
Polish abstract

Obserwowane promieniowanie akreuj ↪acych czarnych dziur wykazuje istnienie twardych i

mi ↪ekkich fotonów o bardzo wysokich energiach (promieniowanie rentgenowskie lub promieniowanie

gamma). Twarde fotony rentgenowskie powstaj ↪a w pobliżu horyzontu czarnej dziury. Wraz z

rozwojem technik obserwacyjnych i dost ↪epności ↪a wi ↪ekszej liczby danych w zakresie astrofizyki

wysokich energii, zgromadzono dowody na to, że cz ↪eść z tych fotonów musi być wytwarzana w

koronie nad dyskiem akrecyjnym, lub w gor ↪acym, cienkim obszarze zdominowanym przez ad-

wekcj ↪e. Ta gor ↪aca korona nad relatywnie zimnym dyskiem znajduje si ↪e bardzo blisko horyzontu

zdarzeń czarnej dziury.

Model akrecji o niskim momencie p ↪edu opisuje w laśnie ten obszar w przep lywie akre-

cyjnym. Pomimo istnienia kilku teorii, które rozwin ↪e ly si ↪e w ostatnich latach w celu wyjaśnienia

tego rodzaju przep lywu na czarn ↪a dziur ↪e, nadal nie ma pe lnego relatywistycznego anality-

cznego obrazu wyjaśniaj ↪acego zarówno przej́scia pomi ↪edzy stanami widmowymi jak i obser-

wowan ↪a zmienność. Różne prace pokazuj ↪a, że sk ladowa w twardym widmie rentgenowskim jest

wywo lana komptonizacj ↪a ch lodniejszych fotonów przez gor ↪ace elektrony w warstwie pośredniej,

gdzie wyst ↪epuje bariera odśrodkowa (tzw. Model CENBOL). Jest to przep lyw poddźwi ↪ekowy,

tworz ↪acy si ↪e poniżej fali uderzeniowej w materii wokó l czarnej dziury. Inne wyniki badań, takie

jak oddzia lywanie fali uderzeniowej z wiatrem, zastosowane w szczególności do analizy emisji

źród la Cyg X-1, wymagaj ↪a uwzgl ↪ednienia w modelu przep lywu Keplerowskiego, otoczonego

sub-keplerowskim halo. Nasze modele s ↪a w niektórych aspektach podobne do modelu CEN-

BOL, jednak nie uwzgl ↪edniamy jak dot ↪ad w symulacjach obecności cienkiego dysku. Używamy

jednak numerycznego, dwuwymiarowego modelu przep lywu o niskim momencie p ↪edu, a także

dok ladnie modelujemy ewolucj ↪e czasow ↪a przep lywu.

Celem moich badań jest znalezienie jak najdok ladniejszego wyjaśnienia obserwowanych

stanów i zmienności czasowej zwi ↪azanej z przep lywem o niskim momencie p ↪edu, a także odt-

worzenie znanych z obserwacji danych, dost ↪epnych dla szeregu źróde l kosmicznych. W pracy

doktorskiej przeprowadzi lam pe ln ↪a analiz ↪e oraz symulacje numeryczne przep lywów o niskim

momencie p ↪edu. S ↪a one odzwierciedleniem wielu obserwowanych źróde l astrofizycznych. Moje

badania skupiaj ↪a si ↪e na uk ladach z akreuj ↪acymi czarnymi dziurami, od aktywnych j ↪ader galak-

tyk, po rentgenowskie uk lady podwójne z gwiazdow ↪a czarn ↪a dziur ↪a. Modele te mog ↪a ponadto

mieć zastosowanie do opisu rozb lysków gamma, pochodz ↪acych z zapadaj ↪acych si ↪e grawitacyjnie

masywnych rotuj ↪acych gwiazd.
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