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7
Samenvatting

Hoewel zwarte gaten zelf zeer tot de verbeelding spreken, hebben ze ook erg inte-
ressante gevolgen voor hun omgeving. In dit proefschrift bespreken we één van deze
gevolgen, de relativistische straalstromen (jets) die vlakbij het zwarte gat ontstaan en
op hun beurt grote veranderingen in hun omgeving kunnen veroorzaken.

Zwarte gaten vallen breed gesproken in twee categorieën. De stellaire zwarte
gaten, met een massa van ongeveer 3 – 100 zonsmassa’s, komen verspreid door de
melkwegstelsels voor. Deze zwarte gaten zijn voornamelijk de overblijfselen van ge-
ïmplodeerde zware sterren. De superzware zwarte gaten, met een massa van 105 –
1010 zonsmassa’s, liggen in de centra van melkwegstelsels. Deze zwarte gaten zijn
waarschijnlijk gevormd door de fusie van lichtere zwarte gaten tijdens de versmel-
ting van hun omliggende melkwegstelsels. Er is enig bewijs voor het bestaan van
zwarte gaten met een massa tussen deze twee extremen, voornamelijk verwacht in
het centrum van bolhopen, maar deze lijken veel zeldzamer te zijn dan hun lichtere
en zwaardere soortgenoten.

Straalstromen kunnen verschillende effecten hebben. Rond vormende sterren
kunnen ze impulsmoment naar buiten transporteren, waardoor sterren zwaarder kun-
nen worden dan verwacht op basis van behoud van impulsmoment. De zon heeft bij-
voorbeeld maar 0.3% van het impulsmoment van het zonnestelsel, terwijl zij 99.9%
van de massa bevat. Als de straalstroom relativistische snelheden bereikt, kan het uit-
gezonden licht in slechts een nauwe bundel het heelal in worden gestuurd. Door deze
concentratie van het licht, bijvoorbeeld in gammastralers, zijn de bronnen over veel
grotere afstanden zichtbaar. Een derde effect komt voor bij de straalstromen rond de
centrale zwarte gaten in melkwegstelsels. Door de enorme hoeveelheid energie die in
deze straalstromen voorkomt, kan het gas rond de kern zo verwarmd raken, of zelfs
weggeblazen worden, dat de stervorming in het melkwegstelsel drastisch verminderd.

127



7 Samenvatting

Om deze effecten te kunnen beschrijven, is een goed begrip van deze straalstromen
noodzakelijk.

Helaas zijn de exacte fysische processen waardoor deze straalstromen ontstaan
nog niet goed bekend. Er is wel een algemeen geaccepteerd beeld ontstaan van wat
er zich waarschijnlijk rond een actief zwart gat afspeelt. Wanneer er materie richting
het zwarte gat valt, verdwijnt dit door behoud van impulsmoment niet direct in het
zwarte gat, maar vormt het een snel draaiende schijf eromheen. Omdat de draaisnel-
heid toeneemt naarmate de materie zich dichterbij het zwarte gat bevindt, warmt de
schijf door wrijving op en begint te stralen. De potentiële zwaartekrachtsenergie van
de materie wordt dus gedeeltelijk omgezet in kinetische energie en gedeeltelijk in
warmte en straling. In de schijf wordt het aanwezige magneetveld versterkt en ont-
staan er veldlijnen loodrecht op de schijf. Door de draaiing van de schijf winden de
veldlijnen zich op tot een spiraalstructuur en langs deze veldlijnen kan de materie in
de schijf ontsnappen.

Door de hoge temperaturen bevindt de materie zich in de toestand van een plasma,
een soep van geladen deeltjes. Dit plasma roteert snel rond de veldlijnen en aangezien
versnelde geladen deeltjes stralen, wordt ook in deze straalstroom licht uitgezonden.
De frequentieverdeling van dit licht hangt af van de energieverdeling van de deeltjes
in het plasma. Door waarnemingen aan deze systemen lijkt het erop dat de deeltjes
hoger in de straalstroom een hogere energie hebben dan de deeltjes dichterbij het
zwarte gat. Dit verschil duidt erop dat deeltjes in de straalstroom op een of andere
manier een hogere energie krijgen, of met andere woorden, worden versneld.

Het mechanisme voor die versnelling dat wij in dit proefschrift bespreken, is
dat de deeltjes versneld raken door middel van een schok in het plasma. Deeltjes die
door de schok heen bewegen, kaatsen af op magneetvelden die naar hen toe bewegen,
waardoor ze versneld raken, onafhankelijk van welke richting ze door de schok heen
bewegen. Bij elke kruising van de schok is er een kans dat het deeltje ontsnapt en de
versnelling dus ophoudt. De verdeling van de deeltjesenergieën die op deze manier
ontstaat, komt goed overeen met de waargenomen verdeling.

Maar waar kan zo’n schok ontstaan? Aangezien de sterkst versnelde deeltjes
sneller hun energie kwijtraken dan langzamere deeltjes, terwijl uit waarnemingen
de verdeling constant lijkt te blijven, moet de versnelling langere tijden en over grote
afstanden blijven bestaan. Een schok beweegt alle richtingen op en kan dus potentieel
de stroom die de schok veroorzaakt, verstoren. Als de stroom op de locatie van de
schok echter sneller beweegt dan het snelst mogelijk signaal, kan de schok nooit zijn
eigen formatie verstoren. Een manier om een schok te vormen, is door materie op
elkaar te laten botsen. Als de diameter van een staalstroom afneemt, zal de materie
uiteindelijk weer bij elkaar komen en dat kan een schok veroorzaken. Aan beide
voorwaarden, een stroomsnelheid hoger dan het snelste signaal en een afnemende

128



diameter, wordt voldaan in de buurt van het zogenaamde gemodificeerde snelle punt
(modified fast point). Om deze redenen identificeren we dit punt met de locatie waar
een schok voor het eerst kan vormen.

Het hoofddoel van dit proefschrift is het afleiden van een model dat de locatie van
deze schok verbindt aan de omstandigheden vlakbij het zwarte gat. Op deze manier
is de locatie niet langer een vrije parameter en kan deze informatie geven over eigen-
schappen als de temperatuur, dichtheid, magnetische veldsterkte en deeltjessnelheid
aan het begin van de straalstroom. Om een breed scala aan bronnen en de omstan-
digheden vlakbij het zwarte gat te kunnen beschrijven, hebben we een nieuw model
afgeleid dat zowel relativistisch is als de zwaartekracht beschrijft. Door oplossin-
gen te vinden die op een continue manier door alle drie de singuliere punten die in
een magnetohydrodynamische stroom kunnen voorkomen, heen gaan, zorgen we er-
voor dat we een betrouwbare beschrijving hebben van het begin van de straalstroom
dichtbij het zwarte gat tot de locatie van de schok.

In hoofdstuk 2 geven we een kort overzicht van de geschiedenis van dit type mo-
del en beschrijven we de afleiding van ons nieuwe model. In hoofdstuk 3 laten we
zien dat het mogelijk is om door het gemodificeerde snelle punt heen te gaan en ge-
ven we een gedetailleerde beschrijving van verschillende oplossingen. In hoofdstuk 4
bespreken we de gevolgen van het toevoegen van een kinetische zwaartekrachtsterm,
presenteren we oplossingen die door alle drie de singuliere punten gaan en laten we
zien hoe de hoogte van schok afhangt van de verschillende parameters. In hoofdstuk
5 beschrijven we de afleiding van een volledig relativistische zwaartekrachtsterm die
niet alleen de kinetische, maar ook de thermische en elektromagnetische effecten op
de zwaartekracht meeneemt. We voegen ook de gevolgen van de zwaartekrachtspo-
tentiaal toe. Opnieuw vinden we oplossingen die door alle drie de singuliere punten
heen gaan en we vergelijken deze met de eerder gevonden oplossingen.

Als we dit model combineren met een programma dat het spectrum van een sys-
teem met een actief zwart gat kan berekenen, wordt het mogelijk uit het spectrum
de eigenschappen rond het zwarte gat te bepalen. Door deze eigenschappen te ver-
gelijken tussen stellaire en superzware zwarte gaten, kunnen we de verschillen en
overeenkomsten tussen deze twee zeer verschillende massaschalen vinden en meer te
weten komen over de vorming en gevolgen van deze straalstromen.
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