Leksjon 19 Quasarer og aktive galakser

Stjernen og Quasaren på bildet ser identiske ut, men dramatisk forskjellig. Stjernen ligger noen
hundre lysår fra Jorden. Quasaren ligger 9 milliarder lysår fra Jorden. Quasarene er de mest
lyssterke objekter i universet, de må ha en enorm lysstyrke fordi avstanden er så stor. De andre
objektene på bildet er galakser.

Bildet(a) er fra 1994 og tatt med Hubble teleskopet. Den lyssterke quasaren (3C 273) skjuler
galaksen som quasaren er en del av. I 2002 fikk Hubble teleskopet et nytt kamera som klarte å
avsløre vertsgalaksen. Optikken i teleskopet blokkerer lyset fra quasaren (bildet b). Denne og
liknende observasjoner viser at quasarene ligger i sentrum av galaksene. Bildet (a) viser også en
kraftig stråle (eng: jet), den har en lengde flere tusen parsec og sender ut energi også i
røntgenområdet.
3C 273 har for eksempel en luminositet som er på omkring 1040 watt, til sammenlikning vår egen
galakse har en total luminositet på 10 37 watt. De lys sterkeste quasarene kan ha en luminositet som
er over 1000 ganger større enn hele Melkeveien. Disse enorme energimengdene som quasarene
sender ut førte til at noen astronomer mente at Hubbles lov ikke kunne gjelde for quasarene. En
heftig debatt blusset opp på 1970 tallet, en gruppe astronomer (Arp-gruppen) pekte på at quasarer
med kraftig rødforskyvning ble observert i galakser med moderat rødforskyvning. Men på 1980
tallet ble nye observasjoner publisert som styrket at Hubbles lov også måtte gjelde for quasarene og

at oppdagelsen til Arp-gruppen skyldtes en projeksjonseffekt. Selv som quasaren tilsynelatende ble
observert i en galakse, trenger den ikke å tilhøre galaksen.
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1.1 Quasarene oppdages
Quasaren 3C 405 i Cygnus A (1951)
I 1951 observerte Baade og Minkowski en galakse i sentrum av radiokilden Cygnus A, de benyttet
det optiske teleskopet på Palomar Mountain (California). De fant emisjonslinjer i spektret og at
disse hadde en rødforskyvning på 5,6% , denne rødforskyvningen tilsvarer en avstand på 740
millioner lysår (Hubbles lov) og en hastighet på 16 000 km/s. Det kom som en overraskelse at de
fant emisjonslinjer i spektret, normalt har galakser absorpsjonslinjer. Denne oppdagelsen viser at
der må være en kraftig energikilde tilstede i sentrum av galaksen om tilfører atomene energi.

Bildet (a) viser at Cygnus A (3C 405) også er en kraftig radiogalakse, den er en av de sterkeste
objekter på himmelen (oppdaget av Grote Reber, 1944). Kilden som er årsaken til denne
radiostrålingen må være helt ekstraordinær. Radioteleskopet som er benyttet har stor
vinkeloppløsning, radioastronomene kopler sammen store grupper av radioteleskoper (“Very Large
Array”), en teknologi kalles for interferometri. De falske fargene viser at radiostrålingen fra Cygnus
A kommer fra områder på begge sider av en underlig galakse. (røde fager viser sterkest stråling, blå
svakest). De to strålingsområdene ligger omtrent 230,000 ly fra galaksen.
En rødforskyvning på 5,6% (z = 0,056) gir en avstand lik 230 Mpc (740 millioner lysår) (Hubbles
lov: 73km/s/Mpc). Denne kilden er så sterk at radioamatører kan fange opp disse signalene med
”backyard equipment”. Cygnus A har en radioluminositet som er 107 ganger sterkere enn
radiostrålingen fra en vanlig galakse. Objektet som lager denne strålingen må være ekstraordinær og
denne kilden førte til stor forskningsaktivitet på 1960 tallet.

Quasarene 3C 48 (1960) og 3C 273 (1962)
Allan Standage oppdaget (1960) en ”stjerne” i radiokilden 3C 48 som måtte være noe uvanlig,

Bildet viser quasaren 3C 48 (3C står for: Tredje Cambridge Catalogue” for radiokilder)
Dette objektet trodde astronomene (1960) var en ordinær stjerne som sendte ut radiobølger. Stjernen
hadde en rødforskyvning på 36,7%, i følge Hubbles lov skulle avstanden ut til “stjernen” være
omtrent 1400 Mpc (4.6 milliarder ly). Ingen ordinære stjerner kan gi så kraftig radiostråling, i
tillegg fant astronomene kraftfulle jet utvekst (” jet protruding”) og emisjonslinjer i det synlige
spektret de ikke kunne forklare.

I 1962 oppdaget astronomene en kraftfull jet stråle i det optiske området i radiokilden 3C 273, den
har en lengde på flere hundre tusen lysår og sender ut energi i hele bølgelengdeområdet fra røntgen
til infrarødt. Luminositeten er ekstrem, 1000 ganger større enn Melkeveien.

Astronomene hadde funnet to uvanlige ”stjerner”, to radiokilder i stor avstand 3C 273 og 3C 48.
Disse uvanlige stjernene viste begge emisjonslinjer, men astronomene på den tiden var ikke i stand
til å identifisere linjene.
På 1960 tallet karakteriserte astronomene 3C 48 og 3C 273 som himmelens originaler, mange
astronomer trodde at de var stjerner utenom det vanlige i vår galakse. I 1963 oppdaget Maarten
Schmith at det synlige og det infrarøde spektret domineres av fire hydrogen emisjonslinjer.
Disse Balmerlinjene hadde en rødforskyvning på ca 15,8 %. For eksempel linjen H (beta) flytter seg
fra 486 nm (blå-grønn) til gul (563 nm) (1.158*486 nm). Ingen stjerne i vår galakse kunne ha en så
stor rødforskyvning, Schmith konkluderte med at denne stjernen måtte ligge utenfor vår galakse. I
følge Hubbles lov er avstanden ut til ”stjerne” 2 milliarder lysår (650Mpc).

1.2 Quasarer med stor rødforskyvning og ekstreme avstander
De originale objektene 3C 48 og 3C 273 ble titulert som ”quasistellare radiokilder” eller bare
quasarer fordi objektene var både radiokilder og de viste stjerneegenskaper. Bare 10% av
quasarene er radiosendere (”radio-loud”) av de 100 000 quasarene som i dag er kjent. Quasarene har
en rødforskyvning som varierer fra 0,06 til 5,8. De fleste har en rødforskyvning større enn 0,3. En
rødforskyvning på 0,3 gir i følge Hubbles lov en avstand på 3,32 milliarder lysår. Vi ser med andre
ord 3,32 milliarder år tilbake i tid fordi lyset tar 3,32 milliarder år for å nå oss (lysets reise tid).
Lyset fra quasaren har beveget seg strekningen 3,32 milliarder lysår. Avstanden ut til quasaren er i
dag 3,79 milliarder lysår eller 1160Mpc. Se tabellen på neste side.
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Avstanden ut til quasaren når vi ser objektet er 3,32 109ly. I den tiden lyset har vært på reise har
Universet utvidet seg, det betyr at avstanden ut til quasaren må være større, lik 3,79 milliarder lysår
i følge tabellen under.

Bildet viser spektret en quasar med kraftig rødforskyvning. Denne quasaren (kjent som PKS 2000030: PK står for Parkes Observatoriet i Australia, det var dette observatoriet som observerte
quasaren først, på følgende tall gir posisjonen) har en rødforskyvning på z = 3.773. Denne
forskyvningen er så stor at Lyman linjene L (alfa) og L(beta) som normalt er ultrafiolette
bølgelengder, blir forskjøvet til den synlige delen av spektrumet. Finn reisetiden for lyset som blir
observert. Lyset reiser i et ekspanderende univers, benytt tabellen under og finn avstanden ut til
quasaren. Er det mulig å observere quasaren i denne posisjonen?

Tabellen viser sammenhengen mellom rødforskyvning, hastigheten vekk fra Jorden og avstanden
gitt av Hubbles lov. De to kolonnene til høyre viser avstanden til objektet som har en bestemt
rødforskyvning. Når rødforskyvningen går mot uendelig vil lyset ha tilbakelagt strekningen 13,7
milliarder lysår.

1.3 Quasarene hører fortiden til, de eksiterer ikke i dag

Kurven på bildet viser at quasarene begynte å avta for omtrent 10 milliarder år siden og var
fullstendig utryddet for 800 millioner år siden. Historien om quasarene kan minne om historien om
dinosaurene, de var der og forsvant.

1.4 Gjelder Hubbles lov for quasarene?
Quasar spektrene er unike, de viser emisjonslinjer som ikke finnes i andre spektra (stjerner eller
galakser). Astronomene kan bevise at quasarene er lokalisert i sentrum av fjerne galakser.
Luminositeten fra en quasar er utrolig stor. 3C 273 har en luminositet som er på omkring 1040 watt,
Solen har til sammenlikning en luminositet på 3,9 1026 watt eller vår egen galakse har en total
luminositet på 10 37 watt. De lys sterkeste quasarene kan ha en luminositet som er over 1000 ganger
større enn hele Melkeveien.
Disse enorme energimengdene som quasarene sender ut førte til at noen astronomer mente at
Hubbles lov ikke kunne gjelde for quasarer. En heftig debatt blusset opp på 1970 tallet, en gruppe
astronomer (Arp gruppen) pekte på at quasarer med kraftig rødforskyvning ble observert i galakser

med moderat rødforskyvning. Men på 1980 tallet ble nye observasjoner publisert som styrket at
Hubbles lov også måtte gjelde for quasarene og at oppdagelsen til Arp gruppen skyldtes en
projeksjonseffekt. Selv som quasaren tilsynelatende ble observert i en galakse, trenger den ikke å
tilhøre galaksen.

1.5 Quasarene ligger i sentrum av galaksene

Dette bildet (a) er fra 1994 og tatt med Hubble teleskopet. Den lyssterke quasaren (3C 273) skjuler
galaksen som quasaren er en del av. I 2002 klarte det nye kameraet i Hubble teleskopet å ta bilde (b)
av vertsgalaksen. Optikken i teleskopet blokkerer lyset fra quasaren og vertsgalaksen ble synlig.

Bildet viser quasaren PG 005225, den er lokalisert i sentrum av en tilsynelatende normal
spiralgalakse, rødforskyvningen er z = 0,155 (750 Mpc).

Vertsgalaksen for quasaren PG 1012008 (rødforskyvning z= 0,185) smelter sammen med galaksen
nederst i bildet. Tidevannskreftene fører til materialstripene som ligger i området rundt quasaren (se
Figur 24-28). Avstanden mellom de to galaksene er bare 9500 pc (31,000 ly). Den mindre galaksen
til venstre i bildet smelter også sammen med de to andre galaksene. Bildene viser at quasarene
ligger i sentrum av galaksene, de viser ikke hva en quasar er!
Kosmisk zoom ut til quasarene Animasjon 26.3

1.6 Klassifikasjonssystemet til Edwin Hubble

“Gaffel” diagrammet til Hubble
“Gaffel” diagrammet viser de vanlige galaksetypene som inngår i galakseklassifikasjonen til
Hubble. Hubble tenkte at ”gaffel” diagrammet viser en utvikling av galaksene i tid fra venstre mot

høyre. Astronomene vet i dag at dette ikke er tilfelle. Klassifikasjonssystemet til Edwin Hubble tok
utgangspunkt strukturen i spiralarmene og den relative størrelsen av den sentral bulken
Elliptiske gallakser (”ellipticals”)

.
Tre elliptiske ”elliptical” galakser (inneholder lite støv og gass)
Hubble klassifiserte de “elliptical” galaksene i henhold til om de var runde eller flate. En
tilsynelatende rund galakse ble merket som E0 og de flate fikk merket E7 (sigarform). Denne
galaksetypen har ikke spiralarmer.
Infrarøde- og radar observasjoner viser at de elliptiske galaksene inneholder lite gass og støv.
Stjerne er derfor gamle, røde og metallfattige Populasjon II stjerner. Den største og den minste
galaksen i universet er elliptiske galakser
Ellipsegalaksene har ingen rotasjon i motsetning til spiralgalaksene
Linsegalakser (”lenticular”)

En linseformet er en ”armløs” spiral galakse
NGC 2787 er klassifisert som en “lenticular” eller en linseformet galakse, den har ”barred” bulk og
en skive som ikke viser spiralarmer. “Barred” strukturen vises ikke på bildet. Den merkes som SB0.
NGC 2787 ligger 24 millioner lysår fra Jorden i stjernebildet Ursa Major (Storebjørn).

Normale spiral galakser (”normal spirals”)

Tre forskjellige spiralgalakser (Det er støv og gassmengden i galaksene som bestemmer formen)
Sa galakse type (a), den har jevne brede spiralarmer med en stor sentral bulk (4% støv og gass).
Sb galaksetype (b), den har moderate veldefinerte armer og en moderat størrelse på bulken (8%
støv og gass).
Sc galakse type (c), den har trange veldefinerte spiralarmer og en liten sentral bulk (25% støv og
gass). Liten buk og store spirallarmer
Tverrstripet spiral galakser (”barred spirals”)

Tre forskjellige ”Barret” spiralgalakser, de har ikke tilstrekkelig mørk materie i haloen for utvikling
av kuleformede bulker (mener astronomene)
Hubbles Klassifikasjonssystem for disse galaksene tok også utgangspunkt i spiralarmstrukturen og
den relative størrelsen av den sentral bulken ”barret”.
SBa galaksetypen (a), den har de jevneste spiralarmene, de er viklet tett inntil en stor sentral bulk.
SBb galaksetypen (b), den har veldefinerte spiralarmer som er løsere viklet rundt bulken og den har
en moderat størrelse på bulken.
viser en SBc galaksetypen (c), den har spiralarmer som har større avstand til bulken. Alle tre
bildene viser en avlang (”Barred”) bulk.
Astronomene mener at ”barred” galaksene har ikke tilstrekkelig mørk materie i haloen for utvikling
av kuleformede bulker.

Irregulære galakser (”irregulara”)
Den siste galaksetypen ble kalt for ”Irregular” galakse, denne galaksetypen manglet en tydelig
organisert struktur og ble av Hubble inndelt i to typer: Irr I og Irr II. Den Store Magellanske Sky og
den Lille Magellanske Sky er kjente Irr I galakser.

Den Store Magellanske Sky (LMC)
Den Irr I galaksen på Bilde 17 ligger bare 179 000 lysår fra Jorden og er en av ledsagerne til
Melkeveien. LMC har et synsfelt på 22°, 50 ganger større utstrekning av Månen ved fullmåne.
Tarantula tåken viser (diameter på 800 ly og masse på 5  10exp6 M) at stjernedannelse pågår, de
nye fødte stjernene aktiviserer det største H II området som er observert på himmelen. Denne tåken
synlig med det blotte øyet på den sydlige halvkule.

1.7 Seyfert Galakser
Før quasarene ble oppdaget fant Carl Seyfert (1943) spiralgalakser med lyse kompakte kjerner som
viste tegn til voldsom aktivitet. Astronomene mener at en Seyfert galakse er rester etter en
quasar som ennå ikke er død.
Noen få prosent av de lyssterke spiralgalaksene er Seyfert galakser, disse har en luminositet fra 1036
til 1038 watt. De lyssterke Seyfert galaksene har en lysstyrke som svarer til svakeste quasarene.

.
“Barred” spiralgalaksen på bildet (NGC 1097) er en Seyfert galakse, den ligger i avstanden 14 Mpc
(45 million ly) fra Jorden. Kjernen i denne galaksen er mye lysere en normal “barred” spiralgalakse.
Den lille elliptiske galaksen øverst til venstre i bildet er en satellitt galakse til NGC 1097.
Radiostrålingen fra Seyferts galaksene minner om radiostrålingen fra radiogalaksen M87, den ble
oppdaget i 1918 av Heber D. Curtis. Han benyttet korte eksponeringstider og fant en market kjerne
og stråle (”jet”) komme ut av kjernen. En liknende jet er funnet i quasaren 3C 273

Et visuelt bilde av radiogalaksen (a) M87, en stor elliptisk galakse med et tverrmål på omkring 100
kpc (300,000 ly) og ligger i Jomfruen (“Virgo cluster”,se side 652 Universe). Galaksen er omringet
av galaksehoper, de lyse små flekkene i bildet. Bildet (b) viser kjernen av M87, den er ørliten,
mindre enn 2 pc (6.5 ly) i diameter. Strålen (“jet”) strekker seg 1500 pc (5000 ly) ut i rommet. Det
er Hubble teleskopet som har tatt dette bildet.
Lyset fra den sentrale kjernen i M87 domineres av termiskstråling (sort legeme), spektret er
avhengig av temperaturen. Astronomene har oppdaget absorpsjonslinjer i den termiske strålingen på
grunn av alle stjernene som ligger rundt kjernen. Lyset fra strålen til M87 er ikke termisk, den viser

et bredt spektrum fra røntgenbølger til radiobølger. Synkrotronstråling er en spesiell type stråling
som er oppdaget i M87 strålen. Det er relativistiske elektroner i sterke magnetfelt som sender ut
denne strålingen. Astronomene har også registrert at strålingen fra M87 strålen er polarisert, den
elektriske feltvektoren i den elektromagnetiske strålingen svinger i samme plan.
De karakteristiske strålene som er funnet i quasarene og i radiogalaksene er også oppdaget i
Seyfert galaksene.
Vi har sett at Cygnus A er en dobbel radiokilde, den sender ut radiostråling fra to områder, ett på
hver side av modergalaksen. Radioastronomene fant mange radiogalakser på 1960/1970 tallet som
hadde doble radiokilder. Astronomene mener at det er galaksen i sentrum sender ut relativistiske
elektroner og som er årsaken til den doble radiokilden.

1.8 Radiogalaksene Centaurus A og ”Hestehalegalaksen” NGC 1265

(a) Den elliptiske galaksen (NGC 5128) ligger omtrent 4 Mpc (13 million ly) fra Jorden og er
lokalisert på samme sted som radiokilden Centaurus A. De mørke støv stripene er spor etter
kollisjon med en annen spiralgalakse.
(b) Bilde viser synkrotronstrålingen fra de to radiokildene (“radio lobes”) som er sentrert rundt
kjernen og på motsatt side av galaksen.
(c) Bildet viser X-strålen (“jet”) som strekker seg fra kjernen og ut til de to radioområdene. Xstrålen står normalt på støvstripene. X-en står for røntgenstråling.

Hode-halegalaksen (NGC 1265) tilhører Perseus hopen og beveger seg med stor fart (2500 km/s),
bildet viser de to radiostrålene som følger etter. Det vi ser på bildet kan sammenliknes med røyken
etter et hurtig damplokomotiv. Når de lade partiklene treffer gassen i rommet mellom galaksene i
hopen bremses de opp og sender ut radiobølger. Radiostrålingen er en kombinasjon av
bremsestråling og synkrotron stråling. Manger andre radiogalakser er funnet nær sentrum av
galaksehoper.
Seyfert galakser og radiogalakser har flere av de samme egenskapene som de lyssterke quasarene.
En forskjell er at quasarene ligger lenger unna og er objekter som tilhører en tidligere fase i
Universets historie, den tiden Universet var ungt.

1.9 Mange uløste spørsmål








Har quasarene forsvunnet fra Universet?
Er Seyfert galaksene og radiogalaksene rester (”levninger”) etter quasarene?
Hva slags energikilde kan sende ut slike store energimengder som observeres i quasarene?
Hvorfor er ikke alle galaksene aktive galakser?
Hvorfor finner astronomene ingen quasarer i ”nærområdene”?
Hvorfor observeres jetstrømmer i radiokilder og quasarer?
Hvor stor del av massen som faller inn i det sorte hullet blir omgjort til stråling? (Øystein
Elgarøy: 30%)

1.10 Jet utstrømning fra en quasar med stor rødforskyvning

Quasaren GB15085714 på bildet har en rødforskyvning på z = 4,3, tilsvarer en Hubble avstand på
3800 Mpc (12.2 G ly). På bilde ser vi en quasar når Universet har en alder som er 10% av nåtidens
alder. Astronomene mener at quasarene, lik den vi ser på bilde, vil utvikle seg til radiogalakser
som for eksempel M87 og Seyfert galakser (se eksempel1)

1.11 Aktive galakser
Quasarene, blazarene (avsnitt 25-4), Seyfert galaksene og radiogalaksene kalles for aktive galakser.
Disse aktive galaksene har en aktiv galaksekjerne (AGN: »Active Galactic Nuclei»). Tabellen gir en
oppsummering av de ulike aktive galaksene.

Tabellen viser at de aktive galaksene sender ut enorme energimengder, til sammenlikning sender
Melkeveien ut 1037 watt og Solen 1026 watt

Grafen viser variasjonen i tilsynelatende visuell lysstyrke over en periode på 29 år for 3C 273
quasaren. På slutten av 1982 økte lysstyrken med 60% og styrken ble redusert til utgangspunktet
fire måneder etter. Denne variasjonen er et typisk trekk hos alle aktive galakser (AGN-galaksene)
Varigheten av fluktuasjonene kan gi astronomene svar på størrelsen på de aktive galaksene. Et
objekt kan ikke variere hurtigere en den tiden det tar lyset å passere objektet.

Det er en sammenheng mellom tiden det tar lyset å bevege seg gjennom galaksen (objektet) og
varigheten av fluktuasjonene. Dersom et objekt med størrelsen ett lysår plutselig øker i
lysstyrke, vil denne begivenheten sees som et glimt som minst kan vare i ett år.

Aktive galaktiske kjerner har energi som kommer fra et lite volum, omtrent som vårt
Solsystem. Fra dette volumet produseres mer energi pr sekund enn tusen galakser kan produsere.
Å forklare hvordan så store energimengde kan produseres innenfor et så lite volum er en stor
utfordring for astronomene.
Hvor stort må det sorte hullet være for at galaksen skal være aktiv? Hvor stor masse må falle inn i et
sort hull dersom disse enorme energimengdene skal frigis fra sentralkjernen i en aktiv galakse?
Eller hvor mye masse må falle inn for at de store energimengder skal frigis?
Læreboken gir ikke svar på det siste spørsmålet, derimot gir grenseverdien til Eddington svar
på det første spørsmålet

Eddington grensen gir den minste kjernemassen som en aktiv galakse kan ha:
Ledd

 M  L
 0
 M0 

30000 

Ledd er maksimal luminositet fra materien som trekkes inn mot det sorte hullet
M er massen av den aktive galaksekjernen
M0 er massen av Solen
L0 er Solens luminositet
Eksempel 2 viser at det sorte hullet er som er ansvarlig for den store luminositeten fra 3C273 må ha
en masse som er større enn en milliard solmasser. Til sammenlikning er den totale massen som
ligger på innsiden av en kule som har sentrum i vår galakse 90 milliarder solmasser dersom kulens
radius er lik Solbanens radius (Eksempel 3).
Astronomene har funnet bevis på at sorte hull eksisterer i sentrum av nærliggende galakser. Vår
egen galakse har et sort hull på omtrent 4 millioner solmasser, stor masse i forhold til en stjerne
men liten masse i forhold til monster hullet i 3C273 quasaren.

1.12 Hvordan bestemme massen for et sort hull i sentrum av en galakse?
Andromeda galaksen (M31) er bare 2,5 millioner lysår fra Jorden, den er nær nok til å se detaljer i
kjernen som har en utstrekning på 1 parsec under gode observasjonsforhold.

Rotasjonskurven for kjernen i M31 viser den radielle hastigheten av galaksematerien i kjernen av
M31 og hvordan denne hastigheten varierer med vinkelavstanden fra sentrum av galaksen. Legg
merke til de to skarpe toppene innenfor 5 buesekund fra sentrum av galaksen. Disse to
toppene indikerer at sentrum av galaksen er et meget massivt objekt. 5 buesekunder gir en lineær
avstand på 60ly, denne avstanden kan vi betrakte som radien for kjernen i M31. Grafen viser at
galaksen roterer fordi kurven viser rødforskyvningen på den ene siden av sentrum og
blåforskyvning på den andre siden. Newtons generalisering av Kelpers 2. lov gir massen av kjerne i
M31, den er på 43 millioner solmasser. (se oppgave 4).
Det er ikke mulig å observere rotasjonskurver for quasarene, vinkelavstanden er for liten og
avstanden for stor. Astronomene kan derfor ikke bevise at quasarene er sorte hull, men de tror at
sorte hull er årsaken til den enorme luminositeten fordi ingen andre kjente kilder er i stand til å gi
disse enorme energimengdene.

1.13 Hva skjer med massen som er i nærheten av et sort hull?
Quasarer og aktive galakser har energi fordi gravitasjonsenergi frigis når gass kontinuerlig går i
spiral inn mot et sentralt supermassivt sort hull. Det dannes en ”accretion” skive («smultring»)
rundt det sorte hullet (se bildet 3 under)

Quasarer og aktive galakser får tilført energi når gassen faller inn mot et sentralt sort hull, i
denne prosessen frigjøres gravitasjonsenergi. (1) En sky av gass roterer sakte, i denne prosessen
samles gassen i et større system. (2) Gassen beveger seg innover med forskjellig hastighet og
retning, loven om vinkelmomentets bevarelse styrer denne rotasjonsprosessen (I er konstant). (3)
All gassen har samlet seg i et plan loddrett på rotasjonsaksen, ikke all gassen faller ikke inn i det
sorte hullet (4) Rotasjonshastigheten øker inn mot sentrum av skiven.

Gassen i en “accretion” skive beveger seg innover i en spiral og sender samtidig ut energi. Bilde (5)
viser to tilstøtende gassklumper i en “accretion” skive. Den innerste klumpen har en litt større
banehastighet enn klumpen på utsiden. På bilde (6) kolliderer de to klumpene og overføres det
energi fra den indre til den ytre klumpen og gassen varmes opp og sender ut stråling. Den innerste
klumpen i bilde (7) har mistet energi og faller inn mot sentrum. Den ytre klumpen har mottatt energi
og beveger seg ut fra sentrum og får mindre hastighet.

Bildet (a) viser at materialet i en ”accretion” skive har en spiralbevegelse inn mot sentrum av
galaksen. (b) En skarp indre kant oppstår fordi det enorme trykket som oppstår balanserer
gravitasjonskreftene. (c) Bare en del av materialet i spiralen blir ”slukt” av det sorte hullet.
Trykket øker enormt når gassen kontinuerlig fyller opp de indre områder av ”accention” skiven. Det
oppstår et overtrykk som fører til at materien kastes ut i en stor stråle som står normalt på
”accention” skiven. Legg merke til at denne animasjonen avslutter med et bilde av strålen observert
av Hubble i M87 (animasjon 25.1)

Rotasjonen av “accretion” skiven rundt det sorte hullet tvister magnetfeltlinjene og en spiral av
magnetfeltlinjer oppstår på hver side av skiven. Kilden til dette feltet er roterende ladninger i
skiven. Spiralfeltet er en kanal for relativistiske partikler. Disse ladde partiklene følger feltlinjene
og en fokusert jetstrøm på begge sider av skiven og loddrett på skiven. Figur 18-16 (Universe side
483) viser en tilsvarende prosess som finner sted i en protostjerne.

Bildet viser kjernen i en aktiv galakse. En kunstner har på bildet tegnet et supermassivt sort hull
som er omgitt av en, planeten i forgrunnen er utsiktspunktet. Materien som strømmer inn mot hullet
blir ledet ut gjennom to kanaler (jetstråler) en på hver side av skiven. Når de relativistiske partiklene
går i spiralbaner i jeten sender de ut synkrotron stråling og strålen blir synlig fra Jorden.
Observasjon av aktive galakser bekrefter modellen som vist i animasjonen 25.2a

Bildet viser observasjon av en støvet (“smultring”) rundt et supermassivt sort hull (“accretion”
skiven er ikke synlig, den er for liten). Radiogalaksen NGC 4261 på det visuelle bilde viser en lys
“smultringen” av støv og gass som roterer rundt sentrum av et sort hull. Bevegelsen av denne
smultringen avslører at det sorte hullet har en masse på 1,2 milliarder solmasser.

Mange astronomer antar quasarene, blazarene og radiogalaksene som alle er aktive galakser ikke er
objekter med forskjellige egenskaper, men et objekt som observeres forskjellig på grunn av
objektets orientering i rommet. Denne ideen kalles for fellesmodellen for en aktiv galakse.

Bildet viser fellesmodellen for en aktiv galakse, modellen viser et objekt om har et massivt sort hull
i sentrum, en “accretion” skive og en relativistisk jet. (sammenlikn med figur 22-12, som viser et
sort hull i en stjerne). Blazarer, radiosterke quasarer og radiogalakser kan være samme type objekt
sett fra forskjellig vinkler i forhold til vår siktelinje
En quasar eller blazar vil dø ut dersom objektet ikke får tilført ny gass. Stopper tilførselen reduseres
aktiviteten og en Seyfert galakse oppstår. Seyfert galakser (1 og 2) er radiosvake quasarer.
En aktiv galakse kan få tilført materie dersom en kollisjon oppstår mellom en aktiv galakse og en
vanlig galakse (se bildet under).

Bilde viser en liten satellitt galakse som har falt inn til de sentrale områder av radiogalaksen Cygnus
A (se figur 25-1). De fleste galaksene er ikke aktive, de har brukt opp brennstoffet. Melkeveien
er et godt eksempel, det supermassive sorte hullet i Melkeveien er ikke aktiv

1.14 Eksempler
Eksempel 1
Bestem avstanden til quasaren når rødforskyvningen er 4,897
Hubbles lov
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Eksempel 2
Quasaren 3C 273 har luminositet: L3C273  3 1013L0 Finn minste massen for det sorte
hullet som kan gi quasarens luminositet
Gitt:
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Betraktninger
En luminositet på 3 1013L0 krever et sort hull på en milliard solmasser.
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Eksempel 3
Beregn den totale massen av vår galakse som ligger innenfor solens bane rundt
sentrum av Melkeveien
Gitt:
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Solens masse er liten i forhold til den massen vi skal finne:
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Betraktninger:
Den totale massen som ligger på innsiden av Solens bane er 90 milliarder solmasser.
Massen utenfor solbanen har ingen innflytelse på Solens bevegelse.
Eksempel 4
Vi skal beregne massen av sentrum av M31
Gitt:
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Newtons generalisering av Keplers 3 lov.
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Betraktninger:
Den totale massen som ligger på innenfor radien 60ly er 43 millioner solmasser.

