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Neden Kuasar Rüzgarları?

• Rüzgarlar, karadeliğe madde akışının
sürekliliğini sağlar:  açısal momentumun
kaybı.

• Çekirdek bölgesinin ve diskin önemli
bir parçası: büyük yayılıma sahipler ve
değişkenler.

• Ev sahibi galakside yıldız oluşumunu etkiler: 
rüzgarlar madde ve ısı taşıyor.

• Kuasarların, %25’inden daha azı rüzgara
sahip.

En Güçlü

En Değişken

En Hızlı
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Kuasarların, %25’inden daha azı
rüzgara sahip!
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Rüzgarların Değişimi

Nasıl Değişiyorlar?
(Karakteristik)

Neden Değişiyorlar?
(Mekanizma)



Soğurma çizgilerinin değişim
karakteristiği



Dağılım sıfır merkezlı ve simetrik:

Soğurma çizgilerinin güçlenmesi
ve zayıflaması benzer zaman
ölçeklerinde gerçekleşiyor! 

(Hızlı oluşum ve yavaş kaybolma
sözkonusu değil)

Eşdeğer genişlik ölçümü
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Normal dağılıma uymuyor. 
(Binom)

Eşdeğer genişlik değişimi Eşdeğer genişlik kesirsel değişimi
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Soğurma EW Değişimi

Eşdeğer genişlik
deiğişimi
(DEW)

Zamanla artıyor

Aynı soğurucudaki
elementler benzer
özellik gösteriyor.
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Random Walk Modeli

Best-fit model; 
n=6, and s=1.65 
A, dt=137d

Rüzgarların
ömrünün
birkaç bin yıl
olduğunu
öneriyor.
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Rüzgar Değişimlerinin Karakteristiği

1. Soğurma çizgilerinin güçlenmesi ve zayıflaması
benzer zaman ölçeklerinde gerçekleşiyor! 

2. Değişimin şiddeti zamanla artıyor. 

3. Zamanla zayıflayan çizgiler tamamen yok oluyor.

4. Rüzgarlar, karadelikten 10-100 ışık günü(1016 -17

cm) uzaklıkta oluşuyor.

5. Bir kuasarda, bakış doğrultusundaki rüzgarların
ömrü birkaç bin yıl. 
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Soğurma çizgilerinin değişim
mekanizması
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J0230
Gözlenmiş en yüksek hızlı rüzgara
sahip kuasar. (60,000 km/s)

İki soğurma çizgisi de hızlı değişimler gösteriyor.
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Soğurma çizgilerindeki
değişimin olası kaynağı:
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• Kaynağın değişimi
• Soğurucu bulutun yörünge hareketi
• Bulutun kendi içindeki hareketi
• Aşırı iyonlaşmayı engelleyen koruyucu

katmanın değişimi

Soğurma çizgilerindeki
değişimin olası kaynağı:
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• Işınım kaynağının değişimi

• Soğurucu bulutun yörünge hareketi

• Bulutun kendi içindeki hareketi

• Aşırı iyonlaşmayı engelleyen koruyucu
katmanın değişimi

Soğurma çizgilerindeki
değişimin olası kaynağı: Salma ve süreklilikte

değişim yok!

Çok kısa zaman ölçekli
değişimler (10 gün), 
basit yörüngesel
hareketlerle açıklanamaz!

İki farklı bulutta aynı
değişimler var!

Soğurucu bulutun iyonlaşma
seviyesindeki değişim

Soğurucu bulutun hareketinden
kaynaklı değişim



Akış Tüpü Modeli
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Işınım kaynağı homojen değil

Soğurucu bulutun hareketi,
sadece yörüngesel değil.

Bu modele göre, 
Soğurma çizgisi A’yı
oluşturan soğurucu, 
karadelikten 186 Rsch uzakta
Ve B de 350 Rsch ötede
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