“Astrofizyka procesów wokół zwartych obiektów kosmicznych”
Popularyzatorski opis projektu

Czarne dziury i gwiazdy neutronowe to najbardziej zwarte obiekty kosmiczne jakie znamy. Ich
grawitacyjna energia potencjalna jest przekształcana w ciepło w procesie akrecji, dzięki czemu
obserwujemy wysokoenergetyczne promieniowanie pochodzące z otaczających te gwiazdy dysków
materii. Proces akrecji jest też odpowiedzialny za wyrzucanie strug materii z okolic biegunowych
obracającej się gwiazdy – tak zwanych dżetów. Wiadomo, że musi w tym pośredniczyć pole
magnetyczne. Wreszcie, zlewające się ze sobą gwiazdy zwarte są źródłem emisji fal
grawitacyjnych. Pierwsze zjawisko tego typu zostało zarejestrowane w 2015 roku przez instrument
LIGO, za co w 2017 roku została naukowcom przyznana nagroda Nobla.
Nasz zespół w Centrum Fizyki Teoretycznej PAN od 2013 roku prowadzi badania wszelkich
procesów fizycznych dziejących się w otoczeniu gwiazd zwartych. Powstała w tym celu nowa
grupa zajmuje się przede wszystkim komputerowymi symulacjami procesu akrecji. Badamy sposób
i obserwacyjne oznaki opadania materii na czarną dziurę. Interesujemy się również mechanizmami
prowadzącymi do wyrzutu dżetów. Nasze badania obejmują także symulacje produkcji fal
grawitacyjnych, oraz sprawdzenie, czy i jak rejestracja tych fal mogłaby być skorelowana z
obserwacjami w innych zakresach danych. Te dane to na przykład neutrina lub energetyczne fotony,
które są rejestrowane przez obserwatoria satelitarne oraz detektory na i pod powierzchnią Ziemi.

Rys. 1. Ilustracja fali grawitacyjnej – składowa tensora
krzywizny – rozchodzącej się w czasoprzestrzeni wokół
dwóch zlewających się czarnych dziur. Symulacja
wykonana kodem Einstein Toolkit. Autor: Petra Sukova

Rys. 2. Ilustracja formowania się relatywistycznego dżetu
wyrzucanego z okolic czarnej dziury. Mapy (od lewej do
prawej) pokazują rozkłady gęstości (w dżecie i dysku
akrecyjnym), energię całkowitą, namagnesowanie dżetu,
oraz jego prędkość (czynnik Lorentza). Symulacja wykonana
kodem HARM. Autor: Kostas Sapountzis

W jednej z naszych prac stwierdziliśmy, że forma fali grawitacyjnej zarejestrowana w zjawisku
GW150914, mogła powstać w wyniku zlania się czarnej dziury z jądrem zapadającej się masywnej
gwiazdy typu Wolfa-Rayeta. Wskutek akrecji części otoczki gwiazdy na produkt merdżera
produkowany jest rozbłysk gamma, związany z emisją relatywistycznego dżetu. W 2015 roku,
jednocześnie z detekcją LIGO, zarejestrowany został (bardzo słaby) sygnał w tym zakresie, co
pokazały dane z satelity Fermi Gamma-Ray Burst Monitor.
Nasze prace wykorzystują zaawansowane metody hydro- magneto-hydrodynamiki i numerycznej
teorii względności. Większość nowych algorytmów umożliwiających tego typu obliczenia powstała
po roku 2010. Są one nadal rozwijane i testowane, zaś nasz zespół ma już w tym zakresie konkretne
osiągnięcia. Opracowaliśmy w szczególności zaawansowany komputerowy kod do modelowania
centralnego "silnika" odpowiedzialnego za powstawanie dżetów i rozbłysków gamma. Model
obejmuje w pełni ogólnie relatywistyczne symulacje (GRMHD). Dodatkowo, uwzględniamy w nim
nuklearne równanie stanu. Zastąpienie równania adiabaty równaniem gazu Fermiego o dowolnym
stopniu degeneracji jest osiągnięciem na skalę światową. Nie ma grupy astrofizycznej, która
dysponuje tego typu modelem. Obecnie ma on zastosowanie do modelowania syntezy
radioaktywnych ciężkich jąder w okolicy merdżerów gwiazd neutronowych, takich jak GW170817.

