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promieniowanie, strugi i wyp lywy w akreuja̧cych gwiazdach neutronowych

Streszczenie popularnonaukowe - W. Kluźniak
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Gwiazdy neutronowe, najbardziej gȩste wśród wszystkich znanych nam
obiektów, wysy laja̧ do nas wielorakie wiadomości. Kiedy para gwiazd neu-
tronowych kończy swój byt  la̧cza̧c siȩ by utworzyć czarna̧ dziurȩ, można je
zaobserwować nawet z najodleglejszych skrajów Wszechświata, w postaci
potȩżnego rozb lysku w promieniach gamma, krótkiego b lysku w świetle
widzialnym i d lugiej poświaty w promieniach rentgenowskich, a później w
zakresie radiowym. To samo zaj́scie może być – i by lo! – zaobserwowane
przez detektory fal grawitacyjnych LIGO/Virgo. Obecnie wiadomo już, że
żród lem ciȩżkich pierwiastków takich jak z loto sa̧ w laśnie takie zdarzenia.

Kiedy gwiazda neutronowa rodzi siȩ w wybuchu supernowej, wysy lany
jest na wszystkie strony rój s labo uchwytnych cza̧stek zwanych neutrinami
i jednocześnie rozpraszane po galaktyce sa̧ pierwiastki takie jak tlen, siarka,
żelazo i nikiel.

Pomiȩdzy tymi dwoma wydarzeniami, narodzinami i znikniȩciem, gwiazdy
neutronowe przejawiaja̧ wielka̧ i różnorodna̧ aktywność jako jasne źród la
rentgenowskie (odkryte w r. 1962), pulsary radiowe (odkryte w r. 1968)
lub w obu rolach (na przemian)! Wiele z nich przyjmuje materie od to-
warzysza, zwyk lej gwiazdy lub bia lego kar la, coraz szybciej wiruja̧c i przy-
bieraja̧c na wadze. Ta faza “akrecji” może być w pe lni wyt lumaczona tylko
w drodze skomplikowanych symulacji numerycznych przeprowadzanych przy
użyciu potȩżnych komputerów. Nasze symulacje, uwzglȩdniaja̧ ogólna̧ teoriȩ
wzglȩdności Einsteina, oraz prawa dynamiki p lynów i pól magnetycznych, a
także różne procesy promieniste sprawia̧ja̧ce, że gwiazda świeci w promieni-
ach rentgena i innych zakresach. Symulacje podobne do tych które planu-
jemy wykonać, okaza ly siȩ bardzo pomocne w rozumieniu zjawisk zachodza̧cych
wokó l czarnych dziur i chcielibyśmy rozszerzyć tego typu wiedzȩ na gwiazdy
neutronowe.

Nie ca la spadaja̧ca na gwiazdȩ neutronowa̧ materia zatrzyma siȩ na
jej powierzchni. Czȩść jest odrzucana w postaci wyp lywów, a konkret-
nie “wiatru” lub cienkich “strug”, które moga̧ być obserwowane przy po-
mocy teleskopów radiowych. Oprócz promieniowania gwiazd neutronowych
poch laniaja̧cych w ogromnym tempie okoliczna̧ materiȩ, bȩdziemy symu-
lować w laśnie tego rodzaju wyp lywy.
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