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Streszczenie

Dane obserwacyjne dostarczone przez detektor LAT umieszczony na pokładzie
obserwatorium Fermi spowodowały drastyczny wzrost liczby zarejestrowanych źró--
deł gamma. Wyłonione została niepozna-na dotąd grupa układów podwójnych zbu-
doxx,onych z masywnej gwiazdy i obiektu zwanego, emitujących wysokoenergetyczne
promieniowanie 'y (> 100 MeV). Układy te stanowią nieliczną i słabo poznane grupę.
Pomimo intensywnego prowadzenia obserwacji, rodzaj obiektu zwaitego w większo-
ści układów przynależących do wymienioną grupy pozostaje nieznany. Charakte-
rystyka widmowa poznanych układów galnnla jest podobna do emisji rejestrowanqi
z pulsarów gamma. Cecha ta stała się podstawą do stworzenia modelu emisji wyso-
koenergetyczncj z układów gamma, opartej o obecllość w nich pulsara jako obiektu
zwaitego. Zmienność orbitalna strumienia wysokoenergetycznego wskazuje na istnie-
nie dodatkowego procesu odpowiedzialnego za emisję wysokoenergetyczną, którego
intel)żywność modulowana jest okresem zgodnym z okresem orbitalnym układu.

Badanie układów gamma pozwala zdobywać i poszerzać wiedzę na temat proce-
sów fizycznych za.chodzących w ekstremalnych warunkach. Mechanizm przyspiesza-
nia cząstek czy proces produkcji promieniowania wysokoenergetycznego, w dalszym
ciągu posiadają wiele aspektów i cech wymagających lepszego poznania. Brak pełne-
go zrozumienia powyższych odzwierciedla się w uproszczeniach stosowanych w mo-
delach układów gamma. Wśród prac zakładających istnienie pulsara jako obiektu
zwaitego w układach gamma można wymienić między innymi Dubus et al. (2008)l
Sierpowska-Bartosik & Torres (2008); Bednarek (2011); Dubus et al. (2015).

W niniejszej pracy zaprezentowany został model emisji wysokoenergetycznej
z układów gamma oparty o proces odwrotnego rozpraszania Comptona fotonów
gwiazdowych w rejonie lliezszokowanego wiatru pulsarowego. Model został przeana-
lizowany na podstawie najlepiej poznanego z układóxv gamma - układu LS 5039.
Głównym celem pracy jest zbadanie wpływu kształtu rozkładu energetycznego elek-
tronów na zgodność widm oraz krzywej blasku uzyskiwanych z modelu z danymi
obserwacyj] tymi. Ponadto określone zostało znaczenie uwzględnienia w modelu ob-
szaru 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 wprowadzenie do astro-
fizyki wysokich energii. Opisano w llim pierwsze odkrycia prowadzące do rozpoczęcia

l



obserwacji nieba w zakresie lx'sokoenergetycznym okaz ich ewolucję w czasie. Roz-
działy od drugiego do czwartego poświęcono na opis teorii związanej z prezentowa-
nym tematem. W rozdziale drugim zawarto podstaxĄry teoretyczne oraz obserwacje
wysokoenergetyczne pulsaiów. Kolejny rozdział poświęcono na prezentu(ję znanych
układów podwójnych emitujących w zakresie wysokich energii. W rozdziale czwar-
tym opisano wybrane modele układu LS 5039, w których za obiekt zwarty przyjęto
pulsar. Model opisywany w niniejszej pracy został opisany w rozdziale piątym. Kolej-
ny rozdział poświęcono na przedstan'ienie szczegółou,ej analizy wpływu pa-rametrów
stworzonego model na jego wyniki. W rozdziale siódmym przedstawione zostały IA,y-
niki opisywanego modelu dla układu LS 5039 dla różnych przyjętych w nim założeń.
Wyznaczone zostały wartości parametrów modelu, dla których jego wyniki najle-
piej opisują dane obserwacyjne układu.Podsumowanie pracy zawarto w rozdziale
ósmym. W dodatku A zebrano wykorzystaną w płacy notację i oznaczenia wraz z
ich krótkim opisem.
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