Polish abstract
Obserwowane promieniowanie akreujacych
czarnych dziur wykazuje istnienie twardych i
,
miekkich
fotonów o bardzo wysokich energiach (promieniowanie rentgenowskie lub promieniowanie
,
gamma). Twarde fotony rentgenowskie powstaja, w pobliżu horyzontu czarnej dziury. Wraz z
rozwojem technik obserwacyjnych i dostepności
a, wiekszej
liczby danych w zakresie astrofizyki
,
,
wysokich energii, zgromadzono dowody na to, że cześć
z tych fotonów musi być wytwarzana w
,
koronie nad dyskiem akrecyjnym, lub w goracym,
cienkim obszarze zdominowanym przez ad,
wekcje.
, Ta goraca
, korona nad relatywnie zimnym dyskiem znajduje sie, bardzo blisko horyzontu
zdarzeń czarnej dziury.
Model akrecji o niskim momencie pedu
opisuje wlaśnie ten obszar w przeplywie akre,
cyjnym. Pomimo istnienia kilku teorii, które rozwine, ly sie, w ostatnich latach w celu wyjaśnienia
tego rodzaju przeplywu na czarna, dziure,
, nadal nie ma pelnego relatywistycznego analitycznego obrazu wyjaśniajacego
zarówno przejścia pomiedzy
stanami widmowymi jak i obser,
,
wowana, zmienność. Różne prace pokazuja,, że skladowa w twardym widmie rentgenowskim jest
wywolana komptonizacja, chlodniejszych fotonów przez gorace
, elektrony w warstwie pośredniej,
gdzie wystepuje
bariera odśrodkowa (tzw. Model CENBOL). Jest to przeplyw poddźwiekowy,
,
,
tworzacy
sie, poniżej fali uderzeniowej w materii wokól czarnej dziury. Inne wyniki badań, takie
,
jak oddzialywanie fali uderzeniowej z wiatrem, zastosowane w szczególności do analizy emisji
źródla Cyg X-1, wymagaja, uwzglednienia
w modelu przeplywu Keplerowskiego, otoczonego
,
sub-keplerowskim halo. Nasze modele sa, w niektórych aspektach podobne do modelu CENBOL, jednak nie uwzgledniamy
jak dotad
,
, w symulacjach obecności cienkiego dysku. Używamy
jednak numerycznego, dwuwymiarowego modelu przeplywu o niskim momencie pedu,
a także
,
dokladnie modelujemy ewolucje, czasowa, przeplywu.
Celem moich badań jest znalezienie jak najdokladniejszego wyjaśnienia obserwowanych
stanów i zmienności czasowej zwiazanej
z przeplywem o niskim momencie pedu,
a także odt,
,
worzenie znanych z obserwacji danych, dostepnych
dla szeregu źródel kosmicznych. W pracy
,
doktorskiej przeprowadzilam pelna, analize, oraz symulacje numeryczne przeplywów o niskim
momencie pedu.
Sa, one odzwierciedleniem wielu obserwowanych źródel astrofizycznych. Moje
,
badania skupiaja, sie, na ukladach z akreujacymi
czarnymi dziurami, od aktywnych jader
galak,
,
tyk, po rentgenowskie uklady podwójne z gwiazdowa, czarna, dziura., Modele te moga, ponadto
mieć zastosowanie do opisu rozblysków gamma, pochodzacych
z zapadajacych
sie, grawitacyjnie
,
,
masywnych rotujacych
gwiazd.
,

ii

