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Samenvatting in het Nederlands

Het onderwerp van dit proefschrift zijn de meest krachtige en enigmatische objecten
in het heelal: accreterende zwarte gaten. Het onderzoeken van hun omgeving helpt
ons om de fysische processen die plaatsvinden onder extreme omstandigheden van
de ruimte-tijd beter te begrijpen; condities die op aarde niet na te bootsen zijn.

Mijn onderzoek bestaat uit het bestuderen van de straling die geproduceerd wordt
door deze accreterende zwarte gaten. In het bijzonder onderzoek ik het belang van
stralingsprocessen in algemeen-relativistische, magnetohydrodynamische (GRMHD)
simulaties op de dynamica van de accretiestroom in Sgr A∗ – het zwarte gat in het
centrum van onze melkweg – in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 onderzoek ik welk
effect een zelfconsistente behandeling van koeling door warmtestraling in GRMHD
simulaties heeft op gesimuleerde spectra. In hoofdstuk 4 behandel ik de bijdrage van
protonen aan de hoogenergetische straling van accreterende zwarte gaten, en presen-
teer ik een nieuw semi-analytisch spectraal model voor de jet. Dit wordt vervolgens
toegepast om bijna-gelijktijdige waarnemingen in het golflengtegebied van radio- tot
zachte gammastraling te verklaren van Cygnus X-1.

Accreterende zwarte gaten en hun emissie

Zwarte gaten zijn singulariteiten in de zwaartekracht die gas uit de omgeving aantrek-
ken, en de potentiële energie daarvan omzetten in kinetische energie. Op hetzelfde
moment botst dit gas – of wolken van gas – met elkaar, en zetten zo een deel van
hun kinetische energie om in thermische energie. Deze botsingen resulteren in een
gaswolk die in een baan om het zwarte gat belandt. Verdere botsingen van deze gas-
wolken maken hun banen vervolgens cirkelvormig. Omdat de wolken een bepaalde
afmeting hebben, zullen de binnendelen sneller rond het zwarte gat draaien dan de
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buitendelen. Dit veroorzaakt wrijving, of viscositeit, tussen gas op verschillende ba-
nen. Een direct gevolg hiervan is dat deze wolken energie verliezen in de vorm van
warmtestraling, en dat ze naar het zwarte gat toe bewegen op steeds kleinere om-
loopbanen. Dit leidt tot de vorming van een accretieschijf rond een accreterend zwart
gat.

Er zijn twee soorten accreterende zwart gaten: stellaire en superzware. Stellaire
zwarte gaten worden gevormd door zware sterren. Wanneer deze sterren aan het
einde van hun leven komen stort hun kern in elkaar om een zwart gat te vormen. Su-
perzware zwarte gaten worden op een andere manier gevormd, waarschijnlijk door
het samensmelten van enkele kleinere zwarte gaten toen het heelal nog jong was, en
vervolgens in de loop van de tijd door te groeien door gas uit de omgeving op te
slokken. Accreterende stellaire zwarte gaten kunnen we aantreffen in röntgendubbel-
sterren (X-Ray Binaries of XRB’s), een klasse van dubbelsterren die voornamelijk
röntgenstraling uitzenden. Accreterende superzware zwarte gaten treffen we aan in
de kernen van melkwegstelsels; zij vormen actieve sterrenstelsels (Active Galactic
Nuclei of AGN’s). Ondanks het enorme verschil in afmeting tussen deze twee objec-
ten, gebruiken ze hetzelfde mechanisme om energie te produceren: gas valt naar het
zwarte gat toe, vormt een accretieschijf en produceert soms ook nog relativistische
straalstromen of jets (Zie Figuur 1).

Wrijving in de accretieschijf verhoogt de temperatuur van het gas. In het geval
van accreterende zwarte gaten bereikt het gas temperaturen van miljoenen graden, en
deze warmte wordt uitgestraald als elektromagnetische straling. Omdat deze schijven
een magnetisch veld bezitten en het gas bestaat uit geladen deeltjes (elektronen en
protonen), kunnen deze accretieschijven ook straling uitzenden door geladen deetjes
te versnellen in een magnetisch veld, of via interactie tussen de deeltjes zelf.

Afgezien van elektromagnetische straling uit de accretieschijf, kunnen accrete-
rende zwarte gaten ook energie uitzenden in hun jets. Een manier om energie kwijt
te raken is in de vorm van kinetische energie, waarbij het naar binnenstromende gas
wordt omgezet in een nauwe bundel naar buiten stromend relativistisch gas. Deze
stromen zijn meestal bipolaire jets, die dichtbij het zwarte gat in tegenovergestelde
richting gelanceerd worden. De deeltjes in de jet worden versneld en gekoeld via
verschillende fysische processen, wat er toe leidt dat deze elektromagnetische stra-
ling gaan uitzenden. De verschillende stalingsprocessen leiden ertoe dat accreterende
zwarte gaten waar te nemen zijn in het hele elektromagnetische spectrum, van radio-
tot gammastraling (Zie Figuur 2).

Middelen om accreterende zwarte gaten te analyseren

Om consistent te zijn moeten we het effect van koeling door de stralingsverliezen op
de gasdynamica in rekening brengen. De resulterende stralingsgekoelde GRMHD
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Figuur 1: Artistieke impressie die de belangrijkste componenten van een accreterend zwart gat laat
zien.
Credits: Astronomy Magazine/Roen Kelly
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Figuur 2: Opaciteit van de aardatmosfeer als functie van golflengte. Credits: NASA/IPAC
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simulaties zijn een belangrijk middel om de dynamica van het gas rondom accrete-
rende zwarte gaten te onderzoeken. Deze uitgebreide numerieke simulaties maken
het mogelijk zowel de evolutie van de accretieschijf als het gedrag van het magne-
tische veld in de nabijheid van een zwart gat te bestuderen. Bovendien kunnen ze
gebruikt worden om gesimuleerde zelfconsistente spectra te maken die vergeleken
kunnen worden met waarnemingen.

Hoewel minder geavanceerd dan GRMHD-simulaties, zijn semi-analytische spec-
trale modellen een ander krachtig middel om accreterende zwarte gaten te onderzoe-
ken. Ze kunnen de verschillende fysische processen ontcijferen die verantwoordelijk
zijn voor de waargenomen straling van deze bronnen, en bieden tevens een manier
om uitgebreide waarneemcampagnes op verschillende golflengten te analyseren.

Om grip te krijgen op de fysische processen die plaatsvinden in accreterende
zwarte gaten, en om de emissieprocessen in jets en accretieschijven volledig te be-
grijpen, is het nodig om gebruik te maken van de elkaar aanvullende middelen van
stralingsgekoelde GRMHD simulaties en semi-analytische spectrale modellen.

Dit proefschrift

In dit proefschrift onderzoeken we de accretieprocessen die plaatsvinden zowel dicht-
bij een accreterend zwart gat in de accretieschijf als verderop in de jet, waarbij we
gebruik maken van straling om de fysica te bestuderen.

Als eerste heb ik het belang van stralingskoeling in GRMHD simulaties voor de
dynamica van de accretiestroom in Sgr A∗ en de effecten van een zelfconsistente
benadering van deze stralingsprocessen op de gesimuleerde spectra onderzocht. Sgr
A∗ is het superzware zwarte gat in het centrum van van ons melkwegstelsel, en het
best bestudeerde actieve sterrenstelsel met een lage lichtkracht. Dit type AGN’s komt
voor in bijna de helft van alle bekende melkwegstelsels, waarmee Sgr A∗ represen-
tatief is voor de meerderheid van de superzware zwarte gaten. Bovendien is Sgr A∗,
door zijn nabijheid in vergelijking met de kernen van andere sterrenstelsels, en de
hoeveelheid en intensiteit van waarnemingen op meerdere golflengten van radio- tot
gammastraling over de laatste tientallen jaren, de perfecte kandidaat om theoretische
modellen van accretieprocessen op lage accretiesnelheden te testen.

In hoofstuk 2 laat ik zien hoe energieverlies door straling de dynamica van
GRMHD simulaties van accretiestromen beïnvloedt, en hoe dit belangrijker wordt
naarmate de accretiesnelheid toeneemt. Er bestaat een limiet waarboven het effect
van deze koeling een significante invloed heeft op de dynamica, en energieverlies
door straling niet langer genegeerd kan worden.

In hoofdstuk 3 presenteer ik de eerste zelfconsistente gesimuleerde spectra van
stralingsgekoelde GRMHD simulaties van accretiestromen voor Sgr A∗, die opmer-
kelijk goed overeenstemmen met de waarnemingen. Deze resultaten suggereren dat
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ons superzware zwarte gat een heel lage accretiesnelheid heeft, en waarschijnlijk heel
snel om zijn as draait.

In hoofdstuk 4 presenteer ik een nieuw semi-analytisch model van relativisti-
sche straalstromen, en evalueer ik hoe belangrijk de bijdrage van protonen aan de
hoge-energie emissie is in accreterende zwarte gaten. Ik werp ook nieuw licht op de
röntgendubbelster Cygnus X-1. Dit is een van de weinige accreterende zwarte gaten
die is gedetecteerd in hoog-energetische straling, waardoor het een interessant object
is om te onderzoeken. Daarom heb ik bijna-gelijktijdige waarnemingen van Cygnus
X-1 in het golflengtegebied van radio- tot gammastraling geanalyseerd met behulp
van dit nieuwe spectrale jetmodel.

Uiteindelijk, in hoofdstuk 5, vat ik mijn conclusies samen en schets ik de voor-
uitzichten op het vakgebied van accreterende zwarte gaten.
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