει ολοκληρώνοντας πάνω 
σε όλες τις συχνότητες ιονισµού (δηλαδή πάνω από την 𝜈+που είναι η συχνότητα της 
κορυφής Lyman στα 912	Å). Έτσι έχουµε 

𝛷(𝛨) = �
𝐹w
ℎ𝜈 𝑑𝜈

õ

w�

 

 

⟺ 			𝛷(𝛨) = �
𝐹wÔ1216	ÅÕ

ℎ𝜈

õ

w�

�
𝜈
𝜈=
�
fzê_

𝑑𝜈 

⟺ 			𝛷(𝛨) =
𝐹wÔ1216	ÅÕ𝜈=

zê_

ℎ
� 𝜈f+fzê_𝑑𝜈
õ

w�

 

⟺ 			𝛷(𝛨) =
𝐹wÔ1216	ÅÕ

ℎ𝛼�ô
�
𝜈=
𝜈+
�
zê_

 

⟺ 			𝛷(𝛨) =
𝐹wÔ1216	ÅÕ

ℎ𝛼�ô
�
912
1216�

zê_
.					(3.80) 

Επειδή ο αριθµός των φωτονίων ιονισµού ισοδυναµεί µε το αριθµό των Lyα φωτονίων, η 
ροή στην γραµµή εκποµπής Lyα είναι 

𝐹(𝐿𝑦𝛼) = 𝛷(𝛨)ℎ𝜈= =
𝐹wÔ1216	ÅÕ

𝛼�ô
�
912
1216�

zê_ 𝑐
1216	Å

						(3.81) 

έτσι το ισοδύναµο πλάτος της γραµµής εκποµπής Lyα είναι 

𝑊(𝐿𝑦𝛼) =
𝐹(𝐿𝑦𝛼)

𝐹Ð(1216	Å)
.					(3.82) 

                                                             
34 Το γεγονός αυτό παραµένει κατά προσέγγιση αληθές ακόµη και στα πιο εξελιγµένα οπτικά πυκνά 
µοντέλα τα οποία θεωρούν πιο ρεαλιστικές χηµικές αφθονίες. w
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Χρησιµοποιώντας την εξίσωση 𝐹w = 𝜆A𝐹Ð/𝑐 µαζί µε την (3.81) έχουµε: 

𝑊(𝐿𝑦𝛼) =
1216
𝛼�ô

�
912
1216�

zê_
	Å.			(3.83) 

Για 𝛼�ô = 1,4 (§4.2), το προβλεπόµενο ισοδύναµο πλάτος της Lyα είναι 580	Å, αν όλη η 
συνεχής ακτινοβολία απορροφάται. Αυτή τη τιµή είναι περίπου µία τάξη µεγέθους 
µεγαλύτερη από το παρατηρούµενο ισοδύναµο πλάτος της Lyα γεγονός το οποίο 
καταδεικνύει πως µόλις ~10% του συνεχούς ιονισµού απορροφάται από την BLR 
περιοχή. Έτσι ο συντελεστής κάλυψης της BLR είναι πιθανότατα της τάξης του 𝑓 ≈ 0,1. 

Για τον καθορισµό του κλάσµατος των πηγών στις οποίες δεν ανιχνεύονται καθόλου 
φωτόνια στα µικρότερα µήκη κύµατος του ορίου Lyman κανείς θα µπορούσε να 
ερευνήσει το συνεχές σε αυτά τα µήκη κύµατος για ένα µεγάλο αριθµό ενεργών 
γαλαξιών. Το κλάσµα αυτό ισοδυναµεί µε τον µέσο συντελεστή κάλυψης του δείγµατος 
των AGN. Ένα ισοδύναµο τεστ θα ήταν να αναζητήσουµε γραµµές απορρόφησης οι 
οποίες µπορεί να παράγονται από ένα BLR νέφος κατά µήκος της γραµµής παρατήρησης 
της πηγής συνεχούς ακτινοβολίας. Επί του πρακτέου, τέτοιου είδους έλεγχοι δεν έχουν 
αποβεί επιτυχείς καθώς υπάρχει ένα µεγάλος αριθµός θεµελιωδών προβληµάτων. Ακόµη 
πιο σηµαντικό είναι το γεγονός ότι αυτοί οι έλεγχοι δεν είναι πολύ ευαίσθητοι αν τα 
προβαλλόµενα µεγέθη των εκάστοτε BLR νεφών είναι µικρότερα από τα προβαλλόµενο 
µέγεθος της πηγής συνεχούς ακτινοβολίας. Αν ένα BLR νέφος βρίσκεται ακριβώς στη 
γραµµή παρατήρησης της πηγής συνεχούς ακτινοβολίας, τότε αυτό θα απορροφά ένα 
κλάσµα του συνεχούς το οποίο δίνεται από την αναλογία των προβαλλόµενων 
επιφανειών. Επίσης, η ανίχνευση της ακριβούς έντασης µιας γραµµής απορρόφησης 
απαιτεί το συνεχές, σε αυτά τα µήκη κύµατος, να είναι οπτικά λεπτό γεγονός όµως που 
µπορεί να µην συµβαίνει οπότε δεν είναι ορθό να τεθεί ως αρχική συνθήκη.  Τέλος, στην 
περίπτωση ανίχνευσης µιας κορυφής (edge) απορρόφησης δεν είναι ξεκάθαρο αν αυτή 
οφείλεται στα BLR νέφη, ή την κορυφή Lyman ενός φάσµατος δίσκου προσαύξησης ή 
σε παρεµβαλλόµενο αέριο. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο τελευταίος µηχανισµός 
απορρόφησης γίνεται σταδιακά όλο και πιο σηµαντικός στην περίπτωση των quasar 
µεγαλύτερης ερυθροµετάθεσης, όπου κατά έναν περίεργο τρόπο η δυνατότητα 
παρατήρησης της κορυφής Lyman γίνεται καλύτερη. 

3.4.4 Ο Φωτοϊονισµός της BLR Περιοχής 

Μία εναλλακτική µέθοδος υπολογισµού της λαµπρότητας του συνεχούς ιονισµού είναι 
µέσω της χρήσης διαφορετικών γραµµών και της παραµέτρου ιονισµού. Το µέγεθος αυτό 
ορίζεται µε διάφορους τρόπους, αλλά εδώ θα γίνει χρήση του πιο συνήθη από αυτούς. 
Οφείλουµε να σηµειώσουµε πως η παράµετρος ιονισµού 𝑈, είναι ένα αδιάστατο µέγεθος 
το οποίο περιγράφει πόσα φωτόνια ιονισµού υπάρχουν ανά άτοµο. Έτσι, έχουµε: w
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𝑈 =
𝑄

4𝜋𝑟A𝑐𝑛3
,						 (3.84) 

όπου 𝑟 είναι η απόσταση µεταξύ της πηγής των φωτονίων ιονισµού και των ατόµων του 
αερίου, 𝑐 είναι η ταχύτητα του φωτός, 𝑛3 είναι η αριθµητική πυκνότητα των ελεύθερων 
ηλεκτρονίων και 𝑄 είναι ο ρυθµός ιονισµού, δηλαδή ο αριθµός των φωτονίων που 
εκπέµπονται από την κεντρική πηγή ανά δευτερόλεπτο, ο οποίος και δίδεται από τη 
σχέση 

𝑄 = �
𝐿w
ℎ𝜈

õ

w�

𝑑𝜈,					(3.85) 

όπου 𝐿w είναι η λαµπρότητα της πηγής σε συχνότητα 𝜈 και το ολοκλήρωµα είναι πάνω 
σε όλες τις συχνότητες που είναι µεγαλύτερες από την συχνότητα ιονισµού. 
Παρατηρούµε ότι η παράµετρος ιονισµού εξαρτάται από την λαµπρότητα της πηγής, την 
απόσταση του νέφους από την πηγή, και την αριθµητική πυκνότητα των ηλεκτρονίων. Η 
λαµπρότητα είναι το αποτέλεσµα της ένταση του συνεχούς ιονισµού και της µορφής του 
φάσµατος. Αν το συνεχές φάσµα περιγράφεται από φασµατικό δείκτη πιο επίπεδο από 
−1, τότε η λαµπρότητα κυριαρχείται από τα φωτόνια υψηλότερων ενεργειών και είναι 
αυτά τα φωτόνια τα οποία παρέχουν το µεγαλύτερο µέρος του ιονισµού. Κατά την 
µοντελοποίηση της παραµέτρου ιονισµού, είναι επιτρεπόµενη η χρήση ενός εύρους 
τιµών εξαιτίας της αβεβαιότητας που προκύπτει µέσω των παρατηρήσεων ως προς τον 
καθορισµό της ακριβούς τιµής. Η δυνατότητα της κατά βούληση µεταβολής αυτής της 
τιµής είναι ένα πλεονέκτηµα για τους θεωρητικούς που κατασκευάζουν µοντέλα. Ο 
καθορισµός της µορφής και της έντασης του συνεχούς ιονισµού είναι ένα από τα 
σηµαντικότερα βήµατα για την κατανόηση των φυσικών διεργασιών της BLR περιοχής. 
Είναι γεγονός πως αν αυτό επιτευχθεί τότε ευθέως περιορίζονται τα διάφορα µοντέλα 
που προσπαθούν να ερµηνεύσουν αυτή την τόσο µυστηριώδη εσωτερική περιοχή των 
ενεργών γαλαξιακών πηγών. Σύµφωνα µε αρκετές µελέτες η παράµετρος ιονισµού 
παίρνει τιµές  𝑈 ≈ 2 × 10fW.  

Η πηγή ενέργειας που «καθορίζει» τις πλατιές γραµµές εκποµπής στα φάσµατα των 
ενεργών γαλαξιών είναι ο φωτοϊονισµός από την συνεχή ακτινοβολία της κεντρικής 
πηγής, µιας και οι ροές των γραµµών εκποµπής µεταβάλλονται έντονα ως αποτέλεσµα 
των µεταβολών της συνεχούς ροής. Επειδή οι γραµµές επανασύνδεσης µεταβάλλονται 
έντονα, προκύπτει το συµπέρασµα ότι ένα σηµαντικό κλάσµα της BLR εκποµπής 
προκύπτει σε νέφη τα οποία είναι οπτικά πυκνά ως προς τα φωτόνια ιονισµού µε 
ενέργειες ℎ𝜈 ≥ 13,6	𝑒𝑉. Υπάρχουν βέβαια ενδείξεις για έναν πληθυσµό BLR νεφών στα 
οποία το υδρογόνο είναι πλήρως ιονισµένο µε αποτέλεσµα τα νέφη αυτά να είναι οπτικά 
λεπτά στο συνεχές Lyman. 

Ο αριθµός των φωτονίων που εκπέµπονται από την κεντρική πηγή ανά δευτερόλεπτο 
και τα οποία είναι ικανά να ιονίσουν το υδρογόνο, είναι  w
w
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𝑄(𝐻) = �
𝐿w
ℎ𝜈

õ

w�

𝑑𝜈,			(3.86) 

όπου 𝐿w είναι η ειδική λαµπρότητα της κεντρικής πηγής και το ολοκλήρωµα είναι πάνω 
σε όλα τα φωτόνια που ιονίζουν το υδρογόνο. Έτσι, η παράµετρος ιονισµού 𝑈 είναι ο 
λόγος της αριθµητικής πυκνότητας φωτονίων προς την πυκνότητα των σωµατιδίων στην 
επιφάνεια του νέφους πάνω στην οποία προσπίπτουν 

𝑈 =
𝑄(𝐻)

4𝜋𝑟A𝑐𝑛£
.				(3.87) 

Τα σύγχρονα µοντέλα φωτοϊονισµού εξαρτώνται από (α) τη µορφή του συνεχούς 
ιονισµού (β) τις χηµικές αφθονίες (συνήθως υιοθετούνται οι ηλιακές ή οι κοσµικές), (γ) 
την πυκνότητα των σωµατιδίων του νέφους (η οποία καθορίζεται από την παρουσία ή 
απουσία διαφόρων γραµµών), (δ) την πυκνότητα στήλης του νέφους (ελεύθερη 
παράµετρος η οποία κάποιες φορές περιορίζεται από τις παρατηρήσεις), (ε) την 
παράµετρο ιονισµού. Η εξάρτηση των διαφόρων αναλογιών των γραµµών από αυτές τις 
παραµέτρους παρουσιάζεται στην Εικόνα 3.18. 

Μέχρι πρόσφατα, τα µοντέλα φωτοϊονισµού της BLR περιοχής ήταν µοντέλα µίας 
ζώνης, στα οποία η γραµµική εκποµπή του ενός νέφους χαρακτηρίζει όλα τα νέφη της 
περιοχής. Στα µοντέλα αυτά, ο λόγος ροών 𝐶	𝐼𝐼𝐼] 𝐶	𝐼𝑉⁄   χρησιµοποιείται ως δείκτης των 
τιµών του 𝑈 επειδή εξαρτάται ενόντα από την τιµή του 𝑈 και καθόλου από τις χηµικές 
αφθονίες. Η παρουσία των γραµµών 𝐶	𝐼𝐼𝐼]	𝜆1909  και η απουσία των γραµµών [𝑂	𝐼𝐼𝐼]  
υποτέθηκε ώστε να συνεπάγεται πυκνότητα σωµατιδίων της τάξης του 10>,�	𝑐𝑚fW . 
Εντούτοις, οι τιµές αυτές σε συνδυασµό µε την εξίσωση (3.87)  καταδεικνύουν ότι το 
µέγεθος της BLR περιοχής είναι µεγαλύτερο κατά µία τάξη µεγέθους από τις 
παρατηρούµενες τιµές. Πιο σύγχρονα µοντέλα, βασισµένα σε αποτελέσµατα του 
reverberation mapping, καταδεικνύουν ότι η BLR περιοχή εµφανίζει ακτινική δοµή 
ιονισµού και ότι η εκποµπή του 𝐶	𝐼𝐼𝐼]	𝜆1909  συµπιέζεται συγκρουσιακά στη ζώνη η 
οποία και παράγει το µεγαλύτερο µέρος της εκποµπής του C IV.  

Αξίζει να σηµειωθεί πως µόνο µέσω του λόγου ροών 𝐶	𝐼𝐼𝐼] 𝐶	𝐼𝑉⁄  δεν είναι δυνατόν 
να εξαχθούν ασφαλή συµπεράσµατα όσον αφορά την παράµετρο ιονισµού 𝑈 ή την 
πυκνότητα των σωµατιδίων. Απατούνται λοιπόν πιο λεπτοµερείς υπολογισµοί οι οποίο 
οδηγούν στις βασικές τιµές 𝑛3 ≈ 10++	𝑐𝑚fW  και 𝑈 ≈ 0,04	ℎ=fA  που ισχύουν στην 
περίπτωση του, πολύ καλά µελετηµένου γαλαξία Seyfert, NGC 5548 (Ferland et al. 
1992). 
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Εικόνα 3.18. Υπολογισµοί µέσω µοντέλου της ισορροπίας φωτοϊονισµού για συνθήκες που 
θεωρείται ότι αντιπροσωπεύουν τα BLR νέφη. Σε αυτούς τους υπολογισµούς, η συνολική 
πυκνότητα στήλης των νεφών θεωρείται ότι έχει σταθερή τιµή 10AW	𝑐𝑚fW, οι χηµικές αφθονίες 
θεωρούνται ηλιακές και ως συνεχές θεωρείται ένα κλασικό φάσµα ενεργού γαλαξία. Στο 
συγκεκριµένο µοντέλο, η πυκνότητα των ηλεκτρονίων έχει θεωρηθεί ότι είναι 10++	𝑐𝑚fW, και η 
παράµετρος ιονισµού 𝑈 µπορεί να µεταβάλλεται. Οι προβλεπόµενες εντάσεις των συγκρουσιακά 
διεγερµένων γραµµών C IV λ1549 (συνεχής γραµµή), C III] λ1909 (διακεκοµµένη γραµµή), Ο 
VI λ1035 (διακεκοµµένη γραµµή µε τελείες) και η γραµµή επανασύνδεσης Ηβ λ4861 (γραµµή µε 
τελείες), σε κάθε περίπτωση σε σχέση µε την ένταση της Lyα λ 1216, παριστάνονται συναρτήσει 
της παραµέτρου ιονισµού 𝑈. Η δοµή ιονισµού του νέφους είναι διαστρωµατωµένη. Εντός του 
νέφους τα σχετικά κλάσµατα των ιόντων 𝛸|ª+/𝑋|  µειώνονται αυξανοµένου του βάθους µέσα 
στο νέφος. Στην περίπτωση των Η και He, οι περιοχές µετάβασης είναι σχετικά «απότοµα» 
µέτωπα ιονισµού . Η σύγκριση των σχετικών εντάσεων των C IV και C III] δείχνει ότι ο C IV 
γίνεται σχετικά πιο ισχυρός όσο η ιονίζουσα ροή (η οποία είναι ανάλογη του 𝑈) αυξάνεται. Η 
απότοµη πτώση στην ένταση του C III] για log 𝑈 ≈ −0,5 συµβαίνει όταν σε όλο το νέφος ο 
άνθρακας είναι τουλάχιστον τριπλά ιονισµένος. Αυτό συνήθως συµβαίνει περίπου στην ίδια τιµή 
του 𝑈 για την οποία όλο το νέφος γίνεται οπτικά λεπτό στο Η – ionizing continuum. Παρόµοια 
φαινόµενα λαµβάνουν χώρα για log 𝑈 ≈ 1,5 όταν η αφθονία του 𝐶Wª γίνεται αµελητέα και για 
log 𝑈 ≈ 2 όταν συµβαίνει ακριβώς το ίδιο για το 𝛰�ª. Οι υπολογισµοί έχουν γίνει από τους K. T. 
Korista και G. J. Ferland µε τη χρήση του κώδικα ισορροπίας ιονισµού CLOUDY. 
 

Η απαίτηση τα νέφη να είναι οπτικά πυκνά στην κορυφή Lyman επιτρέπει τον 
υπολογισµό ενός ελαχίστου πάχους για τα νέφη που προκαλούν την γραµµική εκποµπή 
και αυτό µπορεί να επιτευχθεί απλά υποθέτοντας ισορροπία φωτοϊονισµού. Αυτό 
σηµαίνει ότι σε όλη την ιονισµένη περιοχή ο ρυθµός φωτοϊονισµού ισοδυναµεί µε τον 
ρυθµό επανασύνδεσης. Ο αριθµός τον φωτοϊονισµών ανά δευτερόλεπτο, στο νέφος, w
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ισοδυναµεί µε τον αριθµό των φωτονίων ιονισµού που ανά δευτερόλεπτο προσπίπτουν 
πάνω στο νέφος. Αν η ενεργός διατοµή του BLR νέφους είναι 𝐴H, τότε ο αριθµός των 
φωτονίων που χτυπούν το νέφος ανά δευτερόλεπτο είναι  

𝐴H
𝑄(𝐻)
4𝜋𝑟A = 𝐴H𝑈𝑐𝑛3,			(3.88) 

όπου έχει χρησιµοποιηθεί η εξίσωση (3.87). Ο αριθµός των επανασυνδέσεων ανά 
δευτερόλεπτο ανά µονάδα όγκου είναι 𝑛3𝛼`, όπου 𝛼` είναι η σταθερά επανασύνδεσης 
του υδρογόνου «Case B» (𝛼` = 2,52 × 10f+W	𝑐𝑚W	𝑠f+ για 𝛵 = 20.000	𝛫, Osterbrock 
1989). Μέσα στη ζώνη ιονισµού, ο αριθµός των φωτοϊονισµών ανά δευτερόλεπτο 
ισοδυναµεί µε τον αριθµό των επανασυνδέσεων, έτσι 

𝐴H𝑈𝑐𝑛3 = 𝑛3A𝛼`𝑉H 			(3.89) 

όπου 𝑉H  είναι ο ιονισµένος όγκος του νέφους. Μπορούµε στο σηµείο αυτό να 
προσδιορίσουµε το βάθος Stromgren 𝑟+ = 𝑉H/𝐴H, το οποίο θα είναι  

𝑟+ =
𝑈𝑐
𝑛3𝛼`

.					 (3.90) 

Για τις βασικές τιµές των 𝑈 και 𝑛3 προκύπτει 

𝑟+ ≈ 4,8 × 10+=	𝑐𝑚 ≈ 0,7𝑅⊙.			(3.91) 

Ένα βασικό χαρακτηριστικό για τα µοντέλα φωτοϊονισµού των ενεργών γαλαξιών 
είναι ότι αυτοί φέρουν µια εκτεταµένη, µερικώς ιονισµένη ζώνη (Partially Ionized Zone – 
PIZ) η οποία εκτείνεται πέραν του βάθους Stromgren εντός του νέφους (Kwan και Krolik 
1981). Η ύπαρξη της ζώνης αυτής είναι συνέπεια του σχετικά επίπεδου φάσµατος 
ιονισµού. Η ενεργός διατοµή για τον ιονισµό του υδρογόνου πέφτει απότοµα 
αυξανοµένης της συχνότητας πάνω από το όριο Lyman (𝜎(𝛨) ∝ (𝜈 𝜈+⁄ )fW) , µε 
αποτέλεσµα το αέριο να απορροφά µε µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα τα φωτόνια που 
βρίσκονται πιο κοντά στο Lyman edge. Σε ένα αέριο το οποίο ιονίζεται από ένα θερµικό 
φάσµα, η συντριπτική πλειοψηφία των φωτονίων ιονισµού βρίσκεται πολύ κοντά στο 
όριο Lyman, και όταν αυτά τα φωτόνια απορροφηθούν εντελώς, το αέριο σχεδόν 
απότοµα γίνεται ουδέτερο. Σε αντίθεση, στην περίπτωση ενός φάσµατος νόµου δύναµης, 
υπάρχουν ακόµη αρκετά φωτόνια διαθέσιµα σε υψηλές ενέργειες, ακόµη και µετά την 
απορρόφηση όλων των φωτονίων που βρίσκονται κοντά στο όριο Lyman. Το γεγονός 
αυτό έχει σαν αποτέλεσµα τη δηµιουργία µιας µεγάλης µερικώς ιονισµένης ζώνης (PIZ), 
στην οποία 𝛨ª/𝛨= ≈ 0,1. Because Lyα photons are trapped in this zone, there is a 
significant population of the 𝑛 = 2  level, and higher – 𝑛  states are populated by 
collisions of electrons with neutral H in excited states. Το γεγονός αυτό έχει σαν w
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αποτέλεσµα την ενισχυµένη Balmer εκποµπή και φαινοµενικά εξηγεί τις ανώµαλα 
χαµηλές τιµές το λόγου ροών 𝐿𝑦𝛼/𝛨𝛼 που παρατηρούνται στα φάσµατα των BLR. 

Ενώ το µεγαλύτερο µέρος της BLR εκποµπής φαίνεται πως προέρχεται από οπτικά 
πυκνά νέφη, υπάρχουν στοιχεία που υποστηρίζουν την ύπαρξη οπτικά λεπτών BLR 
συνιστωσών. 

1. Σε κάποιους γαλαξίες Seyfert, παρατηρούνται διαφορές µεταξύ των προφίλ των 
γραµµών που αναµένονται να είναι έντονες σε οπτικά πυκνά νέφη και εκείνων 
των γραµµών που ενδέχεται να είναι έντονες σε οπτικά λεπτά νέφη (Morris και 
Ward 1989). 

2. Ενώ ο πυρήνας της πλατιάς γραµµής εκποµπής Ηβ, στο φάσµα του Seyfert 1 
Mrk 590, µεταβάλλεται µε το συνεχές, οι υψηλών ταχυτήτων πτέρυγες της 
γραµµής παραµένουν σταθερές, γεγονός που καταδεικνύει ότι το αέριο υψηλών 
ακτινικών ταχυτήτων είναι οπτικά λεπτό. (Ferland, Korista και Peterson 1990). 

3. Η συµπεριφορά συγκεκριµένων λόγων ροών ανάλογα µε το επίπεδο του 
συνεχούς µπορεί να αναπαραχθεί ικανοποιητικά από τα BLR µοντέλα τα οποία 
περιλαµβάνουν µια οπτικά λεπτή συνιστώσα (Shields, Ferland και Peterson 
1995). 

Στη συνέχεια θα δούµε πως µπορούµε να εξάγουµε την γενική εικόνα της ιονισµένης 
περιοχής από τους υπολογισµούς των διαφόρων µοντέλων. Οι υπολογισµοί των 
µοντέλων είναι πράγµατι πολλοί και σύνθετοι που σηµαίνει ότι πρέπει να λυθούν πολλές 
εξισώσεις ταυτόχρονα, µέσω υπολογιστικών προγραµµάτων, ώστε να καθοριστούν οι 
απαιτούµενες παράµετροι. Τα διάφορα υπολογιστικά µοντέλα επικεντρώνονται είτε στην 
ατοµική φυσική και την ενεργειακή ισορροπία εντός της περιοχής, είτε στην επίλυση της, 
εξαιρετικά σύνθετης, εξίσωσης διάδοσης ακτινοβολίας. Οι Danezis et al. 2003, έλυσαν 
για πρώτη φορά την εξίσωση διάδοσης ακτινοβολίας στην περίπτωση µιας σύνθετης 
ατµόσφαιρας η οποία παρουσιάζει πολλά ανεξάρτητα πυκνώµατα υλικού απορρόφησης ή 
εκποµπής. Ως αποτέλεσµα, η εν λόγω ερευνητική οµάδα κατάφερε να εξάγει τη 
συνάρτηση γραµµής η οποία είναι σε θέση να προσοµοιώνει τις απλές αλλά και σύνθετες 
φασµατικές γραµµές εκποµπής και απορρόφησης. Ως συνέπεια, είναι πλέον εφικτός ο 
υπολογισµός των φυσικών παραµέτρων των περιοχών που παράγουν τις παρατηρούµενες 
φασµατικές γραµµές. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα προσοµοιώσεων σε QSO φάσµατα 
φαίνονται στην Εικόνα 3.19. 

Οι φυσικές παράµετροι που υπολογίζονται µέσω του µοντέλου GR είναι η ακτινικές 
και περιστροφικές ταχύτητες των νεφών, οι τυχαίες ταχύτητες των ιόντων που συνιστούν 
τα BLR νέφη, η απορροφούµενη και εκπεµπόµενη ενέργεια, το οπτικό βάθος στο κέντρο 
της φασµατικής γραµµής, το FWHM, η πυκνότητα στήλης κ.α. (στο Κεφάλαιο 4 θα 
αναπτυχθεί ο τρόπος µε τον οποίο υπολογίζονται οι φυσικές παράµετροι µέσω του 
µοντέλου GR ενώ θα γίνει αναφορά και στο υπολογιστικό µοντέλο που δηµιούργησε η εν 
λόγω ερευνητική οµάδα ). w
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Στη συνέχεια θα εξετάσουµε το αποκαλούµενο «καθιερωµένο µοντέλο» όσον αφορά 
την αινιγµατική περιοχή των πλατιών γραµµών εκποµπής και απορρόφησης. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 
3.19. Παραδείγµατα προσοµοιώσεων σε QSO φάσµατα. Η µαύρη γραµµή αντιστοιχεί στο 
παρατηρούµενο φάσµα ενώ η µπλε γραµµή αντιστοιχεί στο θεωρητικό προφίλ που αναπαράγει το 
µοντέλο GR. Κάτω από το φάσµα διακρίνεται η πράσινη γραµµή η οποία αντιπροσωπεύει τη 
διαφορά µεταξύ παρατηρούµενου και θεωρητικού φάσµατος  (E. Lyratzi, E. Danezis, L. C. 
Popovic, A. Antoniou. M. S. Dimitrijevic, D. Stathopoulos, BaltA, 20, 448L (2011)). 

3.4.5 Τα Προφίλ των Πλατιών Γραµµών 

Λογαριθµικά Προφίλ 

Τα προφίλ των γραµµών εκποµπής παρέχουν σηµαντικά στοιχεία για τη δυναµική της 
BLR περιοχής, µε την προϋπόθεση βέβαια ότι ο βασικός µηχανισµός πλάτυνσης 
οφείλεται στις κινήσεις Doppler των νεφών. Τα προφίλ των πλατιών γραµµών εκποµπής 
στα φάσµατα των ενεργών γαλαξιών είναι λογαριθµικά, δηλαδή η ροή σε µετατόπιση 
µήκους κύµατος 𝛥𝜆 από το κέντρο της γραµµής είναι ανάλογη του log𝛥𝜆. Οι Capriotti, 
Foltz και Byard (1980) έδειξαν ότι αυτά τα προφίλ είναι δυνατόν να αναπαραχθούν µέσω 
του υπολογισµού του αναµενόµενου προφίλ της γραµµικής εκποµπής ενός συνόλου w
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οπτικά πυκνών (ως προς το συνεχές ιονισµού) νεφών τα οποία υπόκεινται σε µια, 
σταθερής κατάστασης, ακτινοβολιακά καθοδηγούµενη εκροή. Ο τρόπος αυτός 
παραγωγής των λογαριθµικών προφίλ δεν είναι µοναδικός. 

Η βασική υπόθεση αυτού του µοντέλου είναι ότι το προφίλ της γραµµικής εκποµπής 
που παράγεται από κάθε νέφος καθορίζεται από την θερµική διεύρυνση (εξίσωση 3.71). 
Το προφίλ αυτό είναι πολύ στενότερο από τη φασµατική ανάλυση (resolution) που 
συνήθως χρησιµοποιείται στις µελέτες των ενεργών γαλαξιών (συνήθως εκατοντάδες 
χιλιόµετρα ανά δευτερόλεπτο) και έτσι είναι δυνατόν να γίνει προσοµοίωση των 
γραµµών µε µια 𝛿 - συνάρτηση. Το προφίλ της γραµµικής εκποµπής για ένα σύνολο 
νεφών περιγράφεται από την εξίσωση 

𝐿(𝜆) = 2𝜋 � �𝑛H𝑗H𝑟A𝛿 `𝜆 − 𝜆= Ö1 +
𝑢𝜇
𝑐 ×

a 𝑑𝜇𝑑𝑟
+

f+

~bc_

~bíî

					(3.92) 

όπου  

• 𝑛H είναι η αριθµητική πυκνότητα των νεφών στην BLR  
• 𝑗H είναι ο συντελεστής εκποµπής του κάθε νέφους 
• 𝜆= είναι το µήκος κύµατος στο κέντρο της γραµµής 
• 𝑟�5|  και 𝑟�[ô  είναι αντίστοιχα η εσωτερική και εξωτερική ακτίνα της BLR 
περιοχής (𝑢(𝑟�5|) και 𝑢(𝑟�[ô) θα είναι οι ακτινικές ταχύτητες σε αυτές τις δύο 
θέσεις) 

• 𝜇 = 𝑐𝑜𝑠𝜃, όπου 𝜃  είναι η γωνία µεταξύ ενός νέφους της περιοχής και ενός 
σηµείου στο κέλυφος το οποίο είναι το πιο αποµακρυσµένο από τον παρατηρητή 
όπως µετράται από το κέντρο της BLR περιοχής (Εικόνα 3.20). 

Ο παρατηρητής µετράει µετατόπιση Doppler (ως προς το κέντρο της BLR) για ένα νέφος  
στη θέση (𝑟, 𝜃) που δίνεται από τη σχέση 

𝛥𝜆 =
𝜆=𝑢(𝑟)𝜇

𝑐 					(3.93) 

Η προς τα έξω δύναµη σε κάθε νέφος δίνεται από τη σχέση 

𝛭H𝛼~[4 = 𝐴H �
𝐿w𝑑𝜈
4𝜋𝑟A𝑐

õ

w�

=
𝐴H𝐿ßà
4𝜋𝑟A𝑐 ,					(3.94) 

όπου 𝑀H και 𝛢H είναι η µάζα και η ενεργός διατοµή ενός νέφους και το ολοκλήρωµα 
είναι επάνω σε όλο το συνεχές ιονισµού, του οποίου η ορµή απορροφάται από το νέφος. 
Η επιτάχυνση ακτινοβολίας µπορεί να γραφεί ως w
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𝛼~[4 =
𝑑𝑟
𝑑𝑡
𝑑𝑢
𝑑𝑟 = 𝑢

𝑑𝑢
𝑑𝑟 ,					(3.95) 

άρα 

𝑑𝑟 =
𝑢𝑑𝑢
𝛼~[4

=
4𝜋𝑟A𝑐𝑀H

𝐴H𝐿ßà
𝑢𝑑𝑢.					(3.96) 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.20. Τα BLR νέφη βρίσκονται σε απόσταση 𝑟 από την κεντρική πηγή, υπό γωνία 𝜃 ως 
προς τη γραµµή παρατήρησης της κεντρικής πηγής. 

Η ποσότητα 𝐴H𝐿ßà µπορεί να απαλειφθεί από την εξίσωση θεωρώντας την εξίσωση για 
την ισορροπία φωτοϊονισµού σε ένα µεµονωµένο νέφος. Ο αριθµός των φωτοϊονισµών 
ανά δευτερόλεπτο εντός του νέφους ισοδυναµεί µε τον αριθµό των φωτονίων ιονισµού 
που φθάνουν στο νέφος, δηλαδή 

𝐴H
4𝜋𝑟A

�
𝐿w𝑑𝜈
ℎ𝜈

õ

w�

=
𝛢H
4𝜋𝑟A 𝑄

(𝐻),						(3.97) 

και η ποσότητα αυτή πρέπει να ισοδυναµεί µε τον συνολικό αριθµό επανασυνδέσεων ανά 
δευτερόλεπτο, 𝑛3A𝛼`𝑉H , όπου 𝑉H  είναι ο ιονισµένος όγκος του νέφους. Ορίζεται ως µέση 
ενέργεια ανά φωτόνιο 

〈ℎ𝜈〉 =
𝐿ßà
𝑄(𝐻) =

𝐿ßà𝐴H
4𝜋𝑟A𝑛3A𝛼u𝑉H

,						(3.98) 

Οπότε η εξίσωση (3.96) γίνεται 

𝑑𝑟 =
𝑐𝑀H

〈ℎ𝜈〉𝑛3A𝛼`𝑉H
𝑢𝑑𝑢.					(3.99) 

Η εξίσωση συνέχειας για την εκροή µάζας είναι  
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𝑑𝑀
𝑑𝑡 = 4𝜋𝑟A𝑢𝑀H𝑛H 					(3.100) 

όπου 𝛭H𝑛H  είναι η πυκνότητα µάζας της BL περιοχής υπό τη µορφή νεφών. Ο 
συντελεστής εκποµπής ενός νέφους προκύπτει µε ολοκλήρωση του συντελεστή 
εκποµπής της γραµµής σε όλο τον ιονισµένο όγκο του νέφους, δηλαδή 

𝑗H = �� 𝑗15|3𝑑𝛺𝑑𝑉 = ℎ𝜈15|3𝑛3A𝑎3gg𝑉H ,					(3.101) 

όπου 𝜈15|3  είναι η συχνότητα της εκπεµπόµενης γραµµής και 𝑎3gg  είναι ο ενεργός 
συντελεστής επανασύνδεσης για την γραµµή. 

Με συνδυασµό των εξισώσεων (3.99), (3.100) και (3.101) προκύπτει 

𝑛H𝑗H𝑟A𝑑𝑟 = ú
𝑑𝑀 𝑑𝑡⁄
4𝜋𝑟A𝑢𝑀H

û Ôℎ𝜈15|3𝑎3gg𝑛3A𝑉HÕ𝑟A ü
𝑐𝑀H

〈ℎ𝜈〉𝑛3A𝑎�𝑉H
𝑢𝑑𝑢ý 

=
ℎ𝜈15|3
〈ℎ𝜈〉

𝑎3gg
𝑎�

𝑐
4𝜋

𝑑𝑀
𝑑𝑡 	𝑑𝑢 = 𝐾𝑑𝑢,			(3.102) 

όπου 𝛫 είναι µια σταθερά. Εισάγοντας την εξίσωση αυτή στην εξίσωση (3.92) προκύπτει 

𝐿(𝜆) = 2𝜋𝛫 � � 𝛿 `𝜆 − 𝜆= Ö1 +
𝑢𝜇
𝑐 ×

a𝑑𝜇𝑑𝑢
+

f+

0(~bc_)

0(~bíî)

 

=
2𝜋𝑐
𝜆=

𝛫 � � 𝛿[(𝜆 − 𝜆=) − 𝑥]
𝑑𝑥𝑑𝑢
𝑢 	

0ÐQ/H

f0ÐQ/H

0(~bc_)

0(~bíî)

=
2𝜋𝑐
𝜆=

𝛫 �
𝑑𝑢
𝑢

0(~bc_)

z

.			 (3.103) 

Το ολοκλήρωµα είναι µη µηδενικό µόνο όταν ισχύει 𝜆 − 𝜆= = 𝜆=𝜇/𝑐, δηλαδή για τιµές 

𝜇 =
(𝜆 − 𝜆=)𝑐
𝜆=𝑢

.			(3.104) 

Αν η ολοκλήρωση γίνει στο εύρος −1 ≤ 𝜇 ≤ 1, υπάρχουν δύο τιµές του 𝜇 για τις οποίες 
η ολοκληρωτέα συνάρτηση είναι µη µηδενική. Οι τιµές είναι ±(𝜆 − 𝜆=)𝑐/𝑢𝜆= δηλαδή 
|(𝜆 − 𝜆=)𝑐/𝑢𝜆=|. Στο σηµείο αυτό πρέπει να σηµειωθεί ότι στο ολοκλήρωµα των 
ταχυτήτων το κάτω όριο πρέπει να αλλαχθεί στην περίπτωση των νεφών µε ταχύτητες 
µικρότερες από 𝑐|𝜆 − 𝜆=/|𝜆= µιας και αυτά τα νέφη δεν συνεισφέρουν στο προφίλ της 
γραµµικής εκποµπής σε µήκος κύµατος 𝜆.  Έτσι, το κάτω όριο γίνεται 𝛼 =
𝑢(𝑟�5|)	ή	|𝜆 − 𝜆=|𝑐/𝜆= ανάλογα µε το πιο είναι µεγαλύτερο. Θεωρώντας 𝑢(𝑟�5|) = 0 
προκύπτει w
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𝐿(𝜆) =
2𝜋𝑐
𝜆=

𝛫 ln³
𝑢(𝑟�[ô)𝜆=
|𝜆 − 𝜆=|

´,			(3.105) 

δηλαδή προκύπτει ένα λογαριθµικό προφίλ. 
Δυστυχώς, τα προφίλ γραµµών από µόνα τους παρέχουν περιορισµένες πληροφορίες 

για το πεδίο ταχυτήτων της περιοχής των πλατιών γραµµών, καθώς υπάρχει ένας αριθµός 
από διαφορετικά µοντέλα, τα οποία περιλαµβάνουν ακτινικές ταχύτητες (και προς τις 
δύο κατευθύνσεις), τα οποία µπορούν να παράγουν λογαριθµικά προφίλ (Capriotii, Foltz 
και Byard 1980). Τα προφίλ γραµµών από µόνα τους είναι σίγουρο πως αυτό που 
παρέχουν είναι ένας περιορισµός τον οποίο πρέπει να τηρούν όλα τα µοντέλα. 

3.4.6 Ασυµµετρίες Γραµµών και Μετατοπίσεις Μηκών 
Κύµατος  

Η γενική λογαριθµική µορφή των προφίλ γραµµών είναι µια υπεραπλούστευση, όπως 
υπεραπλούστευση είναι και η χρήση νόµου δύναµης για την περιγραφή της φασµατικής 
κατανοµής ενέργειας των ενεργών γαλαξιών. Τα πραγµατικά προφίλ γραµµών συνήθως 
εµφανίζουν ασυµµετρίες, η οποίες µπορεί να είναι ιδιαίτερα έντονες. Για παράδειγµα, 
ένα ασύµµετρο προφίλ, προς τα ερυθρά µήκη κύµατος της γραµµής, µπορεί να αποδοθεί 
σε (α) εισροή  νεφών σε ένα εξασθενηµένο µέσω (β) εκροή νεφών στα οποία το 
µεγαλύτερο µέρος της γραµµικής εκποµπής προέρχεται από την εσωτερική πρόσοψη των 
νεφών της BLR περιοχής. Δυστυχώς, η όλη κατάσταση είναι ιδιαιτέρως περίπλοκη 
καθώς τα πραγµατικά προφίλ γραµµών εµφανίζουν ασυµµετρίες τόσο προς την µπλε 
πλευρά του φάσµατος όσο και προς την ερυθρή (διαφορετικού είδους ασυµµετρίες 
παρατηρούνται σε διαφορετικές πηγές). Επίσης τα προφίλ γραµµών εµφανίζουν δοµές 
που καταδεικνύουν ότι η BLR περιοχή µπορεί να αποτελείται από έναν αριθµό διακριτών 
φυσικών συνιστωσών.. Επιπροσθέτως, τα προφίλ γραµµών µπορεί να µεταβάλλονται µε 
το χρόνο και να αλλάζουν το είδος της ασυµµετρίας τους µε το πέρασµα του χρόνου. 
Υπήρχε η υπόθεση ότι η µεταβλητότητα των προφίλ οφείλονταν διεγερσιακές 
ανοµοιογένειες εντός της BLR περιοχής εξαιτίας της µεταβλητότητας του συνεχούς, 
αλλά πλέον θεωρείται σχεδόν βέβαιο πως οι πιο ειδοποιείς αλλαγές των προφίλ 
συµβαίνουν σε χρονικές κλίµακες µεγαλύτερες από τον χρόνο διάδοσης του φωτός 
διαµέσου της BLR περιοχής. Η φύση της µεταβλητότητας των προφίλ δεν είναι πλήρως 
κατανοητή. 

Τα προφίλ διαφόρων γραµµών, στο φάσµα ενός ενεργού γαλαξία, µπορεί να 
διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ τους. Για παράδειγµα, σε γενικές γραµµές η γραµµή  He II 
λ4686 είναι σηµαντικά πλατύτερη από τις γραµµές Balmer (έως και 50%). Ακόµη και οι 
γραµµές Balmer εµφανίζουν διαφορετικά προφίλ, µε την Ηβ να είναι πλατύτερη από την 
Ηα. Για παράδειγµα ο λόγος 𝛨𝛽/𝛨𝛼	αυξάνεται µε το 𝛥𝑢 από τιµές ~	5 στο κέντρο της 
γραµµής µέχρι ~	2 στις πτέρυγες της γραµµής (Creansaw 1986, Stirpe 1991). Μια 
σηµαντική παρατήρηση είναι ότι οι κορυφές των διαφόρων γραµµών εκποµπής w
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λαµβάνουν χώρα για διαφορετικές ακτινικές ταχύτητες, δηλαδή οι ερυθροµεταθέσεις που 
µετρώνται για διάφορες γραµµές δεν είναι ίδιες (Gaskell 1982, Wilkes 1984, Corbin 
1990, Tytler και Fan 1992). Η γενική έννοια αυτών των µετατοπίσεων των µηκών 
κύµατος είναι ότι οι γραµµές υψηλού ιονισµού (όπως αυτή του C IV l1549) 
µετατοπίζονται προς την µπλε περιοχή του φάσµατος σε σχέση µε τις γραµµές χαµηλού 
ιονισµού (όπως αυτή του Mg II λ2798) οι οποίες µε τη σειρά τους ακολουθούν τη 
συστηµική ερυθροµετάθεση του ενεργού γαλαξία, όπως αυτή µετράται από τις 
απαγορευµένες γραµµές και/ή από τις γραµµές απορρόφησης στον φιλοξενών γαλαξία. 
Το µέγεθος αυτών των µετατοπίσεων στα µήκη κύµατος είναι συνήθως αρκετές 
εκατοντάδες χιλιόµετρα ανά δευτερόλεπτο, ενώ κάποιες µετατοπίσεις αγγίζουν τα 
10W	𝑘𝑚	𝑠f+ ή και περισσότερο. Η ύπαρξη τέτοιων διαφορών φαίνεται πως συνεπάγεται 
(α) ότι τα προφίλ γραµµών επηρεάζονται από έναν συνδυασµό ακτινικής κίνησης και 
απόσβεσης της γραµµής (line attenuation) και (β) ότι οι ακτινική κίνηση και η απόσβεση 
δεν είναι ίδιες για κάθε γραµµή εκποµπής, γεγονός το οποίο καταδεικνύει ότι η δοµή της 
BL περιοχής δεν είναι οµογενής αλλά διαστρωµατωµένη. Το τελευταίο συµπέρασµα 
υποστηρίζεται από τα αποτελέσµατα µελετών µέσω reverberation mapping. 

3.4.7 Το Καθιερωµένο Μοντέλο και τα Στοιχεία που το 
Στηρίζουν  
Το καθιερωµένο µοντέλο εισήχθη στα τέλη της δεκαετίας του 1970, ενώ αξίζει να 
σηµειωθεί πως πολλοί από αυτούς που συνέβαλαν στην κατασκευή του εργαζόντουσαν 
στο παρελθόν πάνω σε πλανητικά νεφελώµατα του Γαλαξία µας. Τα σώµατα αυτά 
θεωρούνταν ως φυσικά συστήµατα τα οποία έµοιαζαν µε τις περιοχές της γραµµικής 
εκποµπής των ενεργών γαλαξιών. Κάποιοι περιορισµοί στην διαδικασία µοντελοποίησης 
αναφέρθηκαν στην προηγούµενη παράγραφο µε βάση της οποίες το καθιερωµένο 
µοντέλο θεωρείτε ως προσέγγιση µηδενικής τάξης. Παρόλα αυτά, έχει αποτελέσει ένα 
σηµαντικό εργαλείο για την κατανόηση των φυσικών διαδικασιών που συµβαίνουν εντός 
του κεντρικού kiloparsec των ενεργών γαλαξιών. Ενώ έχουν γίνει διάφορες 
τροποποιήσεις στο καθιερωµένο µοντέλο, αυτές είναι µικρής φύσεως συγκρινόµενες µε 
την συνολική εικόνα η οποία και έχει διατηρηθεί µέχρι σήµερα. 

Αρκετά βιβλία έχουν γραφεί και πολύ περισσότερα συνέδρια έχουν αφιερωθεί πάνω 
στο καθιερωµένο µοντέλο και την κεντρική ζώνη των ενεργών γαλαξιών. Δυστυχώς, τα 
αποτελέσµατα των µοντέλων βρίσκονται πολύ µακριά από αυτό που οι αστρονόµοι θα 
επιθυµούσαν ενώ αξίζει να σηµειωθεί πως κατά την άποψη ορισµένων ερευνητών το 
καθιερωµένο µοντέλο έχει «ξεθωριάσει» εξαιτίας µοντέλων που περιλαµβάνουν δίσκους 
προσαύξησης και εκροές αερίων. Σε αυτή την ενότητα θα κάνουµε µια ανασκόπηση του 
καθιερωµένου µοντέλου, θα εντοπίσουµε τις αδυναµίες του αλλά θα αναδείξουµε και τα 
επιτεύγµατά του. Δεν υπάρχει καµία αµφιβολία ότι η διαδικασία του συνεχούς ελέγχου 
του καθιερωµένου µοντέλου έδωσε ώθηση στην πραγµατοποίηση πιο λεπτοµερών και w
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καλύτερων παρατηρήσεων. Συνάµα οι θεωρητικοί αναγκάστηκαν να βελτιώσουν και να 
επεκτείνουν τις υποθέσεις του µοντέλου και αυτό γιατί πολλές φορές οι προβλέψεις του 
δεν επιβεβαιώνονταν από τις παρατηρήσεις. Εκτός αυτού δεν πρέπει να αγνοήσουµε τα 
υπολογιστικά µοντέλα τα οποία αναπαράγουν συνθετικά φάσµατα και έρχονται µε τη 
σειρά τους να επιβεβαιωθούν από τα παρατηρησιακά δεδοµένα. 

 

3.4.7.1 Το Πλαίσιο του Καθιερωµένου Μοντέλου 

Το σηµείο εκκίνησης του καθιερωµένου µοντέλου είναι ότι οι φυσικές διαδικασίες που 
λαµβάνουν χώρα στο εσωτερικό της BLR περιοχής, καθοδηγούνται από τον φωτοϊονισµό 
που προκαλείται εξαιτίας του κεντρικού, εξαιρετικά λαµπρού, πυρήνα. Αυτή η κεντρική 
πηγή ιονισµού είναι κατά πολύ πιο ενεργητική από την αστρική ακτινοβολία από την 
άποψη ότι η ακτινοβολία ιονισµού αποτελείται από φωτόνια υψηλότερων ενεργειών. 
Μπορούµε να θεωρήσουµε ότι αυτή η υπόθεση είναι σωστή καθώς σύµφωνα µε τις 
παρατηρήσεις, οι ενεργοί γαλαξίες που φέρουν περίοπτες BLR περιοχές, εµφανίζουν 
εξαιρετικά µεγάλη ποικιλία καταστάσεων ιονισµού, ένα γεγονός το οποίο δεν συµβαίνει 
στην περίπτωση της αστρικής ακτινοβολίας. Τα αποδεικτικά στοιχεία για τον 
φωτοϊονισµό, ο οποίος παρέχεται από την κεντρική πηγή είναι κυρίως τρία:  

(α) Οι παρατηρήσεις των απαγορευµένων γραµµών οδηγούν σε θερµοκρασίες 
ηλεκτρονίων της τάξεως των 15.000 − 20.000	𝛫. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει την 
ύπαρξη αερίου το οποίο υπόκειται σε φωτοϊονισµό.  
(β) Η λαµπρότητα στις επιτρεπόµενες γραµµές είναι πολύ καλά συσχετισµένη µε την 
λαµπρότητα της συνεχούς ακτινοβολίας. 
(γ) οι λόγοι των εντάσεων των γραµµών καταδεικνύουν τον φωτοϊονισµό και όχι την 
διέγερση λόγο κάποιου σοκ.  

Ο ακριβής καθορισµός των φυσικών παραµέτρων της περιοχής µέσω των 
φασµατικών γραµµών είναι εξαιρετικά δύσκολος. Οι Danezis et al. 2006b, Danezis et al. 
2007b, Lyratzi et al. 2009 Lyratzi et al. 2011, χρησιµοποιώντας το µοντέλο GR (Danezis 
et al. 2007a,); (Danezis, et al. 2009) υπολόγισαν τις φυσικές παραµέτρους 30 QSOs. Οι 
φυσικές παράµετροι που υπολόγισε  η εν λόγω ερευνητική ποµάδα είναι οι ακτινικές και 
περιστροφικές ταχύτητες των νεφών, οι τυχαίες ταχύτητες των ιόντων που συνιστούν τα 
BLR νέφη, η απορροφούµενη και εκπεµπόµενη ενέργεια, το οπτικό βάθος στο κέντρο 
της φασµατικής γραµµής, το FWHM, η πυκνότητα στήλης κ.α. 

Είναι γεγονός πως το καθιερωµένο µοντέλο έχει βελτιωθεί πολύ από τη µορφή που 
είχε όταν πρωτοεισήχθη µέσω της καλύτερης κατανόησης των ατοµικών ενεργών 
διατοµών και των πιο λεπτοµερών µηχανισµών παγίδευσης του πλάσµατος που 
δηµιουργεί τις φασµατικές περιοχές. Η δυνατότητα να συµπεριληφθεί η σκόνη στο 
καθιερωµένο µοντέλο ώστε αυτή να παρέχει ένα βαθµό ερυθρίωσης των γραµµών έχει 
βοηθήσει σηµαντικά στη βελτίωση του µοντέλου. Βέβαια, οι τροποποιήσεις αυτές δεν w
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έχουν αλλάξει δραµατικά τις προβλεπόµενες εντάσεις των ισχυρών γραµµών. Αυτό δεν 
θα πρέπει να αποτελεί έκπληξη καθώς αυτές οι έντονες γραµµές παρέχουν τον βασικό 
τρόπο ψύξης του θερµού αερίου µε αποτέλεσµα να µην είναι εξαρτώµενες από τις 
περίπλοκες λεπτοµέρειες του µοντέλου. Πράγµατι, οι έντονες γραµµές ήταν αυτές που 
πρωτοπαρατηρήθηκαν στα πρώτα φάσµατα των ενεργών γαλαξιών µε αποτέλεσµα το 
γενικό πλαίσιο του µοντέλου να χτιστεί γύρω από αυτές. Οι ασθενέστερες γραµµές, 
απεναντίας είναι πολύ πιο ευαίσθητες ως προς το µοντέλο. Πάνω στις εντάσεις, τον 
αριθµό και τους λόγους των ασθενών γραµµών, έγιναν και συνεχίζουν να γίνονται οι 
διάφορες τροποποιήσεις του αρχικού µοντέλου που χτίστηκε από τους Davidson, Netzer, 
MacAlpine και Baldwin.  

Η κεντρική πηγής της συνεχούς ακτινοβολίας ιονίζει µια σειρά συνιστωσών του 
περιβάλλοντος αερίου, οι οποίες συνιστώσες µε τη σειρά τους υπόκεινται σε κάποιους 
περιορισµούς. Εντός αυτού του πλαισίου το µοντέλο θα πρέπει να είναι ικανό να 
αναπαράγει το παρατηρούµενο φάσµα (λαµβάνοντας υπόψη τους όποιους εξωτερικούς 
παράγοντες όπως η σκόνη µεταξύ της BLR περιοχής και του παρατηρητή). Το µοντέλο 
θα πρέπει να είναι σε θέση να εξάγει την ένταση και τη µορφή της πηγής της συνεχούς 
ακτινοβολίας, τη γεωµετρία της περιοχής, καθώς επίσης και τις µεταβολές της 
πυκνότητας και άλλων παραµέτρων συναρτήσει της ακτίνας από την κεντρική πηγή. 

Το ερώτηµα που προκύπτει στο σηµείο αυτό είναι σε ποιο παρατηρούµενο φάσµα 
πρέπει να γίνει η προσοµοίωση µέσω των µοντέλων. Αν αναλογιστούµε ότι όλα τα 
φάσµατα των quasar και των Seyfert 1 γαλαξιών διαφέρουν µεταξύ τους ως προς τις 
λεπτοµέρειες, τότε µήπως υπάρχει ένα «µέσο» φάσµα το οποίο να µπορεί να θεωρηθεί 
ως αντιπροσωπευτικό της BLR περιοχής; Αυτό θα µπορούσε να επιτευχθεί µε δύο 
τρόπους, πρώτον λαµβάνοντας ένα µεγάλο δείγµα, πολύ προσεχτικά επιλεγµένων, 
αντικειµένων και παίρνοντας το µέσο φάσµα τους, ή εναλλακτικά επιλέγοντας ένα 
πραγµατικά «µέσο» αντικείµενο και κάνοντας χρήση του φάσµατός του. Αυτή η 
διαδικασία δεν είναι καθόλου τετριµµένη καθώς οι διάφοροι ενεργοί γαλαξίες 
εµφανίζουν ένα πολύ µεγάλο εύρος ερυθροµεταθέσεων µε αποτέλεσµα να περιµένει 
κανείς ότι τα εξελικτικά φαινόµενα επιφέρουν σηµαντικές επιδράσεις όπως για 
παράδειγµα στις χηµικές αφθονίες των βαρέων µετάλλων. Ευτυχώς όµως αυτό δεν 
συµβαίνει. Είναι γεγονός πως από τους quasar µεγάλης ερυθροµετάθεσης µέχρι και τους 
πιο κοντινούς φαίνεται πως υπάρχουν πολύ λίγα στοιχεία που να καταδεικνύουν την 
χηµική εξέλιξη (γεγονός που υποδηλώνει ότι η αστρική δηµιουργία συνέβη για 𝑧 ≲ 4). 

Μία ακόµη δυσκολία στον καθορισµό ενός µέσου φάσµατος γραµµικής εκποµπής 
είναι ο βαθµός µε τον οποίο οι γειτονικές γραµµές συγχωνεύονται εξαιτίας των πολύ 
πλατιών τους προφίλ. Το γεγονός αυτό είναι γνωστό µε την τεχνική ορολογία 
«blending». Το φαινόµενο αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό στην περίπτωση των ασθενών 
γραµµών καθώς αυτές συνήθως καλύπτονται από τις πλατιές πτέρυγες τον ισχυρών 
γειτονικών γραµµών. Άλλο ένα λεπτό σηµείο είναι η ανάµειξη πολλών γραµµών από ένα 
µόνο χηµικό στοιχείο. Το φαινόµενο αυτό παρατηρήθηκε το 1985 µε την ανακάλυψη του w
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«δάσους γραµµών Fe» (iron forest) όπου η εκποµπή από τον απλά ιονισµένο σίδηρο (Fe 
II) παρήγαγε ένα πυκνό δάσος γραµµών που προέρχονταν από την BLR περιοχή. Όταν 
αυτές οι γραµµές πάρθηκαν όλες µαζί παρατηρήθηκε ότι συνεισέφεραν τόση ενέργεια 
στην ψύξη όση και η ροή της Lyα γραµµής. Αυτή η ροή του σιδήρου παρατηρείται σε 
διάφορες περιοχές µηκών κύµατος, µε την πιο βασική να βρίσκεται µεταξύ 200 −
300	𝑛𝑚, η οποία και συνεισφέρει στο «small blue bump» που παρατηρείται σε αυτή την 
περιοχή του φάσµατος.  

Μία ακόµη σηµαντική λεπτοµέρεια του µοντέλου έχει να κάνει µε το εύρος µηκών 
κύµατος στο οποίο το συνεχές φάσµα πρέπει να προσοµοιωθεί. Το εύρος αυτό δεν είναι 
άλλο από το οπτικό παράθυρο. Παρόλο που είναι γνωστό πως τα υπέρυθρα µήκη 
κύµατος µεταφέρουν λίγη ενέργεια, είναι πολύ σηµαντικά επειδή είναι σχετικά 
απρόσβλητα από τις επιδράσεις της απορρόφησης από τη σκόνη35. Σε αντίθεση η 
υπεριώδης είναι µια σηµαντική περιοχή υψηλών ενεργειών η οποία αποκαλύπτει τους 
µετασχηµατισµούς της ενέργειας της περιοχής. Όµως παραδόξως, οι γραµµές σε αυτή 
την περιοχή επηρεάζονται σφοδρά από την απορρόφηση που προκαλεί η σκόνη. Άλλο 
ένα πρόβληµα µε τις γραµµές του υπεριώδους είναι ότι υπάρχουν πολύ λίγα τηλεσκόπια 
(µε βασικά τα IUE και HST) µε τα οποία µπορούν να γίνουν παρατηρήσεις στην 
υπεριώδη περιοχή του φάσµατος. Αυτός είναι και ένας από τους βασικότερους λόγους 
που οι παρατηρήσεις των quasar µέτριας έως υψηλής ερυθροµετάθεσης είναι 
ευκολότερος, µιας και οι γραµµές τους µετατίθενται προς τα οπτικά µήκη κύµατος. 
Βέβαια στο σηµείο αυτό προκύπτει το πρόβληµα της απορρόφησης από τα παρεµβαίνον 
αέριο (Lyman forest) το οποίο εισάγει δυσκολίες ως προς την µέτρηση και την ερµηνεία. 

Σε µια πρώτη προσέγγιση το «µέσο» φάσµα της BLR περιοχής υποδεικνύει ότι οι 
συνθήκες και οι µηχανισµοί εκποµπής είναι παρόµοιοι για ένα µεγάλο εύρος 
αντικειµένων. Το µέσο φάσµα επίσης αποκαλύπτει ότι το αέριο της BLR περιοχής 
χαρακτηρίζεται από µέτρια επίπεδα ιονισµού αλλά και ότι περιέχει ένα µεγάλο εύρος 
καταστάσεων ιονισµού που σηµατοδοτεί την ύπαρξη µεγάλου εύρος χηµικών στοιχείων 
µε χηµικές αφθονίες παρόµοιες της ηλιακής. Είναι αρκετά δελεαστικό να θεωρηθεί ότι το 
µέσο φάσµα καταδεικνύει πως οι πυκνότητες έχουν τις ίδια τιµή σε όλους τους ενεργούς 
γαλαξίες γιατί διαφορετικά θα παρατηρούνταν διαφορετικές απαγορευµένες γραµµές. 
Εντούτοις, µία άλλη πιθανότητα είναι να υπάρχει ένα µεγάλο εύρος πυκνοτήτων εντός 
της BLR περιοχής, το οποίο να κυµαίνεται µε την ακτίνα, και στην ουσία αυτό που 
παρατηρείται να είναι η µέση τιµή του εύρους.  

Προς το παρόν θα θεωρήσουµε ότι η BLR περιοχή αποτελεί µία ενιαία ζώνη. Η 
συµβατική άποψη υποστηρίζει ότι η πυκνότητα των ηλεκτρονίων στην BLR περιοχή 
κυµαίνεται στο εύρος 10+l − 10+,	𝑐𝑚fW . Η άποψη αυτή στηρίζεται κυρίως στην 
παρουσία της ηµι – απαγορευµένης γραµµής του C III] (190,9	𝑛𝑚) καθώς επίσης και 

                                                             
35 Η σκόνη επιταχύνεται πολύ περισσότερο και φθάνει σε µεγάλες ταχύτητες. Με τον τρόπο αυτό οι 
φασµατικές γραµµές που παράγει είναι µετατοπισµένες σε µικρότερα µήκη κύµατος, δηλαδή προς την 
υπεριώδη πτέρυγα και όχι προς την κόκκινη. w
w
w
.d
ia
vl
os
bo
ok
s.g
r



 

201 
 

στην απουσία της πλατιάς συνιστώσας της διπλέτας του [Ο ΙΙΙ] (436,32	𝑛𝑚) (µε κρίσιµη 
πυκνότητα 10+A	𝑚fW) εν συγκρίσει µε την ένταση της στενότερης συνιστώσας. Ωστόσο, 
η πυκνότητα πρέπει να παίρνει τιµές κοντά στο άνω όριο αυτού του εύρους και αυτό 
εξαιτίας των παρατηρούµενων σχετικών εντάσεων των γραµµών C III] και C IV  ως προς 
τη γραµµή Lyα. Αυτά τα αποτελέσµατα παράγουν µια τιµή για την παράµετρο ιονισµού 
η οποία κυµαίνεται µεταξύ 10fA και 10fW, δηλαδή η πυκνότητα των ηλεκτρονίων είναι 
100 − 1.000 φορές µεγαλύτερη από την πυκνότητα των φωτονίων.  

Παρόλο που το εύρος τιµών της παραµέτρου ιονισµού είναι γενικά αποδεκτό, 
υπάρχει µεγάλη ασυµφωνία όσον αφορά το ίδιο το συνεχές ιονισµού. Δύο είναι τα 
κεντρικά αντικρουόµενα θέµατα και έχουν να κάνουν µε την µορφή του συνεχούς και 
την γεωµετρία. Όσον αφορά τη γεωµετρία θεωρείται πως η υπόθεση της σφαιρικής 
συµµετρίας µπορεί να είναι µη εφαρµόσιµη και ότι διαφορετικά µέρη της BLR περιοχής 
µπορεί να «βλέπουν» διαφορετικές ενέργειες του συνεχούς ιονισµού. Στο σηµείο αυτό 
αξίζει να σηµειωθεί ότι κατά την χρήση του παρατηρούµενου συνεχούς ο λόγος 𝐿𝛼/𝛨𝛽 
παραµένει ένα µόνιµο πρόβληµα. 

Το συνεχές ιονισµού θεωρείται ότι χαρακτηρίζεται από ένα νόµο δύναµης 𝑆w ∝ 𝜈z  
µε φασµατικό δείκτη 𝛼 = −1 . Ο δείκτης αυτός παράγει ίση ενέργεια σε όλες τις 
συχνότητες του φάσµατος αλλά ο αριθµός των φωτονίων που εκπέµπονται ανά µονάδα 
χρόνου στις υψηλότερες ενέργειες είναι σηµαντικά µικρότερος από τον αριθµό φωτονίων 
στις χαµηλότερες ενέργειες. Στην περίπτωση πιο απότοµων φασµάτων η µείωση του 
αριθµού των φωτονίων στις υψηλότερες ενέργειες γίνεται όλο και µεγαλύτερη, ενώ για 
πιο επίπεδα φάσµατα η µείωση του αριθµού των φωτονίων στις υψηλότερες ενέργειες 
είναι µικρότερη. Ένα πιο επίπεδο φάσµα (πιο ενεργητικό συνεχές ιονισµού) είναι ικανό 
να παρέχει καλύτερη προσοµοίωση στον παρατηρούµενο λόγο 𝐿𝛼/𝛨𝛽 . Το συνεχές 
νόµου δύναµης πρέπει να εκτείνεται σε ενέργειες φωτονίων µερικών εκατοντάδων 𝑘𝑒𝑉, 
δηλαδή πρέπει να εκτείνεται µέχρι τις ακτίνες Χ.  

Ένα µεγάλο πρόβληµα που σχετίζεται µε την BLR περιοχή και το καθιερωµένο 
µοντέλο είναι ο περιορισµός (παγίδευση) του αερίου. Το πρόβληµα αυτό έχει δύο πτυχές. 
Εκτός αν υπάρχει κάποιος εξωτερικός περιορισµός, τα νέφη της BLR περιοχής είναι στο 
κενό, που σηµαίνει ότι διαστέλλονται µε την τοπική ταχύτητα του ήχου προτού 
διαλυθούν πολύ γρήγορα. Ένα περιοριστικό µέσο θα επέτρεπε στα νέφη να «ζουν» 
µεγαλύτερα χρονικά διαστήµατα. Έτσι, τα νέφη πρέπει να αποτελούν µέρος ενός 
µεγαλύτερου συνόλου από αέρια εντός της περιοχής, και αυτά τα αέρια παρέχουν µια 
πηγή εξωτερικής πίεσης στα νέφη. Βέβαια ο λόγος που µόνο µερικές συνιστώσες αυτού 
του αερίου ιονίζονται παραµένει ένα ανεπίλυτο πρόβληµα. Ο εκτεταµένος µοριακός 
τόρος δεν είναι ικανός να παρέχει αυτόν τον περιορισµό. Η βαρυτική δέσµευση είναι 
ικανή να διατηρεί τα νέφη εντός της BLR περιοχής αλλά για κανένα λόγο δεν µπορεί να 
αποτρέψει τη διάλυσή τους. Ως αποτέλεσµα, η κοινή άποψη είναι ότι τα αέρια νέφη είναι 
παροδικά φαινόµενα, τα οποία αναπληρώνονται από υλικό το οποίο εισρέει στην w
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κεντρική περιοχή από το περιβάλλον διαστρικό µέσο. Ο µηχανισµός αυτός επιτρέπει στο 
νέο αέριο να διατηρεί των πληθυσµό των BLR νεφών. 

3.4.8 Προβλέψεις για την BLR  

Αρχικά, µπορούµε να εκτιµήσουµε το µέγεθος και τη µάζα του αερίου που παράγει την 
γραµµική εκποµπή. Επιπροσθέτως, µπορούµε να δείξουµε ότι αυτό το αέριο υφίσταται 
ως διακριτά νέφη και όχι ως ένα ενιαίο µέσο. Η παράµετρος ιονισµού παρέχει µία 
ένδειξη του αριθµού των φωτονίων ιονισµού, αλλά το άνω όριο του ολοκληρώµατος της 
εξίσωσης (3.65) µπορεί να καθοριστεί µόνο µέσω εικασιών. Μερικές φορές ως άνω όριο 
θεωρείται το µήκος κύµατος στο οποίο τα φωτόνια θα ιονίζουν το ήλιο (22,8	𝑛𝑚), µια 
τιµή που βεβαίως είναι αυθαίρετη. Παρόλα αυτά, θεωρώντας το φάσµα νόµου δύναµης 
µε δείκτη 𝛼 = −1  και τις ενεργειακές διαδικασίες (ροή και µετασχηµατισµός της 
ενέργειας) της περιοχής, είναι δυνατόν να υπολογιστεί ο λόγος της, προβλεπόµενης µέσω 
του µοντέλου, ροής 𝛨𝛼 προς τη συνεχή ροή και µετά να συγκριθεί µε τις παρατηρήσεις. 
Ο παρατηρούµενος λόγος έχει βρεθεί πως είναι πολύ µικρότερος από ότι θα ήταν 
αναµενόµενο αν το αέριο απορροφούσε όλη την συνεχή ενέργεια. Το προφανές 
συµπέρασµα είναι ότι ένα µέρος της συνεχούς ακτινοβολίας πρέπει να δραπετεύει 
απευθείας προς το διάστηµα χωρίς να αλληλεπιδρά µε το αέριο. Έτσι, το αέριο στην 
BLR δεν µπορεί να είναι οµοιόµορφα κατανεµηµένο σε ένα σφαιρικό κέλυφος, αλλά 
πρέπει να σχηµατίζει συµπυκνώµατα ή να είναι κατανεµηµένο κατά µία µη σφαιρική 
γεωµετρία όπως είναι ο τόρος (Ian Robson: Active Galactic Nuclei).  

Για να προχωρήσουµε παρακάτω, εισάγουµε άλλη µία παράµετρο που είναι γνωστή 
ως «συντελεστής κάλυψης» (covering factor). Αυτή δεν είναι τίποτε άλλο από το κλάσµα 
της επιφάνειας µιας σφαίρας που καλύπτεται από τα νέφη απορρόφησης όπως αυτά 
«φαίνονται» από την πηγή συνεχούς ακτινοβολίας. Αν όλες οι γραµµές παρατήρησης 
προς τα έξω από την κεντρική περιοχή συναντούν ένα νέφος, τότε ο covering factor είναι 
µονάδα. Αυτό σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν κενά µέσα από τα οποία µια γραµµή 
παρατήρησης µπορεί να περάσει ανεµπόδιστη. Η τιµή του covering factor είναι αβέβαιη, 
ωστόσο µπορούν να τεθούν κάποια όρια. Για τιµές του covering factor µεγαλύτερες από 
20% προκύπτουν παρατηρησιακές ασυνέχειες ως προς το συνεχές στο 
ερυθροµετατοπισµένο µήκος κύµατος της άκρης (edge) απορρόφησης Lyman. Το 
γεγονός ότι τέτοιου είδους ασυνέχειες δεν έχουν βρεθεί σε ένα µεγάλο αριθµό 
παρατηρησιακών δεδοµένων, συµπεριλαµβανοµένων και των παρατηρήσεων του 
συνεχούς Lyman, στην περίπτωση QSOs µεγάλης ερυθροµετάθεσης, καταδεικνύει το 
γεγονός ότι ο covering factor πρέπει να παίρνει µικρότερες τιµές από την 
προαναφερθείσα. Επιπροσθέτως, επειδή σχεδόν όλοι οι Seyfert 1 γαλαξίες ανιχνεύονται 
στις µαλακές ακτίνες Χ χωρίς να εµφανίζουν σηµαντική ενδογενή απορρόφηση, έπεται 
πως ο covering factor πρέπει να είναι µικρός. Θεωρείται λοιπόν πως η τιµή του είναι 
γύρω στο 10% για τους QSOs µεγάλης λαµπρότητας και τους Seyfert 1 αλλά ότι είναι 
αρκετά µεγαλύτερος για τους χαµηλής λαµπρότητας ενεργούς γαλαξίες. w
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Ο µικρός συντελεστής κάλυψης συνεπάγεται ότι ο όγκος κάλυψης πρέπει να είναι 
πολύ µικρός, µεταξύ 10fW − 10f,, παρόλο που αυτό το επιχείρηµα απαιτεί και άλλες 
πληροφορίες για να σταθεί όπως είναι η πυκνότητα στήλης. Καταλήξαµε λοιπόν µε τον 
τρόπο αυτό σε ένα πολύ σηµαντικό συµπέρασµα. Το αέριο στο εσωτερικό της BLR 
περιοχής δηµιουργεί συµπυκνώµατα. Τα συµπυκνώµατα αυτά µπορεί να είναι µικρά µεν, 
αλλά πολλά στον αριθµό και είναι οπτικά πυκνά, απορροφώντας ένα µικρό κλάσµα της 
συνεχούς ακτινοβολίας. Εναλλακτικά, τα πυκνώµατα µπορεί να είναι πολύ περισσότερα 
από ότι στην προηγούµενη υπόθεση και οπτικά αραιά τα οποία όµως εµφανίζονται 
οπτικά πυκνά όταν είναι πολλά µαζί στην γραµµή παρατήρησης. Η πρώτη άποψη είναι 
και η καθιερωµένη και η σχηµατική της µορφή παρουσιάζεται στην Εικόνα 3.21. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Εικόνα 3.21. Σχηµατική αναπαράσταση της BLR περιοχής. (Robson: Active Galactic Nuclei 
1996). 

Μελέτες που έχουν πραγµατοποιηθεί µέσω του «µέτρου εκποµπής – emission 
measure» των διαφόρων γραµµών οδηγούν σε έναν αριθµητικό υπολογισµό της µάζας 
του αερίου εκποµπής. Επειδή η εύρεση της µάζας του αερίου είναι εξαιρετικά 
σηµαντική, θα  περάσουµε στο σηµείο αυτό στον τρόπο υπολογισµού της. Η λαµπρότητα 
µιας γραµµής δίνεται από τη σχέση 

𝐿 = 𝑗𝑉							(3.106) 

όπου 𝐿  είναι η λαµπρότητα της γραµµής η οποία χαρακτηρίζεται από συντελεστή 
εκποµπής 𝑗 και καταλαµβάνει όγκο 𝑉. Η λαµπρότητα µπορεί να καθοριστεί µέσω των 
γραµµών του υδρογόνου µε πιο συνήθη την Ηα. Εντούτοις, δεν γνωρίζουµε τον όγκο 
επακριβώς και έτσι καταφεύγουµε στην αριθµητική πυκνότητα 𝛮 και την µάζα των 
σωµατιδίων 𝑚. Έτσι, για ένα αέριο το οποίο κυριαρχείται από υδρογόνο, µε υποτιθέµενη 
σταθερή πυκνότητα, έχουµε 𝑉 = 𝑀/𝑁÷𝑚÷  όπου 𝛭  είναι η συνολική µάζα του 
υδρογόνου, 𝑁÷ είναι η αριθµητική πυκνότητα των πρωτονίων και 𝑚÷ είναι η µάζα του 
πρωτονίου. Τα ηλεκτρόνια µπορούν να αγνοηθούν καθώς η µάζα του ηλεκτρονίου είναι w
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εξαιρετικά µικρή σε σύγκριση µε τη µάζα του πρωτονίου. Έτσι, η εξίσωση (3.106) 
γίνεται 

𝐿(𝐻𝛼) = 𝑗(𝐻𝛼)
𝛭(𝛨)
𝛮÷𝑚÷

.							(3.107)	 

 
Αριθµητικοί υπολογισµοί καταδεικνύουν ότι  𝑗(𝛨𝛼) = 3,6 × 10fW\	𝛮÷A	𝑊	𝑚fW. Για 

ένα αέριο που αποτελείται κυρίως από υδρογόνο η πυκνότητα των πρωτονίων είναι 
σχεδόν ίση µε την πυκνότητα των ηλεκτρονίων, δηλαδή 𝑁÷~𝑁3, οπότε έχουµε 

𝐿(𝐻𝛼) = 3,6 × 10fW\	𝛮3
𝑀(𝐻)
𝑚÷

		(𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠)						(3.108) 

ή 

𝐿(𝐻𝛼) = 4,3 × 10+>	𝛮3𝑀⊙			(𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠).					(3.109) 

Παρατηρησιακά γνωρίζουµε ότι η λαµπρότητα της γραµµής 𝛨𝛼, στην περίπτωση των 
QSOs και των Seyfert 1, κυµαίνεται στο εύρος 10W+ − 10W>	𝑊.  Θεωρώντας ως άνω όριο 
για την πυκνότητα των ηλεκτρονίων την τιµή 𝑁3 = 19+,	𝑚fW  µπορούµε να 
υπολογίσουµε ότι για τους πιο ισχυρούς quasar απαιτείται µάζα ιονισµένου υδρογόνου 
περίπου 10W	𝛭⊙ ώστε να προκύψουν τα ενεργειακά παράγωγα της BLR περιοχής. Αυτό 
είναι ένα κάπως εκπληκτικό αποτέλεσµα, επειδή οι 1.000 ηλιακές µάζες δεν είναι µια 
ιδιαίτερα µεγάλη τιµή. Αυτό µπορεί να γίνει πιο κατανοητό αν αναλογιστούµε το γεγονός 
ότι στην περίπτωση των λιγότερο λαµπρών quasar/Seyfert 1 BLR περιοχών , η ιονισµένη 
µάζα είναι µικρότερη από 1	𝛭⊙.  Παρόλα αυτά, πρέπει να σηµειωθεί ότι στην ανωτέρω 
υπολογισµό θεωρήθηκε ότι το αέριο της BLR περιοχής έχει οµοιόµορφη κατανοµή. Αν 
λάβουµε υπόψη ότι το αέριο εµφανίζει δοµές διαστρωµάτωσης ή πυκνωµάτων τότε η 
µάζα του ιονισµένου υλικού αυξάνεται. Το ερώτηµα είναι βέβαια πόσο αυξάνεται αυτή η 
µάζα; Μετά από υπολογισµούς προκύπτει ότι η αύξηση είναι µία τάξη µεγέθους ή 
µικρότερη. Έτσι, καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι οι ιονισµένες αέριες µάζες 
κυµαίνονται µεταξύ 1 − 10l	𝛭⊙. 

Μπορούµε τώρα να περάσουµε στον υπολογισµό του όγκου που καταλαµβάνει αυτή 
η ποσότητα µάζας. Έχουµε λοιπόν µέσω των εξισώσεων (3.106) και (3.108) 

𝑉 =
𝐿(𝐻𝛼)

3,6 × 10fW\𝛮3A
	(𝑚W).					(3.110) 

Για 𝑁3 < 10+, και για τους πιο ισχυρούς quasar προκύπτει ότι 𝑉 = 2,8 × 10ll	𝑚W. 
Υποθέτοντας οµογένεια και ισοτροπία για την περιοχή, προκύπτει ότι η ακτίνα είναι 𝑟 =
4 × 10+l	𝑚 ≈ 10fA	𝑝𝑐.  Αυτή βέβαια θα είναι µια ελάχιστη τιµή καθώς θεωρήσαµε ότι η 
περιοχή είναι οµογενώς γεµισµένη µε ιονισµένο αέριο. Μόλις λάβουµε υπόψη τη δοµή w
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των πυκνωµάτων η ακτίνα της περιοχής αυξάνεται σε 𝑟 ≤ 1	𝑝𝑐. Αξίζει να σηµειωθεί πως 
η ελάχιστη ακτίνα για τους λιγότερο ισχυρούς quasar και Seyfert γαλαξίες µε 100% 
filling factor είναι µόλις 3 × 10f�	𝑝𝑐. 

Το µέγεθος της BLR περιοχής είναι δυνατόν να υπολογιστεί και µέσω της 
παραµέτρου ιονισµού. Αν θεωρήσουµε ότι όλοι οι άλλοι παράγοντες είναι γνωστοί τότε 
µέσα από την εξίσωση (3.85) µπορούµε να λύσουµε ως προς την ακτίνα 𝑟. Οι τιµές των 
απαιτούµενων παραµέτρων (𝑁3, 𝑈, 𝐿) µπορούν να υπολογιστούν µέσα από τις 
παρατηρήσεις των εντάσεων των διαφόρων γραµµών. Είναι βέβαια γεγονός πως οι 
περιπτώσεις που γνωρίζουµε όλες τις παραµέτρους είναι εξαιρετικά λίγες. Στην 
περίπτωση λοιπόν των λαµπρότερων αντικειµένων η ακτίνα της BLR περιοχής είναι 
περίπου 1	𝑝𝑐, ενώ στην περίπτωση των πιο ασθενών πηγών η ακτίνα προκύπτει περίπου 
0,1	𝑝𝑐. Σηµειώνουµε ότι η τιµή του 1	𝑝𝑐 είναι 100 φορές µεγαλύτερη από την τιµή που 
υπολογίσαµε ανωτέρω, θεωρώντας αυστηρή οµογένεια. Με τη σειρά της η τιµή αυτή 
δίνει έναν συντελεστή πληρότητας όγκου (volume filling factor) περίπου 10f,, γεγονός 
το οποίο στηρίζει την άποψη ότι η δοµή της BLR περιοχής δεν είναι οµογενής αλλά 
αποτελείται από πολυάριθµα πυκνώµατα. Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι η τιµή αυτή 
είναι σε συµφωνία µε την υπόθεση ότι ο covering factor είναι 10%. 

Τέλος, οφείλουµε να σηµειώσουµε τα αποτελέσµατα που προκύπτουν µέσω του 
reverberation mapping και τα οποία συµφωνούν µε τα αποτελέσµατα αυτής της ενότητας. 
Βέβαια οι µελέτες µέσω reverberation mapping καταδεικνύουν ότι η BLR περιοχή είναι 
µικρότερη. 

3.4.9 Προεκτάσεις του Καθιερωµένου Μοντέλου 

Παρόλη την επιτυχία της περιγραφής των συνολικών ιδιοτήτων της BLR περιοχής, το 
καθιερωµένο µοντέλο δεν έχει καταφέρει να ερµηνεύσει τις παρατηρούµενες αναλογίες 
γραµµών. Οι συνεχείς διορθώσεις επί του µοντέλου έχουν καταστήσει δυνατή την 
καλύτερη προσοµοίωση των φασµάτων και την επιβεβαίωση των παρατηρήσεων 
δίνοντας έτσι µια πιο περιεκτική φυσική ερµηνεία της BLR περιοχής. Μία σηµαντική 
πρόοδος µέσω του µοντέλου είναι η κατανόηση του ότι η BLR περιοχή δεν είναι 
οµογενής αλλά αποτελείται από πυκνώµατα αερίου. Πρέπει βέβαια να σηµειωθεί πως οι 
βελτιώσεις δεν έχουν καταφέρει ακόµη να λύσουν όλα τα προβλήµατα του 
καθιερωµένου µοντέλου. 

Για τους σκοπούς της υπολογιστικής µοντελοιοποίησης, η BLR περιοχή έχει 
χωριστεί σε δύο ζώνες. Οι ζώνες αυτές είναι οι HIL (High Ionization Lines) και LIL 
(Low Ionization Lines). Η πρώτη ζώνη βρίσκεται πιο κοντά στην κεντρική πηγή και 
αντιστοιχεί σε περιοχή µε πυκνότητα ηλεκτρονίων 𝑛3 ≈ 10+�	𝑚fW. Το άνω όριο στην 
πυκνότητα προκύπτει µέσω της ηµι – απαγορευµένης γραµµής του C III], η οποία 
διεγείρεται συγκρουσιακά πάνω από πυκνότητες της τάξης των 10+�	𝑚fW. Η περιοχή 
αυτή θεωρείται πως έχει µέγεθος 10fW − 10fA	𝑝𝑐. Την περιοχή αυτή περιβάλλει µια w
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δεύτερη περιοχή µε πυκνότητα ηλεκτρονίων 𝑛3 ≳ 10+V	𝑚fW,  η οποία είναι µερικώς 
ιονισµένη. Οι δύο αυτές περιοχές µπορούν να ερµηνεύσουν ικανοποιητικά τα 
προβλήµατα που έχουν να κάνουν µε τους λόγους των γραµµών. Οι γραµµές υψηλού 
βαθµού ιονισµού Lα, C III], C IV, He I, He II και Ν V προέρχονται από την εσωτερική 
ζώνη, ενώ οι γραµµές  χαµηλού βαθµού ιονισµού όπως, οι σειρές Balmer του υδρογόνου, 
και οι γραµµές Mg II, C II, Fe II, προκύπτουν από την εξωτερική ζώνη. Τα ερωτήµατα 
που προκύπτουν µετά από τον «θεωρητικό» διαχωρισµό της BLR σε δύο ζώνες είναι 
άµεσα: Πως είναι η εικόνα της BLR περιοχής ενός πραγµατικού ενεργού γαλαξία και 
πως επιτυγχάνονται οι υψηλές πυκνότητες εντός αυτής; 

Με βάση αυτά τα ερωτήµατα, οι θεωρητικοί προέβησαν σε δύο υποθέσεις, την 
εισροή αερίου στην BLR περιοχή το οποίο προέρχεται από την γειτονιά της µελανής 
οπής και σε φαινόµενα που σχετίζονται µε το δίσκο προσαύξησης. Τα τελευταία µοντέλα 
της BLR συνδέουν τα νέφη της περιοχής µε την εκποµπή ακτίνων Χ. Ένα σηµαντικό 
αποδεικτικό στοιχείο που επιβεβαιώνει αυτή την άποψη προέρχεται από παρατηρήσεις 
ενός αριθµού ενεργών γαλαξιών. Σύµφωνα µε αυτές, οι γραµµές υψηλού ιονισµού (HIL) 
εµφανίζονται πάντοτε µετατοπισµένες προς την µπλε περιοχή του φάσµατος σε σχέση 
βέβαια µε τις γραµµές χαµηλού ιονισµού (LIL). Αυτό που πρέπει να σηµειωθεί είναι ότι  
οι µετατοπίσεις των γραµµών υψηλού ιονισµού δεν είναι ίδιες για όλες τις γραµµές. 
Φαίνεται πως η µετατόπισή τους εξαρτάται είτε από την λαµπρότητα είτε από την 
ερυθροµετάθεση ή και από τα δύο, αλλά ακόµη δεν έχει καταστεί δυνατή η ερµηνεία 
αυτών των φαινοµένων. Στην περίπτωση των λαµπρών QSOs µεγάλης ερυθροµετάθεσης 
η µετατόπιση των γραµµών προς το µπλε είναι περίπου 1.000	𝑘𝑚	𝑠f+ µε κάποιους από 
αυτούς να εµφανίζουν ακόµη µεγαλύτερες ταχύτητες. 

Εκ πρώτης όψεως αυτό φαντάζει πολύ αινιγµατικό. Μία πιθανή ερµηνεία είναι ότι οι 
γραµµές χαµηλού ιονισµού είναι σε κατάσταση ηρεµίας όσον αφορά τη δυναµική του 
συστήµατος της γραµµικής εκποµπής. Απεναντίας, οι γραµµές υψηλού ιονισµού 
κινούνται ακτινικά µε ταχύτητες της τάξεως των 10W	𝑘𝑚	𝑠f+. Το προφανές ερώτηµα που 
προκύπτει στο σηµείο αυτό είναι, γιατί οι γραµµές αυτές εµφανίζονται µονίµως 
µετατοπισµένες προς το µπλε και δεν παρατηρούνται καθόλου ερυθροµετατοπίσεις; Μία 
απάντηση έχει να κάνει µε φαινόµενα προσανατολισµού, σύµφωνα µε τα οποία ο δίσκος 
προσαύξησης σχηµατίζει µια σηµαντική γωνία ως προς την γραµµή παρατήρησης µε 
αποτέλεσµα να φράσει τα αποµακρυνόµενα νέφη που βρίσκονται πίσω από αυτόν. 
Σύµφωνα µε µια πρόσφατη άποψη από τον δίσκο προσαύξησης θεωρείται πως πηγάζουν 
και οι γραµµές χαµηλού συντονισµού. 

Παρατηρησιακά δεδοµένα που υποστηρίζουν το µοντέλο της διαστρωµάτωσης της 
BRL περιοχής προέρχονται από τη µέθοδο του reverberation mapping (§ 3.4.10). Οι 
µελέτες αυτές καταγράφουν την απόκριση ενός αριθµού γραµµών της BLR περιοχής 
συναρτήσει των µεταβολών του υπεριώδους συνεχούς. Οι γαλαξίες Seyfert 1 NGC 5548 
και NGC 3783 αποτελούν δύο πολύ χαρακτηριστικά παραδείγµατα στα οποία έχει 
εφαρµοστεί αυτή η µέθοδος. Τα αποτελέσµατα των µελετών καταδεικνύουν ότι οι w
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γραµµές υψηλότερου βαθµού ιονισµού εµφανίζουν µεγαλύτερη χρονική καθυστέρηση σε 
σχέση µε τις γραµµές χαµηλού βαθµού ιονισµού. Το γεγονός αυτό αποτελεί µία ακόµη 
σηµαντική ένδειξη ότι η BLR περιοχή δεν είναι οµογενής αλλά, διαστρωµατωµένη. Στην 
περίπτωση του NGC 3783 οι γραµµές Ηe II και N V δεν ήταν δυνατόν να ξεχωριστούν 
από το συνεχές (καθυστέρηση µικρότερη των 4 ηµερών). Οι γραµµές Lyα, C IV, Si IV 
και O IV αποκρίθηκαν σε χρονικό διάστηµα τεσσάρων ηµερών, ενώ για την Ηβ 
χρειάστηκε περίπου ο διπλάσιος χρόνος. Επίσης, στάθηκε αδύνατος ο επαρκής 
διαχωρισµός των γραµµών του Mg II από τις υποκείµενες γραµµές του Fe II και το 
υπεριώδες συνεχές, µε αποτέλεσµα να µην είναι δυνατός ο ακριβής υπολογισµός της 
χρονικής καθυστέρησης. Εντούτοις, υπολογίστηκε, αν και µε πολύ µικρή ακρίβεια, 
καθυστέρηση περίπου εννιά ηµερών η οποία αξίζει να σηµειωθεί πως ήταν συνεπής µε 
την αντίστοιχη τιµής της γραµµής Ηβ. Μια χρονική καθυστέρηση στην µεταβλητότητα 
αντιπροσωπεύει µία κλίµακα µεγέθους της τάξης των 0,003	𝑝𝑐, για το µεσαίο κοµµάτι 
της HIL ζώνης. Στην περίπτωση του NGC 5548, η καθυστέρηση της γραµµής Ηβ ήταν 
18 µέρες πίσω από το συνεχές. Η πηγή αυτή έχει παρατηρηθεί για ένα µεγάλο χρονικό 
διάστηµα και τα αποτελέσµατα της παρατήρησης έδειξαν πως στην περίπτωση της 
γραµµής Ηβ η καθυστέρηση εµφάνιζε µέγιστο γύρω στις 18 ηµέρες από όπου προκύπτει 
ότι το µέγεθος της LIL περιοχής είναι περίπου 0,01	𝑝𝑐. 

Μια ενδιαφέρουσα πτυχή αυτών των µελετών, η οποία µε βεβαιότητα παρέχει 
σηµαντικά στοιχεία, για την περιγραφή της BLR περιοχής  είναι ότι τα προφίλ των 
γραµµών και η µεταβλητότητα δεν αποκαλύπτουν ένα καλά διατεταγµένο πεδίο 
ταχυτήτων αλλά απεναντίας την υπέρθεση ενός τυχαίου συνόλου ταχυτήτων. 
Πιθανότατα λοιπόν και το µοντέλο διαστρωµάτωσης να κυριαρχείται από κατανοµές 
πυκνωµάτων µέσα σε ένα χαοτικό και ταραχώδες περιβάλλον παρά να εµφανίζει 
οµογενή κατανοµή σε ένα οµαλό πεδίο ταχυτήτων. 

3.4.10 Reverberation Mapping 

Το µέγεθος και η δοµή της BLR περιοχής µπορεί να υπολογιστεί µε την παρατήρηση της 
συµπεριφοράς των γραµµών εκποµπής ως αποτέλεσµα των µεταβολών του συνεχούς. Η 
«απόκριση» των γραµµών εκποµπής στις αλλαγές του συνεχούς καθυστερείται  και 
«απλώνει» στον χρόνο εξαιτίας φαινοµένων του χρόνου διάδοσης του φωτός εντός της 
BLR περιοχής. Έτσι, η BLR περιοχή φαίνεται σαν να «αντηχεί - reverberate» ως 
απάντηση των µεταβολών του συνεχούς (Peterson και Horne 2004). 

Ας θεωρήσουµε την «απόκριση» ενός λεπτού κελύφους της BLR περιοχής, όπως 
αυτό της Εικόνας 3.20, σε µια ξαφνική έκλαµψη (συνάρτηση δ στο χρόνο). Ο συνεχής 
παλµός εντοπίζεται σε ένα σφαιρικό κέλυφος το οποίο διαστέλλεται προς τα έξω από την 
κεντρική περιοχή µε την ταχύτητα του φωτός. Μετά από χρόνο 𝑡 = 𝑟/𝑐 ο συνεχής 
παλµός φθάνει στα νέφη της BLR περιοχής τα οποία απορροφούν την προσπίπτουσα 
ακτινοβολία και την επανεπεξεργάζονται παράγονταw φωτόνια γραµµική εκποµπής σε 
µια χρονική κλίµακα η οποία δίνεται από το χρόνο επανασύνδεσης του υδρογόνου w
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𝜏~3H = (𝑛3𝛼`)f+ ≈ 40𝑛++f+	𝑠𝑒𝑐,					(3.111) 

όπου η πυκνότητα των ηλεκτρονίων έχει εκφραστεί ως 𝑛++ = (𝑛3 10++⁄ )	𝑐𝑚fW. Έτσι, τα 
φωτόνια ιονισµού της έκλαµψης του συνεχούς µετατρέπονται τοπικά σε γραµµικά 
φωτόνια (line photons) πρακτικά ταυτόχρονα. Η έκλαµψη του συνεχούς θα καταγραφεί 
από έναν αποµακρυσµένο παρατηρητή στην x – διεύθυνση.  Η απάντηση της γραµµικής 
εκποµπής από τα αέρια νέφη στον άξονα – x θα καταγραφεί ταυτοχρόνως. Η απάντηση 
από άλλα µέρη της BLR περιοχής θα φθάσουν στον παρατηρητή αργότερα καθώς πρέπει 
να ταξιδέψουν µεγαλύτερες αποστάσεις από το συνεχές στα BLR νέφη και µετά στον 
παρατηρητή. Σε έναν συγκεκριµένο χρόνο καθυστέρησης 𝜏, από την άφιξη της έκλαµψης 
του συνεχούς στον παρατηρητή, όλα τα γραµµικά φωτόνια που φθάνουν στον 
παρατηρητή θα προέρχονται από αέρια νέφη τα οποία βρίσκονται σε µια επιφάνεια 
σταθερής χρονικής καθυστέρησης (isodelay surface). Η επιφάνεια αυτή πρέπει να είναι 
ένα παραβολοειδές του οποίου ο άξονα συµπίπτει µε την γραµµή παρατήρησης της 
συνεχούς πηγής. Η απόκριση της BLR περιοχής σε χρονική καθυστέρηση 𝜏 δίνεται από 
τα σηµεία τοµής µεταξύ του παραβολοειδούς και της κατανοµής του αερίου της BLR 
περιοχής, δηλαδή 

𝜏 =
(1 + 𝑐𝑜𝑠𝜃)𝑟

𝑐 .							(3.112) 

Για ένα λεπτό σφαιρικό κέλυφος ακτίνας 𝑟, τα σηµεία τοµής αυτών των δύο επιφανειών 
δηµιουργούν ένα δακτύλιο ακτίνας 𝑟𝑠𝑖𝑛𝜃 µε επιφάνεια 2𝜋𝑟A𝑠𝑖𝑛𝜃𝑑𝜃, όπως αυτός της 
Εικόνας 3.22. Αν θεωρήσουµε ότι η «αποκριτικότητα» της γραµµικής εκποµπής όλων 
των νεφών είναι η ίδια, τότε η «αποκριτικότητα» ανά µονάδα επιφάνειας του κελύφους 𝜁 
της BLR περιοχής είναι σταθερή. Η απόκριση της γραµµικής εκποµπής την οποία βλέπει 
ο παρατηρητής είναι το γινόµενο του 𝜁 µε την επιφάνεια του δακτυλίου. Η απόκριση 
συναρτήσει του 𝜃 είναι  

𝛹(𝜃)𝑑𝜃 = 2𝜋𝜁𝑟A𝑠𝑖𝑛𝜃𝑑𝜃.							(3.113) 

Από την εξίσωση (3.112), το εύρος των τιµών της γωνίας 𝜃  που αντιστοιχεί σε 
απειροελάχιστες µονάδες χρόνου δίνεται από τη σχέση 

𝑑𝜏 = −Ö
𝑟
𝑐× 𝑠𝑖𝑛𝜃𝑑𝜃.					(3.114) 

Η σχέση (43) µπορεί να γραφεί τώρα συναρτήσει του χρόνου καθυστέρησης ως 

𝛹(𝜏)𝑑𝜏 = 𝛹(𝜃) k
𝑑𝜃
𝑑𝜏k𝑑𝜏 = 2𝜋𝜁𝑟𝑐𝑑𝜏,					(3.115) 

όπου η «απόκριση» γραµµικής εκποµπής σε χρόνο 𝜏 δίνεται από την 𝛹(𝜏), η οποία 
καλείται «συνάρτηση µεταφοράς – transfer function». Έτσι, η συνάρτηση µεταφοράς για w
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ένα λεπτό σφαιρικό κέλυφος είναι ιδιαίτερα απλή, η γραµµική απάντηση είναι σταθερή 
µεταξύ 𝜏 = 0	(ή	𝜃 = 180°), που αντιστοιχεί στα νέφη που βρίσκονται στην γραµµή 
παρατήρησης, και 𝜏 = 2𝑟 𝑐⁄ (ή	𝜃 = 0°)  που αντιστοιχεί στην πιο αποµακρυσµένη 
πλευρά της BLR περιοχής από τον παρατηρητή. Ο λόγος που αυτό συµβαίνει είναι ότι 
καθώς ο δακτύλιος, που είναι ο κοινός τόπος, έχει τη µεγαλύτερη ακτίνα γύρω από γωνία 
𝜃 = 90°. Μέσω της εξίσωσης (3.114) ένα σταθερό διάστηµα χρόνου 𝑑𝜏 αντιστοιχεί στο 
µικρότερο εύρος γωνιών 𝑑𝜃 την ίδια χρονική στιγµή. Ο παράγοντας 𝑠𝑖𝑛𝜃 ακυρώνεται 
από την εξίσωση όταν η «απόκριση» εκφράζεται σε µονάδες χρονικής καθυστέρησης. 
Συναρτήσεις µεταφοράς για άλλες γεωµετρίες δίνονται από τους Blandford και McKee 
(1982). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 3.22. Στο µοντέλο τα BLR νέφη θεωρείται ότι βρίσκονται σε ένα σφαιρικό κέλυφος 
ακτίνας 𝑟 µε κέντρο την πηγή συνεχούς ακτινοβολίας. Όπως φαίνεται από έναν αποµακρυσµένο 
παρατηρητή η απόκριση των BLR νεφών σε µια αλλαγή της λαµπρότητας του συνεχούς 
καθυστερεί λόγο φαινοµένων του χρόνου διάδοσης του φωτός. Τα φωτόνια του συνεχούς 
κινούνται ακτινικά µε κατεύθυνση προς τα έξω και αφού ταξιδέψουν απόσταση 𝑟 φθάνουν στην 
BLR περιοχή και αµέσως µετατρέπονται σε φωτόνια γραµµικής εκποµπής. Κάποια από αυτά 
εκπέµπονται προς την κατεύθυνση του παρατηρητή όπως φαίνεται από τη διακεκοµµένη γραµµή 
του σχήµατος. Η παρατηρούµενη γραµµική απόκριση καθυστερείται λόγω του χρόνου διάδοσης 
κατά µήκος της διακεκοµµένης διαδροµής του σχήµατος, δηλαδή 𝜏 = (1 + 𝑐𝑜𝑠𝜃)𝑟 𝑐⁄ . Σε ένα 
συγκεκριµένο χρόνο 𝜏, ο παρατηρητής βλέπει την γραµµική απόκριση από όλα τα νέφη τα οποία 
βρίσκονται κατά µήκος της isodelay επιφάνειας η οποία είναι παραβολοειδούς σχήµατος, όπως 
φαίνεται και από την εξίσωση.  

Η τεχνική του reverberation mapping δεν εξαρτάται από κάποια ιδιαίτερη γεωµετρία 
της BLR περιοχής. Ο στόχος της µεθόδους αυτής είναι να καθορίσει τη συνάρτηση 
µεταφοράς µέσω της απόκρισης της γραµµικής εκποµπής στην µεταβολή του συνεχούς 
και µε τον τρόπο να καθορίσει τη γεωµετρία της περιοχής. Οι βασικές υποθέσεις της 
µεθόδου είναι οι ακόλουθες (Peterson 1993): 

1. Το συνεχές προέρχεται από µια κεντρική πηγή η οποία είναι πολύ µικρότερη από 
την BLR περιοχή. w
w
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2. Τα νέφη της BLR περιοχής καταλαµβάνουν ένα µικρό κλάσµα του συνολικού 
όγκου της περιοχής και τα φωτόνια διαδίδονται ελεύθερα µε την ταχύτητα του 
φωτός µέσα σε αυτό τον όγκο. 

3. Υπάρχει µια απλή, όχι όµως απαραίτητα γραµµική, σχέση µεταξύ της 
παρατηρούµενης συνεχούς ροής στο υπεριώδες/οπτικό και της συνεχούς ροής 
ιονισµού η οποία «ελέγχει» τη µεταβλητότητα της γραµµής. 

4. Ο χρόνος διάδοσης του φωτός 𝜏Éå = 𝑟/𝑐  δια µέσω της BLR περιοχής είναι η 
πιο σηµαντική χρονική κλίµακα. Πιο συγκεκριµένα, (α) η αντίδραση των νεφών 
στις µεταβολές του συνεχούς είναι µικρή σε σύγκριση µε το 𝜏Éå και (β) ο χρόνος 
𝜏Éå είναι µικρός συγκρινόµενος µε τη χρονική κλίµακα στην οποία είναι δυνατόν 
να συµβούν σηµαντικές γεωµετρικές αλλαγές στη δοµή της BLR περιοχής (η 
δυναµική χρονική κλίµακα της BLR). Η χρονική κλίµακα ώστε ένα νέφος να 
επεξεργαστεί την ιονίζουσα ακτινοβολία και να την µετατρέψει σε γραµµικά 
φωτόνια είναι 𝜏~3H (εξίσωση 3.111). Ο χρόνος αυτός είναι σχεδόν ακαριαίος. Η 
δυναµική χρονική κλίµακα µπορεί να προσεγγιστεί από τον χρόνο που χρειάζεται 
ένα φωτόνιο, το οποίο εκπέµπει γραµµικά, να διασχίσει την BLR, δηλαδή 
𝜏4m| ≈ 𝑟 𝛥𝑢ÍU£V⁄ , οπότε προκύπτει ότι 𝜏4m|/𝜏Éå ≈ 𝑐/𝛥𝑢ÍU£V ≈ 100. 

Σε µια πραγµατική περίπτωση ο παρατηρητής ανιχνεύει σε δεδοµένη χρονική στιγµή 
𝑡 γραµµική ακτινοβολία η οποία προέρχεται από όλες τις επιφάνειες ίδιας χρονικής 
καθυστέρησης, with the response of each surface a function of the continuum level at a 
different time in the past. Η ροή της γραµµικής εκποµπής σε χρόνο 𝑡 προκύπτει έπειτα 
από ολοκλήρωση πάνω σε όλες τις επιφάνειες ίδιας χρονικής καθυστέρησης, δηλαδή 

𝐿(𝑡) = � 𝛹(𝜏)𝐶(𝑡 − 𝜏)𝑑𝜏
õ

fõ

,							(3.116) 

Η εξίσωση αυτή είναι γνωστή ως η εξίσωση µεταφοράς. Είναι φανερό πως η συνάρτηση 
µεταφοράς 𝛹(𝜏) είναι η γραµµικής εκποµπής αντίδραση – απάντηση σε έναν συνεχή 
παλµό που περιγράφεται από συνάρτηση – δ. Ο στόχος του reverberation mapping είναι 
να γίνει χρήση των παρατηρούµενων µεγεθών, της καµπύλης συνεχούς ακτινοβολίας 
𝐶(𝑡) και της καµπύλης φωτός της γραµµικής εκποµπής 𝐿(𝑡), ώστε να λυθεί η εξίσωση 
µεταφοράς και να βρεθεί η συνάρτηση µεταφοράς 𝛹(𝜏).  Είναι γεγονός πως απαιτούνται 
δεδοµένα υψηλής ποιότητας αλλά και ποσότητας για να επιλυθεί η ολοκληρωτική 
εξίσωση (3.116). Εντούτοις, ακόµη και µε λιγότερα ή χαµηλότερης ποιότητας δεδοµένα 
είναι δυνατόν να υπολογιστεί ένα µέτρο της έκτασης της BLR περιοχής µέσω της 
ετεροσυχέτισης (cross – correlation) των καµπυλών φωτός του συνεχούς και της 
γραµµικής εκποµπής.  

Ένα από τα σηµαντικότερα αποτελέσµατα του reverberation mapping είναι ότι οι 
κατανοµές της αντίδρασης είναι διαφορετικές για διαφορετικές γραµµές, δηλαδή 
διαφορετικές γραµµές εµφανίζουν διαφορετικές καθυστερήσεις. Γραµµές οι οποίες είναι w
w
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ιδιαίτερα ευδιάκριτες σε αέρια υψηλού ιονισµού (όπως, He II λ1640, Ν V λ1240, C IV 
λ1549) αποκρίνονται στις µεταβολές του συνεχούς γρηγορότερα από γραµµές οι οποίες 
είναι έντονες σε χαµηλότερα επίπεδα ιονισµού (όπως οι γραµµές Balmer). Το γεγονός 
αυτό καταδεικνύει ότι η δοµή ιονισµού της BLR είναι ακτινικά διαστρωµατωµένη. Πιο 
συγκεκριµένα, οι κατανοµές της αποκριτικής ικανότητας των C III] και C IV είναι 
διαφορετικές και οι γραµµές αυτές προέρχονται από διαφορετικά µέρη της BL περιοχής. 

Σε µια πρώτη προσέγγιση, τα φάσµατα, των πλατιών γραµµών, των ενεργών 
γαλαξιών είναι παρόµοια για αρκετές τάξεις µεγέθους λαµπρότητας, από τους χαµηλής 
λαµπρότητας Seyfert 1 γαλαξίες, µέχρι τους υψηλής λαµπρότητας quasar. Το γεγονός 
αυτό καταδεικνύει ότι τα µεγέθη 𝑈  (παράµετρος ιονισµού) και 𝑛3  (αριθµητική 
πυκνότητα ηλεκτρονίων) είναι σχεδόν ίδια σε όλες τις BLR περιοχές. Αν αυτό αληθεύει 
τότε οι εξισώσεις (3.86) και (3.87) οδηγούν στην απλοϊκή πρόβλεψη ότι   

𝑟 ∝ 𝑄+/A ∝ 𝐿+/A.					(3.117) 

Κανονικοποιώντας την εξίσωση αυτή ως προς τον C IV στον NGC 5548 προκύπτει 

𝑟 = 10ℎ= ú
𝐿ÐÔ1350ÅÕ

10l=𝑒𝑟𝑔𝑠	𝑠f+Åf+
û
+/A

𝜂𝜇έ𝜌𝜀𝜍	𝜑𝜔𝜏ό𝜍,							(3.118) 

ή αγνοώντας την εξάρτηση από την λαµπρότητα του C IV (Badwin Effect), προκύπτει η 
εξίσωση (3.76). Η διασυσχέτιση (cross – correlation) των καµπύλων φωτός του συνεχούς 
και της γραµµικής εκποµπής για έναν αριθµό διαφορετικών ενεργών γαλαξιών φαίνεται 
πως είναι συνεπής µε αυτή την πρόβλεψη, παρόλο που οι καλά µελετηµένες πηγές είναι 
λίγες και το εύρος λαµπροτήτων που έχει µελετηθεί είναι περιορισµένο. 

3.4.11 Το Πεδίο Ταχυτήτων της BLR 

Αν το πεδίο ταχυτήτων  𝑢 = 𝑓(𝑟, 𝜃,𝜑) της BLR περιοχής ήταν γνωστό θα µπορούσε να 
γίνει µια εκτίµηση της µάζας Virial36 της περιοχής. Το πεδίο ταχυτήτων της BLR 
περιοχής θα µπορούσε να περιγραφεί είτε από την ακτινική εκροή ή εισροή, είτε από τις 
τροχιακές κινήσεις των νεφών οι οποίες θα είναι διατεταγµένες (π.χ. σε ένα δίσκο) ή 
τυχαίες. Αν η ακτινική εκροή αποκλειστεί, ώστε η µόνη δύναµη που ενεργεί στα νέφη να 
είναι η βαρύτητα και όχι η πίεση ακτινοβολίας, τότε µπορεί να γίνει µια εκτίµηση της 
τάξης µεγέθους της µάζας της BLR περιοχής. 

Όπως σηµειώθηκε και προηγουµένως, τα προφίλ γραµµών δεν αποτελούν ένα 
µοναδικό χαρακτηριστικό ενός συγκεκριµένου πεδίου ταχυτήτων, µε αποτέλεσµα να 
περιέχουν λίγη πληροφορία. Η µέθοδος του reverberation mapping θα µπορούσε να 

                                                             
36 Η µάζα Virial, είναι η µάζα που προκύπτει από την καµπύλη περιστροφής (rotation curve) ή τη διασπορά 
ταχυτήτων των BLR νεφών, αν υποτεθεί ότι ισχύει το θεώρηµα Virial. w
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γενικευθεί ώστε να περιλαµβάνει και την εξάρτηση από την ταχύτητα και έπειτα να 
αναζητηθεί η λύση της εξίσωσης: 

𝐿(𝑢, 𝑡) = � 𝛹(𝑢, 𝜏)𝐶(𝑡 − 𝜏)𝑑𝜏
õ

fõ

.			(3.119) 

Οι πλατιές γραµµές εκποµπής µπορούν να χωριστούν σε αρκετά διαφορετικά εύρη 
ακτινικών ταχυτήτων. Οι προκύπτουσες καµπύλες φωτός µπορούν να διασυσχετιστούν 
µε την καµπύλη φωτός του συνεχούς ή ακόµη και µεταξύ τους ώστε να µετρηθεί η 
καθυστέρηση της γραµµικής εκποµπής συναρτήσει της ακτινικής ταχύτητας. Η εκτίµηση 
της µάζας του κεντρικού αντικειµένου, µε χρήση των αποτελεσµάτων της γραµµής του C 
IV, στον γαλαξία NGC 5548 (𝑟 ≈ 10	𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡	𝑑𝑎𝑦𝑠, 𝛥𝑢ÍU£V ≈ 4500	𝑘𝑚	𝑠f+), δίνει: 

𝛭 ≈
𝑟𝑢A

𝐺 ≈ 8 × 10l=	𝑔 ≈ 4 × 10V	𝑀⊙.			(3.120) 

Θα µπορούσε να υποτεθεί ότι οι αλλαγές στα προφίλ των γραµµών εκποµπής ενδέχεται 
να «κρύβουν» πληροφορίες για το πεδίο ταχυτήτων της BLR. Με βάση αυτή την 
υπόθεση πραγµατοποιήθηκαν κατά το παρελθόν µελέτες της µεταβλητότητας των 
γραµµών εκποµπής. Από τις µελέτες αυτές προέκυψε το συµπέρασµα ότι οι µεταβολές 
των γραµµών εκποµπής δεν σχετίζονται µε reverberation effects και µάλιστα δεν 
συσχετίζονται µε την µεταβλητότητα του συνεχούς. 

3.4.12 Οι Ιδιότητες των Νεφών 

Στο σηµείο αυτό προκύπτει το θεµελιώδες πρόβληµα της φύσης των νεφών της BLR 
περιοχής. Είναι λοιπόν ιδιαίτερα χρήσιµο να αναλογιστούµε τι είδους πληροφορίες 
µπορεί να έχουµε οι οποίες θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε εκτιµήσεις του µεγέθους, 
του αριθµού και των φυσικών συνθηκών των νεφών. Ως ένα παράδειγµα θα γίνουν 
κάποιοι υπολογισµοί στους οποίους θεωρούµε την λαµπρότητα του C IV 
(10lA	𝑒𝑟𝑔𝑠	𝑠f+) και ως µέγεθος της BLR περιοχής 𝑟 ≈ 8	𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡	𝑑𝑎𝑦𝑠. Θα αγνοήσουµε 
οποιαδήποτε εξάρτηση από τον παράγοντα ℎ=. 

Πρωτίστως, ο υπολογισµός του παράγοντα κάλυψης (covering factor) της περιοχής 
επιτρέπει εισαγωγή περιορισµών όσον αφορά το µέγεθος και τον αριθµό των νεφών 
µέσω της εξίσωσης (3.74). Αν υποθέσουµε ότι τα νέφη είναι διατεταγµένα σε ένα 
σφαιρικό κέλυφος, το οποίο περιβάλλει την κεντρική πηγή, και βρίσκεται σε απόσταση 𝑟 
από αυτή καθώς επίσης ότι η ενεργός διατοµή ενός νέφους είναι 𝜋ℓA, τότε το κλάσµα του 
ουρανού που καλύπτεται από νέφη (µε την προϋπόθεση ότι δεν αλληλεπικαλύπτονται) 
είναι 

𝑓 ≈
𝑁H𝜋ℓA

4𝜋𝑟A ≈
𝑁HℓA

1,6 × 10WW ≈ 0,1					(3.121) w
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ή 

𝑁H ³
ℓ
𝑅⊙

´
A

≈ 3 × 10+=.							(3.122) 

Ένας ανεξάρτητος υπολογισµός µπορεί να γίνει συγκρίνοντας την ολική λαµπρότητα 
στον C IV µε αυτή ενός µεµονωµένου νέφους  (εξίσωση 3.73) 

𝐿H1�04(𝐶	𝐼𝑉) = 𝑉𝑛3𝑛Î\]𝑞(2𝑠A𝑆, 2𝑝A𝑃)ℎ𝜈 ≈ 𝑉𝑛3A1,1 × 10fAW𝑒𝑟𝑔𝑠	𝑠f+ 

όπου 𝑉 είναι ο όγκος του νέφους. Θεωρούµε πως ο όγκος που εκπέµπει είναι ένα 
ιονισµένο στρώµα βάθους 𝑟+ (εξίσωση 3.90) ενός µεγάλου νέφους, δηλαδή 𝑉 = 2𝜋ℓA𝑟+. 
Με πυκνότητα ηλεκτρονίων 𝑛3 = 10++	𝑐𝑚fW προκύπτει 

𝐿H1�04(𝐶	𝐼𝑉) ≈ 3,7 × 10+=ℓA𝑒𝑟𝑔𝑠	𝑠f+							(3.123) 

Όπου έχει γίνει χρήση της εξίσωσης (3.89) για την 𝑟+. Ο αριθµός των νεφών δίνεται από 
την ολική λαµπρότητα του C IV (10lA	𝑒𝑟𝑔𝑠	𝑠f+) αν αυτή διαιρεθεί µε την λαµπρότητα 
του κάθε νέφους, δηλαδή 

𝑁H ³
ℓ
𝑅⊙

´
A

≈ 6 × 10>.							(3.124) 

Δεδοµένης της φύσης των προσεγγίσεων αυτών των υπολογισµών, οι εξισώσεις (3.122) 
και (3.124) είναι απόλυτα σύµφωνες. 

Αξίζει να σηµειωθεί πως ο αριθµός των νεφών στην BLR περιοχή µπορεί να 
υπολογιστεί από το γεγονός ότι τα προφίλ γραµµών είναι συνήθως πολύ οµαλά και δεν 
εµφανίζουν σχεδόν καθόλου δοµή σε υψηλή ανάλυση (ακόµη και οι δοµές που 
παρατηρούνται σε κάποια προφίλ όπως αυτά της Εικόνας 3.15 είναι αρκετά οµαλά και 
εκτείνονται σε µεγάλο εύρος εικονοστοιχείων). Αυτό σηµαίνει ότι οι στατιστικές 
διακυµάνσεις στον αριθµό των νεφών ανά εικονοστοιχείο (pixel) πρέπει να είναι 
µικρότερες από τον λόγο σήµατος προς θόρυβο. Προσοµοιώσεις που έχουν γίνει σε 
παρατηρήσεις (Atwood, Baldwin και Carswell 1982, Capriotti, Foltz και Byard 1981) 
βασισµένες στην υπόθεση ότι κάθε µεµονωµένο νέφος φέρει προφίλ γραµµών µε 
θερµικά πλάτη (εξίσωση 3.71) έχουν δείξει ότι ο αριθµός των νεφών πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 𝑁H ≈ 5 × 10l, τιµή η οποία αν συνδυαστεί µε την εξίσωση (3.122) ή την 
(3.124) δίνει ℓ ≲ 400	𝑅⊙. 

Τι µπορεί να ειπωθεί όσον αφορά τη φύση των BLR νεφών; Η επικρατούσα άποψη 
στις αρχές της δεκαετίας του 1980 ήταν ότι τα νέφη αντιπροσωπεύουν πυκνά 
συµπυκνώµατα τα οποία βρίσκονται σε ισορροπία πίεσης (𝑛3𝑇 = 𝜎𝜏𝛼𝜃) µε το µέσο που 
τα φιλοξενεί και το οποίο περιορίζει τα νέφη (Krolik, McKee και Tarter 1981). Στο 
σηµείο αυτό απαιτείται ο καθορισµός του τρόπου περιορισµού των νεφών µιας και τα w
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ίδια είναι πολύ µικρά ώστε να αλληλεπιδρούν βαρυτικά. Η µάζα Jeans37 για ένα αέριο 
θερµοκρασίας 10l	𝛫 και πυκνότητας αντίστοιχης της BLR περιοχής, είναι µεγαλύτερη 
από ~100	𝛭⊙. Η µάζα αυτή είναι κατά πολύ µεγαλύτερη από την µάζα της BLR 
περιοχής που παράγει τη γραµµική εκποµπή. Αυτό το µοντέλο δεν είναι πλέον κοινώς 
αποδεκτό κυρίως εξαιτίας της υψηλής θερµοκρασίας που απαιτείται για το µέσο που 
φιλοξενεί τα νέφη (Mathews και Ferland 1987). Μία άλλη άποψη η οποία έχει προταθεί 
είναι ο µαγνητικός περιορισµός των νεφών (Rees 1987). Εν πάσει περιπτώσει, κάποιου 
είδους µηχανισµός περιορισµού ή αναπλήρωσης πρέπει να λειτουργεί γιατί αλλιώς τα 
νέφη θα υπόκεινται σε ένα πλήθος ασταθειών (συµπεριλαµβανοµένης και της θερµικής 
εξάτµισης) ικανών να τα καταστρέψουν εντός χρονικής κλίµακας µικρότερης από τqrs 
(Mathews και Capriotti 1985). 

Μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική είναι να θεωρήσουµε την πιθανότητα τα BLR νέφη 
να σχετίζονται µε αστέρες, µε την πλατιά γραµµική εκποµπή να προέρχεται από 
εκτεταµένα αστρικά περιβλήµατα ή από υλικό το οποίο αποσπάται από τα άστρα 
(Penston 1988, Καζάνας 1989 και αναφορές εντός αυτών). Το βασικό πρόβληµα που 
προκύπτει είναι ότι η διαδικασία αυτή φαίνεται να είναι αποτελεσµατική µόνο στην 
περίπτωση χαµηλής επιφανειακής βαρύτητας γιγαντιαίων αστέρων. Αν τα άστρα αυτά 
αποτελούν µόλις το 10fl του συνολικού πληθυσµού και ο αριθµός των νεφών που 
απαιτείται είναι σχετικά µεγάλος, τότε η µάζα των άστρων εντός της BLR περιοχής 
προκύπτει υπερβολικά µεγάλη. Για παράδειγµα, αν ℓ ≈ 100	R⊙, τότε Νu ≈ 10,. Αν 
κάθε ένα από αυτά τα νέφη αντιπροσωπεύει και από ένα γιγαντιαίο άστρο ενός τυπικού 
αστρικού πληθυσµού τότε Μvwx ≈ 10+=	M⊙. 

3.4.13 Σχέση µεταξύ γραµµικού φάσµατος και συνεχούς 

Η οµοιότητα των BLR φασµάτων σε ένα µεγάλο εύρος λαµπροτήτων καταδεικνύει το 
γεγονός ότι οι λαµπρότητες των γραµµών εκποµπής σχετίζονται έντονα µε τις 
λαµπρότητες της συνεχούς ακτινοβολίας. Ένας άλλος τρόπος για να γίνει αυτό 
κατανοητό είναι ότι τα ισοδύναµα πλάτη των γραµµών εκποµπής είναι κατά προσέγγιση 
ίδια από αντικείµενο σε αντικείµενο. 

Οι Γραµµές Blamer 

                                                             
37 Η µάζα Jeans για ένα ιονισµένο νέφος υδρογόνου είναι:  

𝛭z =
𝜋� A⁄

6 ³
𝑘𝑇
𝐺𝑚÷

´
W/A

𝜌f+/A 

όπου 𝜌 είναι η πυκνότητα µάζας. Αυτή είναι η ελάχιστη µάζα που µπορεί να καταρρεύσει λόγο της 
ιδιοβαρύτητας. w
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Ο συσχετισµός µεταξύ της λαµπρότητας της γραµµής Ηβ και της λαµπρότητας του 
συνεχούς έχει µελετηθεί από πολλούς ερευνητές. Ο Yee (1980) διερεύνησε αυτή τη 
σχέση και βρήκε ότι το µη – θερµικό συνεχές (µετά την αφαίρεση της αστρικής 
ακτινοβολίας) στο εύρος µηκών κύµατος ~	3000− 9500	Å έχει λαµπρότητα 

L{| ≈ 80L(Hβ).					(3.125) 

Ο συσχετισµός αυτός, ο οποίος φαίνεται στην Εικόνα 3.23, ήταν αρκετός για σταθούν τα 
πολύ ισχυρά επιχειρήµατα που υποστηρίζουν πως η BLR περιοχή φωτοϊονίζεται από την 
κεντρική πηγή. Στην Εικόνα 3.23 είναι εµφανής η συνέχεια µεταξύ των γαλαξιών Seyfert 
και των QSOs, καθώς επίσης και η αλληλοεπικάλυψη των µεταξύ τους λαµπροτήτων. 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.23. Η συνολική λαµπρότητα της γραµµής Ηβ είναι ανάλογη της συνεχούς λαµπρότητας 
(non – thermal continuum luminosity L{|) του ενεργού γαλαξία σε όλο το εύρος των AGN 
λαµπροτήτων. (Yee 1980). 

Το φαινόµενο Baldwin 

Ο Baldwin (Baldwin 1977) έδειξε ότι το ισοδύναµο πλάτος  της γραµµής εκποµπής του 
C IV τείνει να µειώνεται συστηµατικά αυξανοµένης της λαµπρότητας του συνεχούς. 
Αυτός ο αντίστροφος συσχετισµός µεταξύ του ισοδύναµου πλάτους του C IV και της 
λαµπρότητας ονοµάζεται φαινόµενο Baldwin. Η προέλευση του φαινοµένου αυτού δεν 
είναι κατανοητή. Υπάρχουν διάφορες προτεινόµενες ερµηνείες όπως (α) µείωση του U 
(παράµετρος ιονισµού) µε την λαµπρότητα (β) µείωση του f (covering factor) µε την 
λαµπρότητα (γ) επιδράσεις που οφείλονται στην κλίση του δίσκου. Στην τελευταία 
περίπτωση θεωρείται πως το συνεχές προέρχεται από τον δίσκο προσαύξησης, ο οποίος 
και εµφανίζεται λαµπρότερος όταν παρατηρείται υπό µικρή κλίση, ενώ η ροή της 
γραµµικής εκποµπής προέρχεται από µια εκτεταµένη περιοχή η οποία ακτινοβολεί 
ισοτροπικά.  
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Το φαινόµενο Baldwin έχει µελετηθεί για έναν µεγάλο αριθµό πηγών που 
εκτείνονται σε ένα µεγάλο εύρος λαµπροτήτων (Kinney, Rivolo and Koratkar 1990). Ο 
συσχετισµός περιγράφεται από την εξίσωση 

W(C	IV) ∝ L�
� 					(3.126) 

όπου L�  είναι η ειδική συνεχής λαµπρότητα (ergs	sf+	Åf+)  που µετράται σε µήκος 
κύµατος λ κοντά στην γραµµή του C IV. Αυτό είναι ισοδύναµο µε  

L(C	IV) ∝ L�
� 						(3.127) 

όπου  L(C	IV) είναι η λαµπρότητα (ergs	sf+) του C IV και γ = β + 1. Το νόηµα του 
φαινοµένου Bladwin  είναι ότι το ισοδύναµο πλάτος του C IV µειώνεται µε την αύξηση 
της λαµπρότητας, δηλαδή β < 0 ή γ < 1. Σε ένα µεγάλο εύρος λαµπροτήτων οι Kinney 
et al. (1990) βρήκαν ότι γ ≈ 0,83 ± 0,04. 

Το φαινόµενο Baldwin παρατηρείται επίσης στην γραµµή Lyα, όµως είναι πιο 
ασθενές από ότι στην περίπτωση του C IV. Τα αποτελέσµατα των µελετών για τις 
γραµµές Ly α και C IV δείχνουν ότι ο λόγος ροών C	IV/Lyα  µειώνεται µε την 
λαµπρότητα. 

3.4.14 Μια τελική σύνοψη ιδεών για τις BLR 

Επί του παρόντος, η δοµή και η γεωµετρία της BLR περιοχής, των quasar και των 
υπόλοιπων ενεργών γαλαξιακών πυρήνων, δεν είναι ούτε πλήρως ούτε σαφώς 
καθορισµένες. Για το λόγο αυτό, είναι προφανές πως δεν είναι δυνατός και ο καθορισµός 
της φύσης αυτών των περιοχών. Σε γενικές γραµµές θεωρείται πως οι BLR περιοχές 
αποτελούνται από διακριτά, ταχέως κινούµενα νέφη, υπεύθυνα για τις παρατηρούµενες 
πλατιές γραµµές εκποµπής. Παράλληλα, θεωρείται ότι η οµαλότητα των 
παρατηρούµενων προφίλ γραµµών, καταδεικνύει την ύπαρξη µεγάλου αριθµού νεφών. 
(Arav et al. 1997; Ferland 2004; Laor 2006; Laor et al. 2006).  

Είναι κοινώς αποδεκτό πως το εύρος των πλατιών γραµµών εκποµπής (BELs), που 
προέρχονται από την BLR περιοχή, αντικατοπτρίζει τη διασπορά ταχυτήτων του αερίου 
της εν λόγω περιοχής (Blandford & Rees 1992).  

Οι σχετικές εντάσεις διάφορων πλατιών γραµµών εκποµπής, στο οπτικό και το 
υπεριώδες, είναι συνεπείς µε την ύπαρξη πυκνού και ψυχρού αερίου (𝑛3 ≅ 10> −
10++	𝑐𝑚fW, 𝑇3 ≅ 2 × 10l	𝐾) το οποίο φωτοϊονίζεται από την κεντρική πηγή συνεχούς 
ακτινοβολίας [Ferland & Persson 1989] και [Ferland et al. 1992 ].  

Ο συντελεστής κάλυψης (filling factor) της BLR περιοχής είναι περίπου 10f,  
(Netzer 1990) µία αρκετά µικρή τιµή η οποία παρακίνησε τη δηµιουργία BLR µοντέλων 
τα οποία θεωρούν ότι το υλικό που παράγει τις γραµµές εκποµπής είναι διευθετηµένο σε 
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µια κατανοµή πολυάριθµων και διακριτών νεφών, τα οποία κινούνται γύρω από τη 
µελανή οπή (Dietrich, Μ., et al. 1999).  

Ο αριθµός αυτών των νεφών είναι ακόµη άγνωστος καθώς άγνωστη είναι επίσης η 
φύση και η προέλευσή τους. Η µάζα αυτών των νεφών κυµαίνεται µεταξύ 10fV −
10f\	𝛭⊙ (Peterson, B. M. 1997). Η µάζα αυτή είναι πολύ µικρή ώστε τα νέφη να 
συγκρατούνται µεταξύ τους λόγο των βαρυτικών τους αλληλεπιδράσεων. Έτσι ένα νέφος 
θα εξατµίζεται σε χρονικές κλίµακες µικρότερες των µερικών εβδοµάδων (Krolik 1999) 
(Krolik J.H., 1999, Active Galactic Nuclei. Princeton Series in Astrophysics). Σύµφωνα 
λοιπόν µε αυτό το δεδοµένο θα πρέπει να υπάρχει ένας µηχανισµός περιορισµού των 
νεφών, ένας µηχανισµός ο οποίος αποτελεί και το κεντρικό πρόβληµα των µοντέλων της 
BLR περιοχής που αποδέχονται την ύπαρξη διακριτών νεφών.  

Οι Lyratzi et al. 2009 και 2010c, 2010a, έδειξαν ότι οι BALRs και οι BELRs 
αποτελούνται από έναν αριθµό διαδοχικών και ανεξάρτητων πυκνωµάτων 
απορρόφησης/εκποµπής (προερχόµενα από δισκοειδή άνεµο). Πιο συγκεκριµένα 
αναφέρουν ότι, οι BALRs χαρακτηρίζονται από τρεις φαινόµενες ταχύτητες, την 
ταχύτητα της εκροής, τις τυχαίες ταχύτητες εντός της περιοχής, και την ιδιοπεριστροφική 
ταχύτητα των πυκνωµάτων ύλης. Προσοµοιώνοντας τα BΑLR φάσµατα, οι ανωτέρω 
ερευνητές κατέληξαν στα κάτωθι συµπεράσµατα:  

• Οι BALR περιοχές των υπό µελέτη ενεργών πυρήνων αποτελούνται από έναν 
αριθµό υποπεριοχών που χαρακτηρίζονται από διαφορετικές κινηµατικές 
παραµέτρους, όπου ανιχνεύονται και οι τρεις κινηµατικές παράµετροι που 
αναφέρθηκαν προηγουµένως. 

• Παρατηρήθηκαν συνιστώσες περιστροφής στα φάσµατα των QSOs, που 
καταδεικνύουν ότι τα BLR νέφη περιστρέφονται µε ταχύτητες αρκετών 
εκατοντάδων χιλιοµέτρων το δευτερόλεπτο γύρω από τα κέντρα τους. 

• Η BALR περιοχή βρίσκεται σε απόσταση περίπου 10l	𝑅2 από την µελανή 
οπή. 

• Σε κάποιες περιπτώσεις, ανιχνεύθηκαν πολύ µεγαλύτερες περιστροφικές 
ταχύτητες γεγονός που σηµαίνει ότι οι εν λόγω περιοχές βρίσκονται πιο 
κοντά στη µελανή οπή. Το σηµαντικότερο συµπέρασµα όµως το οποίο 
οφείλουµε να παρατηρήσουµε είναι ότι ο υπολογισµός των κινηµατικών 
αλλά και άλλων παραµέτρων είναι το αποτέλεσµα της σύνθεσης των 
φασµατικών γραµµών όλων των πυκνωµάτων και όχι κάθε πυκνώµατος 
ξεχωριστά.  

Διάφοροι µηχανισµοί περιορισµού των νεφών έχουν προταθεί, οι κυριότεροι από 
τους οποίους είναι, το θερµό µέσο µεταξύ των νεφών (Krolik et al. 1981), τα µαγνητικά 
πεδία τα οποία φυλακίζουν τα αέρια πυκνώµατα ύλης (Rees 1987), οι µαγνητισµένοι 
άνεµοι (Emmering et al. 1992) και (Bottorff et al. 1997), οι άνεµοι πάνω από τον δίσκο 
προσαύξησης (Blandford & Payne 1982), ο ίδιος ο δίσκος (Collin-Souffrin 1987),τα w
w
w
.d
ia
vl
os
bo
ok
s.g
r



 

218 
 

νήµατα πλάσµατος (filaments) όπως αυτά που παρατηρούνται στο νεφέλωµα του 
Καρκίνου (Davidson & Netzer 1979) ή οι εξωτερικά ακτινοβολούµενες ατµόσφαιρες 
γιγάντων άστρων του κεντρικού αστρικού συµπλέγµατος του ενεργού γαλαξία (Norman 
& Scoville 1988), (Kazanas 1989), (Alexander & Netzer 1994, 1997).  

Υπάρχουν βέβαια και εναλλακτικά σενάρια που δεν βασίζονται σε διακριτά νέφη 
εκποµπής. Τα σενάρια αυτά περιλαµβάνουν ανέµους που πηγάζουν από τον δίσκο 
προσαύξησης, υδροδυναµικές ροές, και αλληλεπιδράσεις κρουστικών κυµάτων µεταξύ 
δισκοειδών ανέµων και ανέµων που προέρχονται από την κεντρική πηγή συνεχούς 
ακτινοβολίας (Smith & Raine 1985, 1988), (Pelletier & Pudritz 1992), (Cassidy & Raine 
1993), (Murray & Chiang 1995, 1997), (Murray et al. 1995). Τα µοντέλα αυτά επιλύουν 
το πρόβληµα του περιορισµού των νεφών θεωρώντας συνεχή κατανοµή υλικού 
γραµµικής εκποµπής, το οποίο είναι εµβαπτισµένο µέσα σε µια υδροδυναµική ροή.  

Στο σηµείο αυτό αξίζει να σηµειωθεί η ύπαρξη κάποιων υβριδικών µοντέλων τα 
οποία υιοθετούν την αλληλεπίδραση του πυρηνικού ανέµου µε εµπόδια που υπάρχουν 
στο κοντινό περιβάλλον της κεντρικής µηχανής παραγωγής ακτινοβολίας (Perry & 
Dyson 1985); (Collin-Souffrin et al. 1988). Τα µοντέλα αυτά λαµβάνουν υπόψη τις 
διαφορετικές ιδιότητες των γραµµών υψηλού βαθµού ιονισµού (HIL: High Ionization 
Lines) και των γραµµών χαµηλού βαθµού ιονισµού (LIL: Low Ionization Lines). Οι 
γραµµές χαµηλού βαθµού ιονισµού αποδίδονται στην εκποµπή του δίσκου προσαύξησης, 
ενώ οι γραµµές υψηλού βαθµού ιονισµού προέρχονται από ψυχρό αέριο το οποίο 
βρίσκεται σε µια περιοχή ισχυρού σοκ υψηλής πίεσης) και κινείται γύρω από εµπόδια 
(περιοχές υψηλής πυκνότητας) που βρίσκονται εντός του ανέµου του quasar (Dietrich, 
Μ., et al. 1999). 

Ένα ακόµη σενάριο, που προσπαθεί να ερµηνεύσει τη δοµή της BLR περιοχής είναι 
το «Bloated Stars Scenario ή BS». Όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, οι παρατηρούµενες 
ιδιότητες των ενεργών γαλαξιακών πυρήνων, οδήγησαν τους ερευνητές στο συµπέρασµα 
ότι η γραµµική εκποµπή προέρχεται από µικρές, πολυάριθµες, ψυχρές και πυκνές 
συγκεντρώσεις αερίου, που χαρακτηρίζονται ως νέφη της BLR περιοχές. Οι BLR 
περιοχές αποτελούνται από περίπου 10V νέφη, µε σωµατιδιακές πυκνότητες της τάξης 
των 10\ − 10+A	𝑐𝑚fW, ενώ το ιονισµένο κλάσµα αυτών έχει διαστάσεις 3 × 10+A	𝑐𝑚 σε 
θερµοκρασία ~10l	𝛫  (Alexander, T.; Netzer, H., 1994, MNRAS 270, 781A). Το 
µεγαλύτερο πρόβληµα αυτού του µοντέλου είναι ο περιορισµός ή αλλιώς η φυλάκιση 
των νεφών. Τα νέφη, µε εκτιµώµενες µάζες της τάξης των10f>	𝛭⊙, δεν µπορούν να 
διατηρηθούν µέσω της ιδιοβαρύτητάς τους µε αποτέλεσµα να διασπώνται σε χρονικές 
κλίµακες της τάξης των 0,5 ετών. Αν λοιπόν τα νέφη αυτά δεν δηµιουργούνται συνεχώς 
εκ νέου, τότε θα πρέπει να υπάρχει ένας εξωτερικός µηχανισµός περιορισµού τους. Για 
τον λόγο αυτό είχε αναπτυχθεί το µοντέλο δύο φάσεων (two – phase model) (Krolik, 
McKee & Tarter 1981) σύµφωνα µε το οποίο, η ισορροπία πίεσης διατηρείται µεταξύ του 
νέφους (ψυχρή φάση σε	~10l	𝛫) και του θερµού διαστρικού µέσου (θερµή φάση 
σε	~10\	𝛫). Το µοντέλο όµως αυτό συνάντησε σοβαρές αντιρρήσεις. Η θερµοκρασία w
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του αερίου, σε αυτού του είδους τα µοντέλα, εξαρτάται από τη µορφή του UV – X – ray 
συνεχούς. Όµως, ρεαλιστικά µοντέλα, της συνεχούς ακτινοβολίας, προέβλεψαν ότι η 
θερµοκρασία του θερµού διαστρικού µέσου είναι 10V	𝛫 , η οποία βέβαια δεν είναι 
συµβατή µε τις προβλέψεις του µοντέλου των δύο φάσεων (Fabian et al. 1986; Mathews 
& Ferland 1987). Επιπρόσθετα προβλήµατα του µοντέλου των νεφών είναι η διάλυση 
αυτών εξαιτίας δυνάµεων που εµφανίζονται λόγω της υπερηχητικής κίνησης των νεφών. 
Σύµφωνα µε το «Bloated Stars Scenario», η πλατιά γραµµική εκποµπή των ενεργών 
γαλαξιακών πυρήνων προέρχεται από αστρικούς ανέµους ή αστρικά κελύφη (envelopes).  

Το σενάριο των αστρικών ανέµων (Edwards 1980; Mathews 1983; Scoville & 
Norman 1988; Kazanas 1989), προτείνει ότι οι γραµµές εκπέµπονται από τους αστρικούς 
ανέµους ή τα κελύφη των υπεργιγάντων άστρων. Το σενάριο αυτό βασίζει την υπόστασή 
του σε τρεις πρωταρχικούς πυλώνες:  

(α) Το πρόβληµα του περιορισµού των νεφών, επιλύεται µε την εισαγωγή µιας 
ιδιοβαρυτικής δεξαµενής αερίου – του αστέρα – ο οποίος δύναται να αναπληρώνει 
διαρκώς  το ψυχρό αέριο το οποίο εξατµίζεται στο θερµό διαστρικό µέσο.  

(β) Στο γεγονός ότι η ύπαρξη άστρων κοντά στην κεντρική περιοχή του ενεργού 
πυρήνα είναι αναµενόµενη ενώ παράλληλα εκτιµήσεις καταδεικνύουν ότι οι συνθήκες 
που επικρατούν στους ανέµους των υπεργιγάντων άστρων είναι παρόµοιες µε αυτές που 
προκύπτουν από την µελέτη του αερίου γραµµικής εκποµπής.  

(γ) Η έλλειψη επαρκών δεδοµένων που καταδεικνύουν την ακτινική ταχύτητα του 
BLR αερίου (Maoz, D., et al. 1991, ApJ, 367, 493). 

Στο σηµείο αυτό οφείλουµε να καταδείξουµε τα αποτελέσµατα των ερευνών των 
Arav et al. (1997, 1998) και Dietrich et al. (1999) οι οποίοι απέκλεισαν το «bloated stars 
scenario», βασισµένοι στην έλλειψη του αναµενόµενου επιπέδου διακυµάνσεων στα 
προφίλ των γραµµών. Σύµφωνα µε τις µελέτες των εν λόγω ερευνητικών οµάδων, τα 
προφίλ των γραµµών εκποµπής θα πρέπει να είναι οµαλά µόνο αν ο αριθµός των 
διακριτών πηγών εκποµπής τείνει στο άπειρο. Αυτό σηµαίνει ότι για έναν πεπερασµένο 
αριθµό, τυχαία κατανεµηµένων, νεφών θα πρέπει παρατηρούνται διακυµάνσεις στα 
προφίλ γραµµών. Ο ι διακυµάνσεις αυτές δεν παρατηρήθηκαν ούτε στη µελέτη του NGC 
4151 (Arav et al. 1997, 1998) αλλά ούτε στη µελέτη του 3C 273 (Dietrich et al. 1999). 
Μάλιστα, οι Arav et al. 1997, 1998 καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι οι πλατιές γραµµές 
εκποµπής, του NGC 4151, δεν προέρχονται από µια κατανοµή διακριτών πηγών 
εκποµπής.  

Συνεχίζοντας, οι Laor, A., et al. 2006 µελέτησαν τη γραµµή Ηα του ενεργού γαλαξία 
NGC 4395, ο οποίος φέρει τη µικρότερη γνωστή BLR περιοχή (~10+l	𝑐𝑚), για να 
ελέγξουν το «bloated stars scenario». Στην BLR περιοχή, του NGC 4395, µπορεί να 
χωρέσει ένας πολύ περιορισµένος αριθµός άστρων (το κάθε ένα µε ακτίνα 𝑟⋆ ≈
10+l	𝑐𝑚), όµως η οµαλότητα της γραµµής Ηα, καταδεικνύει ότι στην BLR θα περιοχή 
πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 10l − 10� διακριτά «νέφη». Το συµπέρασµα αυτό 
αποκλείει οριστικά το «bloated stars scenario», ανεξάρτητα από οποιονδήποτε w
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µηχανισµό πλάτυνσης των γραµµών. Το άνω όριο, όσον αφορά το µέγεθος των νεφών, 
είναι 10+A	𝑐𝑚, το οποίο και είναι συµβατό µε το µέγεθος που προκύπτει από τα µοντέλα 
φωτοϊονισµού. Έτσι, οι ερευνητές κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι το αέριο της BLR 
περιοχής, του NGC 4395, εµφανίζει οµαλή δοµή (χωρίς πυκνώµατα) η οποία επί της 
ουσίας περιστρέφεται δηµιουργώντας ένα δισκοειδή σχηµατισµό. Παρόλα αυτά, οι 
ερευνητές αφήνουν ανοιχτό ένα ερώτηµα: πως είναι δυνατόν µια τέτοια οµαλή και 
βαρυτικά κυριαρχούµενη δοµή να παράγει γραµµές εκποµπής, µε δυο κορυφές, στην 
περίπτωση ενός µικρού κλάσµατος ενεργών γαλαξιών πυρήνων; 

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εργασία των Bottorff, Μ., Ferland, G., (2001) 
στην οποία µελετάται αν είναι δυνατόν µια fractal γεωµετρία κατανοµής των νεφών, να 
περιγράφει επαρκώς την κατανοµή του αερίου στο κέντρο ενός ενεργού γαλαξίας 
µεγάλης µάζας. Παρατηρήσεις των νεφών του διαστρικού µέσου (ISM) του Γαλαξία 
(Elmegreen, Β. G. 1997; Elmegreen, B. G., & Falgarone, E., 1996; Heithausen, A., et al. 
1998) δείχνουν ότι το αέριο συγκεντρώνεται σε fractal δοµές των οποίων η µάζα 
εκτείνεται µέχρι 9 τάξεις µεγέθους. Θεωρητικές µελέτες καταδεικνύουν ότι ο 
σχηµατισµός fractal δοµών είναι µια φυσική συνέπεια της µαγνητοϋδροδυναµικής 
περιδίνησης (MHD turbulence). Αριθµητικές µέθοδοι οι οποίες προσοµοιώνουν τη 
διάδοση των ΜΥΔ κυµάτων µέσα από ένα αέριο, δείχνουν τη δηµιουργία και την 
διάλυση νεφών µέσα σε καθορισµένα χρονικά διαστήµατα (Elmegreen, Β. G., 1999).  

Συγχωνευόµενες ροές περιδίνησης δηµιουργούν προσωρινές περιοχές ενισχυµένης 
πυκνότητας (νέφη). Επειδή τα νέφη συνεχώς δηµιουργούνται και διασπώνται, η 
παρουσία τους είναι κατά επέκταση βέβαιη, µε αποτέλεσµα να µην είναι αναγκαία η 
ύπαρξη κάποιου µηχανισµού περιορισµού των νεφών. Τα αριθµητικά πειράµατα δείχνου 
επιπλέον ότι υψηλότερα επίπεδα ΜΥΔ περιδινήσεων, παράγουν δοµές µε ακόµη 
µεγαλύτερη πυκνότητα σωµατιδίων. Παρόλα αυτά, δοµές µε µικρότερη σωµατιδιακή 
πυκνότητα είναι δυνατόν να υπάρχουν στο ίδιο περιβάλλον. 

Ο Rees (1987) υποστηρίζει ότι τα BLR νέφη περιορίζονται από ένα µαγνητικό πεδίο 
σε ενεργειακή ισοκατανοµή ενώ οι Bottorff, Μ., Ferland, G., 2000 ότι τα ΜΥΔ κύµατα 
µπορούν να ερµηνεύσουν την οµαλότητα που εµφανίζουν τα προφίλ των γραµµών. Η 
θεωρία που περιγράφηκε ανωτέρω, καταδεικνύει την παρουσία µιας fractal γεωµετρίας. 

Οι Bottorff, Μ., Ferland, G., 2001, εφάρµοσαν τη fractal δοµή που παρατηρείται στο 
διαστρικό µέσο, αλλά µε κλίµακες µήκους και πυκνότητες αερίου κατάλληλες για την 
BLR περιοχή και το ενδότερο κοµµάτι της NLR περιοχής των AGN. Η επιλογή της 
γεωµετρίας fractal σηµαίνει ότι, από τις µεγαλύτερες στις µικρότερες κλίµακες, 
υπάρχουν οµαδοποιήσεις οι οποίες δηµιουργούν δοµές µέσα σε δοµές που είναι 
αυτοόµοιες. Έτσι, αν δύο οποιεσδήποτε δοµές συγκριθούν, οι υπό – δοµές σε κάθε µία 
από αυτές θα είναι όµοιες, ακόµη και αν οι δύο κύριες δοµές έχουν διαφορετικά µεγέθη. 
Η αυτοοµοιότητα επαναλαµβάνεται και σε ακόµη µικρότερες κλίµακες, µέχρι το σηµείο 
που το κάθε BLR νέφος δεν είναι τίποτε άλλο από µία συλλογή αλληλεπικαλυπτόµενων 
σταθερής πυκνότητας πυκνωµάτων (constant density clumps). Αυτά τα µικρότερα w
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πυκνώµατα ύλης καλούνται «cloud elements» και για ευνόητους λόγους θεωρούνται 
σφαιρικά (Η σφαιρική συµµετρία διευκολύνει την επίλυση µιας σειρές µαθηµατικών 
προβληµάτων και προσεγγίζει µε τον καλλίτερο τρόπο τα προφίλ των φασµατικών 
γραµµών).  

Τα αποτελέσµατα της µοντελοποίησης των BLR νεφών, µέσω fractal γεωµετρίας 
είναι πολλά υποσχόµενα καθώς οι ερευνητές είναι σε θέση να αναπαράγουν 
παρατηρούµενες παραµέτρους όπως είναι ο covering factor, η πυκνότητα, η πυκνότητα 
στήλης, οι εντάσεις των πλατιών γραµµών εκποµπής και οι λόγοι των BLR γραµµών 
εκποµπής. Οι ιδιότητες απορρόφησης του µοντέλου είναι συνεπείς µε τις πυκνότητες 
στήλης οι οποίες καθορίζονται από παρατηρήσεις της απορρόφησης στις ακτίνες Χ. Στην 
περίπτωση γαλαξιών Seyfert, το µοντέλο είναι συνεπές µε τον αριθµό των πολλαπλών 
UV συνιστωσών απορρόφησης που παρατηρούνται. 

Ο αριθµός των νεφών, 𝑁H1, είναι µια πολύ σηµαντική παράµετρος για τα µοντέλα, 
της BLR περιοχής, που θεωρούν την ύπαρξη διακριτών νεφών. Πρώιµες εκτιµήσεις του 
αριθµού των BLR νεφών παρέχονται από τους Capriotti et al. 1981 και Atwood et al. 
1982. Οι ανωτέρω ερευνητικές οµάδες µελέτησαν τα προφίλ γραµµών γαλαξιών Seyfert 
και υπολόγισαν αριθµό νεφών µεταξύ 10l − 10�. Οι Arav et al. (1997, 1998)  εκτίµησαν 
ότι ο αριθµός των διακριτών νεφών της BLR περιοχής είναι της τάξεως του 10V. Οι 
Dietrich, Μ., et al. 1999 µελέτησαν τον quasar 3C 273 καταλήγοντας στα εξής 
συµπεράσµατα:  

(α) Τα νέφη κατανέµονταν τυχαία στο χώρο των ταχυτήτων, ακολουθώντας 
Γκαουσιανή κατανοµή. Η Γκαουσιανή κατανοµή ταχυτήτων είναι χαρακτηριστική για 
αντικείµενα τα οποία βρίσκονται βαθιά στον πυρήνα ενός γίγαντα ελλειπτικού γαλαξία 
(Sargent et al. 1978); (Harms et al. 1994). Η διασπορά ταχυτήτων του συνόλου των 
νεφών θεωρήθηκε ως 𝐹𝑊𝐻𝑀 = 3.000	𝑘𝑚	𝑠f+, έτσι ώστε να αντιστοιχεί στο πλάτος των 
γραµµών εκποµπής Ηα και Ηβ του 3C 273.  

(β) Τα διακριτά νέφη κινούνται σε τυχαία προσανατολισµένες κεπλεριανές τροχιές, 
γύρω από µια µελανή οπή µεγάλης µάζας, γεµίζοντας µια σφαιρική περιοχή. Οι 
ερευνητές, βασισµένοι στην ανάλυση των πτερύγων των γραµµών εκποµπής Ηα και Ηβ, 
βρήκαν ότι ο αριθµός των BLR νεφών είναι 𝑁H1 ≅ 10\. 

Στο σηµείο αυτό πρέπει να σηµειώσουµε ότι τα περισσότερα µοντέλα θεωρούν ότι 
το πεδίο ταχυτήτων των BLR νεφών διέπεται από την κατανοµή Gauss. Αυτό σηµαίνει 
πως τα µοντέλα δέχονται µόνο την ύπαρξη των κεπλεριανών κινήσεων των νεφών. Οι 
Danezis et al. (2006), (2007) και (2008), Lyratzi et al. (2009) και (2010), 
χρησιµοποιώντας το µοντέλο GR και προσοµοιώνοντας τα BLR φάσµατα 30 QSOs, 
έδειξαν ότι στα νέφη των BLR περιοχών δεν λαµβάνουν χώρα µόνο αυτές οι κινήσεις. 
Αυτό που συµβαίνει είναι ένας συνδυασµός κεπλεριανών κινήσεων και 
ιδιοπεριστροφικών κινήσεων των νεφών. Επίσης, η κατανοµή του προφίλ των γραµµών 
που προκύπτουν από κάθε ένα από τα ανεξάρτητα νέφη δεν είναι συνάρτηση µόνο των w
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τυχαίων κινήσεων των ιόντων που συνιστούν το κάθε νέφος, αλλά και της ιδίας 
περιστροφής του κάθε νέφους. 

Αυτό που δεν πρέπει να παραλείψουµε είναι ότι η εν λόγω ερευνητική οµάδα, 
περιέγραψε τις περιστροφικές κινήσεις των BLR νεφών µέσω µιας νέας κατανοµής  της 
αποκαλούµενης «Rotation». Συνεχίζοντας, οι ερευνητές συνδύασαν τις δύο κατανοµές 
(Gauss και Rotation) προς σχηµατισµό µιας νέας κατανοµής της «Gauss – Rotation ή 
GR», ώστε να καταφέρουν να προσοµοιώσουν τα παρατηρούµενα QSO  φασµατικά 
προφίλ και να υπολογίσουν τις τιµές µιας σειράς φυσικών παραµέτρων που περιγράφουν 
τις BLR περιοχές. Τέλος, µέσω τις προσοµοίωσης των φασµάτων, η ανωτέρω ερευνητική 
οµάδα κατάφερε να επιβεβαιώσει την ύπαρξη των διακριτών νεφών, ερχόµενοι και αυτοί 
σε αντίθεση µε τις θεωρίες που θέλουν την BLR περιοχή να είναι οµογενής. 

Κλείνοντας αυτή την παράγραφο, θα ήταν παράλειψη να µην αναφερθούν κάποια 
εναλλακτικά σενάρια που προσπαθούν να ερµηνεύσουν την προέλευση των BLR νεφών. 
Έτσι, υπάρχουν µοντέλα που προτείνουν αέριες ροές που παράγονται από παλιρροιακά 
διαταρασσόµενα άστρα (Hills 1975; Roos 1992), ή από συγκρούσεις άστρων µε το δίσκο 
προσαύξησης καθώς οι τροχιές των άστρων τέµνουν των δίσκο (Zurek et al. 1994; 
Vilkoviskij & Czerny 2002), ή από πυκνώµατα σε έναν βαρυτικά ασταθή εξωτερικό 
δίσκο (Collin & Hure 2001). Άλλα σενάρια περιλαµβάνουν ανοµοιογένειες πυκνότητας 
οι οποίες παράγονται από τις αλληλεπιδράσεις των ανέµων µε εµπόδια (Perry & Dyson 
1985), όπως είναι οι αστρικές ατµόσφαιρες (Torricelli - Ciamponi & Pietrini 2002), τα 
υπολείµµατα  υπερκαινοφανών (Pittard et al. 2003), ή η επιφάνεια του δίσκου 
προσαύξησης (Cassidy & Raine 1996). Εναλλακτικά, έχει προταθεί η άποψη ότι τα νέφη 
είναι πυκνώµατα πλάσµατος που παράγονται από κρουστικά κύµατα σε ένα αέριο 
συσσώρευσης (Fromerth & Melia 2001). Βέβαια, η φυσική βιωσιµότητα κάποιων εκ των 
προτεινόµενων µηχανισµών δεν είναι ξεκάθαρη (e.g., Mathews 1986; Mathews & Doane 
1990). 

3.5 Μοριακός Τόρος 
Το 1943 ο Carl Seyfert (Astrophysical Journal, 97, 28-40) ολοκλήρωσε µια µελέτη του 
πάνω σε έξι γαλαξίες (NGC 1068, NGC 1275, NGC 3516, NGC 4151 και NGC 7469), οι 
οποίοι στη συνέχεια ταξινοµήθηκαν ως γαλαξίες Seyfert. Η ταξινόµηση του 1974 
διαχώρισε τους γαλαξίες Seyfert σε δύο κατηγορίες τους Seyfert 1 και Seyfert 2. Οι 
επιτρεπόµενες γραµµές των γαλαξιών Seyfert 1 ήταν πολύ πλατιές µε FWHM που 
αντιστοιχούσαν σε ακτινικές ταχύτητες στο εύρος 1 − 10.000	𝑘𝑚	𝑠f+.  Οι 
απαγορευµένες γραµµές των Seyfert 1 δεν έφεραν πλατιές πτέρυγες και τα FWHM 
αυτών αντιστοιχούσαν σε ταχύτητες της τάξης των 1.000	𝑘𝑚	𝑠f+.  Στην περίπτωση των 
γαλαξιών Seyfert 2, τόσο οι επιτρεπόµενες όσο και οι απαγορευµένες γραµµές, έφεραν 
παρόµοια πλάτη µε FWHM να αντιστοιχεί σε ταχύτητα 1.000	𝑘𝑚	𝑠f+.  Οι πολύ πλατιές w
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γραµµές µε εύρος της τάξεως των χιλιάδων χιλιοµέτρων το δευτερόλεπτο οριοθετούν την 
περιοχή που αργότερα έγινε γνωστή ως περιοχή των πλατιών γραµµών (BLR).  

Κατά τα πρώτα χρόνια της µελέτης των γαλαξιών Seyfert θεωρούνταν πως οι Seyfert 
2 δεν έφεραν BLR περιοχές. Η πρόοδος όµως της τεχνολογίας επέτρεψε την ανίχνευση 
BLR περιοχών σε ορισµένους Seyfert 2 γαλαξίες µε πρώτο από αυτούς τον NGC 1068. Η 
συνεχής έρευνα σε αυτό το πεδίο κατέδειξε το γεγονός ότι οι BLR περιοχές των Seyfert 2 
γαλαξιών δεν ήταν «ορατές» στον παρατηρητή εξαιτίας της ύπαρξης σκόνης η οποία 
επισκίαζε την BLR περιοχή. Έτσι, αρχικά θεωρήθηκε η ύπαρξη µιας σφαιρικής ζώνης 
από σκόνη η οποία βρίσκονταν µεταξύ της BLR και NLR περιοχής µε αποτέλεσµα να 
επισκιάζει την πρώτη περιοχή. Περεταίρω έρευνες, µε το πέρασµα των ετών, οδήγησαν 
στην αντικατάσταση της σφαιρικά συµµετρική ζώνης από σκόνη µε ένα µικρό αλλά παχύ 
τόρο σκόνης ο οποίος περιβάλλει την κεντρική περιοχή ενός ενεργού γαλαξία. Έτσι, 
είναι πολύ πιθανό οι διαφορές που παρατηρούνται στις διάφορες κατηγορίες ενεργών 
γαλαξιών να οφείλονται στον προσανατολισµό του τόρου και της κεντρικής πηγής ως 
προς τον παρατηρητή.  

Πιο συγκεκριµένα οι Antonucci και Miller (Antonucci and Miller 1985) βρήκαν ότι 
αν ο γαλαξίας NGC 1068 παρατηρηθεί µέσω πολωµένου φωτός τότε επιδεικνύει 
φασµατικά χαρακτηριστικά τύπου Seyfert 1 και όχι Seyfert 2. Με άλλα λόγια οι 
ερευνητές ήταν σε θέση να «δουν» την BLR περιοχή του NGC 1068 µέσω πολωµένη 
ακτινοβολίας. Το άµεσο ερώτηµα που προέκυψε ήταν ποιος µηχανισµός θα µπορούσε να 
είναι υπεύθυνος για την πόλωση της ακτινοβολίας του NGC 1068. Η πιο απλή απάντηση 
ήταν µέσω ενός «καθρέφτη» ο οποίος αποτελείται από σκόνη ή από ηλεκτρόνια. Είναι 
γεγονός πως η πολωµένη συνιστώσα ήταν πολύ ασθενής συγκρινόµενη µε το κανονικό 
φάσµα τύπου Seyfert 2 του NGC 1068, ενώ αυτή η συνιστώσα ερχόταν σε συµφωνία µε 
τις θεωρητικές προβλέψεις µιας συνιστώσας ανάκλασης. Το επόµενο ερώτηµα που 
προέκυψε ήταν γιατί από έναν Seyfert 2 γαλαξία παρατηρείται ένα τύπου 2 (NLR) 
φάσµα σε µη πολωµένη ακτινοβολία, ενώ παρατηρείται ένα τύπου 1 (BLR) φάσµα σε 
πολωµένη ακτινοβολία; Η απάντηση είναι ότι η BLR περιοχή είναι κρυµµένη και µπορεί 
να παρατηρηθεί έµµεσα, µέσω της ανάκλασης εξαιτίας ενός είδους «καθρέφτη». Το 
επόµενο ερώτηµα που προφανώς προκύπτει είναι ποιο υλικό παίζει το ρόλο αυτού του 
καθρέφτη. Μια απάντηση σε αυτό το ερώτηµα ήταν η ύπαρξη ενός παχέως (σε σύγκριση 
µε την κεντρική πηγή και την BLR περιοχή) δίσκου ή τόρου ο οποίος βρίσκεται εντός 
της NLR περιοχής και περιβάλλει την κεντρική πηγή.  

Στο σηµείο αυτό θα δούµε κάποιες λεπτοµέρειες του µοριακού τόρου, όπως πλέον 
αυτός αποκαλείται. Το στοιχείο κλειδί του µοριακού τόρου είναι σκόνη η οποία είναι 
ικανή να προκαλέσει αρκετή εξασθένιση της ακτινοβολίας ώστε τόσο η κεντρική πηγή 
όσο και η BLR περιοχή να µην είναι παρατηρήσιµες. Ο τόρος θα πρέπει να αποτελείται 
από αρκετό υλικό, ώστε να είναι αδιαφανείς στις σκληρές ακτίνες Χ και τα φωτόνια 
ιονισµού που προέρχονται από τον θερµό δίσκο προσαύξησης ή την κορόνα. Οφείλουµε 
να σηµειώσουµε στο σηµείο αυτό ότι σε πολλές περιπτώσεις ο τόρος δεν αποτελείται w
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µόνο από σκόνη αλλά και από µοριακό αέριο ενώ και τα δύο υλικά συνυπάρχουν σε νέφη 
µάζας 10>	𝛭⊙. Στην περίπτωση του NGC 1068 έχει βρεθεί ότι η κατανοµή του µοριακού 
αερίου έχει τη µορφή ράβδου η οποία περιβάλλεται από έναν µοριακό δακτύλιο που 
σχετίζεται µε την αστρογένεση.  

Ο τόρος, ως µοριακός ως προς τη σύσταση, δεν µπορεί να βρίσκεται πολύ κοντά 
στην κεντρική περιοχή ενός ενεργού γαλαξία, καθώς το ισχυρότατο πεδίο ακτινοβολίας 
θα διασπούσε τα µόρια, εκτός βέβαια και αν υπάρχει αρκετή σκόνη για να τα θωρακίσει. 
Ακόµη βέβαια και σε αυτή την περίπτωση, ο τόρος θα πρέπει να βρίσκεται σε τέτοια 
απόσταση ώστε οι κόκκοι σκόνης να µην εξαχνώνονται. Οι περιορισµοί αυτοί παρέχουν 
µια εσωτερική ακτίνα για τον τόρο της τάξης του ενός parsec. Αυτός ο εσωτερικός τόρος 
δεν θα πρέπει να συγχέεται µε τις πιο εκτεταµένες ζώνες σκόνης και µοριακού αερίου 
που απαντώνται στην περίπτωση των γαλαξιών µακρινού υπερύθρου και εκτείνονται σε 
αποστάσεις χιλιάδων parsec. Ο µοριακός τόρος είναι µια εξαιρετικά συµπαγής δοµή. 

Η εσωτερική όψη του µοριακού τόρου είναι εµβαπτισµένη στο εξαιρετικά έντονο 
πεδίο ακτινοβολίας του συνεχούς ιονισµού που πηγάζει από την κεντρική πηγή. Έτσι, η 
περιοχή αυτή όχι µόνο διασπάται (dissociate) αλλά ιονίζεται επιπροσθέτως και οι κόκκοι 
σκόνης εξαχνώνονται. Καθώς όµως κάποιος προχωρά προς τις εσωτερικές περιοχές του 
τόρου, η πυκνότητα ενέργειας των φωτονίων µειώνεται λόγω του νόµου αντιστρόφου 
τετραγώνου και λόγω της απορρόφησης από τη σκόνη. Έτσι συναντούµε περιοχές που 
αποτελούνται από µοριακό αέριο και σκόνη.  Ο συντελεστής πληρότητας (covering 
factor) στο ισηµερινό επίπεδο πρέπει να είναι ίσος µε µονάδα. Στο σηµείο αυτό µπορεί 
να γίνει µια πρόβλεψη του ποσού της ύλης η οποία είναι παρούσα υποθέτοντας ότι όλη η 
λαµπρότητα των ακτίνων Χ απορροφάται και στη συνέχεια επανεκπέµπεται από τη 
σκόνη.  

Από παρατηρήσεις των σχετικών λαµπροτήτων ενεργών γαλαξιών στις σκληρές 
ακτίνες Χ και µε σύγκριση αυτών µε τις λαµπρότητες στο υπέρυθρο (𝐿£Ò 𝐿�Ê⁄ ~10fA) 
έχει βρεθεί ότι η πυκνότητα στήλης είναι της τάξης των 8 × 10Al	𝑐𝑚fA.  Έτσι, είναι 
πιθανό πως ο τόρος συγκροτείται από έναν αριθµό νεφών υψηλής πυκνότητας και δεν 
αποτελεί ένα ενιαίο µέσο. Η ύπαρξη των νεφών απαιτείται έτσι ώστε να ερµηνευθεί η 
ύπαρξη της σκόνης η οποία σε κάθε άλλη περίπτωση θα καταστρέφονταν από την 
θέρµανση µέσω τριβής εξαιτίας της περιδίνησης του υλικού για περιστροφικές ταχύτητες 
µεγαλύτερες από 100	𝑘𝑚	𝑠f+, οι οποίες λαµβάνουν χώρα στις κεντρικές γαλαξιακές 
περιοχές. 

Επειδή ο µοριακός τόρος είναι ένα µακρόβιο φαινόµενο, έτσι και τα νέφη θα πρέπει 
να έχουν µεγάλη διάρκεια ζωής ή τουλάχιστον θα πρέπει να αναπληρώνονται 
διατηρώντας την ίδια µορφή. Μελέτες έχουν δείξει ότι πρέπει να υπάρχει κάποιου είδους 
ισορροπία στην κατανοµή του µεγέθους των νεφών. Δηλαδή, τα νέφη δεν µπορεί να είναι 
πολύ µικρά σε µέγεθος καθώς οι δυνάµεις συνάφειας (shear forces) θα τα διέλυαν. 
Επίσης, τα νέφη δεν µπορεί να είναι ιδιαίτερα µεγάλα επειδή σε αυτή την περίπτωση θα w
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ενώνονταν µεταξύ προς σχηµατισµό ενός ενιαίου νέφους, το οποίο θα ήταν εξαιρετικά 
θερµό µε αποτέλεσµα η σκόνη να εξαχνώνεται.  

Ένα ακόµη ερώτηµα που έρχεται να προστεθεί στο σηµείο αυτό είναι γιατί η 
γεωµετρία είναι τοροειδής και όχι πεπλατυσµένη όπως αυτή ενός δίσκου. Είναι γεγονός 
πως η παραγωγή ενός παχέως τόρου, µε τις συνθήκες που επικρατούν σε απόσταση 
περίπου 1	𝑝𝑐  από το κέντρο ενός ενεργού γαλαξία, είναι µια εξαιρετικά σύνθετη 
διαδικασία. Απαιτείται µια πηγή πίεσης η οποία θα είναι ικανή να «φουσκώσει» τον τόρο 
και αυτή η πίεση παρέχεται από αστρικούς ανέµους και αστρικά υπολείµµατα. Οι 
υπερκαινοφανείς παράγουν ταχείς ανέµους και ισχυρά κρουστικά κύµατα, αλλά αυτοί 
είναι πολύ σπάνια φαινόµενα. Τα µαζικά άστρα χαρακτηρίζονται από µεγάλης έκτασης 
ανέµους ενώ τα πολύ νεαρά άστρα διανύουν φάσεις T – Tauri επιδεικνύοντας πολύ 
γρήγορους ανέµους. Παρόλα αυτά, είναι πολύ δύσκολο για τα αστέρια οποιασδήποτε 
µορφής να προκαλέσουν την απαραίτητη διαταραχή του µέσου ώστε στη συνέχεια να 
προκληθεί το φούσκωµα του τόρου. Η επικρατέστερη, επί του παρόντος, άποψη για το 
φούσκωµα του τόρου είναι η θέρµανση λόγω τριβής µεταξύ των νεφών εξαιτίας των 
τροχιακών κινήσεων. Μια σχηµατική αναπαράσταση ενός µοριακού τόρου φαίνεται στην 
Εικόνα 3.24.  

Υπολογισµοί της δυναµικής των περιστρεφόµενων νεφών στο κεντρικό parsec, 
αποκαλύπτουν ότι οι συγκρούσεις µεταξύ των νεφών είναι αρκετά συχνές, πιθανότατα 
µία σύγκρουση ανά περιστροφή. Η διαδικασία αυτή οδηγεί στην απώλεια ενέργειας 
καθώς τα νέφη ψύχονται ακτινοβολώντας. Κατά συνέπεια λαµβάνει χώρα εισροή υλικού 
µε κατεύθυνση προς τις εσωτερικές περιοχές του τόρου. Αν αυτό δεν συνέβαινε, η 
σταθερή εξάχνωση της εσωτερική επιφάνειας του τόρου θα οδηγούσε στη διάλυσή του. 
Έτσι, όσο υπάρχει παροχή υλικού στις εξωτερικές περιοχές του τόρου, αυτός θα 
παραµένει ένα µακρόβιο φαινόµενο.  

Στη συνέχεια θα δούµε την επίδραση του σχήµατος του τόρου στις ροές των αερίων 
και των ανέµων της κεντρικής ζώνης. Εξαιτίας της πίεσης ακτινοβολίας που επικρατεί 
στην κεντρική «τρύπα» του τόρου, η εξάχνωση του υλικού της εσωτερικής όψης του 
τόρου παρέχει την πηγή ενός πολοειδούς και πιθανότατα ηµι – ευθυγραµµισµένου 
ιονισµένου ανέµου µεγάλης γωνίας ο οποίος προκύπτει από την κεντρική περιοχή του 
ενεργού γαλαξία. Μία ακόµη πιθανότητα είναι ότι το υλικό που βρίσκεται στο ισηµερινό 
επίπεδο της εσωτερικής ζώνης του τόρου καταλήγει ως καύσιµο της κεντρικής µηχανής 
παραγωγής ενέργειας του ενεργού γαλαξία (Hopkins, P. F. et al.  2012). 

Η ύπαρξη του τόρου καταδεικνύει την κυκλική συµµετρία, η οποία µε τη σειρά της 
καταδεικνύει την περιστροφή. Η εικόνα αυτή ταιριάζει απόλυτα µε την υπόθεση ύπαρξης 
µελανής οπής στο κέντρο του ενεργού γαλαξιακού πυρήνα καθώς επίσης και µε τα 
φαινόµενα συσσώρευσης µάζας. Επιπροσθέτως, η ύπαρξη του τόρου υποδεικνύει ότι 
αυτός σχηµατίζεται σε ένα σύστηµα το οποίο είναι ικανό να ηρεµεί και να µετατρέπει τη 
στροφορµή σε µια πεπλατυσµένη δοµή. Αυτό ακριβώς συµβαίνει στους σπειροειδείς 
γαλαξίες όµως στην περίπτωση των ελλειπτικών τα πράγµατα δεν είναι τόσο ξεκάθαρα. w
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Βέβαια, υπάρχουν µελέτες σύµφωνα µε τις οποίες παρατηρείται εκποµπή από σκόνη και 
µοριακό αέριο στις κεντρικές περιοχές ελλειπτικών γαλαξιών. Το γεγονός αυτό 
πιθανότατα σηµαίνει ότι οι κεντρικές πυρηνικές περιοχές ελλειπτικών γαλαξιών φέρουν 
σπειροειδείς δοµές.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 3.24. Σχηµατική αναπαράσταση του µοριακού τόρου ο οποίος περιβάλλει την κεντρική 
περιοχή ενός ενεργού γαλαξιακού πυρήνα. (Blandford, Active Galactic Nuclei, Saas – Fee 
Advanced Course 20, Springer Verlag, 1990).  

Η ύπαρξη του τόρου έχει ως άµεση συνέπεια τα διάφορα φαινόµενα 
προσανατολισµού τα οποία εµφανίζονται στις παρατηρήσεις των ενεργών γαλαξιακών 
πυρήνων. Αν ο τόρος είναι face – on (ο άξονας συµµετρίας είναι κάθετος στο επίπεδο 
του ουρανού) τότε ο ενεργός γαλαξίας είναι τύπου 1 και µπορούµε να παρατηρήσουµε 
ευθέως τις BLR και NLR περιοχές καθώς επίσης και την κεντρική πυρηνική περιοχή. 
Στην αντίθετη περίπτωση όπου ο τόρος είναι edge – on, τότε οι παρατηρητές 
αντιµετωπίζουν σηµαντικά προβλήµατα επισκίασης. Η παρουσία της σκόνης παίζει ρόλο 
κλειδί στην ερµηνεία των παρατηρησιακών δεδοµένων. Αν ο τόρος περιέχει µεγάλες 
ποσότητες σκόνης τότε δεν είναι δυνατόν να παρατηρηθεί η εκποµπή ακτίνων Χ ούτε η 
εκποµπή στο υπεριώδες που προέρχονται αµφότερες από τον δίσκο προσαύξησης. 
Επίσης η BLR περιοχή επισκιάζεται πλήρως από τη σκόνη µε αποτέλεσµα ούτε αυτή να 
είναι ορατή. Έτσι, περίµενε κανείς να ανιχνεύσει εκποµπή στο υπέρυθρο και το µακρινό 
υπέρυθρο από τον θερµό τόρο.  
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3.6 Η Περιοχή των Στενών Φασµατικών Γραµµών 
(Narrow Line Region – NLR) 
Παρά το γεγονός ότι η NLR περιοχή θεωρείται λιγότερο «γοητευτική» από την BLR, η 
σπουδαιότητά της δεν πρέπει να υποτιµάται. Όλοι οι ενεργοί γαλαξίες εµφανίζουν NLR 
περιοχές, οι οποίες παρέχουν πληροφορίες για τη δραστηριότητα µιας περιοχής που 
βρίσκεται πολύ πιο µακριά από την κεντρική πηγή από ότι η BLR περιοχή. Πράγµατι, η 
περιοχή αυτή βρίσκεται σε απόσταση 10 − 100	𝑝𝑐  από την κεντρική πηγή. Στην 
παρούσα παράγραφο θα δοθούν πληροφορίες που αφορούν τα κύρια χαρακτηριστικά της 
NLR περιοχής ενώ στη συνέχεια θα παρουσιαστούν τα στοιχεία που καταδεικνύουν το 
γεγονός ότι η NLR παίζει ρόλο κλειδί στα σενάρια ενοποίησης. 

Η NLR περιοχή των ενεργών γαλαξιακών πυρήνων παρουσιάζει µεγάλο ενδιαφέρον 
για τρεις αλληλένδετους λόγους. Πρωτίστως, η NLR είναι η µεγαλύτερης χωρικής 
κλίµακας περιοχή όπου η ιονίζουσα ακτινοβολία της κεντρικής πηγής κυριαρχεί πάνω 
επί των άλλων πηγών. Δεύτερον, η NLR είναι η µόνη περιοχή των ενεργών γαλαξιών την 
οποία είναι δυνατόν να αναλύσουµε χωρικά στο οπτικά µήκη κύµατος. Το γεγονός αυτό 
είναι ιδιαίτερα σηµαντικό καθώς η NLR περιοχή ακτινοβολείται µη ισότροπα από την 
κεντρική πηγή. Τέλος, η δυναµική της NLR περιοχής µπορεί να µας δώσει χρήσιµες 
πληροφορίες για τον τρόπο που οι ενεργοί γαλαξίας τροφοδοτούνται µε ενέργεια. 

3.6.1 Φάσµατα Στενών Γραµµών 

Όπως και στην περίπτωση της BLR περιοχής, οι σχετικές εντάσεις των γραµµών 
εκποµπής που παρατηρούνται στα NLR φάσµατα επιτρέπουν στους αστροφυσικούς τον 
καθορισµό κάποιων ιδιοτήτων του συνεχούς ιονισµού. Σε αντίθεση µε την BLR, οι 
πυκνότητες των ηλεκτρονίων της NLR περιοχής είναι τόσο χαµηλές που ορισµένες 
απαγορευµένες µεταβάσεις δεν καταστέλλονται συγκρουσιακά. Το γεγονός αυτό µας 
δίνει τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσουµε τους λόγους των εντάσεων συγκεκριµένων 
ζευγών απαγορευµένων γραµµών για τη µέτρηση της πυκνότητας των ηλεκτρονίων και 
της θερµοκρασίας του αερίου της NLR περιοχής. Σε σύγκριση µε την BLR περιοχή, η 
ανάλυση είναι πιο απλοποιηµένη εξαιτίας της µικρής πυκνότητας των ηλεκτρονίων. 
Παρόλα αυτά, στην περίπτωση της φασµατοσκοπικής ανάλυσης της NLR περιοχής, 
προκύπτει µια δυσκολία η οποία έχει να κάνει µε την ύπαρξη µεγάλων ποσοτήτων 
σκόνης µιας και η εν λόγω περιοχή βρίσκεται εκτός της ακτίνας εξάχνωσης. Είναι 
γεγονός λοιπόν πως η ακτίνα µέχρι την οποία η σκόνη εξαχνώνεται παρέχει το 
θεµελιώδες όριο µεταξύ της BLR και NLR περιοχής. 

Οι γενικές ιδιότητες της NLR εκποµπής είναι (α) η εκποµπή προέρχεται από µια 
χωρικά εκτεταµένη περιοχή µε αποτέλεσµα κάποιες φυσικές και κινηµατικές κατανοµές 
να είναι δυνατόν να καθοριστούν άµεσα (β) η εκποµπή των απαγορευµένων γραµµών 
είναι ισοτροπική µιας και η αυτο – απορρόφηση στις στενές γραµµές είναι αµελητέα. w
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Μόνο η σκόνη σε µεγάλες χωρικές κλίµακες µπορεί να οδηγήσει σε φαινόµενα που 
εξαρτώνται από τον προσανατολισµό όπως είναι η επίδραση στις ροές των γραµµών 
εκποµπής. 

Στον Πίνακα 3.4 παρουσιάζονται οι γραµµές εκποµπής, που εµφανίζονται στα NLR 
φάσµατα των Seyfert 2 γαλαξιών, µαζί µε τις σχετικές εντάσεις τους (Ferland και 
Osterbrock 1986). Στον πίνακα παρουσιάζονται επίσης και τα δυναµικά ιονισµού των 
γραµµών. Στην περίπτωση των συγκρουσιακά διεγερµένων γραµµών, το δυναµικό 
ιονισµού είναι αυτό που απαιτείται ώστε να επιτευχθεί η παρατηρούµενη κατάσταση 
ιονισµού. Για τις γραµµές επανασύνδεσης, το σχετικό δυναµικό ιονισµού είναι αυτό που 
απαιτείται ώστε να επιτευχθεί η επόµενη υψηλότερη κατάσταση ιονισµού, επειδή είναι η 
επανασύνδεση από αυτές τις καταστάσεις που οδηγεί στο σχηµατισµό των γραµµών 
εκποµπής. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Πίνακας 3.4. Γραµµές εκποµπής στα NLR φάσµατα Seyfert γαλαξιών. (An Introduction to 
Active Galactic Nuclei, Bradley M. Peterson, Cambridge University Press 1997).  

Στα NLR φάσµατα εµφανίζεται ένα µεγάλο εύρος καταστάσεων ιονισµού. Τόσο οι 
χαµηλού ιονισµού ([Ο Ι] λ6300) όσο και οι υψηλού ιονισµού ([Ο ΙΙΙ] λλ4959, 5007) 
γραµµές είναι ισχυρές, ενώ αξίζει να σηµειωθεί ότι σε κάποιες περιπτώσεις ανιχνεύονται w
w
w
.d
ia
vl
os
bo
ok
s.g
r



 

229 
 

στοιχεία πολύ υψηλού βαθµού ιονισµού ([Fe VII] λ6087, [Fe X] λ6375, [Fe XI] λ7892 
και [Fe XIV] λ5303 (iron coronal lines38). Ο λόγος των ροών [𝛰	𝛪𝛪𝛪]	𝜆5007/𝛨𝛽 είναι 
συνήθως µεγαλύτερος του 3. Αυτές οι απλές παρατηρήσεις καθώς επίσης και η µοναδική 
θέση των λόγων των ροών στα BPT (Baldwin, Philips, Terlevich) διαγράµµατα, 
καταδεικνύουν το γεγονός ότι το NLR αέριο φωτοϊονίζεται από το συνεχές φάσµα του 
ενεργού γαλαξία και όχι από άστρα τα οποία βρίσκονται στις πυρηνικές περιοχές. 

Το FWHM για τις στενές γραµµές εκποµπής παίρνει τιµές οι οποίες κυµαίνονται στο 
εύρος 200 ≲ 𝛥𝑢ÍU£V ≲ 900	𝑘𝑚	𝑠f+, µε τις περισσότερες τιµές να βρίσκονται γύρω 
στα 350 − 400	𝑘𝑚	𝑠f+. Στην περίπτωση του γνωστού Seyfert 2 γαλαξία NGC 1068, ο 
οποίος αποτελεί και µια σηµαντική εξαίρεση, είναι 𝛥𝑢ÍU£V ≈ 1200	𝑘𝑚	𝑠f+. 

3.6.2 Φυσικές Συνθήκες Αερίων Χαµηλής Πυκνότητας 

Οι πυκνότητες των ηλεκτρονίων είναι δυνατόν να καθοριστούν µετρώντας τον λόγο των 
εντάσεων δύο γραµµών ενός ιόντος, οι οποίες προκύπτουν όταν δύο πολύ κοντινές, 
υψηλότερης ενέργειας καταστάσεις αποδιεγείρονται σε µία κοινή χαµηλότερης ενέργειας 
κατάσταση. Ένα τέτοιο παράδειγµα είναι τα ζεύγη [Ο ΙΙ] λλ3726, 3729 και [S II] λλ6717, 
6731, τα οποία σε κάθε περίπτωση αντιπροσωπεύουν τις µεταβάσεις  𝑆	l W/A − 𝐷	A �/A και 
𝑆	l W/A − 𝐷	A W/A. Βέβαια, αξίζει να σηµειωθεί πως στην περίπτωση των ενεργών γαλαξιών 
οι γραµµές του [Ο ΙΙ] είναι τόσο κοντά µε αποτέλεσµα να µπλέκονται µεταξύ τους 
εξαιτίας της πλάτυνσης Doppler. Η δοµή των επιπέδων του 𝑆ª φαίνεται στην Εικόνα 
3.25. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 3.25. Διάγραµµα ενεργειακών επιπέδων για το 𝑆ª  στο οποίο παρουσιάζονται οι 
µεταβάσεις που παράγουν τις γραµµές συντονισµού [S II] λλ6716, 6731. (Osterbrock 1989, p. 
132). 

                                                             
38 Όλες αυτές οι γραµµές έχουν κρίσιµες πυκνότητες στο εύρος 10V − 10+=	𝑐𝑚fW και ανιχνεύθηκαν γα 
πρώτη φορά στο ηλιακό στέµµα, γεγονός το οποίο εξηγεί και το όνοµά τους.  w
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Η βασική φυσική  που περιγράφει τη διαδικασία είναι σχετικά απλή. Θεωρούµε ένα 
δισταθµικό άτοµο µε δυναµικό διέγερσης 𝜒 . Ο συντελεστής εκποµπής λόγω της 
µετάβασης 2 → 1 είναι 

𝑗A+ = 𝑛A𝐴A+
ℎ𝜈A+
4𝜋 	𝑒𝑟𝑔𝑠	𝑠f+	𝑐𝑚fW	𝑠𝑡𝑒𝑟f+							(3.128) 

όπου 𝑛A είναι η αριθµητική πυκνότητα (𝑐𝑚fW) των ατόµων στο επίπεδο 𝑛 = 2, 𝐴A+ είναι 
ο συντελεστής Einstein για την αυθόρµητη µετάβαση από το επίπεδο 𝑛 = 2 στο επίπεδο 
𝑛 = 1 (ανά δευτερόλεπτο) και ℎ𝜈A+ είναι η ενέργεια του φωτονίου που προκύπτει από τη 
µετάβαση. Σε στατιστική ισορροπία ο ρυθµός µε τον οποίο το επίπεδο 𝑛 = 2 γεµίζει 
µέσω συγκρούσεων (ανά µονάδα όγκου ανά δευτερόλεπτο) είναι 𝑞+A ≡ 〈𝜎+A𝑢〉, όπου 𝜎+A 
είναι η ενεργός διατοµή (εξαρτώµενη από την ταχύτητα) για την συγκρουσιακή διέγερση 
του επιπέδου 𝑛 = 2  και η µέση τοµή είναι πάνω στην κατανοµή ταχυτήτων των 
ηλεκτρονίων39. Ο ρυθµός της συγκρουσιακής διέγερσης εξισορροπείται από τον ρυθµό 
στον οποίο το επίπεδο χάνει τον πληθυσµό του λόγω των συνεχών συγκρούσεων και 
λόγω των αυθόρµητων ακτινοβολιακών µεταβάσεων προς τη στάθµη 𝑛 = 1, δηλαδή 

〈𝜎+A𝑢〉𝑛3𝑛+ = 𝑛A𝐴A+ + 〈𝜎A+𝑢〉𝑛3𝑛A,									(3.129) 

όπου 𝜎A+ είναι η ενεργός διατοµή για τη συγκρουσιακή αποδιέγερση του επιπέδου 𝑛 = 2.  
Η εξίσωση (3.129) µπορεί να λυθεί ως προς 𝑛A και µέσω της εξίσωσης (3.128) προκύπτει 

𝑗A+ = 𝑛3𝑛+〈𝜎+A𝑢〉
𝐴A+

𝐴A+ + 𝑛3〈𝜎A+𝑢〉
ℎ𝜈A+
4𝜋 .							(3.130) 

Από την αρχή της ισορροπίας ισχύει ότι: 

〈𝜎+A𝑢〉 = 〈𝜎A+𝑢〉
𝑔A
𝑔+
	𝑒f�/7å> ,									(3.131) 

όπου 𝑔| είναι τα στατιστικά βάρη των επιπέδων 𝑛 (𝑔 = 2𝐽 + 1, όπου 𝐽 είναι ο κβαντικός 
αριθµός της συνολικής στροφορµής) και 𝑇3 είναι η θερµοκρασία των ηλεκτρονίων. Το 
                                                             
39 Η µέση ελεύθερη διαδροµή για ένα ηλεκτρόνιο ώστε να συγκρουστεί µε ένα ιόν είναι ℓ = 1/𝑛+𝜎, όπου 
𝑛+ είναι η αριθµητική πυκνότητα των ιόντων και 𝜎 η ενεργός διατοµή τους (𝑐𝑚A). Ο µέσος χρόνος µεταξύ 
των συγκρούσεων είναι 𝑡 = ℓ 𝑢⁄ = 1/𝑛+𝜎𝑢 και έτσι ο ρυθµός µε τον οποίο οι συγκρούσεις λαµβάνουν 
χώρα ανά µονάδα όγκου είναι 𝑛3 𝑡⁄ = 𝑛3𝑛+𝜎𝑢	𝑐𝑚fW	𝑠f+.   Επειδή η ενεργός διατοµή για την 
συγκρουσιακή διέγερση είναι συνάρτηση της ταχύτητας, ο µέσος ρυθµός ανά µονάδα όγκου θα πρέπει 
ληφθεί πάνω σε όλη την κατανοµή ταχυτήτων των ηλεκτρονίων, δηλαδή 

𝑞(𝑐𝑚W	𝑠f+) ≡ 〈𝜎𝑢〉 =
∫𝐹(𝑢)𝜎(𝑢)𝑢𝑑𝑢
∫𝐹(𝑢)𝑑𝑢

,	 

όπου 𝐹(𝑢) είναι η κατανοµή ταχυτήτων των ηλεκτρονίων Maxwell – Boltzmann.   w
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εκθετικό µέρος στην εξίσωση εµφανίζεται επειδή τα ηλεκτρόνια πρέπει να έχουν µια 
κινητική ενέργεια κατωφλίου 𝜒 έτσι ώστε να διεγείρουν συγκρουσιακά το επίπεδο 𝑛 = 2. 

Στη συνέχεια θεωρούµε δύο ξεχωριστές περιπτώσεις οι οποίες εξαρτώνται από το 
σχετικό µέγεθος των δύο όρων στον παρονοµαστή της εξίσωσης (3.130). Η µόνη 
µεταβλητή σε αυτούς τους δύο όρους είναι η πυκνότητα των ηλεκτρονίων 𝑛3 µιας και 
όλοι οι άλλοι παράµετροι είναι φυσικές σταθερές. Έτσι, ξεχωρίζουµε δύο περιοχές 
βασισµένες µόνο στην πυκνότητα των ηλεκτρονίων: 

Περίπτωση Χαµηλής Πυκνότητας 

Αν η πυκνότητα των ηλεκτρονίων είναι µικρή, τότε 𝑛3〈𝜎A+𝑢〉 ≪ 𝐴A+.  Σε αυτή την 
περίπτωση η εξίσωση (3.130) γίνεται 

𝑗A+ = 𝑛3𝑛+〈𝜎+A𝑢〉
ℎ𝜈A+
4𝜋 = 𝑛3𝑛+𝑞+A

ℎ𝜈A+
4𝜋 .							(3.132) 

Στην περίπτωση της χαµηλής πυκνότητας, η εξίσωση (3.129) δηλώνει ότι ο ρυθµός 
ακτινοβολιακής αποδιέγερσης είναι πολύ µεγαλύτερος από τον ρυθµό συγκρουσιακής 
αποδιέγερσης. Με άλλα λόγια, η ακτινοβολιακή διαδικασία είναι συγκριτικά τόσο 
γρήγορη που επί της ουσίας όλες οι συγκρουσιακές αποδιεγέρσεις οδηγού σε 
ακτινοβολιακή αποδιέγερση. Από την εξίσωση (3.132), παρατηρούµε ότι στην 
περίπτωση της χαµηλής πυκνότητας είναι 𝑗 ∝ 𝑛A. 

Περίπτωση Υψηλής Πυκνότητας 

Σε αυτό το όριο ισχύει 𝑛3〈𝜎A+𝑢〉 ≫ 𝐴A+, µε αποτέλεσµα η εξίσωση (3.130) να παίρνει τη 
µορφή 

𝑗A+ = 𝑛3𝑛+ 	
〈𝜎+A𝑢〉
𝑛3〈𝜎A+𝑢〉

ℎ𝜈A+
4𝜋 = 𝑛+𝐴A+

ℎ𝜈A+
4𝜋

𝑔A
𝑔+
	𝑒f�/7å> .							(3.133) 

Στο όριο των υψηλών πυκνοτήτων, οι συγκρουσιακές διεγέρσεις είναι πολύ πιο πιθανό 
να οδηγήσουν σε µια σειρά συνεχόµενων συγκρουσιακών αποδιεγέρσεων παρά σε 
ακτινοβολιακές µεταβάσεις. Η εξίσωση (3.133) δείχνει ότι σε αυτή την περίπτωση 𝑗 ∝ 𝑛 
καθώς ένα καθορισµένο κλάσµα των συγκρουσιακών διεγέρσεων θα οδηγήσει σε 
παραγωγή φωτονίων. 

Στο σηµείο αυτό µπορούµε να ορίσουµε µια «κρίσιµη πυκνότητα» στην οποία η 
ακτινοβολιακή και συγκρουσιακή αποδιέγερση είναι συγκρίσιµες, δηλαδή 

𝑛H~5} =
𝐴A+
〈𝜎A+𝑢〉

=
𝐴A+
𝑞A+

.							 (3.134) 

Για πυκνότητες γύρω από την κρίσιµη τιµή, ο συντελεστής εκποµπής µιας γραµµής 
πηγαίνει από την περιοχή  𝑗 ∝ 𝑛A  στην περιοχή 𝑗 ∝ 𝑛.  Στην γενική περίπτωση ενός w
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πολυσταθµικού ατόµου, η κρίσιµη πυκνότητα προκύπτει έπειτα από την εξίσωση όλων 
των ακτινοβολιακών αποδιεγέρσεων µε τις συγκρουσιακές διεγέρσεις ή αποδιεγέρσεις, 
δηλαδή 

𝑛H~5} = 	�𝐴5�
��5

�𝑞5�
��5

� 							(3.135)	 

Οι ηλεκτρικές διπολικές µεταβάσεις χαρακτηρίζονται από ρυθµούς αυθόρµητων 
ακτινοβολιακών µεταβάσεων της τάξεως των 𝛢 ≈ 10\	𝑠f+.  Οι αντίστοιχες κρίσιµες 
πυκνότητες είναι µεγαλύτερες από 10+�	𝑐𝑚fW για θερµοκρασίες νεφελωµάτων. Οι µη – 
ηλεκτρικές διπολικές µεταβάσεις, οι οποίες έχουν µικρότερους ρυθµούς µεταβάσεων 
(απαγορευµένες γραµµές οι οποίες παραβιάζουν έναν από τους κβαντοµηχανικούς 
κανόνες επιλογής) έχουν µεγαλύτερο ενδιαφέρον επειδή η κρίσιµη πυκνότητα για αυτές 
τις γραµµές βρίσκονται στο εύρος το οποίο παρατηρείται στα νεφελώµατα χαµηλής 
πυκνότητας (περιοχές Η ΙΙ, πλανητικά νεφελώµατα, NLR  περιοχές ενεργών γαλαξιών). 
Οι κρίσιµες πυκνότητες για τις ισχυρές απαγορευµένες γραµµές που παρατηρούνται στα 
φάσµατα των ενεργών γαλαξιών δίνονται στον Πίνακα 3.4 (De Robertis και Osterbrock 
1986). 

Ας θεωρήσουµε το ζεύγος γραµµών του [S II] που φαίνονται στην Εικόνα 3.25, Η 
κρίσιµη πυκνότητα για την µετάβαση 𝑆	l W/A − 𝐷	A �/A η οποία οδηγεί στη γραµµή λ6716 
είναι 1,5 × 10W	𝑐𝑚fW, ενώ η κρίσιµη πυκνότητα για την µετάβαση 𝑆	l W/A − 𝐷	A W/A, που 
οδηγεί στην γραµµή λ6731 είναι 3,9 × 10W	𝑐𝑚fW. Έτσι, για 𝑛3 ≪ 10W	𝑐𝑚fW η αναλογία 
των ροών τους δίνεται από την αναλογία των εκπεµπτικοτήτων τους στην περιοχή των 
χαµηλών πυκνοτήτων (εξίσωση 3.132), 

𝐹(𝜆6716)
𝐹(𝜆6731) ∝

〈𝜎Ð,V+,𝑢〉
〈𝜎Ð,VW+𝑢〉

≈
𝑔Ð,V+,
𝑔Ð,VW+

=
2 Ö52× + 1

2 Ö32× + 1
=
6
4 = 1,5							(3.136) 

και αυτό επειδή η αναλογία των ρυθµών συγκρουσιακής διέγερσης είναι επί της ουσίας η 
αναλογία των στατιστικών βαρών των επιπέδων µιας οι ενέργειες αυτών των επιπέδων 
είναι πολύ κοντά µεταξύ τους. Όµοια, για 𝑛3 ≫ 10W	𝑐𝑚fW,  και οι δύο γραµµές 
βρίσκονται στο όριο υψηλών συχνοτήτων, και αναλογία των ροών τους, από την 
εξίσωση (3.133), είναι 

𝐹(𝜆6716)
𝐹(𝜆6731) ∝

𝛢Ð,V+,
𝛢Ð,VW+

𝑔Ð,V+,
𝑔Ð,VW+

≈ ³
2,6 × 10fl	𝑠f+

8,8 × 10fl	𝑠f+´
6
4 ≈ 0,44.							(3.117) 
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Και στις δύο περιπτώσεις η αναλογία καθορίζεται µόνο από τις ατοµικές παραµέτρους40. 
Εντούτοις για ενδιάµεσες τιµές της πυκνότητας (𝑛3 ≈ 10W	𝑐𝑚fW)  η γραµµή λ6717 
βρίσκεται στο όριο χαµηλής πυκνότητας ενώ η γραµµή λ6713 συµπιέζεται 
συγκρουσιακά (collisionally supresed). Έτσι, ο λόγος των ροών αυτών των δύο γραµµών, 
σε αυτό το εύρος, εξαρτάται από την πυκνότητα µιας και ο λόγος των εκπεµπτικοτήτων 
τους είναι 

𝑗Ð,V+,
𝑗Ð,VW+

∝
𝑛3
𝑛3A

∝ 𝑛3f+.							(3.138) 

Έτσι ο υπολογισµός του λόγου των ροών αυτών των γραµµών παρέχει έναν τρόπο 
υπολογισµού της πυκνότητας των ηλεκτρονίων 𝑛3. 41  Η θεωρητική συσχέτιση µεταξύ 
του λόγου εντάσεων [S II] λ6716/[S II] λ6713 και της ηλεκτρονιακής πυκνότητας 
παρουσιάζεται στην Εικόνα (3.26). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Εικόνα 3.26. Ο λόγος εντάσεων [𝑆	𝐼𝐼]	𝜆6716/[𝑆	𝛪𝛪]	𝜆6731  είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη 
συνάρτηση ως προς την πυκνότητα των ηλεκτρονίων στο εύρος 10A	𝑐𝑚fW ≲ 𝑛3 ≲ 10l	𝑐𝑚fW 
καθώς η πληθυσµιακή  µείωση των ανωτέρων επιπέδων, η οποία αρχικά είναι ακτινοβολιακή, 
αλλάζει και γίνεται συγκρουσιακή στις µεγάλες πυκνότητες. Η «κρίσιµη πυκνότητα» που 
σηµατοδοτεί την µετάβαση µεταξύ αυτών των δύο περιοχών είναι συνάρτηση του συντελεστή 
Einstein 𝛢A+ και της ενεργού διατοµής της συγκρουσιακής αποδιέγερσης 𝜎A+, η οποία διαφέρει 
από γραµµή σε γραµµή. Ο λόγος των εντάσεων αυτών των γραµµών µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
για τον καθορισµό της πυκνότητας των ηλεκτρονίων 𝑛3  αρκεί και οι δύο γραµµές να µην 
βρίσκονται ταυτόχρονα στο όριο υψηλών ή χαµηλών πυκνοτήτων. Οι τιµές που παρουσιάζονται 
είναι για 𝛵3 = 10l	𝐾. (Cai and Pradhan 1993). 

                                                             
40 Έχει αγνοηθεί η πολύ µικρή εξάρτηση της ενεργού διατοµής, της συγκρουσιακής διέγερσης, από την 
θερµοκρασία στο όριο χαµηλής πυκνότητας. 
41 Ο λόγος εντάσεων [S II] λ6716/[S II] λ6713 δεν εξαρτάται έντονα από την θερµοκρασία, ~	𝛵3
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Κάνοντας χρήση των ζευγών των απαγορευµένων γραµµών οι οποίες προκύπτουν 
από διαφορετικά επίπεδα του ίδιου multiplet, είναι δυνατός ο υπολογισµός των 
πυκνοτήτων µέσω του λόγου των ροών των γραµµών µε την προϋπόθεση βέβαια ότι η 
µία γραµµή βρίσκεται στο όριο χαµηλής πυκνότητας (𝑗 ∝ 𝑛A) και η άλλη στο όριο 
υψηλής πυκνότητας (𝑗 ∝ 𝑛). Για τις NLR περιοχές των γαλαξιών Seyfert οι µετρούµενες 
πυκνότητες των ηλεκτρονίων, µέσω της διπλέτας του [S II], κυµαίνονται στο εύρος 
10A	𝑐𝑚fW − 10l	𝑐𝑚fW. Μία µέση NLR πυκνότητα είναι περίπου 2.000	𝑐𝑚fW  (Koski 
1978). 

3.6.3 Θερµοκρασίες Ηλεκτρονίων 

Οι θερµοκρασίες των ηλεκτρόνιων είναι δυνατόν να υπολογιστούν µέσω των γραµµών 
εκποµπής ενός χηµικού στοιχείου. Αυτό είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθεί 
χρησιµοποιώντας γραµµές οι οποίες έχουν πολύ διαφορετικά δυναµικά διέγερσης 𝜒, µε 
αποτέλεσµα ο ρυθµός µε τον οποίο γίνεται η κατάληψη των διαφορετικών ενεργειακών 
επιπέδων, µέσω συγκρούσεων, να εξαρτάται ισχυρά από τη θερµοκρασία. Κατάλληλες 
γραµµές για τέτοιους υπολογισµούς είναι οι [Ο ΙΙΙ] λλ4363, 4959, 5007 (Εικόνα 3.27) 
και [Ν ΙΙ] λλ5755, 6548, 6583. Αξίζει βέβαια να σηµειωθεί πως η τελευταία οµάδα 
γραµµών δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιµη στην περίπτωση της µελέτης των ενεργών 
γαλαξιών επειδή η γραµµή [Ν ΙΙ] λ5755 είναι αρκετά ασθενής. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 3.27. Διάγραµµα ενεργειακών επιπέδων για το 𝛰ªª στο οποίο παρουσιάζονται οι 
µεταβάσεις που παράγουν τις γραµµές 𝛰	𝛪𝛪𝛪	𝜆𝜆4364, 4959, 5007. Ο σχετικός ρυθµός µε τον 
οποίο τα επίπεδα 𝑆=	+  και 𝐷A	

+  εποικούνται µέσω συγκρούσεων είναι ευαίσθητη συνάρτηση της 
θερµοκρασίας. (Osterbrock 1989, p. 64). 
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Ο λόγος ροών 𝐹(𝜆4959 + 𝜆5007)/𝐹(𝜆4363) είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος ως προς 
τους σχετικούς ρυθµούς συγκρουσιακής διέγερσης των επιπέδων 𝑆=	+  και 𝐷A	

+ . Ως 
αποτέλεσµα ο λόγος αυτός είναι ισχυρά εξαρτώµενος από την θερµοκρασία, γεγονός το 
οποίο φαίνεται και µέσα από τη σχέση (12) (Osterbrock 1989, p.121). 

𝐹(𝜆4959 + 𝜆5007)
𝐹(𝜆4363) ≈

7,33exp	(3,29 × 10l/𝑇3)
1 + 4,5 × 10fl	𝑛3𝑇3

f+/A 							(3.139) 

Η γραφική απεικόνιση της εξίσωσης (3.139) παρουσιάζεται στην Εικόνα 3.28. 
Είναι σηµαντικό να θυµόµαστε πως η NLR περιοχή χαρακτηρίζεται από ένα µεγάλο 

εύρος πυκνοτήτων. Οι σχετικές εντάσεις γραµµών εξαρτώνται τόσο από την πυκνότητα 
των ηλεκτρονίων 𝑛3, όσο και από τη θερµοκρασία αυτών 𝑇3. Έτσι µια µέτρηση της 𝑇3 
µέσω των γραµµών του [Ο ΙΙΙ] δεν είναι απαραίτητα αντιπροσωπευτική της 
θερµοκρασίας των νεφών εκποµπής [S II]. Επιπροσθέτως, η εξίσωση (3.139) υποδεικνύει 
ότι η εκποµπή [Ο ΙΙΙ] λ4363 προέρχεται πρωτίστως από τα πυκνότερα νέφη, τα οποία δεν 
είναι απαραιτήτως αντιπροσωπευτικά των νεφών που παράγουν το µεγαλύτερο µέρος της 
εκποµπής του [Ο ΙΙΙ] λλ4959, 5007.  Ένας ακόµη σηµαντικός περιορισµός αυτών των 
µεθόδων υπολογισµού των 𝑇3  και 𝑛3  είναι ότι τα µεγέθη αυτά υπολογίζονται µέσω 
διαφορετικών καταστάσεων ιονισµού. Έτσι, για παράδειγµα, οι τιµές των  𝑇3 και 𝑛3 µιας 
περιοχής όπου η κυρίαρχη κατάσταση ιονισµού του οξυγόνου είναι η 𝛰ª δεν αναµένεται 
να είναι ίδιες µε αυτές που αντιστοιχούν σε µια περιοχή όπου το οξυγόνο είναι στη 
µορφή 𝛰ªª.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 3.28. Η εξάρτηση του λόγου εντάσεων [𝛰	𝛪𝛪𝛪]	𝜆𝜆4959, 5007/[𝛰	𝛪𝛪𝛪]		𝜆4363  για 
θερµοκρασία ηλεκτρονίων 𝛵3, όπως δίνεται από την Εξίσωση 3.139 για αµελητέα πυκνότητα 
ηλεκτρονίων (𝑛3 = 0). (Osterbrock 1989, p. 120). 
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3.6.4 Βασικές Παράµετροι 

Όπως και στην περίπτωση της BLR περιοχής έτσι και στην NLR είναι δυνατόν να 
χρησιµοποιηθεί η λαµπρότητα των έντονων γραµµών εκποµπής για την εξαγωγή µερικών 
βασικών παραµέτρων που χαρακτηρίζουν την περιοχή. Στην περίπτωση της NLR 
περιοχής η βασική γραµµή που χρησιµοποιείται είναι η γραµµή επανασύνδεσης του 
υδρογόνου Ηβ. Ο λόγος που επιλέγεται αυτή η γραµµή είναι ότι, σε πρώτη προσέγγιση, 
οι λόγοι των ροών των στενών γραµµών είναι παρόµοιοι µε την περίπτωση της 
επανασύνδεσης Case B, αλλά βέβαια µε µια µικρή τροποποίηση του φάσµατος του 
υδρογόνου που οφείλεται στην συγκρουσιακή διέγερση από την βασική στάθµη (Gaskell 
και Ferland 1984). Το πλεονέκτηµα στη χρήση των γραµµών επανασύνδεσης είναι ότι σε 
αντίθεση µε τις συγκρουσιακά διεγερµένες γραµµές, οι εντάσεις των γραµµών 
επανασύνδεσης δεν εξαρτώνται έντονα από την θερµοκρασία των ηλεκτρονίων 𝑇3 . 
Παρόλα αυτά, οι γραµµές των σειρών Lyman του υδρογόνου είναι οπτικά πυκνές (εξ’ 
ορισµού στην Case B), και έτσι πρέπει να γίνεται χρήση των γραµµών Balmer. 
Εξετάζεται λοιπόν η γραµµή Ηβ αντί της Ηα επειδή η πρώτη είναι λιγότερο ευαίσθητη σε 
φαινόµενα που προκαλούνται από τις συγκρούσεις.   

Ο συντελεστής εκποµπής του αερίου στην γραµµή Ηβ είναι (Osterbrock 1989, p. 78) 

𝑗Ìu = 𝑛3𝑛÷𝛼Ìu
3gg ℎ𝜈Ìu

4𝜋 = 𝑛3A𝛼Ìu
3gg ℎ𝜈Ìu

4𝜋  

=
𝑛3A

4𝜋 1,24 × 10
fA�𝑒𝑟𝑔𝑠	𝑠f+𝑐𝑚fW𝑠𝑡𝑒𝑟f+						(3.140) 

όπου 𝛼Ìu
3gg  είναι ο ενεργός συντελεστής επανασύνδεσης για την γραµµή Ηβ 42 . Η 

προσέγγιση που έχει θεωρηθεί, στο σηµείο αυτό,  είναι ότι το αέριο αποτελείται µόνο 
από υδρογόνο και είναι πλήρως ιονισµένο, µε αποτέλεσµα ο αριθµός των ιόντων να είναι 
𝑛÷ ≈ 𝑛3. Η συνολική λαµπρότητα για την γραµµή Ηβ προκύπτει ολοκληρώνοντας τον 
συντελεστή εκποµπής, σε όλο τον όγκο εκποµπής, και σε όλες τις κατευθύνσεις: 

𝐿(𝛨𝛽) = ��𝑗Ìu𝑑𝛺𝑑𝑉 =
4𝜋𝜖𝑛3A

3 1,24 × 10fA�𝑟W	𝑒𝑟𝑔𝑠	𝑠f+,							(3.141) 

όπου ϵ είναι ο συντελεστής πληρότητας (filling factor). Ο αριθµός των νεφών, 𝑁H, και η 
ακτίνα ενός νέφους, ℓ, συνδέονται µε τον συντελεστή ϵ µέσω της σχέσης 𝑁HℓW = 𝜖𝑟W. 

                                                             
42 Ο ενεργός συντελεστής επανασύνδεσης αντικατοπτρίζει τον αριθµό των επανασυνδέσεων προς όλα τα 
επίπεδα 𝑛 ≥ 4 τα οποία εν τέλει οδηγούν στη µετάβαση 𝑛 = 4 → 𝑛 = 2. Η τιµή του 𝛼Ìu

3ggασθενώς από τη 
θερµοκρασία (𝛼Ìu

3gg ∝ 𝛵3
f=,>)  (Osterbrock 1989, Table 4.2). Για 𝛵3 = 10l	𝐾  είναι 𝛼Ìu

3gg ≈ 3 ×
10f+l	𝑐𝑚W	𝑠f+. w
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Χρησιµοποιώντας την εξίσωση (3.141) και µονάδες κατάλληλες για την NLR 
περιοχή προκύπτει 

𝑟 ≈ 19³
𝐿l+(𝛨𝛽)
𝜖𝑛WA

´
+/W

𝑝𝑐,							(3.142) 

όπου 𝐿l+(𝛨𝛽) είναι η NLR Ηβ λαµπρότητα σε µονάδες 10l+𝑒𝑟𝑔𝑠	𝑠f+, και 𝑛W είναι η 
πυκνότητα των ηλεκτρονίων σε µονάδες 10W	𝑐𝑚fW. Τυπικές τιµές της Ηβ λαµπρότητας, 
στην περίπτωση των γαλαξιών Seyfert 2 κυµαίνονται στο εύρος 10W> − 10lA	𝑒𝑟𝑔𝑠	𝑠f+. 
Στους κοντινούς ενεργούς γαλαξίες, οι αστρονόµοι έχουν καταφέρει να αναλύσουν 
χωρικά την NLR περιοχή, και α µεγέθη που προκύπτουν είναι σε γενικές γραµµές 𝑟 ≳
100	𝑝𝑐. Από αυτές τις τιµές προκύπτει ότι  

𝜖 ≲ 10fA					(16)(3.143) 

Και σε κάποιες περιπτώσεις ο παράγοντας ϵ πρέπει να είναι αρκετές τάξεις µεγέθους 
κάτω από αυτό το όριο. Το άµεσο συµπέρασµα που προκύπτει είναι ότι η περιοχή NLR, 
όπως και η BLR, δεν είναι οµογενής αλλά αποτελείται από πυκνώµατα. Το συµπέρασµα 
αυτό προκύπτει επίσης και από τη δοµή των προφίλ γραµµών που παρατηρούνται στα 
φάσµατα υψηλής ανάλυσης. Επιπροσθέτως, έχει παρατηρηθεί πως η δοµή των προφίλ 
µεταβάλλεται συναρτήσει της θέσης, στην περίπτωση των µερικώς αναλυµένων 
(partially resolved = αναφέρεται σε κοντινούς AGN που µπορούµε να τους δούµε αλλά 
όχι πλήρως οπότε και γνωρίζουµε περίπου πως είναι η εικόνα των NLR περιοχών. 

Στο σηµείο αυτό µπορεί να υπολογιστεί η µάζα της NLR περιοχής µέσω της 
εξίσωσης (3.79), 

𝑀ÈÉÊ =
4𝜋
3 𝜖𝑟W𝑛3𝑚÷							(3.144) 

Χρησιµοποιώντας τις εξισώσεις (3.141) και (3.142) προκύπτει 

4𝜋𝜖𝑟W

3 =
𝐿(𝛨𝛽)

𝑛3A	1,24 × 10fA�
= 8,1 × 10�>

𝐿l+(𝛨𝛽)
𝑛WA

.							(3.145) 

Η εξίσωση (3.144) µέσω της εξίσωσης (3.145) δίνει 

𝛭ÈÉÊ = 8,1 × 10�>
𝐿l+(𝛨𝛽)
𝑛WA

𝑛3𝑚÷ 

𝛭ÈÉÊ = 1,4 × 10W>
𝐿l+(𝛨𝛽)
𝑛W

𝑔 

𝛭ÈÉÊ = 7 × 10�
𝐿l+(𝛨𝛽)
𝑛W

𝑀⊙.							(3.146) w
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Συγκρίνοντας τις εξισώσεις (3.79) και (3.146), παρατηρούµε ότι η NLR περιοχή είναι 
κατά πολλές τάξεις µεγέθους µαζική από την BLR περιοχή, παρά το γεγονός ότι η 
γραµµική εκποµπή της πρώτης περιοχής είναι πολλές φορές συγκρίσιµη αυτή της BLR 
εκποµπής. Ο λόγος που συµβαίνει αυτό είναι επειδή ο συντελεστής εκποµπής των 
γραµµών επανασύνδεσης είναι ανάλογος του 𝑛3A και η πυκνότερη BLR περιοχή εκπέµπει 
µε µεγαλύτερη απόδοση. 

Στο σηµείο αυτό µπορούµε να εξάγουµε τις ιδιότητες των νεφών γραµµικής 
εκποµπής. Για παράδειγµα, τα µοντέλα φωτοϊονισµού της NLR περιοχής δίνουν 
παράµετρο ιονισµού 𝑈 ≈ 0,01, έτσι το βάθος Stromgren προκύπτει,  𝑟 ≈ 10+\𝑛Wf+	𝑐𝑚. 
Αν η τιµή αυτή θεωρηθεί ως ένα κάτω όριο του µεγέθους των νεφών ℓ, τότε πολύ εύκολα 
µπορεί να δειχθεί ότι ο αριθµός των NLR νεφών εκποµπής είναι 𝑁H ≲ 10�𝑛WA𝐿l+(𝛨𝛽). 
Έτσι, θα πρέπει κανείς να περιµένει πως η περιοχή NLR αποτελείται από πυκνώµατα αν 
όντος ο αριθµός των νεφών είναι µικρός. 

Ένας ακόµη απλός υπολογισµός που µπορεί να γίνει, είναι η εκτίµηση του 
παράγοντα κάλυψης από το ισοδύναµο πλάτος της γραµµής Lyα.  Εντούτοις, ο 
υπολογισµός αυτός συχνά αποτυγχάνει στην περίπτωση της NLR περιοχής, δίνοντας 
παράγοντα κάλυψης της τάξης των µερικών εκατοστιαίων µονάδων. Ο λόγος συµβαίνει 
αυτό δεν είναι κανείς άλλος από την ύπαρξη σκόνης (Netzer και Laor 1993). Η υπόθεση, 
ότι κάθε φωτόνιο ιονισµού οδηγεί στη δηµιουργία ενός Lyα φωτονίου, παραβιάζεται αν 
τα Lyα φωτόνια καταστρέφονται πριν προλάβουν να διαχυθούν εκτός των NLR νεφών. 
Τα περισσότερα  Lyα φωτόνια απορροφώνται προτού διαφύγουν από τα νέφη µέσο της 
διαδικασίας των τυχαίων βηµατισµών. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα το ισοδύναµο πλάτος 
της Lyα να δίνει το εσφαλµένο αποτέλεσµα ο παράγοντας κάλυψης να είναι µικρότερος 
από τον πραγµατικό. Βέβαια, αξίζει να σηµειωθεί ότι υπάρχουν πηγές (όπως η NGC 
1068) στις οποίες το παρατηρούµενο συνεχές δεν αποτελεί ένα καλό µέτρο αυτού που 
παρατηρείται από τα νέφη γραµµικής εκποµπής. Αυτό οφείλεται είτε στο ότι το συνεχές 
εκπέµπεται ανισοτροπικά, είτε στο γεγονός ότι το συνεχές υπόκειται σε εξασθένιση στη 
γραµµή παρατήρησης του πυρήνα. Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει η περίπτωση να 
εξαχθεί παράγοντας κάλυψης µεγαλύτερος της µονάδας. 

Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί ότι η µεταβλητότητα των στενών γραµµών, σε γενικές 
γραµµές δεν είναι αναµενόµενη. Η εξίσωση (3.142) καταδεικνύει ότι ο χρόνος διάδοσης 
του φωτός κατά µήκος της NLR περιοχής είναι της τάξης του 𝜏Éå ≈
60(𝐿l+(𝐻𝛽) 𝜖𝑛WA⁄ )+/W	𝑦𝑟 
που σηµαίνει ότι οι µακράς διαρκείας µεταβολές του συνεχούς θα εµφανιστούν ως 
µεταβολές στις ροές των στενών γραµµών. Επιπροσθέτως, ο µεγάλος χρόνος 
επανασύνδεσης, 𝜏~3H ≈ 130	𝑛Wf+	𝑦𝑟 εξοµαλύνει τις µεταβολές των γραµµών εκποµπής 
της NLR. Οι συνθήκες για τη µεταβλητότητα των στενών γραµµών είναι (α) υψηλότερη 
από τη µέση τιµή ηλεκτρονιακή πυκνότητα (𝑛3 ≈ 10,	𝑐𝑚fW)  (β) συµπαγής NLR 
περιοχή και (γ) µια µακρόχρονη σταθερότητα της λαµπρότητας του συνεχούς. Όλες w
w
w
.d
ia
vl
os
bo
ok
s.g
r



 

239 
 

αυτές οι συνθήκες ισχύουν σε τουλάχιστον µία περίπτωση, αυτή του BLRG 3C 390.3 
(Zheng et al. 1995b). 

3.6.5 Τα προφίλ των στενών γραµµών 

Τα προφίλ των στενών γραµµών εκποµπής είναι ξεκάθαρα µη – Γκαουσιανά. Η 
κατανοµή που περιγράφει αυτά τα προφίλ περιγράφεται από πολύ πιο έντονη (ισχυρή) 
βάση από την κατανοµή Γκάους, ενώ επίσης τείνουν να είναι ασύµµετρα (Εικόνα 3.29). 
Τα προφίλ είναι συνήθως ασύµµετρα προς την µπλε πτέρυγα (blueward), δηλαδή η ροή 
στην πλευρά των µικρότερων µηκών κύµατος είναι µεγαλύτερη (σε σχέση µε την 
κορυφή) από τη ροή στην πλευρά των µεγαλύτερων µηκών κύµατος. Το µεγαλύτερο 
µέρος της περίσσειας της ροής στην µπλε πτέρυγα τείνει να εµφανίζεται στη βάση της 
γραµµής, έτσι οι πυρήνες των γραµµών είναι σχεδόν πιο συµµετρικοί κοντά στην κορυφή 
της γραµµής. Το φαινόµενο αυτό είναι πιο έντονο στις γραµµές µεγαλύτερου βαθµού 
ιονισµού. 

Επειδή η αυτοαπορρόφηση δεν είναι σηµαντική στις απαγορευµένες γραµµές 
µεγάλης έντασης, η ασυµµετρία πρέπει να οφείλεται σε ένα συνδυασµό  της συνολικής 
ακτινικής κίνησης των νεφών και µιας ευρείας ζώνης πηγής αδιαφάνειας, όπως είναι η 
σκόνη. Η γενική έννοια της ασυµµετρίας µπορεί να ερµηνευθεί µέσω (α) της συνολικής 
εκροής των NLR νεφών δια µέσω µιας περιοχής που περιέχει σκόνη (έτσι ώστε η 
εκποµπή από τα νέφη στην αποµακρυσµένη, ερυθροµετατοπισµένη πλευρά 
καταστέλλεται σε σχέση µε την εκποµπή στην κοντινή, µετατοπισµένη προς το µπλε, 
πλευρά) ή (β) µέσω της συνολικής εισροής των NLR νεφών τα οποία αποτελούνται από 
σκόνη. Στην τελευταία περίπτωση, τα νέφη ακτινοβολούν την γραµµική τους εκποµπής 
ανισοτροπικά ενώ χαρακτηρίζονται από σχετικά µεγαλύτερο  συντελεστή εκποµπής από 
την εσωτερική όψη (πλευρά) του νέφους. Αν γίνει σύγκριση των προφίλ των γραµµών 
Blamer ενός φάσµατος, τότε προκύπτει ότι τα προφίλ αυτά είναι σχεδόν πανοµοιότυπα 
(Veilleux 1991). Το γεγονός αυτό καταδεικνύει ότι η πηγή της αδιαφάνειας πρέπει να 
έχει πολύ µεγάλο οπτικό βάθος (𝜏 ≫ 1) και ότι οι ασυµµετρίες των προφίλ παράγονται 
από την επισκίαση µεγάλων κοµµατιών της NLR περιοχής. Αν το οπτικό βάθος ήταν πιο 
µέτριο (𝜏 ≈ 1) τότε τα αποτελέσµατα της ερυθρίωσης και της µείωσης της λαµπρότητας 
θα ήταν συγκρίσιµα και έτσι ο λόγος ροών 𝛨𝛼/𝛨𝛽 θα µεταβάλλονταν µε την ακτινική 
ταχύτητα, σε αντίθεση µε ότι παρατηρείται. 
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Εικόνα 3.29. Προφίλ της γραµµής εκποµπής του [Ο ΙΙΙ]  λ5007 του Seyfert 2 γαλαξία Mrk 1073 
(Veilleux 1991) σε ανάλυση 10	𝑘𝑚	𝑠f+. Η γραµµή είναι ασύµµετρη γύρω από την κορυφή µε 
µεγαλύτερη ροή στα µικρότερα από ότι στα µεγαλύτερα µήκη κύµατος από το κέντρο της 
γραµµής (An Introduction to Active Galactic Nuclei, Bradley M. Peterson, Cambridge University 
Press 1997). 

Η σύγκριση των ακτινικών ταχυτήτων των στενών γραµµών µε τις συστηµικές 
ταχύτητες των φιλοξενών γαλαξιών (οι οποίες µπορούν να µετρηθούν είτε µέσω της 
γραµµής εκποµπής Η Ι 21 – cm είτε µέσω των χαρακτηριστικών αστρικής απορρόφησης 
στο φάσµα του φιλοξενών γαλαξία) δείχνει ότι τα κεντροειδή (centroids) των στενών 
γραµµών εκποµπής συνήθως µετατοπίζονται προς το µπλε σε σχέση µε τις συστηµικές 
ακτινικές ταχύτητες κατά έναν ποσό 50 − 100	𝑘𝑚	𝑠f+ (Wilson and Heckman 1985). Το 
παρατηρούµενο εύρος είναι σχετικά µεγάλο, µε τη διαφορά µεταξύ των στενών γραµµών 
και των συστηµικών ακτινικών ταχυτήτων να κυµαίνεται µεταξύ −250	𝑘𝑚	𝑠f+  και 
+250	𝑘𝑚	𝑠f+. Οι κορυφές των στενών γραµµών εκποµπής, φαίνεται πως είναι κοντά 
στη συστηµική ερυθροµετάθεση του φιλοξενών γαλαξία. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει 
ότι το µεγαλύτερο µέρος της γραµµικής εκποµπής προέρχεται από µια συµµετρική 
συνιστώσα στη συστηµική ερυθοµετάθεση και ότι υπάρχει µια δεύτερη συνιστώσα η 
οποία είναι µετατοπισµένη προς το µπλε σε σχέση µε τις συστηµικές ταχύτητες.  

Τα πλάτη των στενών γραµµών εκποµπής σχετίζονται µε την λαµπρότητα της 
κεντρικής λαµπρής περιοχής (bulge) του φιλοξενών γαλαξία. Μέσω της σχέσης των 
Faber – Jackson 43 θεωρείται ότι η λαµπρότητα του bulge αποτελεί ένα απευθείας µέτρο 
                                                             
43  Για σφαιροειδή συστήµατα, δηλαδή ελλειπτικούς γαλαξίες ή για σπειροειδή bulge, υπάρχει µια 
εµπειρική συσχέτιση µεταξύ της λαµπρότητας 𝐿 και της διασποράς της ταχύτητας 𝜎 η οποία έχει τη µορφή 

𝐿 ∝ 𝜎l 

Η σχέση αυτή είναι γνωστή µε την ονοµασία Faber – Jackson (Faber – Jackson 1976). Η καθιερωµένη 
ερµηνεία αυτής της σχέσης είναι η ακόλουθη: Η λαµπρότητα είναι ανάλογη της κεντρικής επιφανειακής w
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του βαρυτικού δυναµικού του bulge το οποίο αντανακλάται στα πλάτη των γραµµών. Η 
συσχέτιση µεταξύ της λαµπρότητας του bulge και της γραµµής [Ο ΙΙΙ] λ5007φαίνεται 
στην Εικόνα 3.30. Αυτό που προκύπτει από τον ανωτέρω συλλογισµό είναι ότι τα πλάτη 
των στενών γραµµών έχουν Virial προέλευση. Εντούτοις, σε αντίθεση µε την BLR 
περιοχή όπου τα πλάτη των γραµµών αντανακλούν την επίδραση του δυναµικού του 
κεντρικού αντικειµένου, τα πλάτη γραµµών της NLR περιοχής αντανακλούν το βαρυτικό 
πεδίο των άστρων. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι αυτή η συσχέτιση καταδεικνύει 
την ελάχιστη διασπορά στην περίπτωση που οι γαλαξίες µε πίδακες παραλείπονται. Οι 
ενεργοί γαλαξίες µε πίδακες βρίσκονται εκτός αυτής της σχέσης, υπό την έννοια ότι οι 
ταχύτητες είναι µεγαλύτερες από τις αναµενόµενες. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει 
σαφέστατα ότι δεν υπάρχει Virial συνιστώσα στις ταχύτητες που µε τη σειρά του 
υποστηρίζει την σπουδαιότητα των αλληλεπιδράσεων των κρουστικών κυµάτων µεταξύ 
των πιδάκων και του NLR αερίου. 

Τα διάφορα προφίλ των απαγορευµένων γραµµών στα φάσµατα συγκεκριµένων 
ενεργών γαλαξιών είναι ποιοτικά όµοια, παρόλο που έχουν διαφορετικά πλάτη. Αυτό 
σηµαίνει ότι ο συντελεστής εκποµπής διαφορετικών γραµµών µεταβάλλεται µε 
διάφορους τρόπους συναρτήσει της ακτινικής ταχύτητας. Το γεγονός αυτό µεταφράζεται 
σε διαφορετικές κατανοµές του ακτινικού συντελεστή εκποµπής για διαφορετικές 
γραµµές. Μετρήσεις του εύρους των απαγορευµένων γραµµών (𝛥𝑈ÍU£V)  για έναν 
αριθµό γραµµών  ενός φάσµατος καταδεικνύουν τη συσχέτιση µεταξύ του εύρους των 
γραµµών,  της κρίσιµης πυκνότητας 𝑛H~5} και του δυναµικού ιονισµού (Pelat, Alloin and 
Fosbury 1981, Filipenko and Halpern 1984, De Robertis and Osterbrock 1984, Espey et 
al. 1994). Παρόλο που δεν είναι ξεκάθαρο αν η κρίσιµη πυκνότητα 𝑛H~5} ή το δυναµικό 
ιονισµού είναι πιο θεµελιώδες, η συσχέτιση µε την κρίσιµη πυκνότητα, σε γενικές 
γραµµές, έχει µεγαλύτερο στατιστικό βάρος. Μιας και το 𝛥𝑈ÍU£V  έχει Virial 
προέλευση, αυτοί οι συσχετισµοί καταδεικνύουν την ακτινική διαστρωµάτωση της NLR 
περιοχής, µε την πυκνότητα και το επίπεδο ιονισµού (ή και τα δύο) να αυξάνονται καθώς 
πηγαίνουµε προς το κέντρο. 

                                                                                                                                                                                     
λαµπρότητας 𝛴= και του scale length 𝑟6, δηλαδή 𝐿 ∝ 𝛴=𝑟6A. Επειδή ο παράγοντας 𝛴= εµφανίζει πολύ µικρές 
αποκλίσεις από γαλαξία σε γαλαξία έπεται ότι 𝑟 ∝ 𝐿+/A . Συνδυάζοντας αυτό µε το θεώρηµα Virial 
προκύπτει ότι 

𝛭𝜎A ∝
𝛭A

𝑟  
Και θεωρώντας ότι ο λόγος 𝛭/𝐿 είναι σταθερός προκύπτει ότι 
 

𝜎A ∝
𝛭
𝑟 ∝

𝐿
𝑟 ∝

𝐿
𝐿+/A = 𝐿+/A 

ή 

𝐿 ∝ 𝜎l. w
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Εικόνα 3.30. Ο συσχετισµός µεταξύ της λαµπρότητας της κεντρικής περιοχής (bulge) στην Β 
band του πλάτους της γραµµής [Ο ΙΙΙ]  λ5007, στην περίπτωση γαλαξιών Seyfert (µαύροι 
κύκλοι). Οι λευκοί κύκλοι αντιπροσωπεύουν χαµηλής λαµπρότητας ράδιο πηγές 
(𝐿w(1415	𝛭𝛨𝑧) < 10A>,�	𝑒𝑟𝑔𝑠	𝑠f+𝐻𝑧f+). Οι σταυροί αντιστοιχούν σε υψηλής λαµπρότητας 
γραµµικές ράδιο πηγές. (An Introduction to Active Galactic Nuclei, Bradley M. Peterson, 
Cambridge University Press 1997). 

Αν όντως τόσο η πυκνότητα όσο και η διασπορά ταχυτήτων αυξάνονται καθώς 
πηγαίνουµε προς τον πυρήνα, η NLR περιοχή συγχωνεύεται µε την BLR περιοχή. Αυτή 
την εικόνα ενισχύουν οι συσχετισµοί µεταξύ των πλατών των στενών γραµµών και των 
πλατών των πλατιών γραµµών στην περίπτωση Seyfert 1 γαλαξιών (Cohen 1983, Whittle 
1985b). Οι Espay et al. (1994) έδειξαν ότι σε τουλάχιστον ένα αντικείµενο οι 
απαγορευµένες (𝑛H~5} ≲ 10\	𝑐𝑚fW)  και οι ηµι – απαγορευµένες γραµµές 𝑛H~5} ≲
10>	𝑐𝑚fW) φαίνεται πως ακολουθούν µια συσχέτιση µεταξύ του εύρους της γραµµής 
προς την κρίσιµη πυκνότητα, η οποία µε τη σειρά της καταδεικνύει το γεγονός της 
συνέχειας µεταξύ των NLR και BLR περιοχών. 

3.6.6 Η Μορφολογία της NLR περιοχής 

Σε γενικές γραµµές η µορφολογία της NLR περιοχής είναι αξισυµµετρικά και όχι 
σφαιρικά συµµετρική. Ο άξονας της περιοχής συµπίπτει µε τον άξονα της ράδιο 
εκποµπής σε περιπτώσεις που ανιχνεύεται εκτεταµένη ράδιο εκποµπή. Το γεγονός αυτό 
καταδεικνύει ότι υπάρχει κάποια σχέση µεταξύ του θερµικού αερίου των στενών w
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γραµµών και του µη θερµικού πλάσµατος. Σε κάποιες πηγές, η ράδιο µορφολογία 
επιδεικνύει ξεκάθαρες ενδείξεις ύπαρξης µετώπων κρουστικών κυµάτων στην διεπαφή 
µεταξύ του πλάσµατος, που εκπέµπει στα ραδιοκύµατα, και του διαστρικού µέσου στον 
φιλοξενών γαλαξία. Αξίζει να σηµειωθεί πως ανιχνεύονται έντονες, στενές γραµµές 
εκποµπής από τις, µετά του σοκ, περιοχές ψύξης. Η εικόνα η οποία αναδύεται είναι ότι 
το εκρεόµενο πλάσµα, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη ραδιοεκποµπή, δηµιουργεί 
κρουστικά κύµατα (bow shock) καθώς συγκρούεται µε το αέριο της NLR περιοχής. Ενώ 
το αέριο µετά του σοκ πιθανότατα είναι ήδη φωτοϊονισµένο από την κεντρική πηγή, ο 
συγκρουσιακός ιονισµός παίζει επίσης σηµαντικό ρόλο ενώ είναι γεγονός πως 
απαιτούνται σύνθετα µοντέλα φωτοϊονισµού για να γίνει η ακριβής προσοµοίωση των 
NLR φασµάτων (Viegas – Aldrovani and Contini 1989). Τέλος αξίζει να σηµειωθεί ότι η 
ακτινοβολία ιονισµού µπορεί να παραχθεί µέσω σοκ, µε αποτέλεσµα τον αυτό – ιονισµό 
του post – shock αερίου (Sutherland, Bicknell and Dopita 1993) και την παροχή µιας 
επιπλέον πηγής ενέργειας.  

Ποια είναι λοιπόν τα βασικά χαρακτηριστικά του αερίου της NLR περιοχής; Οι 
γραµµές εκποµπής της εν λόγω περιοχής εµφανίζουν χαµηλότερα επίπεδα φωτοϊονισµού 
σε σχέση µε την HIL περιοχή του BLR αερίου. Αντίστοιχα, τα FWHM των γραµµών της 
NLR είναι πολύ µικρότερα από αυτά της BLR, µε πλάτη τα οποία δεν ξεπερνούν τις 
µερικές εκατοντάδες χιλιόµετρα το δευτερόλεπτο. Η περιοχή NLR είναι τόσο εκτεταµένη 
που στην περίπτωση κοντινών ενεργών γαλαξιών είναι δυνατόν να αναλυθεί χωρικά. Οι 
βασικές γραµµές που µελετώνται είναι συνήθως η απαγορευµένες γραµµές συντονισµού 
του [Ο ΙΙΙ] 𝜆𝜆	500,7, 495,9. Θα µπορούσε κανείς να πραγµατοποιήσει την ίδια ανάλυση 
για την BLR και έπειτα να καθορίσει τα εύρη µαζών και τις κλίµακες µεγέθους. Οι 
πυκνότητες στο εσωτερικό της NLR περιοχής θεωρείται ότι κυµαίνονται στο εύρος 
10+= − 10+A	𝑚fW και έχουν προκύψει από µελέτες των γραµµών [S II] και [Ο ΙΙΙ]. 
Εντούτοις, πρέπει να σηµειωθεί ότι αυτό το εύρος πυκνοτήτων δεν υπολογίζεται  σε 
όλους τους ενεργούς γαλαξίες. Αυτό, δίνει έµφαση στο γεγονός ότι οι NLR περιοχές 
χαρακτηρίζονται από εκτεταµένη δοµή µε αποτέλεσµα η πυκνότητα να µεταβάλλεται 
συναρτήσει της ακτίνας. 

Στην δεκαετία του 1970 και στις αρχές του 1980 θεωρούνταν πως υπάρχει ένα 
πρόβληµα µε τον λόγο των γραµµών [Ο ΙΙΙ] (𝜆𝜆	500,7 − 495,9)  και [Ο ΙΙΙ] (𝜆 =
436,3) . Παρατηρήσεις των απαγορευµένων γραµµών του S II κατέδειξαν ότι η 
πυκνότητα της NLR περιοχής ήταν της τάξεως των 10\ − 10>	𝑚fW.  Σε αυτές τις 
πυκνότητες, ο λόγος του [Ο ΙΙΙ] εξαρτάται µόνο από την από θερµοκρασία και ότι η 
παρατηρούµενη αναλογία απαιτεί θερµοκρασία ηλεκτρονίων µεγαλύτερη από 50.000	𝛫. 
Όµως όπως είδαµε πιο πριν, οι θερµοκρασίες των ηλεκτρονίων στην ισορροπία 
φωτοϊονισµού κυµαίνονται στο εύρος 10.000 − 20.000	𝛫, εξ ου και το πρόβληµα των 
µοντέλων φωτοϊονισµού. Η υπερβολικά µεγάλη θερµοκρασία των ηλεκτρονίων 
θεωρήθηκε ότι οφείλεται σε θέρµανση από κρουστικά κύµατα. Το πρόβληµα όµως 
λύθηκε µε την παρατήρηση επιπλέον διαγνωστικών γραµµών, οι οποίες αποκάλυψαν το w
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µεγάλο εύρος πυκνοτήτων που εµφανίζονται σε αυτές τις πηγές. Μία χαρακτηριστική 
µελέτη του 1985 είναι αυτή του Alex Filippenko σύµφωνα µε την οποία δείχτηκε ότι 
εντός της NLR υπάρχουν περιοχές υψηλών τιµών πυκνότητας µε τιµές που ξεπερνούν τα 
10+W	𝑚fW.  Το γεγονός αυτό εξηγεί ικανοποιητικά τους παρατηρούµενους λόγους 
γραµµών που προκύπτουν µέσω του φωτοϊονισµού από την κεντρική πηγή. Η έρευνα του 
Filippenko καταδεικνύει ότι η εκποµπή [Ο ΙΙΙ] προέρχεται από διαφορετική ζώνη της 
NLR περιοχής απ’ ότι η εκποµπή του [S II]. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει είτε µια 
ακτινική βαθµίδα πυκνότητας, είτε την ύπαρξη πυκνωµάτων, είτε κάποιου είδους 
διαστρωµάτωσης της NLR. 

Δεδοµένου του εύρους πυκνοτήτων, µπορεί να καθοριστεί το άνω και κάτω όριο της 
µάζας του ιονισµένου αερίου. Αυτό συνήθως επιτυγχάνεται χρησιµοποιώντας την 
λαµπρότητα της γραµµής Ηα, η οποία είναι ιδιαίτερα ισχυρή σε µερικά αντικείµενα. 
Είναι γεγονός πως οι στενές γραµµές µπορεί να φέρουν το ίδιο ποσό ενέργειες µε τις 
πλατιές συνιστώσες. Στην περίπτωση των πιο ισχυρών quasar, η λαµπρότητα της στενής 
γραµµής Hα είναι περίπου 10W>	𝑊 και µέσω της εξίσωσης (3.109) προκύπτει ότι η µάζα 
του ιονισµένου αερίου είναι της τάξης των 10>	𝛭⊙ . Υποθέτοντας οµοιογένεια και 
σφαιρική συµµετρία για λόγους απλότητας, ο όγκος που προκύπτει ξεπερνά τα 10�,	𝑚W 
από όπου εν συνεχεία προκύπτει ακτίνα 140	𝑝𝑐. Στην περίπτωση όµως της πιο φυσικά 
λογικής  εικόνας ενός µη οµογενούς µέσου (είτε µε πυκνώµατα είτε διαστρωµατωµένου) 
ή µιας µη σφαιρικά συµµετρικής περιοχής, ο υπολογισµός αυτός παρέχει ένα κάτω όριο 
της ακτίνας η οποία αναµένεται να είναι σηµαντικά µεγαλύτερη. Μελέτες που έχουν 
πραγµατοποιηθεί µέσω επίγειων τηλεσκοπίων έχουν δείξει ότι στην περίπτωση κοντινών 
ενεργών γαλαξιών οι NLR  περιοχές έχουν ακτίνες µεγαλύτερες από µερικές 
εκατοντάδες parsec. Στην περίπτωση βέβαια των περιοχών υψηλής πυκνότητας έχουν 
βρεθεί ακτίνες µόλις 10	𝑝𝑐. 

Με τη βοήθεια του τηλεσκοπίου HST έχει πραγµατοποιηθεί µεγάλη πρόοδος σε 
αυτό το πεδίο έρευνας. Ένα πολύ καλό παράδειγµα είναι η περίπτωση του Seyfert 2 
γαλαξία NGC 2110, ο οποίος βρίσκεται σε απόσταση 50 Mpc. Το τηλεσκόπιο Hubble 
ήταν σε θέση να αναλύσει µε µεγάλη λεπτοµέρεια την NLR περιοχή του εν λόγω 
γαλαξία. Οι εικόνες που ελήφθησαν, έδειξαν την εµφάνιση κόκκινου χρώµατος, γεγονός 
που είναι σύµφωνο µε την ερυθρίωση λόγω σκόνης και όχι τόσο µε την ύπαρξη ερυθρών 
άστρων. Παρόλα αυτά, η προκύπτουσα απόσβεση (extinction) περίπου 5 τάξεων 
µεγέθους έρχεται σε αντίθεση µε την τεράστια απόσβεση (37 magnitudes) που προκύπτει 
από τις πυκνότητες στήλης στις σκληρές ακτίνες Χ. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει ότι το 
τηλεσκόπιο Hubble προβλήµατα τεχνικής φύσεως. Έχει βρεθεί ότι το αέριο εκποµπής 
δεν είναι κατανεµηµένο ισοτροπικά γύρω από τον πυρήνα και επιπροσθέτως η όλη δοµή 
δεν είναι οµαλή αλλά εµφανίζει µια δοµή σχήµατος «S» µε διάσπαρτα πυκνώµατα ύλης. 
Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα εµφανές στην περίπτωση της γραµµής Ηα. Η άποψη 
ενός παραµορφωµένου µέσου που περιέχει πυκνώµατα γίνεται όλο και βάσιµη. Βέβαια 
απαιτείται λίγη προσοχή ως προς το γεγονός ότι ο NGC 2110 δεν είναι ένας κλασικός w
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Seyfert 2 γαλαξίας επειδή φέρει µια ράδιο δοµή που µοιάζει µε πίδακα. Εντούτοις, 
υπάρχουν άριστα στοιχεία µέσω παρατηρήσεων, τα οποία υποστηρίζονται από την 
ενεργειακή ισορροπία, την ιονισµένη εκποµπή και το παρατηρούµενο συνεχές, τα οποία 
καταδεικνύουν ότι πρέπει να εµφανίζεται ανισοτροπική εκποµπή (κώνοι ιονισµού). 

Κάποιες από τις πιο εντυπωσιακές εικόνες που λήφθηκαν µέσω του HST  είναι αυτές 
του Seyfert 2 γαλαξία NGC 1068 οι οποίες και περιέχουν έναν τεράστιο πλούτο 
πληροφοριών. Η NLR περιοχή που οριοθετείται από την εκποµπή του [Ο ΙΙΙ] εµφανίζει 
νηµατοειδείς δοµές και πυκνώµατα τα οποία διακόπτονται από σκοτεινές λωρίδες, οι 
οποίες πιθανότατα οφείλονται στην σκίαση εξαιτίας της σκόνης. Ο κώνος ιονισµού της 
NLR περιοχής αποκαλύπτεται µέσω της εκποµπής του [Ο ΙΙΙ]. Αυτός είναι ο βόρειος 
κώνος ιονισµού, ο οποίος παρά το γεγονός ότι είναι ευθυγραµµισµένος µε κατεύθυνση 
προς εµάς, δεν µας επιτρέπει να δούµε απ’ ευθείας στο εσωτερικό του µιας και δεν 
παρατηρείται ούτε η BLR περιοχή ούτε ο πυρήνας. Ο νότιος κώνος ιονισµού θεωρείται 
ότι είναι ευθυγραµµισµένος µεν µε εµάς, αλλά προς την αντίθετη κατεύθυνση από ότι ο 
βόρειος κώνος. Έτσι παρατηρούµε τον νότιο κώνο µέσα από την σκόνη µε αποτέλεσµα 
να φαίνεται πιο αµυδρός από τον βόρειο κώνο. Η λαµπρή σηµειακή πηγή στον πυρήνα 
της εικόνας δεν είναι ο πυρήνας του ενεργού γαλαξία αλλά θεωρείται πως το σκεδασµένο 
φως του ενεργού γαλαξιακού πυρήνα το οποίο αλληλεπιδρά µε το περιβάλλον υλικό. 

Οι εικόνες στα διάφορα φίλτρα δείχνουν ξεκάθαρα ότι η µορφή και ο φαινόµενος 
προσανατολισµός των κώνων εκποµπής δεν είναι πανοµοιότυπος, γεγονός το οποίο 
καταδεικνύει ότι η εµφάνιση εξαρτάται έντονα από την πυκνότητα του αερίου της 
περιοχής και από την ύπαρξη σκόνης µεταξύ του αερίου και του συνεχούς ιονισµού. 

3.6.7 Η Εκτεταµένη NLR 

Στα µέσα του 1980 πραγµατοποιήθηκαν πρωτοποριακές µελέτες µέσω φασµατογράφων, 
µε µεγάλες σχισµές, σε ένα µεγάλο αριθµό κοντινών και λαµπρών Seyfert γαλαξιών. Οι 
έρευνες έδειξαν ότι αυτοί οι Seyfert εµφάνιζαν στενές γραµµές εκποµπής οι οποίες 
εκτείνονταν σε ένα µεγάλο µέρος του κάθε γαλαξία. Η γραµµική εκποµπή εκτείνονταν 
σε απόσταση µέχρι και 20	𝑘𝑝𝑐 από τον πυρήνα, µια απόσταση η οποία ήταν πολύ 
µεγαλύτερη από αυτή που αποδίδονταν έως τότε στις NLR περιοχές. Για τον λόγο αυτό 
χρησιµοποιήθηκε ο όρος εκτεταµένη NLR (ENLR) περιοχή ώστε να περιγραφεί το 
διεγερµένο αέριο το οποίο εκτείνονταν µερικά 𝑘𝑝𝑐 από τον πυρήνα και θεωρούνταν 
φυσικά διακριτό από το NLR αέριο. 

Πιθανότατα η πιο σηµαντική ανακάλυψη όσον αφορά την ENLR περιοχή είναι ότι  
αυτή είναι ανισοτροπική ως προς τη φύση της. Υπάρχουν επίσης στοιχεία που 
καταδεικνύουν ότι η ENLR περιοχή εκτείνεται προς την κατεύθυνση οποιασδήποτε 
πυρηνικής ράδιο εκποµπής. Θεωρείτε πως η ENLR δεν είναι τίποτε άλλο από αέριο στον 
δίσκο ή την άλω του γαλαξία, που ακτινοβολείται και φωτοϊονίζεται από την κεντρική 
πηγή. Η έλλειψη συµµετρίας όσον αφορά την εκποµπή αποδίδεται σε ανισοτροπίες της 
πυρηνικής ακτινοβολίας όπως αυτές φαίνονται από τον µητρικό γαλαξία. Αυτό w
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πιθανότατα οφείλεται σε κάποιου είδους ευθυγράµµιση (collimation) (όπως η ράδιο 
εκποµπή) ή εξαιτίας της γεωµετρίας της πυρηνικής περιοχής. Η τελευταία άποψη 
ταιριάζει πολύ καλά µε την ιδέα ότι το µεγαλύτερο µέρος του αερίου του γαλαξία 
θωρακίζεται από την ιονίζουσα πυρηνική ροή εξαιτίας κάποιου άγνωστου µέσου. Μια 
πιθανή εξήγηση είναι ότι αυτό το µέσο θωράκισης είναι ο τόρος σκόνης ο οποίος 
περιβάλλει την κεντρική πηγή. 

Περεταίρω υποστήριξη σε αυτή την εικόνα προέρχεται µέσω µιας εκτεταµένης 
µελέτης των Penston, M. V., et al. 1990. Η ερευνητική οµάδα έδειξε ότι όπως σε ένα 
µεγάλο αριθµό ENLR περιοχών έτσι και στην περίπτωση του NGC 4151 η ENLR 
περιοχή ακτινοβολείται από περισσότερα φωτόνια από ότι θα ακτινοβολούνταν στην 
περίπτωση ενός πυρήνα ισοτροπικής εκποµπής ο οποίος θα φαίνονταν απ’ ευθείας από 
τον παρατηρητή. Παρόλο που αυτή η αντίφαση θα µπορούσε να αντιπροσωπεύει 
διάφορες µεθόδους, η πιο ελκυστική ήταν να υποτεθεί ένα ισοτροπικό πεδίο 
ακτινοβολίας ιονισµού. Η ακτινοβολία στη γραµµή µεταξύ παρατηρητή  - πηγής 
υπόκειται σε µεγαλύτερη επισκότιση (obscuration), από ότι η ακτινοβολία µεταξύ της 
ENLR περιοχής και της πηγής. Αυτό µπορεί να οφείλεται είτε σε µια ενδογενώς 
ανισοτροπική πηγή, είτε σε ακτινοβολία η οποία αρχικά εκπέµφθηκε ισοτροπικά αλλά η 
διάδοσή της τροποποιήθηκε από το υλικό που συνάντησε στη διαδροµή της, όπως είναι ο 
τόρος που περιβάλλει την κεντρική πηγή. 

3.7 Ραδιολοβοί και Πίδακες 
Υπάρχει ένας βασικός διαχωρισµός των ενεργών γαλαξιών σε πηγές που είναι ράδιο-
ενεργές και σε εκείνες που είναι ράδιο ήσυχες. Οι ράδιο ηχηρές πηγές συνήθως 
αποτελούνται από έναν ράδιο – πυρήνα, έναν ή δύο ανιχνεύσιµους πίδακες, και δύο 
κυρίαρχους ράδιο λοβούς. Οι ράδιο ήσυχες πηγές είναι λιγότερο λαµπρές στα 
ραδιοκύµατα κατά ένα παράγοντα της τάξης του 10W ή 10l, αποτελούνται από έναν 
ασθενή ράδιο – πυρήνα και πιθανότατα από έναν ασθενή πίδακα. Τα αυξανόµενα 
επίπεδα δραστηριότητας των ράδιο ηχηρών AGNs δεν περιορίζονται στα ραδιοκύµατα, 
απεναντίας οι πηγές αυτές τείνουν να είναι τρεις φορές πιο λαµπρές στις ακτίνες Χ από 
ότι οι ράδιο ήσυχοι γαλαξίες. 

3.7.1 Η Δηµιουργία των Πιδάκων  

Οι ράδιο λοβοί παράγονται από πίδακες φορτισµένων σωµατιδίων που εκτινάσσονται 
από τον κεντρικό πυρήνα του AGN φέροντας σχετικιστικές ταχύτητες. Τα σωµατίδια 
αυτά επιταχύνονται αποµακρυνόµενα από τον πυρήνα προς δύο αντίθετες κατευθύνσεις. 
Τα σωµατίδια ενισχύονται από την ενέργεια της προσαύξησης και/ή από την εξαγωγή 
περιστροφικής κινητικής ενέργειας από την µελανή οπή µέσω του µηχανισµού Blandford w
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– Znajek. Ο πίδακας πρέπει να είναι ηλεκτρικά ουδέτερος στην ολότητά του, αλλά δεν 
είναι βέβαιο αν το εκτινασσόµενο υλικό αποτελείται από ηλεκτρόνια και ιόντα ή από ένα 
πλάσµα ηλεκτρονίων – ποζιτρονίων. Στη δεύτερη περίπτωση, καθώς το υλικό είναι 
ελαφρύτερο, µπορεί να επιταχυνθεί µε µεγαλύτερη ευκολία. Το µαγνητικό πεδίο του 
δίσκου είναι συζευγµένο («frozen in») µε αυτή τη ροή φορτισµένων σωµατιδίων. Οι 
προκύπτουσες µαγνητικές ροπές είναι δυνατόν να αφαιρούν στροφορµή από τον δίσκο, 
γεγονός το οποίο επιτρέπει στο υλικό προσαύξησης να κινείται προς το εσωτερικό του 
δίσκου. 

Η απίστευτη «λεπτότητα» και ευθυγράµµιση ορισµένων πιδάκων σηµαίνει ότι  
πρέπει να υπάρχει µια διαδικασία ευθυγράµµισης πολύ κοντά στην κεντρική «µηχανή» 
που τροφοδοτεί τον πίδακα. Ένας παχύς, θερµός δίσκος προσαύξησης γύρω από τη 
µελανή οπή µπορεί να παρέχει φυσική ευθυγράµµιση συγκεντρώνοντας τα εκρέοντα 
σωµατίδια, όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.31. Επειδή το υλικό προσαύξησης διατηρεί 
κάποια στροφορµή, καθώς κινείται σπειροειδώς προς το εσωτερικό του δίσκου τείνει 
συσσωρεύεται στην µικρότερη τροχιά η οποία είναι συµβατή µε την στροφορµή του. Στο 
εσωτερικό αυτού του «φυγοκεντρικού φράγµατος» είναι δυνατόν να υπάρχει µια σχετικά 
«άδεια» κοιλότητα η οποία έχει την ικανότητα να συµπεριφέρεται ως ακροφύσιο, το 
οποίο κατευθύνει τα αέρια προς τα έξω κατά µήκος των τειχών της κοιλότητας. 
Εντούτοις, η παραγωγή εξαιρετικά σχετικιστικών πιδάκων, µε την µεγάλη συχνότητα 
που παρατηρούνται, φαίνεται πως είναι δύσκολο να επιτευχθεί µέσω του µηχανισµού του 
ακροφυσίου. 

Εναλλακτικά, τα µαγνητοϋδροδυναµικά (MHD) φαινόµενα πιθανότατα παίζουν 
σηµαντικό ρόλο στην επιτάχυνση και ευθυγράµµιση των σχετικιστικών εκροών.  
Σύµφωνα µε τους Sauty et al. 2002 οι εκροές αυτού του τύπου θα πρέπει να θεωρούνται 
σε πρώτη προσέγγιση ως ιδεατά µαγνητοϋδροδυναµικά πλάσµατα τα οποία διαφεύγουν 
από έναν περιστρεφόµενο και µαγνητισµένο δίσκο ο οποίος περιβάλλεται από µια 
µαγνητόσφαιρα γύρω από µια κεντρική µελανή οπή. Τα κρουστικά κύµατα που 
δηµιουργούνται από την αλληλεπίδραση της ροής µε το εξωτερικό µέσο δεν επηρεάζουν 
την όλη δοµή. Καθώς οι εκροές επιταχύνονται, θα διαδίδονται είτε ως ευθυγραµµισµένες 
δέσµες είτε ως µη – ευθυγραµµισµένοι άνεµοι. Εντούτοις, εκτός από την περίπτωση του 
ηλιακού ανέµου, οι µη – ευθυγραµµισµένες ροές είναι πολύ δύσκολο να παρατηρηθούν, 
ενώ οι πίδακες παρατηρούνται σε διάφορα αστροφυσικά περιβάλλοντα, από τις περιοχές 
όπου δηµιουργούνται άστρα µέχρι τους πιο αποµακρυσµένους AGN. Αυτό οφείλεται 
κυρίως στο γεγονός ότι η πυκνότητα της ύλης είναι πολύ µεγαλύτερη µέσα στον πίδακα 
από ότι στην περίπτωση των ανέµων. Επιπροσθέτως, στην περίπτωση των ράδιο – 
ηχηρών AGN όπου οι δέσµες κινούνται µε σχετικιστικές ταχύτητες, η εκποµπή είναι 
δυνατόν να ενισχυθεί λόγω του φαινοµένου της ενίσχυσης Doppler (Doppler Boosting) 
στην περίπτωση βέβαια που ο πίδακας είναι στραµµένος προς τον παρατηρητή. Στην 
περίπτωση όµως των ράδιο – ήσυχων πηγών δεν συµβαίνει το προαναφερθέν. Ας 
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αναφέρουµε τους βασικούς µηχανισµούς που είναι υπεύθυνοι για την ευθυγράµµιση που 
είναι θερµικής ή µαγνητικής προελεύσεως.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Εικόνα 3.31. Σχηµατική αναπαράσταση του σχηµατισµού των πιδάκων (Christophe Sauty, 
Kanaris Tsinganos, and Edoardo Trusssoni: arXiv:astro-ph/0108509v1). 

Ευθυγράµµιση 

• Περιορισµός εξαιτίας της πίεσης: Μία εκροή περιορίζεται θερµικά αν το περιβάλλον 
µέσο έχει υψηλότερη πίεση από την εκροή, κατά έναν τρόπο σαν να υπάρχει µια βαθµίδα 
πίεσης η οποία εξαναγκάζει την εκροή να ευθυγραµµίζεται κατά µήκος του άξονα 
εκτόξευσης. Με άλλα λόγια, µόνο εκροές υπό πίεση σε σχέση µε το περιβάλλον µέσο 
µπορούν να περιοριστούν θερµικά. Είναι γεγονός πως µια τέτοια κατάσταση φαίνεται 
πως λαµβάνει χώρα σε πολλούς εξωγαλαξιακούς πίδακες, όπως προκύπτει από δεδοµένα 
στις ακτίνες Χ τα οποία καταδεικνύουν ότι θερµό πλάσµα περιβάλλει γαλαξίες πρώιµων 
τύπων και σµήνη γαλαξιών (Feretti, L., et al. 1995) 

Το µοντέλο «twin exhaust» ήταν η πρώτη προσπάθεια για τον θερµικό περιορισµό 
των πιδάκων (Blandford, R.D., Rees, M.J. 1974). Εντούτοις, αυτός ο µηχανισµός 
περιορισµού έχει αποκλειστεί επειδή απαιτεί ο λαιµός του ακροφυσίου να βρίσκεται σε 
µεγάλη απόσταση από το κεντρικό σώµα, καθώς ταυτόχρονα θεωρείται πως 
ευθυγραµµίζει αλλά και επιταχύνει τη ροή. Προέκυψε τότε η ιδέα ενός εξωτερικού µέσου 
το οποίο απλά περιορίζει την εκροή (Fabian, A. C., Rees, M. J. 1995). Μεσηµβρινά w
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αυτοόµοια µοντέλα (Trussoni, E., Sauty, C., Tsinganos, K. 1997,) και Sauty, C., 
Tsinganos, K., Trussoni, E. 1999) έδειξαν ότι ο κυλινδρικός περιορισµός µπορεί να 
προκύψει εκ φύσεως από δυνάµεις πίεσης προς το εσωτερικό µαζί µε τη συνεισφορά του 
µαγνητικού πεδίου. Στην περίπτωση µιας πλήρως θερµικά περιορισµένης ροής σε τελική 
φάση ο πίδακας θα καταρρεύσει πάνω στον άξονα περιστροφής, εκτός βέβαια αν 
περιστρέφεται αρκούντως γρήγορα έτσι ώστε η φυγόκεντρος δύναµη να µπορεί να 
εξουδετερώσει την εξωτερική πίεση. Εντούτοις, η ένταση της περιστροφής µπορεί να 
σχετίζεται µε την ένταση του µαγνητικού πεδίου όπως για παράδειγµα να είναι οι δύο 
χαµηλές ταυτόχρονα. 

Έτσι, ο θερµικός περιορισµός είναι δυνατόν να παίζει ρόλο στους FR I και Seyfert 
τύπους ενεργών γαλαξιακών πυρήνων, όχι όµως στην περίπτωση των FR II, για τους 
οποίους είναι γνωστό ότι έχουν ένα πολύ φτωχό περιβάλλον. 

• Πολοειδής µαγνητικός περιορισµός και υποταχείς ροές: Στα tokamak είναι γνωστό 
πως τα τοροειδή µαγνητικά πεδία είναι ασταθή, έτσι προτάθηκε η άποψη ότι ο τοροειδής 
περιορισµός και το pinching πρέπει να είναι επίσης ασταθή, έτσι η ευθυγράµµιση µπορεί 
να επιτυγχάνεται αποκλειστικά και µόνο από τα πολοειδή µαγνητικά πεδία (Spruit, H.C., 
Cao, X. 1994, A&A, 287, 80-86). Η άποψη αυτή στηρίζεται στην παρατήρηση των 
παράλληλων µαγνητικών πεδίων σε κλίµακες λίγων parsec στην περίπτωση κάποιων 
εξωγαλαξιακών πιδάκων (Spruit, H.C., 1996). Παρόλα αυτά, πρόσφατες µελέτες υψηλά 
οπτικά – πολωµένων συµπαγών ράδιο – ηχηρών quasars (Highly Polarized Quasars – 
HPQ) έδειξαν ότι τα ηλεκτρικά διανύσµατα των πολωµένων 43 GHz ράδιο πυρήνων 
πολύ δύσκολα ευθυγραµµίζονται µε την διεύθυνση του εσωτερικού πίδακα γεγονός που 
καταδεικνύει ότι τα µαγνητικά πεδία είναι κάθετα στη ροή (Lister, M.L., Smith, P.S. 
2000). Τα µαγνητικά πεδία είναι γνωστό ότι σε µεγαλύτερες κλίµακες είναι κάθετα στον 
άξονα του πίδακα στις FR II πηγές ενώ είναι παράλληλα στον άξονα του πίδακα σε 
πολλές FR I πηγές.  

Τα πολοειδή µαγνητικά πεδία µπορούν να επιφέρουν την ήπια ευθυγράµµιση της 
ροής στην περιοχή που εκτείνεται από τον δίσκο µέχρι την µετάβαση Alfven (Alfven 
transition) όπου το πλάσµα κυριαρχείται από τις µαγνητικές δυνάµεις. Πέραν αυτής της 
απόστασης, ο πίδακας γίνεται υπεραλφενικός και η υδροδυναµική της ροής υπερνικά τις 
µαγνητικές δυνάµεις µε τέτοιο τρόπο που η ευθυγράµµιση θα σταµατήσει. Για να 
συνεχιστεί η πολοειδής ευθυγράµµιση σε µεγάλες αποστάσεις, ο πίδακας πρέπει να 
παραµείνει υποαλφενικός. Τότε όµως, ο πίδακας θα είναι πολύ ευαίσθητος σε κρουστικά 
κύµατα και αστάθειες που µπορεί να διαδίδονται αντίθετα στη ροή από µεγάλες 
αποστάσεις και µε τον τρόπο αυτό να καταστρέφουν την ισορροπία. 

• Τοροειδής µαγνητικός περιορισµός και ευστάθεια: Άλλος ένας µηχανισµός 
περιορισµού, ο οποίος και στηρίζεται από τις παρατηρήσεις (Lister, M.L., Smith, P.S. 
2000, ApJ, 541, 66-87) είναι ο µαγνητικός περιορισµός της εκροής µέσω ενός τοροειδούς 
µαγνητικού πεδίου το οποίο τυλίγεται γύρω από τον πίδακα, το αποκαλούµενο hoop – w
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stress (Spruit, H.C., 1996). Ο µηχανισµός αυτός λειτουργεί τόσο σε πίδακες που 
βρίσκονται σε κατάσταση υποπίεσης όσο και υπερπίεσης. Η κατασκευή του τοροειδούς 
µαγνητικού πεδίου γίνεται εις βάρος της ροής Poynting. Έτσι σε έναν πλήρως 
µαγνητικός πίδακα δεν είναι δυνατόν όλη η ροή Poynting να µετατραπεί σε κινητική 
ενέργεια, αφού ένα µέρος αυτής καταναλώνεται στον περιορισµό του πίδακα. Στην 
περίπτωση των ενεργών γαλαξιακών πυρήνων πιθανότατα υπεύθυνος για την επιτάχυνση 
και τον περιορισµό του πίδακα είναι ο συνδυασµός θερµικών και µαγνητικών 
διαδικασιών. Στο σηµείο αυτό οφείλουµε να αναφέρουµε τον έντονο επιστηµονικό 
διαξιφισµό πάνω στην άποψη αν οι µαγνητικές αστάθειες είναι δυνατόν να διαταράξουν 
τον πίδακα ή όχι. Για περισσότερες λεπτοµέρειες παραπέµπουµε στη δηµοσίευση των 
Sauty C., Tsinganos  K.,  Trussoni E., 2002, LNP, 589, 41S. 

3.8 Οι Γραµµές Εκποµπής των Quasar 
Οι γραµµές εκποµπής είναι ένα  θεµελιώδες χαρακτηριστικό του ενεργού πυρήνα , ενός 
κβάζαρ. Πράγµατι, τα αντικείµενα εκείνα, των οποίων η φωτεινότητα (luminosity) 
διαφέρει κατά αρκετές τάξεις µεγέθους, έχουν περίπου τις ίδιες αναλογίες εκπεµπόµενης 
ενέργειας υπό µορφή γραµµών, µε το συνεχές Μπορούµε να διακρίνουµε δύο κύριες 
κατηγορίες γραµµών εκποµπής στα φάσµατα των quasar: τις πλατιές επιτρεπόµενες 
γραµµές και τις στενές απαγορευµένες γραµµές. Αναλύσεις στα προφίλ γραµµών, 
σχετικών εντάσεων, δίνουν πληροφορίες για την κινηµατική του εκπεµπόµενου αερίου 
και άλλες πολύτιµες πληροφορίες για σηµαντικές παραµέτρους όπως η πυκνότητα ή η 
µάζα. 

Επιτρεπόµενες γραµµές. Οι γραµµές που µας ενδιαφέρουν είναι κυρίως αυτές του 
υδρογόνου (Lyα και οι σειρές Balmer Hα, Ηβ και Ηγ), καθώς επίσης και οι CIV (ζεύγος 
στα 1548 Å και 1550 Å) και MgII (ζεύγος στα 2796 Å και 2803 Å). Σε µια πρώτη 
προσέγγιση το προφίλ εµφανίζεται ως το άθροισµα δύο συνιστωσών: µιας πλατιάς η 
οποία χαρακτηρίζεται από ΔV = cΔλ1/2/λ = 103 έως 104 km s-1, όπου Δλ1/2 είναι το width 
at half maximum, και µιας στενής µε ΔV = 300 έως 100 km s-1. Αυτή η δεύτερη 
συνιστώσα ορίζεται καλύτερα µέσω των απαγορευµένων γραµµών, µιας και εµφανίζεται 
µόνη της (µας δίνεται η δυνατότητα να υπολογίσουµε µε ακρίβεια την ερυθροµετάθεση). 
Το προφίλ των πλατιών συνιστωσών είναι αρκετές φορές ασύµµετρο και πολύ συχνά 
διαφέρει από µία µετάβαση σε άλλη. Όπως είναι φανερό, τα στοιχεία αυτά δεν είναι σε 
θέση να καθορίσουν την κινηµατική µε µοναδικό τρόπο· παρόλα αυτά τα µοντέλα 
δείχνουν να ευνοούν την ακτινική ροή έναντι του περιστρεφόµενο δίσκου. 

Ο διαχωρισµός µεταξύ πλατιών και στενών γραµµών οδηγεί στον καθορισµό δύο 
διαφορετικών περιοχών από τις οποίες οι γραµµές παράγονται: την BLR (Broad Line 
Region) και την NLR (Narrow Line Region). Στην πρώτη περιοχή, η πυκνότητα είναι w
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τόσο ψηλή που οι απαγορευµένες γραµµές είναι αδύνατον να εµφανιστούν. Η απουσία 
πλατιάς συνιστώσας στο ζεύγος [ΟΙΙΙ] λλ4959, 5007 υποδηλώνει ηλεκτρονική 
πυκνότητα της τάξης του ne > 108 cm-3. Απεναντίας, η ηµιαπαγορευµένη γραµµή CIII] 
λ1909 είναι παρούσα εκεί που ne ≈ 109 cm-3. 

Οι γραµµές εκποµπής των quasar είναι σε µεγάλο βαθµό κοινές µε αυτές των Η ΙΙ 
περιοχών. Είναι χαρακτηριστικές ενός φωτοϊνισµένου µέσου σε θερµοκρασία που αγγίζει 
περίπου τους 104 Κ. Η σύµπτωση αυτή για περιοχές που βρίσκονται σε διαφορετικές 
συνθήκες δεν είναι απλά θέµα τύχης. Η γραµµή εκποµπής (επιτρεπόµενη και 
απαγορευµένη από τη στιγµή που η διέγερση οφείλεται τουλάχιστον εν µέρει σε 
συγκρούσεις) παίζει το ρόλο ενός αποτελεσµατικού θερµοστάτη: αν 𝛵 ≪ 10l	𝛫 , η 
θέρµανση επικρατεί της ψύξης, ενώ το αντίθετο συµβαίνει για 𝛵 ≫ 10l	𝛫 Έτσι είναι 
δυνατόν να προσοµοιώσει κανείς το BLR αέριο µε αυτό των Η ΙΙ περιοχών. Στο σηµείο 
αυτό θα δώσουµε µόνο κάποιες ενδείξεις που αφορούν την αναλογία έντασης των 
γραµµών υδρογόνου. Η εξίσωση, η οποία εκφράζει την σταθερότητα του πληθυσµού 
ενός ενεργειακού επιπέδου i (i ≠ 1) είναι  

𝑛ª𝑛3〈𝜐𝜎∞,5(𝜐)〉� + � 𝑛�𝐴�5

∞

��5ª+

= 𝑛5�𝐴5�

5f+

��A

					 (3.147) 

όπου n+ είναι η πυκνότητα πρωτονίων, ni η πυκνότητα ατόµων υδρογόνου στο επίπεδο i, 
υ η σχετική ταχύτητα των ηλεκτρονίων και πρωτονίων, σ∞,i η effective recombination 
cross-section στην κατάσταση i, Αij (υποθέτοντας ότι το αέριο είναι οπτικά πυκνό για 
φωτόνια της σειράς Lyman: για τον λόγο αυτό το επίπεδο j = 1 δεν εµφανίζεται). Για 
QSOs µε µικρό z µπορούµε απλά να συγκρίνουµε τη ροή στις γραµµές Ηα (3 → 2) και 
Ηβ (4 → 2). Η αναλογία Balmer ή µείωση είναι 

𝐹(𝛨𝛼)
𝐹(𝛨𝛽) =

𝑛WAWAh𝜈[
𝑛lAlAh𝜈β

					(3.148) 

 

και εξαρτάται µόνο από το 𝑛W nl⁄ . Η παράµετρος αυτή προκύπτει από την επίλυση του 
ανωτέρου τύπου, από τον οποίο προκύπτει η θεωρητική τιµή 𝐹(𝛨𝛼)/𝐹(𝛨𝛽)	≈ 3. Η 
παρατηρούµενη αναλογία είναι προφανώς µεγαλύτερη. Μια πιθανή εξήγηση είναι η 
επιλεκτική εξαφάνιση η οποία οφείλεται στη σκόνη· εντούτοις, η ίδια ασυµφωνία 
συµβαίνει για γραµµές των σειρών Paschen και Brackett (στο κοντινό υπέρυθρο), οι 
οποίες θα πρέπει να είναι λιγότερο ευαίσθητες στο φαινόµενο. Μία εναλλακτική 
ερµηνεία θεωρεί, πως οι συγκρούσεις συνεισφέρουν στην αύξηση του πληθυσµού των 
επιπέδων i > 1 καθώς επίσης και ότι το µέσο είναι πυκνό ακόµη και για τις γραµµές των 
σειρών Balmer (άλλοι όροι πρέπει λοιπόν να εισαχθούν στην εξίσωση για το ni. Η 
πυκνότητα στήλης του υδρογόνου πρέπει τότε να είναι της τάξης του N ≈ 1023 cm-2. 

Η ισορροπία ιονισµού δίδεται από την εξίσωση w
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𝑛ª𝑛3〈𝜐𝜎~(𝜐)〉 = 𝑛£ � 4𝜋
𝐽(𝜈)
ℎ𝜈

∞

wQ

𝛼(𝜈)𝑑𝜈					(3.149) 

όπου σr είναι η ενεργός διατοµή επανασύνδεσης (effective recombination cross-section), 
ν0 η συχνότητα στο όριο Lyman, J(ν) η µέση ένταση της ακτινοβολίας, και 𝛼(𝜈) ο 
συντελεστής απορρόφησης. Το κλάσµα του ιονισµένου αερίου, 𝑛ª n�⁄  είναι ανάλογο 
(για δοσµένη Τ) µε 𝛤 = 𝑛÷ä 𝑛3⁄ , όπου nph είναι η αριθµητική πυκνότητα  ιονισµένων 
φωτονίων, ενώ το Γ είναι η «παράµετρος ιονισµού». Η πυκνότητα φωτονίων nph είναι 
ανάλογη του LR-2 , όπου R είναι η απόσταση από την πηγή και L η λαµπρότητα. Καθώς 
τα µοντέλα (µέσο της αναλογίας 𝐶	𝐼𝐼𝐼]	𝜆1909 𝐶	𝐼𝑉𝜆1549⁄ ) µας επιτρέπουν να 
προσδιορίσουµε το Γ ≈ 10-2 , µπορεί κανείς να κάνει µια εκτίµηση για την απόσταση R, η 
οποία προκύπτει ότι είναι της τάξης του parsec (για Lionizing ≈1047erg s-1). Η απόσταση 
που συνάγεται από την αναλογία Ν/n είναι εµφανώς µικρότερη, και κυµαίνεται γύρω στα 
10-6 pc. Αυτή µια ακόµη ένδειξη, µεταξύ άλλων, ότι η BLR δεν είναι µια οµογενής 
περιοχή αλλά σχηµατίζεται από επιµέρους µικρά και πυκνά νέφη τα οποία 
καταλαµβάνουν ένα µικρό κλάσµα του συνολικού όγκου. 

Η ροή στην Lyα γραµµή µας επιτρέπει να υπολογίσουµε το κλάσµα της ιονισµένης 
ακτινοβολίας που απορροφάται από το αέριο. Είναι γεγονός πως κάθε ιονισµός 
σχετίζεται (σε σταθερή κατάσταση) µε την εκποµπή ενός Lyα φωτονίου. Έτσι βρίσκουµε 
ότι µόλις το 10% του ιονισµένου συνεχούς που παρατηρούµε, απορροφάται από το 
αέριο. Η τιµή αυτή αντιπροσωπεύει την τάξη µεγέθους του συντελεστή επιφανειακής 
κάλυψης (surface covering factor) των BLR νεφών. 

Απαγορευµένες Γραµµές. Οι απαγορευµένες γραµµές αντιστοιχούν σε µεταβάσεις για 
τις οποίες οι πιθανότητες Αij είναι πολύ µικρότερες (για παράδειγµα Αij ≈ 10-2 s-1 σε 
αντίθεση µε τις επιτρεπόµενες µεταβάσεις όπου Αij ≈ 108 s-1). Κάτω από εργαστηριακές 
συνθήκες η αποδιέγερση λόγω συγκρούσεων (collisional deexcitation) είναι πολύ πιο 
πιθανή από την διέγερση µέσω ακτινοβολίας εξού και η αδυναµία να παρατηρηθούν 
τέτοιου είδους µεταβάσεις στο εργαστήριο, και για το λόγο αυτό τους δόθηκε το όνοµα 
«απαγορευµένες» (κατά σύµβαση τα στοιχεία που είναι υπεύθυνα για τις µεταβάσεις 
γράφονται εντός αγκύλων π.χ. [ΟΙΙΙ] λ4959). Οι απαγορευµένες γραµµές, που 
παρατηρούνται στα φάσµατα των QSOs, δεν προέρχονται από επανασυνδέσεις ιόντων – 
ηλεκτρονίων, αλλά από διεγέρσεις µέσω συγκρούσεων (στις συγκρούσεις οφείλονται 
σχεδόν όλες οι επιτρεπόµενες γραµµές Mg IIλ2798, και CIV λ1549, επί παραδείγµατι). 
Για ένα δισταθµικό άτοµο, η εξίσωση η οποία καθορίζει την αναλογία των πληθυσµών 
στις καταστάσεις 1 και 2, είναι 

𝑛+𝑛3〈𝑢𝜎+A(𝑢)〉 = 𝑛A𝐴A+ + 𝑛A𝑛3〈𝑢𝜎A+(𝑢)〉					(3.150) 
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όπου σ12 και σ21 είναι οι ενεργές διατοµές της διέγερσης και αποδιέγερσης αντίστοιχα, 
που οφείλονται σε συγκρούσεις µε ηλεκτρόνια. Μπορούµε να παρατηρήσουµε πως όταν  
το ne ξεπεράσει την κρίσιµη τιµή πυκνότητας 𝑛H = 𝐴+A 〈𝜐𝜎A+(𝜐)〉⁄ , τότε η αποδιέγερση 
προκαλείται κυρίως από συγκρούσεις (εργαστηριακές συνθήκες). Σε αντίθεση, η 
περίπτωση (n < nc) ευνοεί την παρατήρηση της γραµµής. Περιορισµοί στην πυκνότητα 
στις BLR περιοχές προέρχονται από αυτή την ανάλυση. Για τις NLR περιοχές, οι οποίες 
εκπέµπουν συνάµα επιτρεπτές και απαγορευµένες γραµµές, καταλήγουµε σε   ne ≈ 105 
cm-3.  

Σε κάποιους κοντινούς ενεργούς πυρήνες, παρόµοιους µε quasar αλλά µε µικρότερη 
φωτεινότητα, είναι δυνατόν οι NLR περιοχές να αναλυθούν χωρικά. Το µέγεθός τους 
είναι τουλάχιστον της τάξης του 1 kpc. Όσον αφορά τις περιοχές BLR, το αέριο είναι 
συγκεντρωµένο σε νέφη τα οποία καταλαµβάνουν ένα µικρό κλάσµα του χώρου και είναι 
οπτικά πυκνές για λ < 912 Å. Οι διάφορες γραµµές που παρατηρούνται (από το Ο Ι έως 
το Fe X) παρουσιάζουν µια µεγάλη ποικιλία καταστάσεων ιονισµού. Η µάζα εκτιµάται 
πως είναι της τάξης του 16	𝛭⨀ (ενώ είναι µικρότερη από 104 για BLR). 

Τα µοντέλα που αφορούν τις περιοχές BLR και NLR οδηγούν σε µια εκτίµηση των 
σχετικών αφθονιών των βαρέων στοιχείων που τελικά είναι της τάξης των ηλιακών 
αφθονιών. Αυτό είναι ένα αξιοσηµείωτο αποτέλεσµα µιας και αν κοιτάξουµε πίσω στο 
χρόνο αναζητώντας τους πιο αποµακρυσµένους quasar (z > 4), αντιλαµβανόµαστε ότι η 
ηλικία τους είναι το 80% της ηλικίας του Σύµπαντος. Η ύλη την οποία παρατηρούµε 
εµείς σήµερα, αλλά ανήκει σε αυτές τις χρονικές περιόδους, συµπεραίνουµε ότι έχει 
περάσει από µια ενεργή φάση πυρηνικής σύνθεσης. 

3.9 Οι γραµµές απορρόφησης των QSOs 
Οι quasars, όντας κοσµολογικά αντικείµενα, αποτελούν ένα πολύ καλό µέσο για την 
εξερεύνηση και ενδελεχή έρευνα του πρώιµου Σύµπαντος. Καθώς τα αντικείµενα αυτά 
βρίσκονται σε κοσµολογικές αποστάσεις, µέσω της µελέτης τους µας δίνεται η 
δυνατότητα να µελετήσουµε το Σύµπαν κατά την εποχή που θεωρείται πως ξεκίνησε η 
δηµιουργία των γαλαξιών. Οι quasars µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε έναν ακόµη 
τρόπο, ήτοι σαν κοσµολογικά εργαστήρια τα οποία αποτελούν το υπόβαθρο για τη 
µελέτη άλλων συµπαντικών αντικειµένων τα οποία βρίσκονται µεταξύ του παρατηρητή 
και του QSO. Εξαιτίας του γεγονότος ότι οι αποστάσεις µεταξύ παρατηρητή και quasars 
είναι της τάξεως των Gpc, δεν είναι διόλου απίθανο στο µεσοδιάστηµα να εντοπίσουµε 
άλλα αντικείµενα όπως γαλαξίες. Το αέριο που βρίσκεται στη γραµµή παρατήρησης ενός 
quasar δύναται να προκαλέσει την απορρόφηση της ακτινοβολίας που προέρχεται από 
ένα τέτοιο κοσµολογικό αντικείµενο, δίνοντας γραµµές απορρόφησης στο φάσµα του. Η 
ερυθροµετάθεση των γραµµών απορρόφησης 𝑧[/6	θα αντικατοπτρίζει την κοσµολογική 
απόσταση του νέφους απορρόφησης και όχι την απόσταση του ίδιου του quasar, ο οποίος w
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θα εµφανίζει ερυθροµετάθεση των γραµµών εκποµπής 𝑧3�. Έτσι λοιπόν περιµένουµε τα 
φάσµατα των QSOs να εµφανίζουν γραµµές απορρόφησης οι οποίες θα χαρακτηρίζονται 
από 𝑧[/6 < 𝑧3�. Ένα σύστηµα γραµµών εκποµπής, ενός quasar, αποτελείται από έναν 
αριθµό γραµµών εκποµπής στο φάσµα του, οι οποίες έχουν όλες σχεδόν την ίδια 
ερυθροµετάθεση  𝑧[/6 και όπως αναµένεται προκύπτουν στον ίδιο απορροφητή. Έτσι τα 
αντικείµενα που ερευνούµε δεν είναι αυτοί κάθε αυτοί οι quasars, αλλά το αέριο το οποίο 
παρεµβάλλεται µεταξύ του παρατηρητή και QSO, αέριο το οποίο βεβαίως προκαλεί το 
φάσµα απορρόφησης. Στη συνέχει θα συζητηθούν τα χαρακτηριστικά των γραµµών 
εκποµπής για τρεις λόγους: (α) επειδή κάποιες γραµµές απορρόφησης στην φαίνεται πως 
προκύπτουν από υλικό το οποίο σχετίζεται µε τους ίδιους τους QSOs, (β) επειδή η 
απορρόφηση από παρεµβαλλόµενο υλικό επιφέρει αλλαγές το φάσµα του quasar που 
µελετάµε, και (γ) επειδή η µελέτη των γραµµών απορρόφησης των quasars σχετίζεται 
άµεσα µε την µελέτη του ίδιου του αντικειµένου. 

Παρά το γεγονός ότι η ανάλυση των γραµµών απορρόφησης των QSOs είναι 
τεραστίας σηµασίας για την µελέτη της κατανοµής του αερίου του Σύµπαντος, πρέπει να 
διευκρινιστεί πως όλο το εγχείρηµα είναι εξαιρετικά δύσκολο στην πράξη για πλειάδα 
λόγων. Πρωτίστως, οι γραµµές απορρόφησης τείνουν να είναι ασθενείς και χαµηλής 
ανάλυσης, που σηµαίνει ότι η µελέτη αυτών των χαρακτηριστικών επιτάσσει φάσµατα 
υψηλής ποιότητος – ανάλυσης και υψηλή αναλογία σήµατος προς θόρυβο, αντικειµένων 
τα οποία είναι φαινοµενικά αµυδρά. Έτσι το βαρύ φορτίο της φασµατοσκοπίας των 
γραµµών απορρόφησης των QSOs αναλαµβάνεται από τα πολύ µεγάλα τηλεσκόπια, στα 
οποία ο µεγάλος χρόνος παρατήρησης είναι εξασφαλισµένος. Δευτερεύοντος, 
συγκριτικές µελέτες της κατανοµής µιας συγκεκριµένης γραµµής απορρόφησης ενός 
συγκεκριµένου ιόντος συναρτήσει της ερυθροµετάθεσης, απαιτούν παρατηρήσεις σε ένα 
µεγάλο εύρος µηκών κύµατος. Αυτό σηµαίνει ότι χρειάζονται παρατηρησιακά δεδοµένα 
στο εύρος µηκών κύµατος που ξεκινά από το εργαστηριακό µήκος κύµατος 
απορρόφησης 𝜆= ενός στοιχείου και εκτείνεται µέχρι τα µακρύτερα µήκη κύµατος στα 
οποία το στοιχείο µπορεί να ανιχνευθεί, 𝜆=(1 + 𝑧3�). Έτσι, δορυφορικές παρατηρήσεις 
στο υπεριώδες, είναι κρίσιµης σηµασίας για την κατανόηση της πλήρους κατανοµής, ως 
προς 𝑧, των εξαιρετικά σηµαντικών µεταβάσεων συντονισµού µε το εργαστηριακό µήκος 
κύµατος στο UV. Η µελέτη των γραµµών απορρόφησης είναι ένας χώρος µε εξαιρετικά 
µεγάλη εξέλιξη δεδοµένου του µεγάλου όγκου παρατηρισιακών δεδοµένων που 
λαµβάνονται µέσω του HST (e.g Bahcall et al. 1993, Bergeron et al. 1994) αλλά και µε 
τον ερχοµό των µεγάλων οπτικών τηλεσκοπίων. 

3.9.1 Η φυσική των γραµµών απορρόφησης 

Η ένταση µιας γραµµής απορρόφησης, µε κέντρο το µήκος κύµατος 𝜆=  µπορεί να 
παραµετροποιηθεί µέσω της ολοκληρωµένης εντάσεως σε όλα τα µήκη κύµατος, 
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�𝜎(𝜆)𝑑𝜆 =
𝜋𝑒A

𝑚3𝑐
𝑓𝜆=A

𝑐 =
𝜆=l

8𝜋𝑐
𝑔A
𝑔+
𝐴A+					(3.151)	 

όπου  𝑓 είναι η ισχύς της ταλάντωσης της γραµµής, 𝑔+ και 𝑔A είναι τα στατιστικά βάρη 
των κατωτέρων και ανωτέρων σταθµών αντίστοιχα και 𝛢A+ είναι ο συντελεστής Einstein 
για την µετάβαση. Οι γραµµές απορρόφησης, εντούτοις, έχουνε πεπερασµένα πλάτη 
όσον αφορά τη φυσική πλάτυνση, την απόσβεση (dumping) και τις κινήσεις Doppler των 
σωµατιδίων του αερίου που προκαλεί την απορρόφηση. Η φυσική πλάτυνση λαµβάνει 
χώρα επειδή η αρχή της αβεβαιότητας του Heisenberg, και ο πεπερασµένος χρόνος ζωής 
των ατοµικών καταστάσεων παράγουν ενέργειες µετάβασης οι οποίες δεν είναι 
επακριβώς καθορισµένες για κάθε αποµονωµένο γεγονός. Εξαιτίας της πλάτυνσης, το 
οπτικό βάθος, δια µέσω ενός νέφους απορρόφησης, είναι πολύ ευαίσθητη συνάρτηση του 
µήκους κύµατος κοντά στο κέντρο της γραµµής. Στο σηµείο αυτό χωρίς επί της ουσίας 
να γίνεται ανάλυση των προφίλ γραµµών, παρατίθεται ο τρόπος µε τον οποίο 
ταυτοποιούνται κάποιες βασικές ιδιότητες της απορροφούσας περιοχής µέσω του 
ισοδύναµου πλάτους ή της συνολικής έντασης, των χαρακτηριστικών απορρόφησης 
(Stromgren 1948). 

Η σχετική πιθανότητα ενός φωτονίου µήκους κύµατος 𝜆 το οποίο απορροφάται από 
ένα άτοµο δίνοντας στο φάσµα ένα χαρακτηριστικό απορρόφησης µε κέντρο 𝜆= είναι 

𝜑(𝜆)𝑑𝜆 =
𝛾5/𝜋

(𝜆 − 𝜆=A)A + 𝛾5A
𝑑𝜆					(3.152) 

όπου 𝛾5  είναι η σταθερά απόσβεσης για τη γραµµή, η οποία σε µονάδες µήκους 
κύµατος44 είναι  

𝛾5(𝑐𝑚) =
𝜆=A

4𝜋𝑐�𝐴5�
��5

					(3.153) 

όπου η άθροιση έχει γίνει πάνω σε όλες τις µεταβάσεις ακτινοβολιακής αποδιέγερσης 
(δηλαδή η σταθερά απόσβεσης 𝛾5  είναι ανάλογη του αντίστροφου χρόνου ζωής της 
στάθµης 𝑖). Η Εξίσωση (3.152) είναι η κανονικοποιηµένη (∫𝜑(𝜆)𝑑𝜆 = 1) λορεντζιανή 

                                                             
44  Στις περισσότερες των περιπτώσεων, η σταθερά απόσβεσης δίδεται σε ακέραιες µονάδες συχνότητας 
(εξαιρώντας τον παράγοντα 4𝜋) 
 

𝛤5(𝑠f+) =�𝐴5�
��5

 

Έτσι όπως ορίζεται εδώ 

𝛾5(𝑐𝑚) =
𝜆=A

4𝜋𝑐
�𝐴5�
��5

=
𝜆=A𝛤5
4𝜋𝑐 w
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κατανοµή πιθανότητας η οποία περιγράφει το ενδογενές προφίλ της γραµµής 
απορρόφησης. 

Σε πραγµατικές αστροφυσικές περιπτώσεις, ένα σύνολο σωµατιδίων θα 
χαρακτηρίζεται από µία κατανοµή ταχυτήτων, στην γραµµή παρατήρησης, η οποία θα 
εισάγει διαφορετικές µετατοπίσεις Doppler µε αποτέλεσµα να πλαταίνει µια γραµµή 
απορρόφησης η οποία δηµιουργείται στο αέριο. Για ένα άτοµο το οποίο αποµακρύνεται 
από τον παρατηρητή µε ακτινική ταχύτητα 𝑢, λόγο φαινοµένου Doppler το φαινόµενο 
κέντρο της γραµµής 𝜆= , θα µετατοπίζεται σε 𝜆΄ = 𝜆=(1 + 𝑢 𝑐⁄ )  και έτσι η εξίσωση 
(3.152) θα πάρει τη µορφή 

𝜑(𝜆, 𝑢)𝑑𝜆 =
𝛾5/𝜋

`𝜆 − 𝜆= Ö1 +
𝑢
𝑐×a

A
+ 𝛾5A

𝑑𝜆					(3.154) 

Στο σηµείο αυτό έχουµε θεωρήσει ότι η κατανοµή ταχυτήτων των ιόντων του αερίου 
περιγράφονται από µια κανονικοποιηµένη Γκαουσιανή κατανοµή πιθανοτήτων 

𝑃(𝑢)𝑑𝑢 =
1

(2𝜋𝜎A)+/A 𝑒
f0� AR�⁄ 𝑑𝑢 =

1
(𝜋𝑏A)+ A⁄ 𝑒f0�//�𝑑𝑢					(3.155) 

όπου 𝑏  είναι ο γνωστός παράγοντας Doppler. Μία Maxwell κατανοµή (θερµικών) 
ταχυτήτων έχει µια Gauss κατανοµή ταχυτήτων (στην γραµµή παρατήρησης), και η 
σύνδεση µεταξύ της παραµέτρου Doppler 𝑏 και της θερµοκρασίας 𝛵 του αστέρα για 
καθαρά θερµικές κινήσεις είναι 

𝑏 = √2𝜎 = ³
2𝑘𝑇
𝜇𝑚÷

´
+/A

= 0,129 �
𝑇
𝜇�

+/A

𝑘𝑚	𝑠f+					(3.156) 

όπου 𝜇  είναι το ατοµικό βάρος του ιόντος που απορροφά. Συνθέτοντας το προφίλ 
Lorentz, το οποίο περιγράφει την ενεργό διατοµή της απορρόφησης ανά ιόν, µε την 
κατανοµή ταχυτήτων των ιόντων απορρόφησης, µπορούµε να γράψουµε την εξάρτηση 
της ενεργού διατοµής από το µήκος κύµατος (ανά ιόν) ως 

𝜎(𝜆) =
𝜋𝑒A

𝑚3𝑐
𝑓𝜆=A

𝑐
1

(𝜋𝑏A)+ A⁄
𝛾5
𝜋 	

�
𝑒f0� /�⁄ 𝑑𝑢

(𝜆 − 𝜆= − 𝜆=𝑢 𝑐⁄ )A + 𝛾5A

ªõ

fõ

					 (3.157) 

Η σχέση αυτή περιγράφει το συνολικό προφίλ απορρόφησης εξαιτίας φυσικής και 
Doppler πλάτυνσης και είναι γνωστό ως προφίλ Voigt. Κοντά στο κέντρο της γραµµής, 
το προφίλ Voigt  κυριαρχείται από την Γκαουσιανή συνιστώσα, η οποία και καλείται ως 
«πυρήνας Doppler». Η Lorentz συνιστώσα αποσβένει πολύ πιο αργά από ότι η Gauss µε 
την αποµάκρυνση από το κέντρο της γραµµής, γεγονός που έχει ως αποτέλεσµα οι 
πτέρυγες της γραµµής να αποσβένουν (damping wings). Η εξίσωση αυτή µπορεί να w
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απλοποιηθεί θέτοντας 𝑦 = 𝑢 𝑏⁄ 	(𝑑𝑢 = 𝑏𝑑𝑦) και ορίζοντας ένα χαρακτηριστικό πλάτος 
του πυρήνα Doppler σε µονάδες µήκους κύµατος 𝛥𝜆= = 𝜆=𝑏/𝑐. Μπορούµε τότε να 
γράψουµε 𝜆=𝑢 𝑐⁄ = 𝛥𝜆=𝑦 , έτσι ώστε ο πρώτος όρος του παρονοµαστή της σχέσης 
(3.157) γίνεται 𝛥𝜆=[𝜆 − 𝜆= 𝛥𝜆=⁄ − 𝑦]. Ορίζουµε εν συνεχεία τους αδιάστατους όρους 

𝛼 =
𝛾5
𝛥𝜆=

					 (3.158) 

και 

𝑥 =
𝜆 − 𝜆=
𝛥𝜆=

					(3.159) 

Η µεταβλητή 𝑥 είναι η µετατόπιση µήκους κύµατος από το κέντρο της γραµµής, σε 
µονάδες του χαρακτηριστικού πλάτους Doppler για την κατανοµή. Με αυτές τις 
αντικαταστάσεις, η ενεργός διατοµή της απορρόφησης γίνεται  

𝜎(𝜆) =
𝜋𝑒A

𝑚3𝑐
𝑓𝜆=
𝑏 	𝑈(𝛼, 𝑥)					(3.160) 

όπου έχουµε εισάγει την κανονικοποιηµένη συνάρτηση Voigt 

𝑈(𝛼, 𝑥) =
𝛼
𝜋W A⁄ 	 �

𝑒fm�𝑑𝑦
(𝑥 − 𝑦)A + 𝛼A

ªõ

fõ

					(3.161) 

(Hummer 1970). 

Το ισοδύναµο πλάτος µιας γραµµής απορρόφησης (Εικόνα 3.32) ορίζεται ως 

𝑊(𝜆=) = �
𝐹H(𝜆) − 𝐹+(𝜆)

𝐹H(𝜆)
𝑑𝜆					(3.162) 

όπου  𝐹+(𝜆) είναι η παρατηρούµενη ροή σε µήκος κύµατος 𝜆 και 𝐹H(𝜆) είναι η ροή του 
συνεχούς στο κέντρο της γραµµής. Επειδή 𝐹+(𝜆) 𝐹H(𝜆)⁄ = 𝑒f�(Ð) η Εξίσωση  (3.162) 
γίνεται 

𝑊(𝜆=) = �(1 − 𝑒f�(Ð))𝑑𝜆					(3.163) 

όπου το οπτικό βάθος είναι  

𝜏(𝜆) = �𝑛(ℓ)𝜎(𝜆)𝑑ℓ = 𝑁𝜎(𝜆)					(3.164) 
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Εικόνα 3.32. Το ισοδύναµο πλάτος µιας γραµµής απορρόφησης. Οι γραµµοσκιασµένες περιοχές 
των δύο γραµµών είναι ισοδύναµες. Δηλαδή, το ποσό της ενέργειας που απορροφάται στην 
περίπτωση του Γκαουσσιανού προφίλ είναι ίδιο µε το ποσό ενέργειας που απορροφάται από στην 
περίπτωση του ιδεατού ορθογώνιου παραλληλόγραµµου. 

Το ολοκλήρωµα είναι πάνω στο µονοπάτι µήκους ℓ διαµέσο ενός νέφους απορρόφησης 
το οποίο έχει πυκνότητα ιόντων 𝑛(ℓ)(𝑐𝑚fW) στην χαµηλότερη ενεργειακή στάθµη. Αυτό 
ορίζει την πυκνότητα στήλης 

𝛮 = �𝑛(ℓ)𝑑 ℓ	(𝑐𝑚fA)				(3.165) 

των ιόντων απορρόφησης που βρίσκονται µέσα στο νέφος απορρόφησης. Αλλάζοντας 
ξανά µεταβλητές στην Εξίσωση  (3.159) µπορούµε να γράψουµε το ισοδύναµο πλάτος 
ως 

𝑊(𝜆=) =
𝜆=𝑏
𝑐 	�{1 − exp[−𝜏=𝑈(𝛼, 𝑥)]}𝑑𝑥					(3.166) 

όπου  το οπτικό βάθος στο κέντρο της γραµµής είναι 

𝜏= =
𝜋𝑒A

𝑚3𝑐
𝑓𝜆=
𝑏 	𝑁					(3.167) 

Η Εξίσωση (3.166) ορίζει τη σχέση µεταξύ του οπτικού βάθους στο κέντρο της γραµµής 
𝜏= (το οποίο εξαρτάται από τα 𝑏 και 𝛮)  και του ισοδύναµου πλάτους 𝑊(𝜆=) που είναι 
γνωστό ως η «καµπύλη ανάπτυξης» (curve of growth) µιας και περιγράφει τον τρόπο µε 
τον οποίο το 𝑊(𝜆=) εξελίσσεται µε την αύξηση του 𝜏=. Τα βασικά χαρακτηριστικά της 
καµπύλης ανάπτυξης µπορούν να παρατηρηθούν µελετώντας τη συµπεριφορά της 
Εξίσωσης (3.166) για τις διάφορες τιµές του 𝜏=: 
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Μη κορεσµένη γραµµή: Μία γραµµή καλείται µη κορεσµένη αν η µη απορροφηµένη 
ένταση στο κέντρο της γραµµής δεν είναι  αµελητέα. Στην περίπτωση που 𝜏= ≪ 1, το 
𝜏(𝜆) είναι µικρό παντού, και ένα πρώτης τάξης ανάπτυγµα της Εξίσωσης (3.166) δίνει 
𝑊(𝜆=) ∝ 𝜏=. Αυτό αναφέρεται ως το γραµµικό κοµµάτι της καµπύλης ανάπτυξης 

Κορεσµένη γραµµή: Μία γραµµή καλείται κορεσµένη όταν η µεταδιδόµενη ένταση στο 
κέντρο της γραµµής είναι πρακτικά µηδέν. Επί της ουσίας κανένα φωτόνιο στο κέντρο 
της γραµµής δεν καταφέρνει να διαπεράσει µέσα από το νέφος απορρόφησης. Εντούτοις, 
σε µικρές, µετατοπίσεις από το κέντρο της γραµµής, στις Doppler πτέρυγες της γραµµής, 
η διάδοση µπορεί να είναι µη µηδενική. Μιας και η πιθανότητα να απορροφηθεί ένα 
φωτόνιο πέφτει εκθετικά δια µέσω του Doppler πυρήνα της γραµµής, τότε βάση απλής 
ανάλυσης µπορούµε να υποθέσουµε ότι η διάδοση στη γραµµή (line transimission) είναι 
ουσιαστικά µηδέν για 𝑥 < 𝑥∗ και 100% για 𝑥 > 𝑥∗ (προσεγγίζουµε τον Doppler πυρήνα 
της γραµµής µε µία τετραγωνική συνάρτηση µέσου πλάτους 𝑥∗). Η τιµή του 𝑥∗ ορίζεται 
µέσω της συνθήκης 

𝜏=𝑈(𝛼, 𝑥∗) = 1					(3.168) 

Ο Doppler πυρήνας µπορεί να θεωρηθεί ως η περιοχή όπου 𝑥 ≈ 𝑦 ≫ 𝛼 στην Εξίσωση 
(3.161). Αν προσεγγίσουµε το εκθετικό έχοντας σταθερή τιµή exp	(−𝑥A) σε αυτό το 
καθεστώς, τότε 

𝑈(𝛼, 𝑥∗) ≈
𝑒fô�

√𝜋	
					(3.169) 

χρησιµοποιώντας στη συνέχεια τη συνθήκη της Εξίσωσης (3.168), βλέπουµε ότι 𝑊 ∝
(𝑙𝑛𝜏=)+/A. Έτσι στο καθεστώς που το κέντρο της γραµµής, αλλά όχι όλος ο Doppler 
πυρήνας, είναι κορεσµένο,  το ισοδύναµο πλάτος δεν είναι καθόλου ευαίσθητη 
συνάρτηση του 𝜏= . Συνεπώς, το Doppler µέρος της καµπύλης ανάπτυξης καλείται 
αρκετές φορές ως το «επίπεδο» µέρος της καµπύλης επειδή το 𝑊(𝜆=) αυξάνεται πολύ 
αργά συναρτήσει του 𝜏=. 

Ισχυρά κορεσµένη γραµµή: Όταν το οπτικό βάθος στο κέντρο της γραµµής γίνει πολύ 
µεγάλο, τότε ο Doppler πυρήνας της γραµµής γίνεται όλος κορεσµένος. Το µόνο µη 
κορεσµένο µέρος της γραµµής βρίσκεται µακριά στις χαµηλής αδιαφάνειας, 
αποσβηµένες πτέρυγες της γραµµής. Στις πτέρυγες λοιπόν είναι (𝑥 − 𝑦)A ≈ 𝑥A ≫ 𝛼A και 
η Εξίσωση (3.161) γίνεται 𝑈(𝛼, 𝑥∗) ≈ (𝛼 𝜋𝑥∗A⁄ ). Χρησιµοποιώντας ξανά τη συνθήκη 
(3.148) έχουµε 𝑊(𝜆=) ∝ 𝜏=

+/A. Έτσι το αποσβενόµενο κοµµάτι της καµπύλης ανάπτυξης 
είναι γνωστό ως το «κοµµάτι τετραγωνικής ρίζας» της καµπύλης. 

Στην Εικόνα 3.33 βλέπουµε ένα µέρος της καµπύλης ανάπτυξης για την γραµµή του 
C IV λ1548, για µικρές και µέτριες τιµές του 𝑏. Από το διάγραµµα είναι φανερό ότι η 
µέτρηση του ισοδύναµου πλάτους µιας γραµµής δίνει πολύ περιορισµένες πληροφορίες w
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επειδή υπάρχει γενικά µια οικογένεια λύσεων (𝑁, 𝑏) που δίνουν κάθε τιµή του 𝑊(𝜆=). 
Στο γραµµικό κοµµάτι της καµπύλης ανάπτυξης, η σχέση µεταξύ του 𝑊(𝜆=) και του 𝜏= 
είναι πλήρως εκφυλισµένη µιας και το 𝑊(𝜆=) εξαρτάται γραµµικά από την αναλογία 
𝛮/𝑏 και τα 𝛮 και 𝑏 παραµένουν χωριστά χωρίς περιορισµούς. Με σκοπό τη χρήση της 
καµπύλης ανάπτυξης για τον καθορισµό των ακριβών τιµών ή των ορίων των 𝑁 και 𝑏, 
πρέπει να µετρηθεί το ισοδύναµο πλάτος διαφόρων γραµµών, κυρίως του ιδίου ιόντος 
και σε διαφορετικά σηµεία της καµπύλης ανάπτυξης. Αρκετές φορές είναι δυνατή η 
εξαγωγή κάποιων περιορισµών για τα 𝛮 και 𝑏: 

• Τα προφίλ γραµµών είναι δυνατόν να προσοµοιωθούν µε χρήση της κατανοµής 
Voigt µε σκοπό τον καθορισµό του b µέσω του οποίου σε συνδυασµό µε το 
𝑊(𝜆=) παίρνουµε το 𝛮. Η διαδικασία αυτή µπορεί να πραγµατοποιηθεί ακόµη 
και στην περίπτωση φασµάτων µετρίας αναλύσεως (𝑅 ≈ 5000) µόνο όµως στην 
περίπτωση που οι γραµµές είναι στο αποσβενόµενο µέρος της καµπύλης 
ανάπτυξης. Σε κάθε άλλη περίπτωση η χρήση φασµάτων υψηλής ανάλυσης (𝑅 ≥
10.000 − 20.000) είναι αναγκαία (e.g. Rauch et al. 1992). 

• Κάποιες από τις γραµµές µεγαλύτερης έντασης, στα φάσµατα απορρόφησης των 
QSO, είναι οι γραµµές συντονισµού (C IV λλ 1548, 1551 και Mg II λλ 2795, 
2802) οι οποίες έχουν διαφορετικά βάρη ταλάντωσης µε αποτέλεσµα να 
υπόκεινται σε κορεσµό σε λίγο διαφορετικές πυκνότητες στήλης. Έτσι, η 
αναλογία των ισοδύναµων πλατών τους, γνωστή ως «αναλογία διπλέτας – 
doublet ratio DR» αποτελεί ένα πολύ καλό διαγνωστικό εργαλείο της καµπύλης 
ανάπτυξης (Stromgren 1948). Τα βάρη ταλάντωση για τον C IV λλ 1548, 1551 
είναι  𝑓+�l\ = 0,194   και  𝑓+��+ = 0,097 . Έτσι, στο γραµµικό µέρος της 
καµπύλης ανάπτυξης είναι 𝐷𝑅 ≈ 𝑓+�l\ 𝑓+��+⁄ ≈ 2  ενώ στο αποσβενόµενο 
κοµµάτι 𝐷𝑅 = (𝑓+�l\ 𝑓+��+⁄ )+/A ≈ 1,4. 
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Εικόνα 3.33. Καµπύλη ανάπτυξης του C IV λ1548 για δύο διαφορετικές τιµές της παραµέτρου b. 

3.9.2 Βασικά Χαρακτηριστικά 

Ένας quasar µπορεί να εµφανίζει από καµία µέχρι εκατοντάδες µεµονωµένες γραµµές 
απορρόφησης στο φάσµα του, γεγονός το οποίο εξαρτάται από (α) την ερυθροµετάθεση 
(β) την περιοχή µηκών κύµατος που γίνεται η παρατήρηση (γ) το περιορισµένο 
ισοδύναµο πλάτος (το οποίο είναι συνάρτηση της ανάλυσης του φάσµατος και του λόγου 
σήµατος προς θόρυβο). Για µια ορθή και σαφή αναγνώριση φασµατικών γραµµών καθώς 
επίσης και για τον ακριβή υπολογισµό της ερυθροµετάθεσης χρειάζονται οπωσδήποτε 
τουλάχιστον δύο γραµµές απορρόφησης. Οι πιο συχνά ανιχνεύσιµες γραµµές 
απορρόφησης είναι οι Lyα λ1216, C IV λλ1548, 1551 και Mg II λλ2795, 2802. Άλλες 
γραµµές οι οποίες συνήθως ανιχνεύονται είναι οι C II λ1335, Si IV λλ1394, 1403, Mg I 
λ2852 καθώς επίσης και αρκετές γραµµές συντονισµού στο υπεριώδες όπως του Fe II. Η 
διπλέτα του Ca II λλ3933, 3968 ανιχνεύεται σε σπάνιες περιπτώσεις ενώ η γραµµή Η Ι 
21 – cm έχει ανιχνευθεί στα φάσµατα απορρόφησης ορισµένων ράδιο ηχηρών QSO. 

Τα περισσότερα συστήµατα απορρόφησης των QSO εµπίπτουν σε µία από τις 
ακόλουθες κατηγορίες (Weymann, Carswell and Smith 1981, Sargent 1988): 

Συστήµατα βαρέων στοιχείων:  Αυτά τα συστήµατα απορρόφησης αποτελούνται από 
γραµµές ιονισµένων και ουδέτερων µετάλλων καθώς επίσης και Lyα γραµµές. Σε γενικές 
γραµµές, οι γραµµές αυτές είναι στενές και δεν δύσκολα ανλύσιµες, πλην των 
περιπτώσεων φασµάτων υψηλής ανάλυσης. Αναλύσεις της καµπύλης ανάπτυξης 
υποδεικνύουν πλάτη γραµµών της τάξης δεκάδων 𝑘𝑚	𝑠f+. Τα πλάτη αυτής της τάξεως 
είναι πολύ µεγάλα για να αποδοθούν αποκλειστικά σε θερµικές κινήσεις στο εσωτερικό w
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των νεφών, γεγονός που καταδεικνύει την ύπαρξη διαφορετικών συστηµάτων 
απορρόφησης σε νέφη που βρίσκονται κοντά στο χώρο των ταχυτήτων. Τα πλάτη αυτά 
πιθανότατα αντανακλούν την κίνηση υποβάθρου (bulk motion) αυτών των νεφών. Την 
υπόθεση αυτή ενισχύουν (α) η δοµή ορισµένων γραµµών απορρόφησης στα 21 cm, σε 
κλίµακες της τάξης των µερικών 𝑘𝑚	𝑠f+, (β) close splittings (της τάξεως εκατοντάδων 
𝑘𝑚	𝑠f+ ) που παρατηρούνται στο οπτικό σε κάποια συστήµατα απορρόφησης. Τα 
ισοδύναµα πλάτη των πιο ανιχνεύσιµων γραµµών κυµαίνονται από µερικά Å µέχρι το 
κατώτατο όριο των µερικών δεκάδων 𝑚Å  στην περίπτωση των ασθενέστερα 
ανιχνεύσιµων γραµµών. Οι πυκνότητες στήλης στο υπέρυθρο κυµαίνονται µεταξύ 
10+V − 10A+	𝑐𝑚fA. Υπάρχουν κάποιοι ισχυρισµοί ότι τα µέταλλα εµφανίζονται σε λίγο 
χαµηλότερες αφθονίες σε σχέση µε την ηλιακή. Μία σηµαντική υποκατηγορία 
συστηµάτων βαρέων µετάλλων είναι τα «damped Lyα συστήµατα» τα οποία 
χαρακτηρίζονται από πολύ µεγάλες πυκνότητες στήλης τέτοιες που οι αποσβενόµενες 
πτέρυγες της Lyα είναι οπτικά πυκνές, µε αποτέλεσµα η Lyα ν  απορρόφηση να είναι 
πλατιά και έντονη (Wolfe et al. 1986). Τα ισοδύναµα πλάτη αυτών των συστηµάτων 
είναι της τάξης 𝑊(𝐿𝑦𝛼) ≥ 10Å . Αυτά τα συστήµατα απορρόφησης θεωρείται ότι 
προκύπτουν στις γραµµές παρατήρησης οι οποίες διέρχονται µέσω του γαλαξιακού 
δίσκου. Ένα σύστηµα µεταλλικών γραµµών το οποίο φέρει αποσβενόµενη Lyα γραµµή 
φαίνεται στην Εικόνα 3.34. Άλλα, στενά συνδεδεµένα, συστήµατα γραµµών 
απορρόφησης είναι εκείνα στα οποία το συνεχές Lyman ανιχνεύεται στην απορρόφηση, 
τα «Lyman – limit συστήµατα (Tyler 1982), όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.33. Τα 
συστήµατα αυτά οφείλονται ξεκάθαρα σε παρεµβαλλόµενο αέριο το οποίο δεν σχετίζεται 
µε τον quasar µιας και συνήθως εµφανίζονται σε ερυθροµεταθέσεις σηµαντικά 
µικρότερες του 𝑧3�. Έτσι, οι παρατηρούµενες Lyman ασυνέχειες δεν προέρχονται ούτε 
από τον ενεργό γαλαξιακό δίσκο ούτε από την BLR περιοχή. Η µοριακή απορρόφηση σε 
συστήµατα µεταλλικών γραµµών είναι εξαιρετικά σπάνια, παρά το γεγονός ότι η 
απορρόφηση του 𝛨A έχει παρατηρηθεί σε τουλάχιστον ένα αποσβενόµενο Lyα σύστηµα 
(Levshakov and Varshalovich, Foltz, Chaffe and Black 1988). Υπάρχουν εντούτοις, 
ουσιαστικές ενδείξεις ύπαρξης σκόνης σε αυτά τα συστήµατα η οποία γίνεται αντιληπτή 
µέσω της ερυθρίωσης  του συνεχούς (Pei, Fall and Btchtold 1991) και της ανάλυσης της 
χηµικής αφθονίας (Pettini et al. 1994) η οποία καταδεικνύει την εξασθένιση του χρωµίου 
σε αέρια φάση ως προς τον ψευδάργυρο, πιθανότατα επειδή το χρώµιο έχει αποχωριστεί 
από το αέριο για να συµβάλει στη δηµιουργία σκόνης. Η ανάλυση των αφθονιών έχει 
οδηγήσει σε εκτιµήσεις της µεταλλικότητας ανάλογες του 0,2	𝛧⊙ για τα αποσβενόµενα 
Lyα νέφη. Η παρουσία σηµαντικής ποσότητας σκόνης σε αυτού του είδους τα νέφη 
µπορεί να έχει δυνητικά σοβαρά αποτελέσµατα στην ικανότητά µας να ανιχνεύσουµε 
τους quasars µεγάλης ερυθροµετάθεσης που βρίσκονται πίσω από τα νέφη (Fall and Pei 
1993). 
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Εικόνα 3.34. Γραµµές απορρόφησης του 1331+170 (𝑧3� = 2.081) για 𝑧[/6 = 1,77642	(Chaffe, 
Black και Foltz 1988). 

Lyα Forest Systems: Σε µικρότερα µήκη κύµατος της Lyα γραµµής εκποµπής των 
QSOs, η πυκνότητα των συστηµάτων απορρόφησης (δηλαδή ο αριθµός των γραµµών 
απορρόφησης ανά µονάδα µήκους κύµατος) αυξάνεται δραµατικά (Lynds 1971 and 
Sargent 1980). Σχεδόν όλες αυτές οι γραµµές αποδίδονται στην Lyα απορρόφηση, καθώς 
αυτές οι γραµµές συνήθως δεν έχουν καµία οµόλογή τους σε µήκη κύµατα µεγαλύτερα 
από την Lyα  γραµµή εκποµπής. Στην περίπτωση των QSOs µεγάλης ερυθροµετάθεσης, 
το συνεχές στα µικρότερα µήκη κύµατος της Lyα εκποµπή είναι γεµάτο από γραµµές 
απορρόφησης (Εικόνες 3.35 και 3.36) και µάλιστα οι γραµµές αυτές είναι γνωστές ως 
«Lyα forest»  (Weymann, Carswell and Smith 1981) εξαιτίας της υψηλής πυκνότητάς 
τους ανά µονάδα µήκους κύµατος. Κάποια από αυτά τα συστήµατα µπορεί να είναι 
συστήµατα γραµµών µετάλλων στα οποία οι πυκνότητες στήλης είναι πολύ χαµηλές για 
να παράγουν ανιχνεύσιµες απορροφήσεις σε οποιαδήποτε γραµµή πλην της Lyα.  
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Εικόνα 3.35. Το φάσµα του QSO 1422+2309 πέφτει απότοµα σε µήκη κύµατος µικρότερα των 
4.000 Å εξαιτίας της ύπαρξης ενός συστήµατος απορρόφησης σε 𝑧 = 3.39 το οποίο είναι οπτικά 
πυκνό στα µήκη κύµατος µικρότερα των 912 Å (Patnaik et al. 1992). 

Εντούτοις, οι πυκνότητες στήλης του υπέρυθρου ουδέτερου υδρογόνου για κάποια από 
αυτά τα συστήµατα είναι της τάξης των 10+V	𝑐𝑚fA, και η απουσία µεταλλικών γραµµών 
από κάποια συστήµατα που χαρακτηρίζονται από υψηλές τιµές της πυκνότητας στήλης 
καταδεικνύει το γεγονός ότι τα µέταλλα βρίσκονται σε χαµηλότερη αφθονία από την 
αντίστοιχη ηλιακή, δηλαδή 𝑍 ≤ 0,01𝑍⊙  (Tyler and Fan 1994). Τέλος αξίζει να 
σηµειωθεί το γεγονός ότι µέσω του τηλεσκοπίου Hubble έχουν παρατηρηθεί quasars 
µικρής ερυθροµετάθεσης οι οποίοι εµφανίζουν Lyα forest γραµµές (Bahcall et al. 1991, 
Morris et al. 1991). 

Broad Absorption Lines (BALs): Πλατιά (~10l	𝑘𝑚	𝑠f+)  χαρακτηριστικά 
απορρόφησης ανιχνεύονται στις πτέρυγες προς τις µπλε πτέρυγες των γραµµών 
συντονισµού ορισµένων QSOs (Weymann, Carswell and Smith 1981). Αυτά τα 
χαρακτηριστικά απορρόφησης είναι τύπου P Cygni, παρόλο που σε κάποιες περιπτώσεις 
τα χαρακτηριστικά αυτά είναι αποµονωµένα από την γραµµή εκποµπής και µάλιστα 
αρκετά µακριά από αυτή (~30.00	𝑘𝑚	𝑠f+) . Η απορρόφηση είναι πάντα σε µήκη 
κύµατος κοντά στο κέντρο της γραµµής, το οποίο καταδεικνύει ότι το απορροφόν αέριο 
ρέει αποµακρυνόµενο από τον πυρήνα, και το υψηλό επίπεδο ιονισµού και οι µεγάλες 
ταχύτητες της εκροής του αερίου υποδηλώνουν ότι αυτού τους είδους τα συστήµατα 
σχετίζονται στενά µε της περιοχές του γαλαξιακού πυρήνα. Αξίζει να σηµειωθεί πως τα w
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χαρακτηριστικά της πλατιάς απορρόφησης µπορεί σε αρκετές περιπτώσεις να είναι 
µεταβλητά (Barlow et al. 1992). Ένα παράδειγµα BAL QSO φαίνεται στην Εικόνα 3.37. 

 

Εικόνα 3.36. Το φάσµα του QSO PHL 957 είναι πλούσιο σε γραµµές απορρόφησης. Το φάσµα 
περιλαµβάνει την damped Lyα σε 𝑧 = 2.30935 αλλά και την Lyβ. Οι έντονες γραµµές εκποµπής 
του φάσµατος είναι η Lyα κοντά στα 4.550 Å και αυτή του Si IV κοντά στα 5200 Å (Black, 
Chaffee and Foltz 1987). 

 

 

Κάποιες γραµµές απορρόφησης ανιχνεύονται σε λίγο µεγαλύτερες ερυθροµεταθέσεις 
από 𝑧3�  (Weymann et al. 1977). Οι εξαγόµενες σχετικές ταχύτητες αυτών των 
συστηµάτων είναι συνήθως 𝛥𝑢 ≤ 3.000	𝑘𝑚	𝑠f+ . Το φαινόµενο 𝑧[/6 > 𝑧3�  θεωρείται 
πως αποδίδεται σε κάποιο συνδυασµό ταχυτήτων των QSO και των απορροφητών οι 
οποίες έχουν να κάνουν µε την διαστολή Hubble και τις ενδογενείς µήκους κύµατος 
µετατοπίσεις των πλατιών γραµµών εκποµπής σε σχέση µε τις συστηµικές τους 
ερυθροµεταθέσεις (Gaskell 1982). 
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Εικόνα 3.37. Ο 1413+1143 είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα BALQSO (Weymann 
et al 1991). 

3.9.3 BALQSOs 

Παρά το γεγονός ότι οι πλατιές γραµµές εκποµπής στους quasars είναι σχετικά σπάνιες, 
είναι εξαιρετικά σηµαντικές επειδή παρέχουν ένα ουσιαστικό ερευνητικό εργαλείο για τη 
µελέτη της κεντρικής περιοχής του ενεργού γαλαξία. Ο πρώτος γνωστός BAL quasar 
ήταν ο PHL 5200 (Lynds 1967) καθώς επίσης και λίγα ακόµη επιπρόσθετα παραδείγµατα 
τα οποία είχαν ανακαλυφθεί πριν από την ευρεία χρήση της φασµατοσκοπίας πρίσµατος 
(objective – prism spectroscopy) η οποία έδωσε τη δυνατότητα της αποµόνωσης των 
QSOs. Ένας Άτλας 72 BAL QSOs δηµοσιεύθηκε από τους Korista et al. 1993. 

Συστήµατα BAL ανιχνεύονται σε ποσοστό περίπου 9% των QSOs µε 𝑧 ≥ 1,5 
(Weymann et al. 1991). Η παρουσία αυτών των περιγραµµάτων απορρόφησης µεγάλης 
έντασης έχει σαν αποτέλεσµα την ουσιαστική συµπίεση της παρατηρούµενης 
φασµατικής ενεργειακής κατανοµής (SED – Spectral Energy Distribution), γεγονός που 
δυσχεραίνει την ανίχνευση των BAL QSOs σε σχέση µε τους QSOs που δεν εµφανίζουν 
πλατιές γραµµές απορρόφησης. Διορθώσεις επί αυτού του περιορισµού υποδεικνύουν 
πως το πραγµατικό ποσοστό του φαινοµένου των πλατιών γραµµών απορρόφησης 
αγγίζει το 12% (Foltz et al. 1990). Οι πλατιές γραµµές απορρόφησης απαντώνται µόνο 
στα φάσµατα των ράδιο ήσυχων quasars και ποτέ στα φάσµατα των ράδιο ηχηρών 
πηγών. Τα περισσότερα BAL συστήµατα κυριαρχούνται από στοιχεία υψηλού ιονισµού, 
ειδικότερα C IV λλ1548, 1551, Si IV λλ1394, 1403 και N V λλ1239, 1243. Περίπου το 
15% των BAL συστηµάτων είναι χαµηλού ιονισµού συστήµατα στα οποία είναι εξέχοντα 
τα Mg II λλ2796, 2803, Al ΙΙ λ1671, Al ΙΙΙ λλ1855, 1863 και C II λ1335 (Voit, Weymann 
and Korista 1993). Ενδείξεις σκόνης σε τουλάχιστον ένα, χαµηλού ιονισµού, BΑL 
συστήµατος έχουν δηµοσιευθεί από τους Sprayberry και Foltz το 1992. w
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Δεν είναι καθόλου βέβαιο το γεγονός αν οι BAL QSOs είναι ενδογενώς πολύ 
σπάνιοι ή αν εναλλακτικά η BAL περιοχή υπάρχει σε όλους τους QSOs, αλλά είναι 
ανιχνεύσιµη σε ένα πολύ µικρό κλάσµα των περιπτώσεων που εξαρτάται από την γραµµή 
παρατήρησης της κεντρικής πηγής. Τουλάχιστον δύο έλεγχοι αυτού του τύπου έχουν 
πραγµατοποιηθεί σε µια προσπάθεια να απαντηθεί αυτό το ερώτηµα. Ο πρώτο έλεγχος 
είναι µια στατιστική σύγκριση µεταξύ των φασµάτων εκποµπής των BAL και non – BAL 
QSOs για να διαπιστωθεί αν αυτοί οι δύο τύποι προέρχονται από την ίδια µητρική 
κατανοµή. Τα αποτελέσµατα αυτού του ελέγχου ήταν µικτά. Όταν οι QSOs, που 
αποτελούν µέρος ενός και µόνο µεγάλου ερευνητικού δείγµατος συγκρίνονται, τότε οι 
ιδιότητες των γραµµών εκποµπής των δύο διαφορετικών τύπων φαίνεται πως είναι 
ταυτόσηµες (Weymann et al. 1991), γεγονός που υποστηρίζει πως δεν υπάρχει καµία 
ενδογενής διαφορά µεταξύ των δύο τύπων. Εντούτοις, κάποια υποσύνολα (π.χ. QSOs µε 
BAL συστήµατα που φέρουν επίπεδα χαµηλού ιονισµού) εµφανίζουν κάποιες διαφορές, 
µε συνέπεια τα αποτελέσµατα να είναι κάπως διφορούµενα. Ένας δεύτερος έλεγχος είναι 
να µελετηθεί ο λόγος του ισοδύναµου πλάτος ολικής εκποµπής προς το ισοδύναµο 
πλάτος ολικής απορρόφησης 𝑊3�(𝜆=)/𝑊[/6(𝜆=) για µια συγκεκριµένη γραµµή. Αν η 
συνολική, γραµµικής εκποµπής, περιοχή περιβάλλεται από BAL νέφη τα οποία απλά 
σκεδάζουν τα φωτόνια της γραµµής (έτσι ώστε ο συνολικός αριθµός των φωτονίων 
γραµµής διατηρείται σταθερός), τότε αυτή η αναλογία θα πρέπει να είναι µονάδα. Με 
άλλα λόγια, αν τα φωτόνια διατηρούνται, περιµένουµε ο αριθµός των φωτονίων που 
σκεδάζονται µακριά από την γραµµή παρατήρησης να είναι ίσος µε τον αριθµό φωτονίων 
που σκεδάζονται προς την γραµµή παρατήρησης. Αν 𝑊3�(𝜆=)/𝑊[/6(𝜆=) < 1  τότε 
συµπεραίνουµε ότι ο αριθµός των φωτονίων που σκεδάζονται µακριά από την γραµµή 
παρατήρησης είναι µεγαλύτερος και συνεπώς εµείς βρισκόµαστε σε µια προτιµητέα 
διεύθυνση παρατήρησης στην οποία ο συντελεστής κάλυψης είναι µικρός. Γενικά, ο 
λόγος 𝑊3�(𝜆=)/𝑊[/6(𝜆=) είναι µικρότερος της µονάδας, γεγονός που υποδεικνύει ότι ο 
συντελεστής κάλυψης (covering factor) για τους QSOs είναι µικρός (Hamann, Korista 
and Morris 1993). Ακόµη και σε αυτού του είδους τον έλεγχο τα αποτελέσµατα είναι 
διφορούµενα επειδή η ερµηνεία εξαρτάται από τις υποθέσεις του µοντέλου (όπως η µη 
καταστροφή των φωτονίων γραµµής). 

Η πιθανή σχέση µεταξύ του BAL αερίου και της BLR περιοχής δεν είναι ξεκάθαρη. 
Η έντονη, Ν V λ1240, απορρόφηση στους BAL QSOs συνήθως εξαλείφει εξ ολοκλήρου 
την γραµµή εκποµπής Lyα, γεγονός που υποδεικνύει ότι το BAL αέριο βρίσκεται εκτός 
της BLR και καλύπτει σχεδόν όλη την περιοχή εκποµπής όπως αυτή βέβαια φαίνεται από 
τον παρατηρητή. Οι εκτιµήσεις των ρυθµών εκροής µάζας από τους BAL quasars είναι 
ισχυρά εξαρτώµενες από τα µοντέλα αλλά παρόλα αυτά διαφαίνεται πως αρκετές 
ηλιακές µάζες ανά έτος εκρέουν από τον quasar (Turnsek 1988), υπό την θεώρηση ότι οι 
χηµικές αφθονίες είναι εφάµιλλες της ηλιακής. 

Παρά το γεγονός ότι πλατιά χαρακτηριστικά απορρόφησης δεν ανιχνεύονται στους 
χαµηλής λαµπρότητας ενεργούς γαλαξίες, πολύ Seyfert γαλαξίες είναι γνωστό ότι w
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φέρουν στενά και γενικά ασθενή χαρακτηριστικά απορρόφησης στο κοντινό άκρο 
κάποιον γραµµών εκποµπής. Επιπροσθέτως, παρά το γεγονός ότι οι πλατιές γραµµές 
εκποµπής δεν παρατηρούνται στις ράδιο – ενεργές πηγές, υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι 
στενές γραµµές απορρόφησης C IV εµφανίζονται κοντά στην γραµµή εκποµπής στους 
ράδιο – ενεργούς QSOs µε ρυθµό εµφάνισης µεγαλύτερο από τον αναµενόµενο (Foltz et 
al. 1986). Το αν όλα αυτά τα φαινόµενα σχετίζονται ή όχι δεν είναι ακόµη γνωστό 
γεγονός που αποτελεί ένα πεδίο έντονων αντιπαραθέσεων. 
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Κεφάλαιο 4ο 

Μελέτη των Πλατιών  Γραµµών Απορρόφησης του 
CIV στα φάσµατα των HiBALQSOs 
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4.1 Η Αινιγµατική Περιοχή των Πλατιών Φασµατικών 
Γραµµών Απορρόφησης (BΑLR) 
Είναι γεγονός πως η κατανόηση της φύσης και της προέλευσης της BLR περιοχής καθώς 
επίσης και ο καθορισµός των φυσικών διεργασιών που λαµβάνουν χώρα στο εσωτερικό 
της, µε αποτέλεσµα την παραγωγή των ιδιόµορφων πλατιών γραµµών εκποµπής και 
απορρόφησης, αποτελεί ένα άλυτο µυστήριο για τους αστροφυσικούς που ερευνούν 
φασµατοσκοπικά το φαινόµενο των ενεργών γαλαξιακών πυρήνων. Για να γίνει αυτό πιο 
κατανοητό παραθέτουµε τα λόγια του Laor, A. από την εισαγωγή του άρθρου του µε 
τίτλο, What is the Broad Line Region (Laor, A. 2004): «Φανταστείτε ένα πολιτισµό σαν 
τον δικό µας ο οποίος αναπτύχθηκε σε έναν αποµονωµένο πλανήτη µακριά από 
οποιοδήποτε άστρο ή γαλαξία. Ένας αστρονόµος σε αυτή την “Γη” µελετώντας το φάσµα 
ενός γαλαξία θα κατέληγε στο συµπέρασµα ότι αυτό το αστρονοµικό αντικείµενο 
αποτελείται από πυκνά αέρια νέφη µε πυκνότητα 𝑛	~	10+V	𝑐𝑚fW και θερµοκρασία 𝛵 ≅
3000 − 30000	𝛫. Παρόλα αυτά δεν θα είχε σχεδόν καµία ιδέα περί της πραγµατικής 
φύσης των γαλαξιών. Εδώ, στη Γη, είναι πιθανό πως αντιµετωπίζουµε µια παρόµοια 
δυσκολία κατά την προσπάθεια κατανόησης της BLR περιοχής βασιζόµενοι στο φάσµα που 
αυτή παράγει». 

Υπολογισµοί µέσω µοντέλων φωτοϊονισµού παρέχουν αρκετά καλούς περιορισµούς 
όσον αφορά την πυκνότητα, τη θερµοκρασία, το επίπεδο ιονισµού, τις χηµικές αφθονίες 
και την χωρική κατανοµή του αερίου στην BLR περιοχή. Παρόλα αυτά, αυτοί οι 
υπολογισµοί δεν είναι σε θέση να µας παρέχουν την προέλευση αυτού του αερίου.  

Είναι αυτό το αέριο φτιαγµένο από διακριτά νέφη που προέρχονται για παράδειγµα 
από, παλιρροϊκά διαταρασσόµενους αστέρες (Hills 1975; Roos 1992) Από έναν 
βαρυτικά ασταθή εξωτερικό δίσκο, ή από τις αλληλεπιδράσεις ανέµων µε υπολείµµατα 
υπερκαινοφανών  (Pittard et al. 2003) ή ακόµη και από ανέµους ή περιβλήµατα γιγάντων 
άστρων (bloated stars model: Edwards 1980; Mathews 1983; Scoville & Norman1988; 
Penston 1988; Kazanas 1989). 

Εναλλακτικά, µήπως τα νέφη της BLR περιοχής είναι πυκνώµατα ύλης που 
παράγονται από σοκ σε ένα αέριο προσαύξησης (Fromerth & Melia 2001). Ή µήπως η 
BLR περιοχή συνιστά ένα συνεχές µέσο όπως είναι ένας άνεµος που προέρχεται από τον 
δίσκο προσαύξησης εξαιτίας της ακτινοβολιακής πίεσης ή της µαγνητικής ή ακόµη και 
των δύο; Τι είναι αυτό που καθορίζει τη θέση της BLR περιοχής; Είναι η φυσική των 
δίσκων προσαύξησης; Επιπροσθέτως, οι ενεργοί γαλαξιακοί πυρήνες εµφανίζουν 
γραµµές εκποµπής των οποίων τα προφίλ και οι εντάσεις ποικίλλουν έντονα ενώ αξίζει 
να σηµειωθεί ότι αυτές οι ιδιότητες της εκποµπής σχετίζονται άµεσα µεταξύ τους, 
γεγονός το οποίο καταδεικνύει ότι πρέπει να είναι λίγες οι ελεύθερες  παράµετροι που 
ελέγχουν αυτές τις ιδιότητες. Ποιες είναι αυτές οι παράµετροι; 
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4.1.1 Από τι είναι φτιαγµένη η BLR περιοχή; 

Μελέτες φωτοϊονισµού µας παρέχουν το πάχος των στρωµάτων γραµµικής εκποµπής, 
και την στερεά γωνία αυτών των στρωµάτων, δεν µας λένε όµως αν το αέριο αποτελείται 
από πολλές µικρές µονάδες (π.χ. αστρικές ατµόσφαιρες γιγάντων άστρων – bloated 
stellar atmospheres), ή από µερικές µεγαλύτερες µονάδες (π.χ. παλιρροϊκά 
διαταρασσόµενοι αστέρες ή αλληλεπιδράσεις ανέµων µε υπολείµµατα υπερκαινοφανών) 
ή αν εν τέλει αν το αέριο αυτό αποτελεί µία ενιαία ροή (δισκοειδής εκροή). 

 Ο αριθµός των νεφών, 𝑛H, στην BLR περιοχή και το µέγεθός τους 𝑟H, µπορεί να 
εκτιµηθεί µε βάση την οµαλότητα των προφίλ των γραµµών εκποµπής. Το επίπεδο των 
διακυµάνσεων στα προφίλ των γραµµών εκποµπής είναι ανάλογο του 1 £𝑛H⁄   (Capriotti 
et al. 1981, στις περιπτώσεις καλής προσοµοίωσης) υποθέτοντας ότι οι ταχύτητες των 
νεφών είναι τυχαία κατανεµηµένες εντός του προφίλ της γραµµής. Η συνολική στερεά 
περιοχή που περιλαµβάνει τα BLR νέφη είναι 𝛺�ÉÊ = 𝑛H𝜋𝑟HA/4𝜋𝑅�ÉÊA , όπου 𝑅�ÉÊ  είναι η 
ακτίνα της BLR περιοχής. Μελέτες φωτοϊονισµού δείχνουν ότι 𝛺�ÉÊ ≅ 0,1 − 0,2 και 
έτσι 𝑟H ≅ 𝑅�ÉÊ/£𝑛H. Μελέτες φασµάτων πολύ υψηλής ανάλυσης και µεγάλου λόγου 
σήµατος προς θόρυβο (𝑆/𝑁) επιτρέπουν ένα µεγαλύτερο χαµηλό όριο για το µέγεθος 𝑛H 
και έτσι ένα πιο µικρό άνω όριο για το 𝑟H, ειδικότερα στην περίπτωση αντικειµένων 
χαµηλής λαµπρότητας στα οποία η BLR περιοχή αναµένεται να είναι µικρή.  

4.1.2 Τι Καθορίζει την Ακτίνα της BLR Περιοχής; 

Υπάρχουν διάφορα µοντέλα που προσπαθούν να ερµηνεύσουν την προέλευση της BLR 
περιοχής, βασισµένα σε µοντέλα δίσκων προσαύξησης. Για παράδειγµα, η περιοχή αυτή 
µπορεί να δηµιουργείται µέσα σε έναν βαρυτικά ασταθή εξωτερικό δίσκο, δηλαδή ως µια 
δισκοειδή εκροή που είναι αποτέλεσµα του συνδυασµού των ασταθειών του δίσκου και 
του στέµµατος του δίσκου. Βέβαια, πρέπει να σηµειωθεί ότι αρκετά από αυτά τα µοντέλα 
δεν κάνουν σαφείς προβλέψεις για το µέγεθος της BLR περιοχής, αλλά σε αντίθεση 
προβλέπουν ότι η ακτίνα της εν λόγω περιοχής θα πρέπει να εξαρτάται από τη µάζα της 
µελανής οπής 𝛭`Ì και την λαµπρότητα 𝐿. Οι προβλέψεις αυτές δεν είναι συµβατές µε 
τις παρατηρήσεις οι οποίες καταδεικνύουν µια σχέση της µορφής  𝑅�ÉÊ ≅
0,01(𝐿/�1 10ll⁄ )=,,Af=,V= για την ακτίνα της BLR περιοχής (Kaspi et al. 2000; Peterson 
et al. 2000). 

Εναλλακτικά, η ακτίνας της BLR περιοχής µπορεί να καθοριστεί µέσω της 
εξάχνωσης της σκόνης. Η σκόνη η οποία είναι εµβαπτισµένη στο ιονισµένο αέριο, 
συµπιέζει έντονα την γραµµική εκποµπή όταν η παράµετρος ιονισµού είναι  𝑈 > 0,01. 
Όταν ισχύει αυτή η συνθήκη η διείσδυση της ακτινοβολίας ιονισµού συµπιέζεται από 
έναν «τοίχο σκόνης», ο οποίος µετατρέπει την περίσσεια του συνεχούς ιονισµού σε 
υπέρυθρη εκποµπής από τη σκόνη. Η εξερχόµενη γραµµική εκποµπή συµπιέζεται 
επιπλέον εξαιτίας της απορρόφησης από την εµβαπτισµένη σκόνη. Επειδή όλη η σκόνη w
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εξαχνώνεται κάτω από την απόσταση 𝑅60/ ≅ 0,02(𝐿/�1 10ll⁄ )=,�	𝑝𝑐 , έπεται πως η 
γραµµική εκποµπή προέρχεται από µια περιοχή µε 𝑅 < 𝑅60/ . Η εξάχνωση της σκόνης 
παρέχει έτσι έναν µηχανισµό για το εξωτερικό όριο της BLR περιοχής (Laor & Draine 
1993; Netzer & Laor 1993; Ferguson et al. 1997). 

Ακριβώς έξω από την BLR περιοχή, το αέριο ψύχεται κυρίως εξαιτίας της 
υπέρυθρης εκποµπής από τη σκόνη, παράγοντας έτσι την απανταχού παρούσα υπέρυθρη 
προεξοχή των 3 µm (IR bump). Ακόµη πιο έξω, εκεί που το αέριο έχει χαµηλότερη 
πυκνότητα µε παράµετρο ιονισµού 𝑈 < 0,01, παράγεται η NLR εκποµπή. 

4.1.3 Ποιος είναι ο Αριθµός και το Μέγεθος των Νεφών της 
BLR Περιοχής;  

Οι πλατιές γραµµές εκποµπής παράγονται στη γειτονιά των οπτικά ενεργών υπερµαζικών 
µελανών οπών (περισσότερα για τις υπερµεγέθεις µελανές οπές: Osterbrock 1988; 
Peterson 1997; Netzer 2008). Οι γραµµές αυτές µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον 
υπολογισµό της µάζας της µελανής οπής που βρίσκεται στο κέντρο των ενεργών 
γαλαξιών. Η πηγή των πλατιών γραµµών εκποµπής δεν είναι άλλη από τα νέφη της BLR 
περιοχής. Ο µηχανισµός εκποµπής είναι ο φωτοϊονισµός από τα κεντρικά µέρη του 
δίσκου προσαύξησης. Τα µοντέλα φωτοϊονισµού προβλέπουν ότι τα νέφη έχουν τυπική 
θερµοκρασία της τάξης των 10l	𝛫, ότι η αριθµητική πυκνότητα των νεφών είναι 𝑛H1 =
10+=±+	𝑐𝑚fW , οι ακτίνες των νεφών είναι της τάξης των 𝑅 = 10+=±+	𝑐𝑚 , ενώ οι 
πυκνότητες στήλης είναι 𝑁H1 > 2 × 10AA	𝑐𝑚fA (π.χ Kwan & Krolik 1981; Ferland & 
Elitzur 1984; Rees et al. 1989).   

4.1.4 Οι Κινήσεις των Νεφών 

Είναι γεγονός πως η συνολική φυσική που περιγράφει τα νέφη της BLR περιοχής είναι 
ιδιαίτερα περίπλοκη και περιλαµβάνει δυνάµεις όπως είναι η βαρυτική, η µαγνητική, η 
φυγόκεντρος, καθώς επίσης και οι δυνάµεις πίεσης και ακτινοβολίας. Επί του παρόντος, 
δεν υπάρχει κάποιο µοντέλο το οποίο να περιλαµβάνει όλες αυτές τις διαδικασίες, αλλά 
διάφοροι ερευνητές έχουν µελετήσει ορισµένες ιδιαίτερες πτυχές αυτού του 
προβλήµατος. Η γενική υπόθεση που επικρατεί για το σύνολο των νεφών είναι η 
ισορροπία Virial. Επειδή το βαρυτικό δυναµικό κυριαρχείται από την υπερµεγέθη 
µελανή οπή, έπεται πως οι τροχιές των νεφών θα είναι Κεπλεριανές. Η αντιµετώπιση 
αυτή βέβαια αγνοεί την συνεισφορά της ακτινοβολιακής πίεσης στη δυναµική των 
νεφών. Ο τελευταίος αυτός περιορισµός αντιµετωπίζεται σε µια σειρά εργασιών 
(Marconi et al. 2008, 2009; Netzer 2009, 2010; Krause, Burkert, & Schartmann 2011; 
Martin et al. 2012). Το γενικό εύρηµα αυτών των µελετών είναι ότι η δύναµη της 
ακτινοβολίας συνεισφέρει έντονα και έτσι τα νέφη σε δέσµιες τροχιές µπορεί να 
συµπεριφέρονται υπό-Κεπλεριανά. Για µικρές τιµές της στροφορµής (ισχυρή w
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ακτινοβολιακή πίεση που υποστηρίζει τα νέφη) οι τροχιές πρέπει να εµφανίζουν 
ιδιαίτερα υψηλές τιµές εκκεντρικότητας.  

Σύµφωνα µε πρόσφατες µελέτες, υπάρχει η πιθανότητα η BLR περιοχή να είναι 
βαρυτικά δεσµευµένη και η µορφή της να είναι δισκοειδής εµφανίζοντας µεγάλη 
στροφορµή. Τέτοια στοιχεία προέρχονται µέσω της φασµατικής πολωσιµετρίας  
σύµφωνα µε τα οποία η BLR περιοχή αναλύεται χωρικά σε µια ισηµερινή περιοχή 
σκέδασης, που οδηγεί σε διαφορετικές γωνίες πόλωσης στις µπλε και κόκκινες πτέρυγες 
των γραµµών εκποµπής (Smith, J. E. et al. 2005). Ακόµη πιο πρόσφατα οι Kollatschny & 
Zetzl (2011) έδειξαν ότι οι µορφές των πλατιών γραµµών εκποµπής, στην περίπτωση 
πολλών αντικειµένων, µπορούν να προσοµοιωθούν ικανοποιητικά µέσω της υπόθεσης 
ενός τυρβώδους παχέως δίσκου. 

Στα πλαίσια του καθιερωµένου µοντέλου της δοµής των Quasar και των ενεργών 
γαλαξιών γενικά, η BLR περιοχή εµφανίζει σύνθετη δοµή. Τα περισσότερα µοντέλα 
συµφωνούν ως προς το γεγονός ότι η BLR αποτελείται από νέφη τα οποία περιβάλλουν 
την κεντρική πηγή παραγωγής ενέργειας. Η ακτίνα της περιοχής είναι της τάξης των 
10+l	𝑐𝑚, µε αποτέλεσµα να εκτείνεται µέχρι τον τόρο. Τα νέφη της BLR περιοχής είναι 
εκτεθειµένα στην ισχυρή ακτινοβολία που πηγάζει από τις εσωτερικές περιοχές του 
ενεργού πυρήνα. Η αλληλεπίδραση αυτής της ακτινοβολίας µε τα νέφη έχει ως 
αποτέλεσµα την παραγωγή γραµµών εκποµπής και απορρόφησης οι οποίες 
καταγράφονται στο φασµατικό αποτύπωµα του εκάστοτε ενεργού πυρήνα. 

Στο σηµείο αυτό αξίζει να σηµειωθεί πως η BLR περιοχή αποτελεί ένα ιδανικό 
«εργαστήριο» για τη µελέτη των φυσικών διεργασιών που λαµβάνουν χώρα κοντά στην 
µελανή οπή, η οποία εδράζεται στο κέντρο του ενεργού γαλαξία. Εντούτοις, το µόνο 
εργαλείο που έχουν οι αστροφυσικοί στη διάθεσή τους για τη µελέτη της BLR περιοχής 
δεν είναι άλλο από την φασµατοσκοπία. Έτσι, οι αστροφυσικοί καλούνται µέσω των 
φασµάτων εκποµπής και απορρόφησης να βγάλουν συµπεράσµατα για την φυσική που 
διέπει αυτά τα αστρονοµικά αντικείµενα, να εξάγουν δηλαδή φυσικές παραµέτρους, οι 
οποίες µε τη σειρά τους θα επιτρέψουν στους ερευνητές να ερµηνεύσουν το AGN 
φαινόµενο στο σύνολό του. 

Για την µελέτη των φασµάτων εκποµπής και απορρόφησης είναι αναγκαία η 
επίλυση της εξίσωσης διάδοσης ακτινοβολίας, καθώς αυτό που επί της ουσίας λαµβάνει 
χώρα στο περιβάλλον της BLR περιοχής είναι η αλληλεπίδραση της ακτινοβολίας µε µια 
πολυσύνθετη δοµή νεφών. Καθώς η ακτινοβολία περνά µέσα από αυτή τη σύνθετη 
ατµοσφαιρική δοµή, το κάθε νέφος δίνει και µια συγκεκριµένη φασµατική γραµµή. Αυτό 
σηµαίνει ότι στα φασµατογραφήµατα θα εµφανίζονται είτε διακριτές φασµατικές 
γραµµές είτε γραµµές επικαλυπτόµενες, δηλαδή φασµατικές γραµµές σε πολύ κοντινά 
µήκη κύµατος µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία σύνθετων φασµατικών προφίλ όπως αυτών 
της BLR περιοχής. 

Το ζητούµενο είναι λοιπόν να κατασκευαστεί ένα µοντέλο το οποίο να επιλύει την 
εξίσωση διάδοσης ακτινοβολίας και να δίνει τη συνάρτηση γραµµής η οποία να w
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περιγράφει – προσοµοιώνει τις φασµατικές γραµµές εκποµπής και απορρόφησης 
αντίστοιχα. Μέσω της προσοµοίωσης των φασµατικών γραµµών (best fit) µπορούν εν 
συνεχεία να υπολογιστούν οι φυσικές παράµετροι που υπολογίζει το εκάστοτε µοντέλο 
και σε τελική φάση να γίνει ερµηνεία των αποτελεσµάτων. 

4.2 Η Βάση της Φασµατοσκοπικής Μελέτης 
Περίπου το 10% των QSO εµφανίζει γραµµές απορρόφησης µετατοπισµένες προς την 
µπλε περιοχή του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος. Η ταχύτητα εκροής των περιοχών που 
παράγουν αυτές τις γραµµές µπορεί να φθάσει τα (0,1 − 0,2)𝑐. Συνήθως στα φάσµατα 
αυτά παρατηρούνται γραµµές υψηλού βαθµού ιονισµού, όπως του C IV (𝜆 = 1549	Å), 
του Si IV (𝜆 = 1397	Å), του Ν V (𝜆 = 1240	Å) καθώς επίσης και η Lyα. Πιο σπάνια, 
εµφανίζουν µεγάλα εύρη γραµµές χαµηλότερου βαθµού ιονισµού, όπως αυτές του Mg II 
(𝜆 = 2798	Å) και του Al III (𝜆 = 1857	Å), (Hamann et al. 1993; Crenshaw et al. 2003). 
Όλες οι ανωτέρω πλατιές γραµµές απορρόφησης (BALs) εµφανίζουν διαφορετικά 
πολύπλοκα προφίλ ενώ αξίζει να σηµειωθεί ότι οι ΒΑLQSOs µπορεί να εµφανίζουν 
διαφορές και ως προς το συνεχές τους (Reichard et al. 2003).  

Τα φάσµατα των BALQSO συνήθως ερµηνεύονται ως συνδυασµός: 
(1) ενός συνεχούς ευρείας ζώνης που προέρχεται από την κεντρική πηγή παραγωγής 

ενέργειας  
(2) πλατιών γραµµών εκποµπής (BELs) οι οποίες προέρχονται από τις περιοχές 

κοντά στο κέντρο του QSO και  
(3) υπερτιθέµενες πλατιές γραµµές απορρόφησης, οι οποίες πηγάζουν από την 

BALR περιοχή (Lyratzi et al. 2009 και Lyratzi et al. 2011). Εντούτοις, είναι πιθανό τόσο 
οι πλατιές γραµµές εκποµπής όσο και οι πλατιές γραµµές απορρόφησης να 
σχηµατίζονται στην ίδια περιοχή (Branch et al. 2002). 

Ένα σηµαντικό ερώτηµα που προκύπτει στο σηµείο αυτό είναι: Ποια είναι η φυσική 
σύνδεση µεταξύ της BLR (Broad Line Region) περιοχής και της BALR (Broad 
Absorption Line Region); Το ερώτηµα αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό επειδή ένα µέρος 
της BLR περιοχής φαίνεται πως οφείλεται στον άνεµο που πηγάζει από τον δίσκο 
προσαύξησης (Murray, N., and Chiang, J., 1998, Popović L·Č, Mediavilla E, Bon E, Ilić 
D 2004).  

Ένα ακόµη ερώτηµα είναι: Ποια είναι η θέση της BALR σε σχέση µε το κέντρο του 
BALQSO αλλά και µε τη θέση της BLR περιοχής; Για να απαντηθεί αυτό το ερώτηµα 
πρέπει να ερευνηθούν οι κινηµατικές ιδιότητες των γραµµών εκποµπής και 
απορρόφησης. 

Τα µοντέλα δισκοειδών ανέµων (Murray, N., and Chiang, J., 1998; Proga, D., Stone, 
J. M., and Kallman, T. R. 2000; Williams, R. J. R., Baker, A. C., Perry, J. J. 1999) 
εξηγούν αρκετές από τις ιδιότητες των BALQSOs, αλλά δεν είναι σε θέση να w
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ερµηνεύσουν όλο το εύρος των προφίλ των πλατιών γραµµών και των πυκνοτήτων 
στήλης. Οι πλατιές γραµµές απορρόφησης προκαλούνται από εκροές πλάσµατος που 
λαµβάνουν χώρα στο εσωτερικό του QSO και όχι από γαλαξίες που βρίσκονται µεταξύ 
της γραµµής παρατήρησης (όπως ισχύει στην περίπτωση αρκετών στενών γραµµών 
απορρόφησης). 

Ο καθορισµός της ύπαρξης BALR περιοχής σε έναν quasar είναι µια εξαιρετικά 
δύσκολη διαδικασία. Η καθιερωµένη µέθοδος είναι µέσω του «balnicity index (BI)», που 
ορίζεται από τους Weymann et al. 1991. 

4.2.1 «Balnicity Index» 

Στις περισσότερες περιπτώσεις υπάρχει πολύ µικρή αβεβαιότητα ως προς το αν ένας 
quasar κατατάσσεται ως non – BALQSO ή BALQSO. Αναπόφευκτα βέβαια, υπάρχουν 
οριακές περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι ξεκάθαρη η παρουσία πλατιών γραµµών 
απορρόφησης. Αυτό συµβαίνει κυρίως στις περιπτώσεις που η ανάλυση του φάσµατος 
και/ή η αναλογία σήµατος προς θόρυβο δεν είναι υψηλή. Οι Weymann et al. 1991, για να 
αποφύγουν όποια υποκειµενικότητα ως προς τον καθορισµό του αν ένας quasar είναι non 
– BALQSO ή BALQSO, καθόρισαν τον «balnicity index». Ο δείκτης αυτός µετρά το 
ισοδύναµο πλάτος (εκφρασµένο σε 𝑘𝑚	𝑠f+) , των φασµατικών χαρακτηριστικών 
απορρόφησης µεγάλης έντασης και απαιτεί το κάθε χαρακτηριστικό απορρόφησης, που 
συνεισφέρει στον δείκτη, να έχει εύρος τουλάχιστον 2000	𝑘𝑚	𝑠f+.	 Η απαίτηση αυτή 
είναι απαραίτητη ώστε να αποκλείονται τα παρεµβαλλόµενα συστήµατα απορρόφησης. 
Επιπροσθέτως, οι  Weymann et al. (1991), εξαιρούν τα πρώτα 3000	𝑘𝑚𝑠f+προς την 
µπλε πτέρυγα της κορυφής εκποµπής για να διαχωρίσουν την ισχυρή «συσχετιζόµενη 
απορρόφηση» από την πλατιά απορρόφηση, µιας και αυτοί οι δύο τύποι απορρόφησης 
φαίνεται πως είναι δυο διαφορετικά είδη φαινοµένων (Foltz et al. 1986).  

Η διαδικασία που ακολουθείται για τον καθορισµό του «balnicity index» είναι η 
ακόλουθη: 

 
1. Καθορισµός του συνεχούς µεταξύ των εργαστηριακών µηκών κύµατος των 
χαρακτηριστικών εκποµπής του Si IV και του C IV. 

2. Καθορισµός του συστήµατος ηρεµίας του quasar µε τον ακόλουθο τρόπο: (α) 
Μέτρηση της κορυφής της γραµµής του Mg II, όταν αυτό είναι δυνατό. (β) Αν το 
Mg II δεν είναι διαθέσιµο, γίνεται χρήση της κορυφής του C III]. (γ) Αν και ο C III] 
δεν είναι διαθέσιµος, χρησιµοποιείται η γραµµή εκποµπής του C IV, αρκεί βέβαια 
αυτή να µην είναι παραµορφωµένη από την απορρόφηση. 

3. Διερεύνηση άλλων φασµατικών χαρακτηριστικά που έχουν αναγνωριστεί, εκτός του 
C IV. 

4. Υπολογισµός του ακόλουθου ολοκληρώµατος 
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𝛣𝛪 = − � ú1 −
𝑓(𝑢)
0,9

û𝐶𝑑𝑢
W===

A�.===

, 

 
όπου 𝑓(𝑢) είναι η κανονικοποιηµένη ροή συναρτήσει της ταχύτητας µετατόπισης από το 
κέντρο της γραµµής. Η τιµή του 𝐶 αρχικά τίθεται µηδέν. Σε αντίθεση, παίρνει την τιµή 1 
όταν η ποσότητα στις αγκύλες είναι συνεχώς θετική πάνω σε ένα διάστηµα 
2000	𝑘𝑚	𝑠f+. Ο παράγοντας 𝐶, παίρνει πάλι την τιµή µηδέν όταν η ποσότητα στις 
αγκύλες γίνει αρνητική. Έτσι, τα πρώτα 2000	𝑘𝑚	𝑠f+  όποιου αυλακώµατος 
απορρόφησης δεν συνεισφέρουν στον balnicity index. Ένα αντικείµενο το οποίο στο 
φάσµα του έχει δύο βαθιά αυλάκια απορρόφησης, το ένα µε πλάτος 1990	𝑘𝑚	𝑠f+ και το 
άλλο µε πλάτος 2010	𝑘𝑚	𝑠f+, θα έχει balnicity index ίσο µε 10. Ο δείκτης αυτός λοιπόν 
µετρά το ισοδύναµο πλάτος (σε 𝑘𝑚	𝑠f+) αυτών των κοµµατιών της  απορρόφησης που 
ξεπερνά τα 2000	𝑘𝑚	𝑠f+ , αλλά µετρά ως «απορρόφηση» µόνο εκείνα τα 
χαρακτηριστικά που πέφτουν 10% ή περισσότερο κάτω από το συνεχές. Η ελάχιστη τιµή 
του BI είναι συνεπώς το µηδέν. Επειδή η µέγιστη τιµή της ποσότητας στις αγκύλες είναι 
1, και το άνω όριο του ολοκληρώµατος είναι 3000	𝑘𝑚	𝑠f+ προς το µπλε του κέντρου της 
γραµµής του C IV, τότε η απορρόφηση η οποία καλύπτει την περιοχή από 
25000	𝑘𝑚	𝑠f+ αριστερά (µπλε πτέρυγα) του κέντρου της γραµµής του C IV µέχρι το 
κέντρο της γραµµής του C IV, θα έχει την µέγιστη πιθανή τιµή του balnicity index, 
δηλαδή, 20000	𝑘𝑚	𝑠f+. 

Η λογική της απαίτησης η µέγιστη ένταση της ακτινοβολίας της φασµατικής 
γραµµής να είναι τουλάχιστον 10% κάτω από το συνεχές, πριν γίνει η όποια συνεισφορά 
στον balnicity index, είναι για να µην προκύψει µηδενικός BI από τους non – BLAQSOS 
στις περιπτώσεις που το συνεχές έχει ληφθεί πολύ ψηλά. Βέβαια οποιοσδήποτε 
«πραγµατικός» BALQSO ο οποίος έφερε πλατιά, αλλά ρηχή, απορρόφηση θα διέφευγε 
του κριτηρίου. Μια τέτοια περίπτωση είναι αυτή του UM 660, που παρουσιάζεται από 
τους Turnshek (1988). Η συνθήκη γειτνίασης (contiguity condition) επιβάλλεται έτσι 
ώστε να αποφεύγεται η σύγχυση µεταξύ της απορρόφησης που οφείλεται στον QSO και 
της απορρόφησης που οφείλεται σε κοσµολογικό υλικό απορρόφησης το οποίο 
παρεµβάλλεται στη γραµµή παρατήρησης. Η τιµή 2.000	𝑘𝑚	𝑠f+ αποτελεί ένα λογικό 
όριο για την αποφυγή τέτοιων περιπτώσεων. 

Το µπλε όριο των 25.000	𝑘𝑚	𝑠f+ στο ολοκλήρωµα έχει επιλεχθεί έτσι ώστε να 
αποφεύγονται οι ασάφειες που σχετίζονται µε την εκποµπή και την απορρόφηση του Si 
IV. Το όριο ερυθρό των 3.000	𝑘𝑚	𝑠f+ τίθεται µε σκοπό να µην συµπεριλαµβάνονται 
αντικείµενα µε συµπλέγµατα απορρόφησης πολύ µεγάλης έντασης τα οποία 
εµφανίζονται κοντά ή ακριβώς στην ερυθροµετάθεση της γραµµής εκποµπής. Το 
αντικείµενο 0302 + 170 είναι ένα παράδειγµα αντικειµένου µε BI µηδέν, εξαιτίας του 
ορίου των 3.000	𝑘𝑚	𝑠f+.  w
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Η ιδέα πίσω από τον ΒΙ είναι να µετρώνται ως BALs µόνο τα περιγράµµατα 
απορρόφησης τα οποία είναι µη αµφισβητούµενα (εξού και η απαίτηση 𝑓(𝑢) < 0,9), 
ρητώς πλατιά (εξού και η απαίτηση τα αυλάκια να είναι πλατύτερα από 2000	𝑘𝑚	𝑠f+) 
και σηµαντικά µετατοπισµένα προς το µπλε (ως εκ τούτου και το κάτω όριο των 
3000	𝑘𝑚	𝑠f+ στο ολοκλήρωµα). Το βασικό προσόν του ΒΙ ως εργαλείο ταξινόµησης 
είναι ότι µπορεί να παράγει πολύ «καθαρά» δείγµατα από BALQSOs. Είναι γεγονός, πως 
δεν είναι δυνατόν να προκύψει ένας non – BALQSO µε θετικό ΒΙ παρά µόνο αν το 
φάσµα του χαρακτηρίζεται από µεγάλο θόρυβο, αν το συνεχές του δεν έχει οριστεί ορθά 
ή του έχει αποδοθεί λανθασµένη ερυθροµετάθεση. Εντούτοις, η συντηρητική φύση του 
ΒΙ έχει ως συνέπεια οι κατάλογοι των BALQSOs που προκύπτουν βάση αυτού του 
κριτηρίου να είναι ελλιπείς. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ώστε οι κάπως ασθενέστερες, 
στενότερες και/ή λιγότερο µετατοπισµένες προς το µπλε πλατιές γραµµές απορρόφησης, 
από αυτές που ορίζει ο ΒΙ να µην χαρακτηρίζονται ως BAL. 

Το γεγονός αυτό το είχαν αναγνωρίσει οι Weymann et al. (1991) παρέχοντας έτσι το 
κίνητρο για την εισαγωγή του ΑΙ (Absorption Index) από τους Hall et al. 2002, στην 
εργασία αυτή ο ΑΙ χρησιµοποιήθηκε ως ένα µέσο για την αναγνώριση συστηµάτων που 
εµφανίζουν ενδείξεις απορρόφησης). Ο ορισµός του ΑΙ όπως τελικά υιοθετήθηκε από 
τους Trump et al. 2006, είναι 

 

𝛢𝛪 = � [1 − 𝑓(𝑢)]𝐶′𝑑𝑢
A>===

=

					(2) 

όπου 𝑓(𝑢) είναι η κανονικοποιηµένη ροή η οποία αποκτάται έπειτα από τον διαχωρισµό 
των δεδοµένων που προκύπτουν από την καλή θεωρητική προσοµοίωση τόσο των 
γραµµών εκποµπής όσο και του συνεχούς. Η σταθερά 𝐶# = 1 σε όλες τις περιοχές όπου 
𝑓(𝑢) < 0.9 και για ένα εύρος περιοχής τουλάχιστον 1000	𝑘𝑚	𝑠f+ ενώ 𝐶# = 0 σε κάθε 
άλλη περίπτωση. Επίσης, περιλαµβάνονται στον υπολογισµό µόνο οι περιοχές που 
περιέχουν τουλάχιστον ένα σηµείο (data point) του φάσµατος το οποίο βρίσκεται 
σηµαντικά κάτω από το συνεχές. Το γεγονός αυτό διασφαλίζει ότι µόνο τα πραγµατικά 
χαρακτηριστικά απορρόφησης θα έχουν θετικό ΑΙ. Οι δύο ειδοποιείς διαφορές που 
επιτρέπουν ορισµένα σώµατα µε 𝛣𝛪 = 0	𝑘𝑚	𝑠f+ να έχουν 𝛢𝛪 > 0	𝑘𝑚	𝑠f+ είναι (i) ο ΑΙ 
περιλαµβάνει περιοχές εντός 3000	𝑘𝑚	𝑠f+ από το κέντρο της γραµµής (καθώς επίσης 
και περιοχές πέραν των 25000	𝑘𝑚	𝑠f+) και (ii) ο ΑΙ περιλαµβάνει αντικείµενα µε πολύ 
στενότερα αυλάκια (troughs) απορρόφησης από ότι ο ΒΙ. Η εναποµένουσα διαφορά 
σχετίζεται µε την απουσία του παράγοντα 0.9 στην εξίσωση (2) (σε σύγκριση µε τη 
σχέση 1). Η αλλαγή αυτή έγινε στο ορισµό του ΑΙ έτσι ώστε να επιτρέπεται µια 
ξεκάθαρη ερµηνεία: Ο ΑΙ είναι το συνδυασµένο ισοδύναµο πλάτος όλων των αυλακιών 
(troughs) απορρόφησης µιας δοσµένης γραµµής τα οποία βρίσκονται µετατοπισµένα 
προς το µπλε του κέντρου της γραµµής, βαθύτερα από 0.9 από το συνεχές, και είναι 
τουλάχιστον 1000	𝑘𝑚	𝑠f+ πλατιά.  w
w
w
.d
ia
vl
os
bo
ok
s.g
r



 

278 
 

Στο σηµείο αυτό αξίζει να σηµειωθεί ότι τόσο ο ΑΙ όσο και ο ΒΙ µπορεί να είναι 
ευαίσθητοι ως προς τον τύπο του φάσµατος από το οποίο υπολογίζονται. Για 
παράδειγµα, ένα φαινοµενικά ευρύ αυλάκι απορρόφησης ενός φάσµατος χαµηλής 
ανάλυσης µπορεί επί της ουσίας να σπάει σε πολλαπλές στενές συνιστώσες 
απορρόφησης όταν παρατηρηθεί σε ένα φάσµα υψηλότερης ανάλυσης. Αντιστρόφως, 
κάποιες ακίδες θορύβου είναι δυνατόν να προκαλούν το σπάσιµο ενός µεµονωµένου 
αυλακιού απορρόφησης σε πολλαπλά στενότερα φασµατικά χαρακτηριστικά 
απορρόφησης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα σε µια πραγµατικά πλατιά γραµµή 
απορρόφησης να αποδίδεται µηδενικός ΑΙ/ΒΙ σε ένα φάσµα που περιέχει υψηλά επίπεδα 
θορύβου. 

Είναι προφανές πως αν οι BALQSOs ταξινοµούνται στη βάση του λιγότερο 
περιοριστικού ΑΙ, το προκύπτον κλάσµα των BALQSOs θα είναι πολύ µεγαλύτερο από 
αυτό που θα προέκυπτε βάση του ΒΙ. Εντούτοις, δεν είναι βέβαιο ότι τα αντικείµενα που 
επιλέγονται µόνο βάσει του κριτηρίου 𝛢𝛪 > 0	𝑘𝑚	𝑠f+ (συµπεριλαµβανοµένων και αυτών 
που χαρακτηρίζονται από 𝛣𝛪 = 0	𝑘𝑚	𝑠f+) αποτελούν έναν και µόνο πληθυσµό. Το 
πρόβληµα είναι ότι η µεγάλη ποικιλία των non – BAL χαρακτηριστικών απορρόφησης 
απαντώνται συχνότατα στους QSOs και σε άλλους AGN. Αυτά τα τυπικά στενότερα 
χαρακτηριστικά µπορεί να οφείλονται σε απορρόφηση σε µια ενδιάµεση 
ερυθροµετάθεση κατά µήκος της γραµµής παρατήρησης του QSO, είτε σε απορρόφηση 
εντός του ξενιστή γαλαξία, είτε σε ενδογενή απορρόφηση κοντά στον QSO 
(συµπεριλαµβανοµένων και των mini – BALs και των συνδεόµενων µε αυτού 
χαρακτηριστικών απορρόφησης). Οφείλουµε να σηµειώσουµε στο σηµείο αυτό ότι η 
προέλευση των ανωτέρω φαινόµενα είναι ελαχίστως κατανοητή και θεωρητικά αυτά τα 
φαινόµενα θα µπορούσε να συνδέονται µε τις πλατιές γραµµές απορρόφησης (BALs). 
Είναι λοιπόν εξαιρετικά δύσκολο να πούµε ότι ένας QSO, ο οποίος χαρακτηρίζεται από 
γραµµή απορρόφησης µέτριου πλάτους (1000 ≲ 𝛥𝑢 ≲ 3000	𝑘𝑚	𝑠f+), ταξινοµείται ως 
BALQSO ή όχι. Σε γενικές γραµµές, η ΒΙ µετρική δεν θεωρεί κανένα από αυτά τα 
αντικείµενα ως BALQSOs ενώ η ΑΙ µετρική τιτλοφορεί όλα τα αντικείµενα αυτού του 
είδους ως BALQSOs. 

Όταν ο ΒΙ ισούται µε µηδέν τότε η πλατιά απορρόφηση απουσιάζει, ενώ ο θετικός 
ΒΙ καταδεικνύει όχι µόνο την παρουσία πλατιών γραµµών απορρόφησης αλλά και το 
ποσό της απορρόφησης. Ο ΒΙ είναι επί της ουσίας ένα τροποποιηµένο ισοδύναµο πλάτος 
της πλατιάς γραµµής απορρόφησης, εκπεφρασµένος σε µονάδες ταχύτητας και ορίζεται 
ως ακολούθως:  
(i) Η απορρόφηση του CIV πρέπει να εµφανίζεται µετατοπισµένη προς το ιώδες µεταξύ 

3000 και 25000 km/s.  
(ii) Οι απορροφήσεις που βρίσκονται στην προηγούµενη περιοχή (σε ένα εύρος 

περιοχής τουλάχιστον 2000 km/s) πρέπει να παρουσιάζουν ένταση που θα πέφτει 
τουλάχιστον 10% κάτω από το συνεχές. Οι δείκτες ΒΙ µπορούν να κυµαίνονται από 
0 µέχρι 2000 km/s. Βάσει του ΒΙ οι QSOs µπορούν να ταξινοµηθούν στις εξής w
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κατηγορίες, που εµφανίζονται στην Εικόνα 4.1 (Richards G. T. et al. 2001 AJ 121 
2308): 

• HiBALs: BALQSOs που εµφανίζουν πλατιά «αυλάκια» απορρόφησης προς την 
µπλε πτέρυγα της εκποµπής του C IV. 

• LoBALs: BALQSOs που εµφανίζουν πλατιά «αυλάκια» απορρόφησης προς την 
µπλε πτέρυγα τόσο της γραµµής εκποµπής του C IV όσο και του Mg II. 

• Non – BALs: BALQSOs που δεν εµφανίζουν πλατιά απορρόφηση προς την µπλε 
περιοχή των γραµµών εκποµπής του C IV και του Mg II. 

• FeLoBALs: BALQSOs µε φασµατικά χαρακτηριστικά απορρόφησης ιονισµένου 
σιδήρου.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4.1. Σύνθετα φάσµατα όλων των κατηγοριών (EDR – Early Data Release, µαύρο), non – BALs 
(µπλε), HiBALs (συµπεριλαµβανοµένων και των LoBALs, φούξια), HiBALs/non – LoBALs (χωρίς τους 
LoBALs, πράσινο), LoBALs (red) και FeLoBals (κυανό). Τα φάσµατα είναι παρόµοια πάνω από τα 2400 
Å (εξαιρουµένων των συνθετικών FeLoBAL φασµάτων, τα οποία εµφανίζουν εκποµπή περί τα 2950 Å), 
αλλά τα συνθετικά φάσµατα των BALQSO εµφανίζουν κακής ποιότητας περιγράµµατα στα µικρότερα 
µήκη κύµατος σε σύγκριση µε τα συνθετικά φάσµατα των non – BALQSO. Η ερυθρότητα των BALQSO 
φασµάτων δεν είναι απλά το αποτέλεσµα των BAL αυλακωµάτων απορρόφησης αλλά επειδή η φασµατική 
κατανοµή ενέργειας των BALQSO είναι ερυθρότερη (Reichard et al. 2003). 

Το όριο των 25000 km/s, στον ΒΙ, έχει επιλεχθεί έτσι ώστε να αποφεύγεται η 
εκποµπή και η απορρόφηση από το Si IV που βρίσκεται στην µπλε πτέρυγα του CIV. Οι 
γραµµές απορρόφησης εντός των 3000 km/s µε πλάτος µικρότερο από 2000 km/s 
αποκλείονται έτσι ώστε να αποφευχθεί η επίδραση της απορρόφησης που µπορεί να µην 
οφείλεται στην εκροή. Οι γραµµές αυτές καλούνται «συνοδευτικές (associated)» 
φασµατικές γραµµές (Foltz C B. Et al. 1986). Κάποια από αυτά τα συσχετιζόµενα 
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συστήµατα θεωρείται πως είναι ενδογενείς εκροές, αλλά κάποια άλλα µπορεί να είναι το 
αποτέλεσµα της απορρόφησης από τον φιλοξενών γαλαξία ή από άλλους γαλαξίες. 

4.3 Προβλήµατα στα Φάσµατα των HiBALQSOs 
1. H BΑLR εµφανίζει ιδιαίτερα πολύπλοκα προφίλ φασµατικών γραµµών. Αυτό 
σηµαίνει οι φασµατικές γραµµές δεν δηµιουργούνται σε µια ενιαία περιοχή αλλά είναι η 
φασµατική σύνθεση πολλών επιµέρους φασµατικών γραµµών οι οποίες δηµιουργούνται 
σε ανεξάρτητες περιοχές οι οποίες παρουσιάζουν διαφορετικά φασµατικά 
χαρακτηριστικά  

Για να γίνουµε πιο συγκεκριµένοι, κάθε ένα από τα νέφη πλάσµατος παράγει µια 
κλασική γραµµή απορρόφησης. Αν λοιπόν τα νέφη που δηµιουργούν τις γραµµές 
απορρόφησης περιστρέφονται γύρω από τα κέντρα τους µε µεγάλες ταχύτητες και 
κινούνται ακτινικά µε µικρές ταχύτητες, τότε οι παραγόµενες γραµµές εµφανίζουν 
µεγάλα πλάτη και µικρές µετατοπίσεις. Ως αποτέλεσµα, οι γραµµές αυτές «µπλέκονται» 
µεταξύ τους αλλά και µε την κύρια φασµατική γραµµή προς δηµιουργία ενός σύνθετου 
φασµατικού προφίλ.  

Εξαιτίας αυτής της δοµής διατυπώθηκε και η άποψη τις ύπαρξης στις BALR πολλών 
ανεξάρτητων νεφών (Arav et al. 1997, Ferland 2004, Laor 2006, Laor et al. 2006). Κάθε 
ένα από αυτά τα νέφη, αν θεωρήσουµε ότι είναι οµοιογενές ως προς τις φυσικές ιδιότητές 
του, θα πρέπει να δηµιουργεί ένα συγκεκριµένο φασµατικό προφίλ το οποίο θα 
περιγράφεται από µία επίσης συγκεκριµένη κατανοµή (γνωστή ή άγνωστη). Εντούτοις 
δεν έχει καταστεί δυνατή η προσοµοίωση αυτών των προφίλ µε κάποια γνωστή 
µαθηµατική κατανοµή. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι µέχρι πρότινος δεν είχε επιλυθεί 
η εξίσωση διάδοσης της ακτινοβολίας δια µέσου ενός σύνθετου περιβάλλοντος πολλών 
νεφών πλάσµατος. 

2. Οι κλασικές µαθηµατικές κατανοµές οι οποίες χρησιµοποιούνται για την 
προσοµοίωση όλων των φασµατικών γραµµών, άρα και των φασµατικών γραµµών των 
QSOs, είναι οι Gauss, Lorentz και Voigt. Οι κατανοµές αυτές, εκτός των άλλων, 
περιγράφουν συγχρόνως και µια φυσική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το πλάσµα 
µέσα στο οποίο δηµιουργούνται οι φασµατικές γραµµές. Ειδικότερα όταν µια φασµατική 
γραµµή προσοµοιώνεται µε την κατανοµή Gauss σηµαίνει ότι στην περιοχή δηµιουργίας 
της, κυριαρχούν οι τυχαίες θερµικές κινήσεις των ιόντων. Η κατανοµή Lorentz 
προϋποθέτει την ύπαρξη πίεσης στην περιοχή που δηµιουργούνται οι φασµατικές 
γραµµές, ενώ η κατανοµή Voigt, υποδεικνύει µια σύνθεση µεταξύ Gauss και Lorentz 
δηλαδή έναν συνδυασµό τυχαίων κινήσεων των ιόντων και την ύπαρξη πίεσης στην 
περιοχή δηµιουργίας των γραµµών. Εντούτοις δεν υπάρχει µια κατανοµή που να 
περιγράφει µαθηµατικά την ιδιοπεριστροφή των νεφών αλλά και µια κατανοµή που να 
περιγράφει την ιδιοπεριστροφή των νεφών σε συνδυασµό µε τις τυχαίες κινήσεις των w
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ιόντων που αποτελούν αυτά τα νέφη. Οφείλουµε λοιπόν στο σηµείο αυτό να 
σηµειώσουµε ότι οι κλασικές κατανοµές Gauss, Lorentz και Voigt δεν είναι αρκετές για 
την προσοµοίωση των σύνθετων φασµάτων απορρόφησης που εµφανίζουν οι BALQSOs. 
Είναι λοιπόν αναγκαίος ο υπολογισµός δύο κατανοµών όπως ακριβώς περιγράφηκαν πιο 
πάνω. 
 
3. Για την προσοµοίωση των BALQSO φασµάτων είναι αναγκαία η ύπαρξη ενός 
φυσικού µοντέλου µε µαθηµατική περιγραφή το οποίο θα επιλύει την εξίσωση διάδοσης 
της ακτινοβολίας σε µια πολυσύνθετη ατµόσφαιρα, δίνοντας την τελική “συνάρτηση 
γραµµής” η οποία θα προσοµοιώνει ικανοποιητικά τις εκάστοτε σύνθετες φασµατικές 
γραµµές. Επιπροσθέτως το µοντέλο αυτό θα πρέπει να περιλαµβάνει τη χρήση των 
προαναφερθέντων δύο νέων κατανοµών. Το µοντέλο αυτό θα πρέπει να υπολογίζει τις 
φυσικές παραµέτρους όχι µέσω του προφίλ το οποίο προκύπτει από την σύνθεση των 
φασµατικών γραµµών αλλά τις κάθε φασµατικής γραµµής χωριστά από αυτές που 
συνθέτουν το τελικό πολύπλοκο προφίλ και κατά συνέπεια να υπολογίζει τις φυσικές 
παραµέτρους που περιγράφουν το κάθε διακριτό νέφος απορρόφησης. 

4. Τέλος, το µοντέλο θα πρέπει να περιλαµβάνει στα δοµικά στοιχεία συγκρότησής του 
τη γεωµετρία της περιοχής η οποία παράγει τις υπό µελέτη φασµατικές γραµµές ενώ 
παράλληλα θα πρέπει να είναι αυτοσυνεπές και η θεωρία που το στηρίζει να µην 
αντιβαίνει τους φυσικούς νόµους που γνωρίζουµε πως ισχύουν στην BLR περιοχή. 

4.3.1 Οµαδοποίηση των φασµατικών γραµµών των 
HiBALQSOs 

Στην περίπτωση των HiBALQSOs µπορούµε να ταξινοµήσουµε τις φασµατικές γραµµές 
στις ακόλουθες οµάδες: 

Γραµµές Απορρόφησης 

1. Η πρώτη υποοµάδα περιλαµβάνει γραµµές οι οποίες εµφανίζουν πολύ πλατιά και 
σύνθετα προφίλ. Είναι γνωστό πως η BLR περιοχή αποτελείται από πολλά νέφη, έτσι οι 
πολύ πλατιές φασµατικές γραµµές δεν αντιπροσωπεύουν µία αλλά έναν αριθµό 
φασµατικών γραµµών του ίδιου ιόντος και του ίδιου µήκους κύµατος µετατοπισµένες 
κατά διαφορετικά Δλ, καθώς δηµιουργούνται σε διαφορετικά νέφη τα οποία 
ιδιοπεριστρέφονται και κινούνται ακτινικά µε διαφορετικές ταχύτητες (Danezis et al. 
2007a). Όπως ήδη αναφέραµε η αδυναµία προσοµοίωσης αυτών των γραµµών έγκειται 
στο γεγονός ότι η εξίσωση διάδοσης ακτινοβολίας για µια σύνθετη ατµόσφαιρα δεν είχε 
επιλυθεί. Έτσι ήταν αδύνατος µέχρι πρότινος ο υπολογισµός αρκετών φυσικών 
παραµέτρων των νεφών που παράγουν αυτές τις φασµατικές γραµµές. Τέτοιες 
παράµετροι είναι οι τυχαίες ταχύτητες των ιόντων που συνιστούν τα νέφη, η ταχύτητα 
ιδιοπεριστροφής των νεφών καθώς επίσης και η ακτινική τους ταχύτητα. Άλλες w
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σηµαντικές παράµετροι είναι η πυκνότητα στήλης, το οπτικό βάθος, το FWHM, η 
απορροφούµενη και εκπεµπόµενη ενέργεια κ.α. 

2. Η δεύτερη υποοµάδα περιλαµβάνει φασµατικές γραµµές που εµφανίζουν απλό 
προφίλ, και µπορούν να προσοµοιωθούν µε µια κλασική κατανοµή, όπως η Gauss, η 
Lorentz ή η Voigt. Σε αυτές τις περιπτώσεις µπορεί να γνωρίζουµε τα φυσικά φαινόµενα 
που λαµβάνουν χώρα στην περιοχή που δηµιουργούνται οι γραµµές (όπως είναι οι 
τυχαίες κινήσεις των νεφών, η πίεση κ.α.) αλλά δεν είναι δυνατός ο υπολογισµός των 
τιµών των φυσικών παραµέτρων που περιγράφουν τα νέφη απορρόφησης. Άµεση 
συνέπεια αυτού του γεγονότος είναι ότι οι µαθηµατικές κατανοµές (Gauss, Lorentz, 
Voigt) πρέπει να µετατραπούν σε φυσικές κατανοµές που θα περιλαµβάνουν φυσικές και 
όχι µαθηµατικές παραµέτρους (όπως είναι η τυπική απόκλιση κ.α.) 

Γραµµές Εκποµπής 

1. Η πρώτη υποοµάδα περιλαµβάνει τις γραµµές εκποµπής µε πολύπλοκα προφίλ τα 
οποία δεν είναι δυνατόν να υπολογιστούν µέσω του µοντέλου δίσκου. Αυτό σηµαίνει ότι 
τα προφίλ των γραµµών εκποµπής δεν οφείλονται µόνο στο δίσκο προσαύξησης αλλά 
επίσης και σε κάποιες περιοχές εκτός δίσκου. 

2. Η δεύτερη υποοµάδα περιλαµβάνει γραµµές εκποµπής µε απλά προφίλ τα οποία 
µπορούν να προσοµοιωθούν µε το µοντέλο δίσκου. 
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