Modelowanie aktvwności wvsokoenergetycznej w układach podwójnych z
pulsarem
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Streszczenie
Dane obserwacyjne dostarczone przez detektor LAT umieszczony na pokładzie
obserwatorium Fermi spowodowałydrastyczny wzrost liczby zarejestrowanychźró-deł gamma. Wyłonione została niepozna-nadotąd grupa układów podwójnych zbudoxx,onychz masywnej gwiazdy i obiektu zwanego, emitujących wysokoenergetyczne
promieniowanie 'y (> 100MeV). Układy te stanowią nieliczną i słabo poznane grupę.
Pomimo intensywnego prowadzenia obserwacji, rodzaj obiektu zwaitego w większo-

ści układów przynależącychdo wymienioną grupy pozostaje nieznany.Charakterystyka widmowa poznanych układów galnnla jest podobna do emisji rejestrowanqi
z pulsarów gamma. Cecha ta stała się podstawą do stworzenia modelu emisji wysokoenergetyczncj z układów gamma, opartej o obecllość w nich pulsara jako obiektu
zwaitego. Zmienność orbitalna strumienia wysokoenergetycznego wskazuje na istnienie dodatkowego procesu odpowiedzialnego za emisję wysokoenergetyczną,którego
intel)żywnośćmodulowanajest okresemzgodnym z okresemorbitalnym układu.
Badanie układów gamma pozwala zdobywać i poszerzaćwiedzę na temat procesów fizycznych za.chodzącychw ekstremalnych warunkach. Mechanizm przyspieszania cząstek czy procesprodukcji promieniowania wysokoenergetycznego,
w dalszym
ciągu posiadają wiele aspektów i cech wymagających lepszego poznania. Brak pełnego zrozumienia powyższych odzwierciedla się w uproszczeniach stosowanych w modelach układów gamma. Wśród prac zakładających istnienie pulsara jako obiektu
zwaitego w układach gamma można wymienić między innymi Dubus et al. (2008)l
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W niniejszej pracy zaprezentowany został model emisji wysokoenergetycznej

z układów gamma oparty o proces odwrotnego rozpraszania Comptona fotonów
gwiazdowych w rejonie lliezszokowanegowiatru pulsarowego. Model został przeanalizowany na podstawie najlepiej poznanegoz układóxv gamma - układu LS 5039.
Głównym celem pracy jest zbadanie wpływu kształtu rozkładu energetycznegoelektronów na zgodnośćwidm oraz krzywej blasku uzyskiwanychz modelu z danymi
obserwacyj]tymi. Ponadto określone zostało znaczenie uwzględnienia w modelu obszaru szoku powstającego na skutek zderzenia magnetohydrodynanlicznego wiatru
pulsarowego z wiatrem gwiazdowym. Rozważono także istllienie w układzie hipote
tycznego obszaru, w którym cząstki z wiatru pulsarowego doznają przyśpieszenia.
Pracę podzielono na rozdziały, z których pierwszy stanowi wprowadzeniedo astrofizyki wysokich energii. Opisano w llim pierwsze odkrycia prowadzące do rozpoczęcia

l

obserwacji nieba w zakresie lx'sokoenergetycznym okaz ich ewolucję w czasie. Rozdziały od drugiego do czwartego poświęcono na opis teorii związanej z prezentowa-

nym tematem. W rozdziale drugim zawarto podstaxĄryteoretyczneoraz obserwacje
wysokoenergetycznepulsaiów. Kolejny rozdział poświęconona prezentu(ję znanych
układów podwójnych emitujących w zakresiewysokich energii. W rozdziale czwartym opisano wybrane modeleukładu LS 5039,w których za obiekt zwarty przyjęto
pulsar. Model opisywany w niniejszej pracy został opisany w rozdziale piątym. Kolejny rozdział poświęconona przedstan'ienieszczegółou,ejanalizy wpływu pa-rametrów
stworzonego model na jego wyniki. W rozdziale siódmym przedstawione zostały IA,yniki opisywanegomodeludla układu LS 5039dla różnychprzyjętychw nim założeń.
Wyznaczonezostały wartości parametrów modelu, dla których jego wyniki najlepiej opisują dane obserwacyjneukładu.Podsumowaniepracy zawarto w rozdziale
ósmym. W dodatku A zebrano wykorzystaną w płacy notację i oznaczeniawraz z
ich krótkim

opisem.
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