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Hoofdstuk 6

Samenvatting

In dit proefschrift gaat het over accretieschijven waarvande binnenste gebieden, rond het
accreterende object, gestoord zijn. Er worden twee verschillende oorzaken van storing be-
handeld. In het eerste geval gaat het om dunne schijven (‘Shakura-Sunyaev-schijven’) rond
zwarte gaten of neutronensterren, en wel in gevallen waar dewaarnemingen erop lijken te
wijzen dat er een ‘gat’ in zit: alsof de binnengebieden ontbreken. In het tweede geval wordt
het binnengebied onderbroken door een in het accreterende object verankerd sterk magneet-
veld. De fysica in de twee gevallen is verschillend.

6.1 RÖNTGENDUBBELSTERREN

De Röntgenspectra van accreterende neutronensterren en zwarte gaten komen vaak aardig
overeen met de voorspellingen van het dunne schijfmodel vanShakura en Sunyaev. In ieder
geval als de bronnen in hun ‘zachte Röntgentoestand’ zijn, die optreedt als de helderheid
het hoogst is. De fotonen hebben dan een gemiddelde energie van de orde van een keV.
Bij lagere helderheden, in de ‘harde toestand’ zien de spectra er heel anders uit, ze zijn dan
gedomineerd door fotonen rond de 100 keV.

Het ‘truncated disk’ model stelt voor dat die hardere fotonen ontstaan in een binnenge-
bied rond het zwarte gat, waar de accretie anders verloopt dan in de koele Shakura-Sunyaev
schijf. De temperatuur is er veel hoger, het plasma is optisch dun. De waargenomen harde
fotonen ontstaan door inverse Comptonstrooiing van zachte fotonen uit de koele schijf in dit
hete plasma. Op zijn weg naar het zwarte gat maakt het accreterende gas dus om een of
andere reden een overgang van koel (∼ 1 keV) naar een heet (∼ 100 keV) plasma. In het
’truncated disk’ model heeft de koele schijf een binnenrandop een zekere afstand van het
centrale object.

Dit model is niet het enige, een alternatief is het ‘corona’ model. Dit gaat ervan uit dat de
koele schijf wél tot aan het oppervlak van het accreterende object blijft bestaan. Aangenomen
wordt dat de harde fotonen geproduceerd worden in een heet plasma boven het oppervlak van
de koele schijf (in analogie met hete corona van de zon). Een kleine controverse tussen deze
twee modellen ontstond door waarneming van een ‘koele component’ in het harde spectrum:
in de harde spactra zit vaak nog een zeker overschot aan fotonen met energie∼ 0.1−1 keV.
Dit werd geinterpreteerd als bewijs dat er een koele schijf is die zich tot aan de rand van het
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accreterende object uitstrekt.
In dit proefschrift (hoofdstuk 5) wordt aangetoond dat dezeconclusie voorbarig is. In het

truncated disk model is er noodzakelijkerwijs een overgangsgebied waar de het hete plasma
in het binnengebied interageert met de binnenrand van de koele schijf. Met een gedetail-
leerd model voor het overgangsgebied kon aangetoond wordendat deze wisselwerking de
binnenrand van de schijf verhit tot de temperatuur die nodigis om de koele component te
verklaren. De ’koele component’ is dus niet een waarneming waarmee tussen de twee mo-
dellen kan worden onderscheiden. Overigens laat de analysein hoofdstuk 5 ook zien dat
een belangrijk deel van de zachte component eigenlijk een artefact is van de manier waarop
modellen van de spectra aan de waarnemingen aangepast worden.

6.2 ‘MAGNETOSFERISCHE’ ACCRETIE

De binnenkant van een koele schijf kan ook gestoord worden door het magneetveld van de
accretor. In veel neutronensterren, witte dwergen en protosterren worden veldsterkten waar-
genomen die sterk genoeg zijn om in de buurt van de ster het accretieproces te domineren.
De energiedichtheid in het magneetveld hoger is dan de kinetische energie van de roterende
schijf. De veldsterkte valt snel af met de afstand van de ster, zodat de invloed ervan zich
slechts tot een eindig gebied rond de ster uitstrekt, de magnetosfeer. Binnen de magneto-
sfeer volgt het accreterende gas de veldlijnen en roteert met de ster mee, erbuiten heerst een
volgens Kepler roterende schijf. Ertussen is een overgangsgebied dat zich niet zo eenvoudig
laat beschrijven.

Het kan gebeuren dat het gas van de schijf accreteert op een ster die sneller roteert dan
de Keplerrotatie aan de binnenrand van de schijf; de binnenrand ligt dan binnen de zgn.
corotatieradius. Dit leidt tot een conceptueel probleem. Zodra het gas de magnetosfeer
binnen dringt, roteert het sneller dan de schijf, en wordt weer naar buiten geslingerd. Wat
gebeurt er nu als er tegelijk continu gas door de schijf wordtaangevoerd?

Een antwoord hierop werd gegeven door Sunyaev en Shakura in 1976 (SS76): het gas
hoopt zich op in de schijf. De massa die aangevoerd wordt accreteert niet op de ster (voor-
lopig niet in elk geval). Zij noemden dit ‘dead disks’. Wanneer zich een kritische hoeveel-
heid massa verzameld heeft kan een overgang plaatsvinden naar een accreterende toestand,
waarin de binnenrand van de schijf zover de magnetosfeer indringt dat de Keplersnelheid
hoger wordt dan de rotatie van de ster. De massaflux op de ster is dan hoog, het reservoir in
de schijf loopt leeg, en er volgt weer een ‘dead disk’ fase: het is een proces van cyclische
accretie.

Dit aantrekkelijke beeld heeft tot nu toe weinig invloed gehad in de literatuur. In plaats
daarvan overheerst het beeld van de zgn. ‘propellering’: het idee dat het gas, dat niet kan
accreteren weggeslingerd wordt, dwz. het systeem moet verlaten. Hoofdstukken 2-4 volgen
het inzicht van Sunyaev en Shakura, dat propellering in dezezin niet nodig is. Daarbij valt
nog op te merken dat het als verklaring van het conceptuele probleem niet eens voldoende is.
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Als het ‘wegslingeren’ namelijk minder dan exact 100% effectief is zou er toch nog massa
door de magnetosfeer moeten accreteren, en blijft het oorspronkelijke conceptuele probleem
net zo onopgelost. Wegslingeren kan in de praktijk best ook gebeuren, maar staat als proces
nogal los van het eigenlijke magnetosferische accretieprobleem.

In hoofdstukken 2-4 van het proefschrift wordt de logica vanSS76 verder ontwikkeld
met tijdsafhankelijke berekeningen van het magnetosferische accretieprobleem. Daarvoor
is een model nodig voor de overgang van de accreterende naar de ‘dode’ toestand. Aange-
nomen wordt dat de accretiesnelheid door de magnetosfeer geleidelijk afneemt tot nul als
de binnenrand van de schijf door de corotatieradius naar buiten beweegt. Verder is er een
aanname nodig voor het door het magneetveld van de ster op de schijf uitgeoefende koppel.
Hiervoor is een soortgelijke overgang geconstrueerd.

Met dit eenvoudige model is het overgangsgebied rond de corotatieradius voldoende ge-
specificeerd om de evolutie te berekenen van een schijf die opeen magnetosfeer accreteert.
Het stelsel vergelijkingen blijkt mathematisch van het ‘stijve’ type te zijn. Een daarvoor
aangepast numeriek schema is in staat de evolutie de schijf zowel op korte als zeer lange
tijdschalen te vervolgen.

De resultaten laten zien hoe accretie op een magnetosfeer verloopt als wegslingeren van
materie verwaarloosd wordt. De door SS76 vermoedde cyclische accretie vindt inderdaad
plaats, de berekeningen laten mooi zien hoe de periode van decyclus langer wordt naarmate
de gemiddelde accretiesnelheid afneemt. Het blijkt echterdat er naast dit cyclische gedrag
nog een andere mogelijkheid is, die hier ‘trapped disks’ wordt genoemd. In deze toestand
blijft ook bij zeer lage accretiesnelheid de binnenrand vande schijf dicht bij de corotatiera-
dius hangen. Dit is mogelijk omdat de accretiesnelheid doorhet overgangsgebied een sterke
functie is van de afstand tussen corotatieradius en binnenrand van de schijf. Welk van de
twee in een bepaald system plaats vindt is niet uit deze berekeningen te voorspellen, het
hangt af van de details van de fysica van het overgangsgebied.

Met de resultaten worden nieuwe interpretaties van waarnemingen van magnetosferische
systemen mogelijk, zowel van protostellaire schijven als Röntgendubbelsterren.




