
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Relativistic jets from stellar black holes

Gallo, E.

Publication date
2005

Link to publication

Citation for published version (APA):
Gallo, E. (2005). Relativistic jets from stellar black holes. [Thesis, fully internal, Universiteit
van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:23 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/relativistic-jets-from-stellar-black-holes(7542ab14-b7bc-41fc-982d-1a9edb9c1ccd).html


SAMENVATTING IN HET NEDERLANDS

Zwarte gaten en relativistiche jets

De ontsnappingssnelheid van een hemellichaam is in wezen een maatstaf voor
hoe snel een raket moet worden afgevuurd om aan de zwaartekracht te ontsnap-
pen. Zo is de ontsnappingssnelheid vanaf aarde ongeveer tien kilometer per
seconde. Nergens is de zwaartekracht sterker dan bij objecten die we ‘zwarte
gaten’ noemen. Materie dat richting een zwart gat valt kan extreem heet wor-
den en oplichten, dit maakt het voor ons mogelijk de aanwezigheid hiervan op
te maken. Nog verrassender is dat deel van de invallende materie naar buiten
gedreven kan worden in de vorm van zeer smalle dubbelpolige stromen. Omdat
de ontsnappingssnelheid vlakbij een zwart gat dicht bij dat van licht ligt, moeten
deze uitvloeiende stromen ongelooflijk snel zijn, wel twee honderd duizend kilo-
meter per seconde, of nog sneller. Deze verschijnselen, ‘relativistische jets’ ge-
noemd, zijn een van meest spectaculaire objecten van het heelal. Ondanks tien-
talen jaren van onderzoek moeten deze mechanismen van ‘jet produktie’ nog
verder onderzocht worden ten einde ze beter te kunnen begrijpen.

Dit proefschrift gaat over relativistische jets, opgewekt bij zwarte gaten in
onze eigen melkweg. ‘Stellaire zwarte gaten’ – met massa’s in de orde van een
zonsmassa – worden gevormd zodra een zware ster, zo’n tien maal zwaarder
dan onze zon, sterft. Als ze haar brandstof heeft uitgeput kan de kern van een
zware ster de zwaartekracht niet langer weerstaan. Ze stort in en vormt een zwart
gat. Omdat de meeste sterren in ons melkwegstelsel dubbelsterren zijn, blijft dit
zwarte gat over met een begeleidende ster en begint hier massa van op te slokken.
Dit verschijnsel heet ‘accretie’. Tegelijkertijd lukt het een deel van de invallende
materie te ontsnappen in de vorm van een relativistische jet.

Hoe kunnen we deze objecten bestuderen, die zich op honderden lichtjaren
afstand bevinden? Dit doen we met behulp van telescopen, zowel op aarde als in
de ruimte. We nemen de invallende materie waar in de vorm van röntgenstraling,
en de relativistische jet in de de vorm van radiostraling. Omdat röntgenstraling
niet door de atmosfeer heen komt hebben we satellieten in de ruimte nodig om
de röntgenstraling te kunnen detecteren. Radiostraling kan zonder problemen de
atmosfeer door. We kunnen daarom radiotelescopen op aarde gebruiken om de
radiostraling waar te nemen. Op dit moment zijn er ongeveer twintig stellaire
zwarte gaten die mogelijk radio-jets produceren, maar we denken dat er wel
300000 van deze objecten moeken bestaan.

In mijn onderzoek kijk ik naar hoe deze jets gerelateerd zijn aan het materiaal
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dat stellaire zwarte gaten invalt. Ik doe dit door naar de energiehuishouding te ki-
jken, in relatie tot de hoeveelheid uitgestraalde röntgenstraling. Mijn onderzoek
richt zich ook op het effect dat deze jets hebben op het omringende interstellaire
gas. In het bijzonder geeft dit proefschrift het observationele bewijs dat de ra-
diostraling van de jets slechts een klein deel van totale energieproductie is; het
is als de rook die afkomt van een veel grotere machine.

Dit proefschrift

In Hoofdstuk 2 wordt de kwalitatieve verhouding beschreven tussen de jet en de
accretie-energie in stellaire zwarte gaten. De relatie tussen deze twee grootheden
impliceert dat als de röntgenlichtkracht (d.w.z. de lichtkracht veroorzaakt door
de influx van gas) van een stellair zwart gat afneemt, de relatieve hoeveelheid
energie die in de jet terechtkomt, toeneemt. In andere woorden, er bestaat een
kritieke röntgenlichtkracht, beneden welke stellaire zwarte gaten het overgrote
deel van hun lichtkracht uitstralen in de vorm van ‘donkere’ jets.

Hoofdstuk 3 beschrijft deze ‘jet-gedomineerde’ toestand. In dit hoofdstuk
worden dubbelsterren beschreven, waarvan het centrale object een neutronen-
ster is, in plaats van een zwart gat. Als dezelfde relatie tussen jet en accretie-
energie bestaat voor neutronensterren, dan kan dit een verklaring zijn voor het
waargenomen verschil in röntgenlichtkracht voor ‘stille’ (d.w.z. met een lage
lichtkracht) zwarte gaten en neutronensterren. ‘Stille’ neutronensterren zijn over
het algemeen 100 keer helderder in het röntgen dan ‘stille’ zwarte gaten. Dit
kan worden verklaard doordat neutronensterren een ‘jet-gedomineerde’ toestand
hebben voor veel lagere accretie-snelheden dan zwarte gaten dat hebben.

In Hoofdstuk 4 gaan we verder in op super-zware zwarte gaten in het centrum
van andere melkwegstelsels; een mogelijke overeenkomst wordt duidelijk in het
röngten- en het radiogedrag tussen de stellaire zwarte gaten en de super-zware
zwarte gaten – met massa’s zwaarder dan een miljoen keer de massa van de
zon. In het bijzonder wordt er een kritisch röntgenhelderheidsinterval gevonden
waarbinnen het jet- mechanisme wordt geactiveerd. Dit suggereert een massa-
onafhankelijke beschrijving van de jet-accretie koppeling.

Hoofstuk 5 beschrijft de formatie en evolutie van radio-jets bij uitbarstingen
in de röntgenhelderheid van prototypische stellaire zwarte gaten. Dit werk beves-
tigt eerdere suggesties dat het ontstaan van dergelijke ‘transient’ (veranderlijke)
radio-jets gedreven wordt door plotselinge veranderingen in de röntgenhelder-
heid.

In Hoofdstuk 6 bestuderen we de radio-emissie die afkomstig is van de stel-
laire zwarte gaten met lage röntgenhelderheid, tijdens de ‘stille state’, en we
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suggereren dat een stabiele jet nog steeds gevormd kan worden in deze toestand.
Deze resultaten hebben bijgedragen aan de formatie van het eerste jetmodel

voor stellaire zwarte gaten, dat wordt gepresenteerd in Hoofdstuk 7. Het idee
achter dit model is dat de twee belangrijkste vormen van radio-jets bij stellaire
zwarte gaten, de kleine schaal-stabiele jets en de grote schaal-‘transient’ jets,
twee verschillende manifestaties zijn van hetzelfde fenomeen. Daarbij worden
de waargenomen verschillen tussen de twee vormen toegeschreven aan een plot-
selinge verandering van de snelheid van het geejecteerde materiaal dat in de jet
beweegt.

Hoofdstuk 8 is geheel gewijd aan de ontdekking van een bijzondere ring-
vormige emissie met een diameter van 15 lichtjaar rond het prototypische zwarte
gat Cygnus X-1, dat lijkt te worden gevoed door de radio-jets van dit systeem. Er
wordt aangetoond dat om een dergelijke ring-vormige emissie in stand te houden,
de radio-jets een vermogen moeten produceren (waarvan dan maar een klein
deel als radiostraling wordt uitgezonden) die in dezelfde orde van grootte is als
het vermogen dat wordt opgewekt in het röntgen. Deze ontdekking stelt ons in
staat een bovengrens te stellen aan de hoeveelheid waargenomen röntgenstraling
waarbinnen de jet het totale vermogen van lichte zwarte gaten domineert, en
het suggereert dat een grote meerderheid van dergelijke systemen het meeste
vermogen vrijgeven in de vorm van ‘donkere’ jets.
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