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Kwazary

3C 273, źródło: NASA

Kwazary to najbardziej masywne obiekty wśród aktywnych
galaktyk (Active Galactic Nuclei).

I centralna czarna dziura do 1010M�
I jasność nawet 1047 erg/s



Emisja w kwazarach



Powstawanie szerokich linii

Czerny & H 2011



Monitoring bliskich obiektów

Mrk 335, Grier i in. 2012



Świece standardowe

Uniwersalna relacja empiryczna:

logRBLR(Hβ)[lt.days] = 0.5 log L5100 + c (1)

daje jasność źródła z pomiaru opóźnień czasowych,
a stąd odległość — niezależnie od modelu kosmologicznego.

Relacja potwierdzona teoretycznie w modelu pyłowego wiatru w
BLR.



Świece standardowe

Watson i in. 2011

Diagram Hubble’a
monitorowanych bliskich
AGN’ów.

Rozrzut wynika głównie z
niedokładności obserwacyjnych.

Trudności:
I znaczna kontrybucja światła

gwiazd
I konieczność częstych

obserwacji



Strategia obserwacji

Szacowanie błedów pomiarowych przy różnych strategiach
obserwacyjnych (Czerny i in. 2012).



Kampania obserwacyjna

SALT, źródło: W. Pych

SALT (South African Large
Telescope) - teleskop optyczny o
średnicy zwierciadła głównego 11
metrów.
Polska jako członek konsorcjum
ma zapewnione 10% czasu
obserwacyjnego.

Monitorujemy kwazary na z ≈ 1
spektroskopia co 3 miesiące
fotometria co 2 tygodnie (OGLE)



Pierwsze obserwacje

Czerny i in. 2012

Wyniki wstepne zmienności linii
MgII 2800Å potwierdziły
możliwość efektywnego pomiaru
zmian strumienia.



Podsumowanie

Kwazary mogą być wykorzystane jako świece standardowe.

W założeniach możliwe jest użycie dowolnie dalekich kwazarów
(obecnie najdalszy z > 7) do wyznaczania odległości.

Za kilka lat mamy nadzieję pokazać Państwu wyniki dla obiektów
na z & 1.

Planowane przeglądy spektroskopowe umożliwią wykorzystanie
metody na szerszą skalę.
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