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66 Samenvattin g 

6.11 Accreti e - energiebro n in het heela l 

Dee theorie van accretie is in de eerste plaats verbonden met de namen Shakura en 
Sunyaevv (1973), Novikov en Thome (1973) and Lynden-BeU& Pringle (1974) die de 
beschrijvingg hebben ontwikkeld van de accretie op compacte objecten. Het theoretis-
chee werk in dit gebied begon toen men zich realiseerde dat bij compacte objecten 
(zoalss neutronensterren, witte dwergen) de efficiëntie van de energieontwikkeling door 
zwaartekrachtt veel groter is dan door de kernfusie van waterstof, de hoofdenergiebron 
vann gewone sterren. Accretie speelt de hoofdrol in de helderste en aktiefete verschi-
jnselenn in het heelal. Men besefte spoedig dat accretie niet door radiële inval van gas 
naarr het zware object plaats vindt (zoals in de kerncollaps in een supernova), maar 
voornamelijkk via een platte schijfvormige gasstroom, die om het compacte object 
wervelt.. Dit noemt men een accretieschijf. 

6.1.11 Het klassiek e plaatje , met z'n probleme n 

Dee beschrijving van een accretieschijf volgens Shakura &; Sunyaev (1973) wordt al-
gemeenn gezien als het standaard schijf-model, and zulke accretie schijven worden 
a-schijfa-schijf genoemd. 

Tott de basisingrediënten voor een accretieschijf behoren de aannamen dat ze 
axisymmetrischh zijn en tijdsonafhankelijk. Zo'n schijf is geometrisch dun, d.w.z. de 
verticalee hoogte is veel kleiner dan de radiële afstand tot het centrale object, en 
dee beweging van het gas is voornamelijk Keplerse rotatie rondom het gravitationele 
centrum.. De inwaartse beweging van het gas (en het daarvoor benodigde uitwaarts 
transportt van draai-impuls) is het gevolg van viscositeit: naburige ringen ondervin-
denn wrijving van elkaar ten gevolge vann de differentiële rotatie in de schijf. De exacte 
werkingg van deze viscositeit is echter tot op de dag van vandaag niet opgehelderd. Een 
eenvoudigee vuistregel voor de viscositeit (de 'a-prescription") is een effectieve manier 
geblekenn om onze onwetendheid over dit mechanisme te absorberen in een instelbare 
parameter.. Door gebruik te maken van behoudswetten van energie, impulsmoment, 
radiëlee impuls en massa kan de schijf structuur mathematisch consistent beschreven 
worden.. De oplossingen voor zulke 'koele' schijven vormen een exacte balans tussen 
dee energie die vrijkomt door viskeuze dissipatie en de energie die wordt weggestraald. 

Hett a-schijf concept is in veel opzichten zeer succesvol gebleken. Het was het 
eerstee praktische model voor objecten zoals röntgendubbelsterren, protosterren en 
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66 Samenvatting 

dee kernen van actieve sterrenstelsels. Het kan verschillende waarnemingen verklaren, 
bijvoorbeeldd dwerg-nova uitbarstingen (met een uitbreiding van het standaard model 
naarr het lage-temperatuur regime), of de observationele karakteristieken van cata-
clysmischee variabelen. Maar al gauw werd duidelijk dat sommige waarnemingen niet 
verklaardd konden worden met het standaard model. In het standaard model wordt de 
gedissipeerdee energie weggestraald in de vorm van zwarte straling met verschillende 
temperaturenn op verschillende afstanden van het compacte object (een 'multi-color 
blackbody').. Als gevolg daarvan piekt het spectrum rond een foton-energie van de 
ordee van keV. Een keV correspondeert ruwweg met de hoogste temperatuur die men 
kann aantreffen in accretieschijven rond compacte objecten. Vaak worden echter fo-
tonenn gedetecteerd met een energie die veel hoger ligt dan 1 keV, met name in de 
spectraa van zwarte gaten (oftewel 'black hole candidates', BHCs). [Dit is dus in strijd 
mett het standaard-model]. 

Menn gaat er van uit dat BHCs deel vormen van nauwe dubbelster systemen. De 
buursterr is zo nabij, dat het zwarte gat materie van die ster wegtrekt en opneemt via 
eenn accretieschijf. Een beroemd voorbeeld van zo'n systeem is Cyg X-l , de helderste 
enn waarschijnlijk meest bestudeerde BHC. Z'n buurster is een 09.7 superreus, de 
baanperiodee 5.6 dagen. De massa-functie van dit systeem geeft aan dat de massa 
vann het compacte object ligt tussen 5 < M/MQ < 15, hetgeen een sterke aanwi-
jzingg is dat deze BHC inderdaad ook een zwart gat is, en niet een neutronenster 
(Herreroo 1995). De spectra van BHCs zijn meestal in discrete toestanden onder te 
verdelen.. Een voorbeeld van deze discrete set spectrale toestanden is afgebeeld in 
figuurfiguur 1.1. In de harde (lage) toestand wordt het spectrum gekarakteriseerd door 
eenn machtswet (foton-aantallen oc E~r) met een relatief kleine waarde van T ~ 1.7, 
[hetgeenn betekent dat de hoog-energetische fotonen een relatief hoge flux hebben in 
vergelijkingg met de lage energieën]. Het spectrum wordt aan de hoge energie kan 
afgekaptt op Ec ~ 100 keV. De bron zit voor 90% van de tijd in deze toestand. De to-
talee helderheid is dan 10% van de Eddington helderheid. In de zachte (hoge) toestand 
iss deze helderheid een orde van grootte hoger in het 2-10 keV spectrale regime, en het 
spectrumm wordt gedomineerd door een 'ultrasoft blackbody' component (waarschi-
jnlij kk de accretieschijf volgens het standaard model) plus een machtswet bij hoge 
energieënn staart die een stuk minder helder is dan in de harde toestand, [en ook een 
veell  hogere (zachtere) waarde van de exponent T heeft]. Soms bevindt Cyg X-l zich 
inn een tussentoestand dat spectraal gezien ergens tussen beide extremen zit. In geen 
vann deze toestanden is de hoog energetische straling van > lkeV te verklaren met 
eenn standaard disk model. Een extensie van dit plaatje is daarvoor nodig om deze 
hardee röntgen straling te verklaren. 

6.1.22 Het Shapiro-Lightman-Eardl y mode l 

Veell  van de waargenomen harde spectra kunnen worden beschreven door een 
machtswett met een afkapping aan de hoge-energie kant. Een stralingsproces dat 
eenn dergelijke distributie van fotonen produceert is Comptonizering. Comptonizer-
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6.16.1 Accretie - energiebron in het heelal 

ingg vindt plaats als fotonen bewegen door een heet ijl plasma met een kleine effectieve 
optischee diepte, maar niet-verwaarloosbare verstrooiing optische diepte. Iedere keer 
datt een foton verstrooit aan een vrij electron kan het electron energie overdragen aan 
hett foton of andersom. Lage energie fotonen die door een heet plasma gaan zullen 
daardoorr gemiddeld energie winnen (het inverse Compton proces). 

Alss de hete electronen een energie-verdeling volgens een machtswet hebben, en 
dee optische diepte is laag, zal ook de energie distributie van de verstrooide fotonen 
ookk een machtswet volgen. Maar zelfs als de electronen een thermische distribu-
tiee hebben, dan zal het Compton spectrum een machtswet zijn, door meervoudige 
verstrooiing,, [dit keer echter met een afkapping bij de temperatuur van de electro-
nen].. Van alle denkbare stralingsprocessen is Comptonizering de meest voor de hand 
liggendee oorzaak van de machtswet spectra. Het is daarom in de praktijk een stan-
daardd methode om een combinatie van een a—schijf plus een Compton spectrum te 
fittenn aan waargenomen spectra. 

Omm electronen te hebben met voldoende hoge energie om dergelijke Compton 
spectraa te produceren, is evenwel een zeer heet plasma nodig, veel heter dan de 
temperatuurr van het standaard a—schijf model. Een model voor een accretiestroming 
mett dergelijk hoge temperaturen was beschreven door Shapiro, Lightman & Eardley 
(1976,, SLE). Feitelijk is ook dit een soort a-schijf, maar dan in een ander (heter) 
thermischh evenwicht. Door de hoge temperatuur is de radiële gas-snelheid veel hoger, 
enn de dichtheid veel lager dan in het standaard model. De schijf wordt optisch dun, 
enn stralingsverliezen worden inefficiënter. Bovendien, door de lage dichtheden en 
hogee temperaturen ontkoppelen de electronen en protonen thermisch van elkaar, 
vanwegee de lagere kans op Coulomb-interacties. Electronen hebben daardoor een 
lageree temperatuur dan de protonen. Dichtbij het zwarte gat komt dit neer op: 
TTee ~ 109K en T*  ~ 1012K. Dergelijke gasstromen worden dus gekarakteriseerd door 
eenn twee-temperatuur plasma. 

Inn principe kan dit model de waargenomen machtswet spectra verklaren. Een 
koelee standaard-schijf (Te ~ 106K) op enige afstand van het zwarte gat kan fotonen 
leverenn aan een SLE schijf die zich vlak rondom het zwarte gat bevindt. Die SLE 
schijff  Comptoniseert deze fotonen dan tot hoge energieën, en het karakteristieke 
BHCC spectrum volgt. Hoewel dit op het eerste gezicht een attractief model lijkt , is 
hett toch minder nuttig: het SLE model blijk t namelijk thermisch instabiel te zijn. 
Eenn extra ingredient is daarom nodig. 

6.1.33 Advectio n dominate d accretio n flow s (ADAFs ) 

Zowell  het standaard a-disk model als het SLE model verwaarlozen een belangrijk 
processs dat een rol speelt in accretiestromingen, namelijk [radiële advectie van en-
ergie]]  , ook wel advectieve koeling genoemd. De klassieke modellen gaan er vanuit dat 
allee gedissipeerde energie lokaal wordt weggestraald. Maar er blijken oplossingen te 
bestaann waar deze aanname niet gerechtvaardigd is. In deze accretiestromingen is 
dee stralingskoeling ineffectief: in het koele geval door de hoge optische diepte (stral-
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ingg zit gevangen in de schijf), en in het hete geval door de lage dichtheid (weinig 
stralingg wordt geproduceerd). In beide situaties blijf t de gedissipeerde gravitationele 
energiee bewaard als entropie, en met de accretiestroming mee naar binnen getrans-
porteerdd voordat het kan worden weggestraald. Deze oplossingen worden Advection 
dominatedd accretion flows (ADAFs) genoemd. 

Dee optisch dikke variant van deze ADAFs is meermaals in verschillende con-
textt gevonden, en uiteindelijk uitgebreid bestudeerd door Abramowicz et al. (1988). 
Dergelijkee schijven transporteren boven de Eddington limiet, [hetgeen mogelijk is 
omdatt slechts een klein deel van de gravitationele energie vrijkomt als straling]. 
Doordatt de massaflux M zo hoog is, is de advectieve koeling dominant over de stral-
ingskoeling,, en dus is het thermisch evenwicht gerealiseerd door Q îsc = Q^dv- De 
geometriee van deze schijven is vrij dik, d.w.z. H/R ~ 0.3. [Daar in het verleden een 
'ion-torus'' met H/R ~ 1 (Rees et al. 1982) populair was, werd het optisch dikke 
ADD AF model een 'slim disk' genoemd door Abramowicz et al. (1988)] 

Voorr de verklaring van de harde röntgenspectra van BHC zijn de koele ADAFs 
weinigg nuttig. De hete ADAFs daarentegen hebben alle eigenschappen die nodig zijn 
omm gecomptoniseerde machtswet spectra te produceren. Een uitvoerige theoretische 
beschrijvingg van deze optisch dunne ADAFs wordt gegeven door Narayan & Yi (1994, 
1995a,b).. Eerder al werden soortgelijke modellen beschreven (Ichimaru 1997, Rees 
ett al. 1982). 

Inn hete (optisch dunne) ADAFs zijn, net als in het SLE model, de electron-
enn ion-temperatuur verschillend. Hydrodynamisch gezien zijn de electronen geheel 
vann de ionen ontkoppeld, en dus kan de hydrodynamica van ADAFs geheel wor-
denn opgelost aan de hand van de ionen, en spelen koelingsprocessen (die door de 
electronenn worden bepaald) hier geen rol. Nadat de structuur van de ADAF aldus 
iss bepaald, kan de electron temperatuur worden berekend door de electron-energie 
vergelijkingg voor electronrn op te lossen. Deze vergelijking beschrijft de balans tussen 
dee verhitting van de electronen door Coulomb-interacties met de hete ionen, en de 
koelingg door Bremsstrahlung, Synchrotron straling en Comptonizering. Het resultaat 
iss een twee-temperatuur accretiestroom met Ti = 1012K in de buurt van het zwarte 
gatt en Te ~ 109K ~ lOOkeV min of meer overal in de ADAF. 

Dezee ADAF modellen kunnen de harde röntgenstraling, zoals die wordt 
waargenomenn in veel BHCs, verklaren en zijn bovendien de eerste zelf-consistente en 
stabielee modellen voor Comptoniserende accreterende plasmas. Bovendien hebben 
zee slechts één tuning parameter, namelijk de massaflux M . Om die reden zijn deze 
modellenn zeer populair. 

6.1.44 Stabilitei t van de oplossinge n 

Voorr het classificeren van de verschillende vormen van accretiestromingen is het 
handigg om deze te plotten in een diagram waar de massaflux M uitstaat tegen de 
oppervlaktee dichtheid £ (de verticaal geïntegreerde dichtheid van de schijf op een 
bepaaldee afstand van het centrum). De krommes in zo'n E-M diagram, te zien in 
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6.26.2 Een globaal model... 

figuurfiguur 1.2, zijn evenwicht oplossingen waar de vrijgekomen energie Qyis precies wordt 
gecompenseerdd door energie verliezen Q~, waaronder ook de 'advectieve koeling'. 

Dee optisch dikke (koele) oplossingen vormen een S-kromme aan de rechterkant 
vann het diagram. De twee SS krommes zijn de klassieke standaard-schijven (Shakura 
&c&c  Sunyaev). De index r staat voor 'radiation-pressure supported" en de g voor 
'gas-pressuree supported'. Het bovenste deel van de S kromme is de optisch dikke, 
stralings-drukk gedomineerde koele AD AF. 

Aann de linkerkant staan de optisch dunne (hete) oplossingen, waaronder de hete 
ADA FF ('ADAF g') en de SLE oplossing. Deze oplossingen bestaan alleen voor sub-
Eddingtonn massaflux. 

Mett behulp van dit diagram kan men eenvoudig zien welke oplossingen thermisch 
stabiell  zijn en welke niet. Een oplossing waar het Q+ <Q~ gebied boven de kromme 
ligt,, en het Q+ > Q~ gebied onder de kromme is thermisch stabiel. In het omgekeerde 
gevall  is de oplossing onstabiel. Bijvoorbeeld, beschouw het geval waar de oplossing 
ligtt op de 'SS g' tak in figuur 1.2. Een kleine locale verhoging in de temperatuur 
(hetgeenn overeenkomt in een hogere M bij gelijke E, en dus een verticale opwaartse 
bewegingg in het diagram) brengt de oplossing in het gebied waar koeling groter is 
dann viskeuze verhitting. Dit brengt de schijf dan snel weer terug naar de equilibrium 
oplossing.. Hetzelfde geldt voor een locale verlaging van de temperatuur. Daarom zijn 
dezee oplossingen thermisch stabiel. Hetzelfde geldt voor de 'ADAF g' en 'ADAF r' 
takken.. Met een soortgelijke redenering kan men anderzijds ook snel inzien dat de 
'SLE'' tak en de 'SS r' oplossingen onstabiel zijn. 

6.22 Een globaa l mode l ... 

.... dat alle waargenomen verschijnselen in AGN en BHCs overtuigend verklaart is nog 
niett gevonden. Maar de thermisch stabiele schijfoplossingen voor massaflux (accre-
tionn rate) onder de Eddingtongrens, beschreven in de voorgaande paragrafen, geven 
eenn goed uitgangspunt voor een nader onderzoek van de accretiestroming in zulke 
objecten. . 

BHCss (en AGN) verschijnen vaak in verschillende spectrale 'toestanden', zoals 
tee zien is aan het voorbeeld van Cyg X-l in figuur 1.1. Het ligt voor de hand de hoge 
(zachte)) toestand met de koele Shakura-Sunyaev schijf (die dan de zachte zwarte 
stralingscomponentt veroorzaakt) te identificeren, en de lage (harde) toestand met 
dee dunne ADAF (die door Comptonisering van zachte fotonen in de hete stroming 
dee machtswet vormt). 

Zulkee pogingen leveren inderdaad suggestieve resultaten, zoals aangetoond door 
Esinn et al. (1997). In hun model bestaat de accretieschijf uit twee zones: in het 
binnengebiedd een heerst een optisch dunne ADAF die zich van de horizon van het 
zwartee gat uitstrekt tot een overgangs-straal i?tr- Daarbuiten bevindt zich een dunne, 
koelee standaardschijf. Boven de koele schijf is een hete corona, de voortzetting van de 
ADAF.. De verschillende spectrale toestanden hangen dan af van de massaflux, die in 
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ditt beeld de positie van de overgangsstraal bepaalt: voor lage accretiesnelheden is RtT 

verr van het gat (Rtr ~ 102 — 104Rs). Bij toenemende massaflux wordt aangenomen 
datt de overgangsstraal naar binnen beweegt en de ADAF dienovereenkomstig krimpt, 
enn uiteindelijk reikt de koele schijf tot aan de laatste stabiele baan. In deze sequentie 
verandertt het spectrum van hard naar zacht via een tussentoestand ('intermediate 
state')) waarin beide componenten ongeveer evenveel bijdragen. 

Naastt de specifieke eigenschappen van de lage en de hoge toestand, die respec-
tievelijkk kunnen worden toegeschreven aan de optisch dunne en optisch dikke regimes, 
iss er sinds kort toenemend bewijs voor een bimodaal gedrag van de spectra bij een 
gegevenn massaflux. Dit volgt vooral uit analyse van röntgenvariabiliteit op korte 
tijdschalen:: het variatiespectrum is ook zeer verschillend in verschillende spectrale 
toestanden.. Dit suggereert dat de tijdsafhankelijkheid en het spectrale gedrag nauw 
mett elkaar samenhangen. Churazovet al. (2001) geven een kwalitatieve interpretatie 
voorr de verschillende variatiespectra (power density spectrum, PDS) in verband met 
eenn bimodaal accretiemodel. Deze auteurs argumenteren dat in de zachte toestand 
(waarinn de koele schijf met een corona erboven zich tot de laatste stabiele baan 
uitstrekt)) de variabiliteit volledig in het optisch dunne gebied (de corona) ontstaat 
doorr een universeel (onafhankelijk van de afstand) fysisch mechanisme (het PDS is 
structuurlooss van 10~4 Hz tot 10 Hz, zie figuur 1.3. Instabiliteiten ontstaan in dit 
beeldd op verschillende afstanden en planten zich naar binnen voort tot in het gebied 
waarr de meeste energie gedissipeert wordt. De waargenomen gemoduleerde straling 
omvatt dan variatie over een breed gebied in tijdschalen (~ 4 orden van grootte), 
aangezienn hij modulaties van de massaflux weerspiegelt die op de stroming worden 
uitgeoefendd over een groot gebied in afstanden van het zwarte gat. In het optisch 
dunnee binnengebied zijn de amplituden en tijdschalen van de modulaties hetzelfde 
alss in de corona, en het PDS lijk t daardoor op het PDS van de zachte toestand, 
voorr frequenties boven de 'knik' in figuur 1.3). tot aan de overgangsstraal vindt de 
meestee accretie plaats via de koele schijf, en slechts een klein deel van de accreterende 
materiee (dat via de corona stroomt) draagt tot de variabiliteit bij. Daardoor is bij 
lagee frequenties de variabiliteit met een contante factor gereduceerd (het kwadraat 
vann de verhouding van de massaflux in de corona tot de totale massaflux). In een 
overgangsgebiedd is het PDS vlak (volgens de auteurs) aangezien de röntgenflux in 
ditt gebied van tijdschalen niet met lokale variaties van de massaflux samenhangt. 

6.2.11 Koe l en heet gas dich t bi j elkaar 

Eenn bimodale accretiestroming, met een optisch dikke accretieschijf buiten een over-
gangsstraall  en een optisch dunne stroming daarbinnen, past goed bij verschillende 
waargenomenn eigenschappen. Zo'n model houdt in dat de heet en koel gas dicht bij 
elkaarr in de buurt zijn. Er zijn waarnemingen die hier op wijzen: een Ka fluorescen-
tielij nn van ijzer bij 6.4 keV en een Compton-reflectiecomponent van « 10 — 30keV 
vallenn op in de spectra van BHCs en AGN. Deze structuren in het spectrum wor-
denn geïnterpreteerd als een interactie tussen de straling van een heet gas met koel 
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6*.22 Een globaal model... 

materiaall  in de buurt (deze symptomen zijn ook te zien in figuur 1.1). 
Al ss we er van uit gaan dat koel en heet materiaal dicht bij elkaar in de buurt zijn, 

verwachtenn we een wisselwerking tussen beide. Wisselwerking kan plaatsvinden door 
uitwisselingg van straling of door uitwisseling van materie. De interactie door stral-
ingg is bestudeerd door Haardt en Maraschi (1991, 1993) in hun zogenaamde "twee-
fasenmodel':: in dit model wordt het grootste deel van de accretie-energie in de corona 
bovenn de schijf gedissipeerd. Ongeveer de helft van de Compton-verstrooide, harde 
fotonenn in de corona ontsnapt naar boven, de andere helft bestraalt de koele schijf. 
Dee opwaartse energieflux in zachte fotonen aan de het oppervlak van de koele schijf 
moett ongeveer even groot zijn als de energieflux in de uit de corona ontsnappende 
gecomptoniseerdee fotonen, en de temperatuur in de hete laag past zich zo aan dat 
dee gecomptoniseerde flux juist bij deze verhouding past (de energieflux in gecomp-
toniseerdee fotonen neemt sterk toe met de electron temperatuur van de corona). 
Inn termen van de Compton y—parameter, y = 4(ArTe/mec

2)rs betekent dit dat y 
ongeveerr 1 moet zijn. In dit model is de optische diepte rs van de Comptoniserende 
hetee corona een vrije parameter. 

Naastt de stralingswisselwerking van de twee fasen is een tweede vorm van 
energie-interactiee onvermijdelijk: protonen uit de hete fase wisselwerken noodza-
kelijkerwijzee ook met de koele schijf eronder. In plaats van door bestraling met 
fotonenn transporteren ionen energie van de hete fase. Als de hete fase een ADAF is 
hebbenn de protonen een temperatuur rond de viriaaltemperatuur, vanwege de lage 
snelheidd waarmee ze hun energie aan de electronen kunnen overdragen. De proton-
temperatuurr in de binnengebieden van de accretiestroom is daardoor ongeveer een 
factorr 104 hoger dan de verwachtte temperatuur van een standaard koele schijf (als 
diee daar bestaat). Een koele schijf moet daarom op de corona erboven als een bodem-
lozee put werken voor zowel massa als energie. 

Zo'nn interactie van 'gevirialiseerde' protonen met een koele schijf is voorgesteld 
doorr Spruit (1997) en Spruit en Haardt (2000). De wisselwerking is bijzonder een-
voudig:: als hete protonen een koel plasma binnendringen verliezen ze hun energie 
doorr Coulomb interactie met de electronen in hun Debye-bol, op dezelfde manier 
alss snelle deeltjes in een bellenvat. De electronen nemen deze energie collectief op 
enn worden heter. De binnenvallende protonen verliezen energie totdat ze dezelfde 
temperatuurr hebben als de electronen in het plasma. Dit process wordt in dit proef-
schriftt proton-bestraling of ion-bestraling (proton/ion illumination) genoemd. Het 
modell  heeft sommige eigenschappen gemeen met het Haardt-Maraschi model. Maar 
proton-bestralingg heeft een groot voordeel in vergelijking met het twee-fasemodel: 
hett binnendringen van protonen in een geioniseerde plasma is een goed gedefinieerd 
probleem,, en kan exact en consistent berekend worden. De diepte van de door pro-
tonenn verhitte laag, die in het Haardt-Maraschi model een vrije parameter is, kan 
berekendd worden. Berekening van de energiebalans van een door protonen bestraalde 
koelee schijf, met consistente behandeling van de afremming van de protonen als func-
tiee van de electron temperatuur, is het onderwerp van hoofdstuk 2. De door proto-
nenn verhitte laag heeft dezelfde energiebalans als de in het Haardt-Maraschi model 
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aangenomenn corona. Gevolg is dat net als in dit model de gedissipeerde energie 
ongeveerr voor de helft in zachte en harde röntgenstraling omgezet wordt. 

Tussenn een hete ADAF en een veel koelere schijf ontstaat een door protonen 
verhittee laag met temperatuur Te « 80 keV en optische diepte r ~ 1. Zo'n laag 
iss ideaal om een gecomptoniseerd spectrum te produceren. Het spectrum van zo'n 
oppervlaktee laag lijk t op de röntgenspectra van BHCs in de tussentoestand en de 
hardee toestand. 

6.2.22 Wat gebeur t er bi j lage dichtheden ? 

Kerenn we nu terug naar het model voorgesteld door Esin et al. (1997) en speculeren 
overr de implicatie ervan voor proton-bestraling van een koele schijf. Als de schijf 
gedeeltelijkk met de optisch dunne ADAF overlapt wordt de schijf bestraald door 
gevirialiseerdee protonen. Als de accretiestroming uit twee zones bestaat moet er ook 
eenn overgangsgebied zijn waar de de dunne schijf ophoudt en de koele materie on-
derdeell  van de optisch dunne stroming wordt. Dit gebeurt bij de overgangsstraal Rtr-
Inn de buurt van Rtr moet de oppervlaktedichtheid £Coid van de koele schijf laag zijn 
,, aangezien voor een dunne schijf Scoid ex [1 — {R^fR)1/2]. We vragen ons af: wat is 
dee reactie van een schijf met lage oppervlaktedichtheid als hij blootgesteld wordt aan 
eenn hoge flux van gevirialiseerde protonen? Het antwoord wordt gegeven in hoofdstuk 
3.. Daar laten we zien dat als de Thomson optische diepte van de koele schijf minder 
dann een bepaalde waarde (TT — KE, waarin K de electron-verstrooiings-opaciteit 
is)) is, de energie van de binnendringende protonen niet meer door de electronen 
weggestraaldd kan worden. Zonder een effectief koelingsmechanisme wordt de koele 
laagg steeds warmer. Aangezien de laag in hydrostatisch evenwicht is gaat daardoor de 
electronendichtheidd omlaag en wordt het hoofdkoelingsmechanisme, bremsstrahlung 
steedss minder effectief. Een nieuw evenwicht wordt bereikt als e  paarproductie be-
gint,, bij een temperatuur van een paar 100 keV. In dit proefschrift noemen we dit de 
warmewarme toestand', aangezien de temperatuur wel veel hoger is dan in een koele schi-
jftoestand,, maar ook veel lager dan de 'hete' gevirialiseerde toestand. Een warme 
schijff  is dus nog geometrisch dun, en veel van het standaard schijfmodel nog van 
toepassing. . 

Voorr de berekeningen in hoofdstuk 3 hebben we aangenomen dat de oppervlak-
tedichtheidd aan de binnenrand van de koele schijf laag wordt. Dit is natuurlijk een 
gevolgg van de a priori gepostuleerde overgang van een koele, optisch dikke naar een 
optischh dunne stroming. Maar wat is het mechanisme dat deze overgang (die in de lit -
eratuurr de SSD-ADAF overgang genoemd wordt mogelijk maakt? Een veelbelovend 
modell  voor zo'n overgang, het 'coronal siphon model' is voorgesteld door Meyer en 
Meyer-Hofmeisterr (1994) en verder ontwikkeld in de context van BHCs door Meyer 
ett al. (2000). Hun mechanisme verklaart 'verdamping' van het oppervlak van een 
koelee schijf door warmtegeleiding door electronen, een proces dat op de zon de over-
gangg van het oppervlak naar de corona bepaalt. Maar het mechanisme werkt alleen 
bijj  vrij lage temperaturen, dus op grote afstand van het zwarte gat. Een SSD-ADAF 
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overgangg kan niet verklaard worden met een 'coronal siphon flow'. 
Hett aardige is nu dat de warmee toestand die in hoofdstuk 3 is onderzocht net het 

goedee uitgangspunt levert voor zo'n overgang van het plasma naar een AD AF. Het 
blijk tt dat in een warme schijf de bovenste lagen, waar de electronendichtheid laag 
is,, thermisch instabiel zijn zodra verhitting van de protonen in de warme schijf door 
viskeuzee dissipatie in rekening gebracht wordt*. Deze instabiliteit wordt in hoofd-
stukk 4 bestudeerd. De oorzaak ervan ligt in de temperatuur- en dichtheidsafhankeli-
jkheidd van de Coulomb wisselwerking tussen protonen en electronen in een volledig 
geioniseerdd plasma. Bij de temperaturen en electronendichtheden in de warme schi-
jvenn van hoofdstuk 3 dragen de veldprotonen hun energie slechts inefficient over aan 
dee electronen. Wrijving in de warme schijf (viskeuze dissipatie) verwarmt de veldpro-
tonen.. Aangezien deze de schaalhoogte in de atmosfeer van de warme schijf bepalen 
neemtt de dichtheid af (in hydrostatisch evenwicht), waardoor de energieoverdracht 
aann de electronen nog inefficiënter wordt. Een grens wordt pas bereikt als de veld-
protonenn viriaaltemperatuur hebben bereikt, en daardoor een deel van de AD AF in 
hunn omgeving geworden zijn (zie Figuur 4.6 voor een schets van dit warme over-
gangsgebied). . 

Hett verdampingsmechanisme dat in dit proefschrift voorgesteld wordt maakt 
slechtss gebruik van een klein aantal goed bekende fysische processen: proton-electron 
wisselwerkingg in een geioniseerd plasma volgens de klassieke theorie van Spitzer 
(1962)) en de elementaire eigenschappen van Shakura-Sunyaev schijven en optisch 
dunnee ADAFs. Het blijk t daarbij dat Spitzer's theorie goed genoeg is, zelfs bij elec-
trontemperaturenn van 500 keV en protontemperaturen van 100 MeV. Relativistische 
correctiess blijken bij deze temperaturen nog klein te zijn. De aanname waarmee we 
begonnenn waren, namelijk dat een koele schijf zijn binnenrand heeft binnen een hete 
ADAF,, blijk t nu consistent te zijn: de verdamping van de koele schijf aan de bin-
nenrandd is een onvermijdelijk gevolg van de fysische condities in de buurt van een 
accreterendd zwart gat. De verdamping gebeurt in twee stappen: (i) viriale protonen 
uitt de ADAF verhitten de optisch dunne binnengebieden naar een 'warme' toestand. 
Dee protonen en electronen in deze warme schijf ontkoppelen vanwege de lage interac-
tiesnelheidd van de Coulomb wisselwerking bij deze temperaturen en dichtheden. (Ü) 
Viskeuzee verhitting maakt de protonen in de schijf thermisch instabiel en de warme 
schijff  wordt verhit totdat het plasma deel uitmaakt van de ADAF. 

6.2.33 ... en als er een hard oppervla k is? 

Wee verlaten nu de combinatie van proton-bestraling met accretieschijven en 
beschouwenn een nauw verwant onderwerp. Hoewel de fysica van accretiestromingen 
inn BHCs en accreterende neutronensterren (NS) heel soortgelijk is er een groot ver-
schil:: terwijl door een zwart gat de accretiestroming in z'n geheel opgeslokt wordt, 

*Hett gaat hier nu om de protonen in de warme schijf zelf, niet de hete protonen die van buiten 
binnendringenn en de schijf warm houden (zie figuur 4.1). We noemen de protonen in de schijf 
zelff  hier de 'veldprotonen', in navolging van Spitzer's nomenclatuur. 
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komtt de stroming bij een neutronenster uiteindelijk aan het harde oppervlak tot 
stilstand. . 

Dee vorm van de spectra die van accreterende neutronensterren worden 
waargenomenn zijn zeer gevarieerd, hetgeen te maken zou kunnen hebben met 
eenn eventueel magnetisch veld van de neutronenster. In het geval van lage-masse 
röntgendubbelsterrenn (LMXBs), waar een zwak magnetische neutronenster een 
lichtee begeleider heeft worden twee mogelijke locaties voor de oorsprong van de 
waargenomenn straling: een standaard koele accretieschijf of de grenslaag aan het 
oppervlakk van de neutronenster. Deze grenslaag is dan de dominante bron van stral-
ing.. In een schijf die met Keplersnelheid roteert zit de helft van de gravitatieenergie 
nogg in de kinetische energie van de rotatie, hetgeen betekent dat de lichtkracht van de 
grenslaagg ongeveer de helft van de totale accretielichtkracht is, ^Lacc = GM+M/2R*. 
Dee verwachting is dus dat de grenslaag aanzienlijk bijdraagt aan het spectrum van 
eenn LMXB . 

Inn de grenslaag wordt de accretiestroming afgeremd van zijn hoge rotatiesnel-
heidd tot de veel kleinere hoeksnelheid van de NS. In dit beeld kunnen we weer het 
protonbestralings-scenarioo doorrekenen. Het afremmen van de protonen gebeurt in 
eenn waterstof-atmosfeer gevormd door de de geaccreteerde materie. De protonen 
dringenn deze atmosfeer bijna tangentieel in vanwege hun hoge rotatiesnelheid. 

Hett binnendringen van protonen in het oppervlak van een neutronenster door ra-
diaall  invallende materie is door meerdere auteurs bestudeerd (Zel'dovitch &c Shakura 
1969;; Alme & Wilson 1973; Turolla et al. 1994; Zane et al. 1998). In hoofdstuk 5*  on-
derzoekenn we dit probleem opnieuw en meer realistisch door de tangentiele beweging 
vann de protonen in rekening te brengen. De radiële inval vervangen we daarbij door 
hett plausibeler beeld van een hete ADAF-achtige stroming. Een verder belangrijk 
verschill  is de correcte kwantitatieve behandeling van de afremming van de protonen. 

Dee resultaten laten zien dat het oppervlak van een neutronenster niet, zoals 
meestall  aangenomen, als een eenvoudig thermaliserend oppervlak behandeld kan 
wordenn dat de inkomende energie in de vorm van zwarte straling wegstraalt. De re-
sulterendee spectra hebben een zeer uitgesproken harde component, die door Comp-
toniseringg in de proton-verhitte oppervlaktelaag ontstaat. Deze spectra passen veel 
beterr bij de waargenomen harde spectra van neutronensterren. 

**  Hoofdstuk 5 is geschreven vóór hoofdstukken 3 en 4. Sommige van de resultaten in hoofdstuk 5 
wordenn al in de eerdere hoofdstukken gebruikt 
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