Nukleosynteza pierwiatków w dysku akrecyjnym czarnej dziury
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Abstrakt
Badamy produkcję ciężkich nuklidów w plazmie spływającej (akreującej) na czarną dziurę u podstawy dżetu tworzącego rozbłysk gramma (GRB), o
tempie opadania rzędu ułamka masy Słońca na sekundę. Parametry fizyczne modelu to masa i tempo rotacji (spin) czarnej dzury. Typowe wartości to
3 M i a=0.6, badamy jednak zakres parametrów dla których wyniki modelowania nukleosyntezy mogą dać wyraźne ograniczenia na parametry czarnej
dziury. Prędkość zachodzenia reakcji jądrowych jest silnie uzależniona od temperatury i gęstości ośrodka, a także stosunku gęstosci liczbowych protonów
do neutronów (inaczej: frakcja elektronowa). Rezultatem nukleosyntezy jest obfita produkcja lekkich izotopów, a także pierwiastków o liczbach masowych
zbliżonych do 60 i 80 – jest to pierwsze maksimum produkcji nuklidów w wyniku szybkiego wychwytu neutronów (tzw. r-process). Izotopy produkowane
są szczególnie na powierzchni zewnętrznej dysku akrecyjnego oraz, ze względu na działalność wiatru, uwalniane są z sąsiednich obszarów poza dyskiem.
W niniejszej pracy przedstawiamy wstępne wyniki dotyczące rozkładu przestrzennego wybranych pierwiastków na podstawie modelu quasi-statycznego
(założenie nuklearnej równowagi statystycznej).

Model

Profil zintegrowanej frakcji masy

W czasie badań przeanalizowany został dwuwymiarowy model czarnej dziury z zadanymi
parametrami: masy czarnej dziury MBH , jej
promieniem RBH , tempem akrecji (opadania
materii na czarną dziurę) oraz spinem a.

Analiza zintegrowanej frakcji masy pozwala na ilościowe rozpoznanie wpływu wartości spinu na skład
dysku akrecyjnego i wytworzonych z niego izotopów w obszarze do 500RBH odległości od czarnej
dziury. W badanym zakresie wartości spinu widoczne jest, iż pomimo jakościowych różnic w rozkładzie na poszczególne izotopy o tej samej liczbie masowej, ich suma okazuje sie zbliżona. Kluczowy
natomiast jest przebieg łańcucha procesu r, zależność od którego jest widoczna dla wszystkich modeli.

Model przeewaluowany został dla trzech wartości spinu: aA = 0.6, aD = 0.9 i aE = 0.98.
Głownymi czynnikami wpływajaćymi na nukleosyntezę pierwiastków w analizowanym
modelu są temperatura, gęstość, a także frakcja
elektronowa xY e, których wartości zadane są
dla każdego punktu siatki 256 × 256.
Ye = (ne− − ne+ )/nb

(1)

Ze stanu początkowego powstałego na bazie podanych parametrów, rozwiązując równania ciągłości oraz zachowania pędu i energii uzyskujemy stan dysku w wybranym kroku czasowym
(tutaj t=2000s).
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Rys. 1. Wykres rozkładu frakcji masy izotopów, w zależności od ich liczby masowej A dla
modeli czarnej dziury o MBH = 3M o wartościach spinu czarnej dziury: aA = 0.6, aD = 0.9 i
aE = 0.98 . Spośród cieżkich izotopów, powyżej wartości żelaza, wyróżnia się peak determiujące
przewagę izotopów zbliżonych do liczby masowej 60 i 80, odpowiadający pierwszemu maksimum
nukleosyntezy wynikającej z łańcucha procesu r - wychwytu prędkich neutronów przez nuklidy.
Kolejne maksiumum wypada na wartości zbliżone do 120.

(2)

Nukleosynteza wybranych izotopów dla różnych wartości spinu
=0

(3)

Chłodzenie neutrinowe Stanowi istotna kontrybucje do stanu dysku. Wychwyt cząstek
przebiega według poniższych równań:
p + e− → n + ve

W zależności od wartości spinu czarnej dziury zmienia się rozkład przestrzenny powstawania izotopów. Ich główna koncentracja następuje w obszarze dysku akrecyjnego, a także, w jeszcze wiekszej
obfitości w jego bezpośrednim sąsiedztwie, gdzie materia przemieszcza się pod wpływem działalności
wiatru. Im wieksza wartość spinu czarnej dziury tym w wiekszej odległości i w szerszym zakresie
kąta θ są pierwiastki.

n + ve → p + e−
p + v¯e → n + e+
n + e+ → p + v¯e

(4)

p + e− + v¯e → n
n → p + e− + v¯e
Model bazuje na równowadze reakcji jadrowych, w skutek której ustala się stosunek
gęstości liczbowych protonów do barionów, xY e.
Nukleosynteza izotopów wyliczona została z wyżej opisanej siatki za pomocą pakietu modułów NSE i kodu thermonuclear reaction network
(http://webnucleo.org). Zastosowane metody
obliczeniowe opisane są bardziej szczegółowo w
literaturze [3] .
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Model nie przewiduje tworzenia się znaczących ilości izotopów o liczbie masowej wiekszej niż 120.
Ustalono natomiast powstawanie obfitych ilości lekkich pierwiastków oraz izotopów pierwiastków
cieżkich takich jak 53-Mn, 56-Ni, 58-Fe, 63-Co, 76-Ge, a także zwiazanych z kolejnym maksimum
procesu izotopów strontu i kryptonu.

