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Samenvatting in het Nederlands

Het ontrafelen van de eigenschappen
van zwakke röntgendubbelsterren

Compacte sterren: eindstadia van sterevolutie
Net zoals mensen op een zeker moment geboren worden en sterven, hebben ook
sterren niet het oneindige leven. Sterren ontstaan in reusachtige moleculaire gaswolken, zoals bijvoorbeeld de Adelaarsnevel, die is afgebeeld in Figuur A. Het grootste
deel van hun level brengen ze door als zogenaamde hoofdreeksster, terwijl ze diep
in hun binnenste waterstof verbranden. Deze levensfase, waarin onze zon zich op
dit moment bevindt, duurt miljoenen tot miljarden jaren. Zodra alle waterstof is omgezet begint de ster helium te verbranden en zwelt deze op; dit wordt de reuzenfase
genoemd. Met het verbranden van chemische elementen komt energie vrij, die tegendruk levert aan de zwaartekracht en de ster zo behoedt voor instorten. Echter,
wanneer de voorraad van verbrandingsmaterialen uitgeput is, barst een ster uit elkaar
en gaat zo zijn laatste levenfase in; de ster is dan een zogenaamd compact object
geworden.
Er bestaan drie soorten compacte objecten, te weten witte dwergen, neutronensterren en zwarte gaten. Welke van deze drie het eindstadium van een sterrenleven
zal vormen hangt af van hoe zwaar een ster is bij zijn geboorte. De lichtste sterren,
die niet veel zwaarder zijn dan onze zon, worden aan het einde van hun leven een
witte dwerg; een object ter grootte van onze aarde, maar dan veel zwaarder, namelijk
ongeveer net zo zwaar als onze zon. Zwaardere sterren daarentegen, zullen eindigen
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Figuur A: Links: Foto van de Adelaarsnevel verkregen met de Hubble telescoop. Deze enorme, dichte
gaswolken zijn een broedplaats voor het ontstaan van nieuwe sterren en worden daarom ook wel de ’Pillars of Creation’ (’Pilaren der Schepping’) genoemd. Rechts: Foto van de Krabnevel verkregen met de
Hubble telescoop. Deze nevel is ontstaan door een supernova explosie, welke zo helder was dat deze in
het jaar 1054 door Chinese astronomen kon worden waargenomen. Het compacte object dat na deze explosie achterbleef is een neutronenster genaamd de Krabpulsar. Bronvermelding: http://hubblesite.org.

als neutronenster of zwart gat. De vorming van een neutronenster of zwart gat gaat
niet onopgemerkt voorbij. Dit gebeurt namelijk in een supernova explosie, één van
de meest energetische gebeurtenissen in het heelal, waarbij een enorme hoeveelheid
energie en gas de ruimte in worden geblazen. Dit levert schitterende beelden op,
zoals bijvoorbeeld te zien is in Figuur A. Dit proefschrift gaat over onderzoek naar
neutronensterren en zwarte gaten, daarom zal in dit hoofdstuk verder niet worden
ingegaan op witte dwergen.
Neutronensterren en zwarte gaten vormen de meest raadselachtige en fascinerende objecten in ons heelal. Wat ze zo bijzonder maakt is dat in deze hemellichamen
heel veel massa in een klein volume is samengeperst. Zo hebben neutronensterren
een massa van 1 tot 2 keer de massa van onze zon, maar al deze materie is samengeperst in een bol met een straal van slechts 10 kilometer (ter vergelijking; onze zon
heeft een straal van bijna 1 miljoen kilometer). Om je een voorstelling te kunnen maken van deze indrukwekkende dichtheid; als we alle mensen op de wereld (dat zijn
er ruim 6 miljard) zouden samenpersen in een luciferdoosje, zou de materie net zo
dicht op elkaar geperst zijn als in een neutronenster het geval is. Anders gezegd: een
theelepeltje materie van een neutronenster zou grofweg zo’n 5000 miljard kilogram
wegen! Daarbij hebben neutronensterren ook nog eens een zeer hoog magneetveld,
dat ieder magneetveld dat in aardse laboratoria kan worden geproduceerd ver te bo-
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ven gaat. Het is eenvoudig voor te stellen dat onder zulke omstandigheden de materie
zich heel anders gedraagt dan wij hier op aarde gewend zijn. Het is daarom voor wetenschappers interessant om te weten hoe de interne samenstelling en structuur van
een neutronenster eruit ziet, omdat dit tot meer inzicht kan leiden in het fundamenteel
gedrag van de materie waaruit ons heelal is opgebouwd. Neutronensterren vormen
dus natuurlijke laboratoria voor extreme omstandigheden die we niet op aarde kunnen
nabootsen.
Zwarte gaten zijn nog een stapje extremer dan neutronensterren en deze objecten hebben de meest sterke zwaartekracht die we tegenkomen in het heelal. Om te
kunnen ontsnappen aan de zwaartekracht van een hemellichaam heb je een bepaalde
snelheid nodig; als wij vanaf de aarde een raket de ruimte in willen sturen vereist
dit een snelheid van zo’n 11 kilometer per seconde (dat is 40 duizend kilometer per
uur). De zon heeft een sterker zwaartekrachtsveld dan de aarde en daar zou in een
vergelijkbare situatie een snelheid van 600 kilometer per seconde nodig zijn. Nu zou
in het geval van een zwart gat een snelheid van minstens 300 duizend kilometer per
seconde vereist zijn om te kunnen ontsnappen aan het immense zwaartekrachtsveld!
Dit is sneller dan de snelheid waarmee licht beweegt8 en daarom zal niets, zelfs geen
licht, kunnen ontsnappen. Een dergelijk object is dus letterlijk ’zwart’. In tegenstelling tot een neutronenster, kunnen we daarom geen informatie verkrijgen over het
’binnenste’ van een zwart gat. Echter, door de omstandigheden rondom een zwart gat
te bestuderen kunnen we theorieën die zwaartekracht beschrijven, zoals de algemene
relativiteitstheorie van Einstein, onder de meest extreme omstandigheden testen.

Röntgendubbelsterren: effecten van immense zwaartekracht
In tegenstelling tot onze zon, welke een geïsoleerde ster is, zijn de meeste sterren die
we in het heelal waarnemen onderdeel van een meervoudig systeem, dat bestaat uit
twee of meer sterren, die bij elkaar worden gehouden door de zwaartekracht. Sommige van deze meervoudige systemen zijn dubbelstersystemen, bestaande uit twee
sterren die zo dicht bij elkaar staan dat zij elkaars evolutie drastisch kunnen beïnvloeden. Wanneer één van de sterren een supernova explosie heeft ondergaan, waarbij een
neutronenster of zwart gat wordt gevormd en het dubbelstersysteem ondanks deze ca8 Niets

kan sneller dan het licht bewegen. Licht beweegt zich echter niet oneindig snel voort, maar
reist met een snelheid van 300 duizend kilometer per seconde (in vacuum). Omdat afstanden in het
heelal zo onmetelijk groot zijn doet het licht er dus een bepaalde tijd over om ons te bereiken. Zo duurt
het ongeveer 8 minuten voordat het licht dat wordt uitgezonden door de zon de aarde bereikt: het licht
heeft dan een afstand van zo’n 150 miljoen kilometer afgelegd. De meest dichtsbijzijnde ster, Proxima
Centauri, staat op dermate grote afstand dat licht er 4.2 jaar over doet om ons te bereiken. Dit betekent
dat we elk astronomisch object zien zoals dit er in het verleden uitzag, namelijk op het moment dat het
licht werd uitgezonden, maar inmiddels kan de ster dus al aanzienlijk veranderd zijn (misschien is deze
inmiddels al ontploft in een supernova explosie!). We kijken dus altijd terug in de tijd.
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Normale ster

Accretiestroom

Accretieschijf

Figuur B: Schematische weergave van een röntgendubbelster waarin overdracht van massa plaatsvindt.
Deze figuur is gemaakt met behulp van de  software van R. Hynes.

tastrofale gebeurtenis intact blijft, kan een zogenaamde röntgendubbelster ontstaan
(in het Engels: X-ray binary). Door de enorme zwaartekracht is het mogelijk dat de
neutronenster of het zwarte gat gas uit de buitenste lagen van de tweede ster naar zich
toe trekt. Dit proces noemen we accretie. Het overgedragen gas zal niet rechtstreeks
bij het compacte object terecht komen, maar er in eerste instantie omheen draaien en
dan geleidelijk naar binnen bewegen. Je kunt je dit voorstellen als de manier waarop
water in een gootsteen via een draaikolk (een spiraalbeweging) naar het afvoerputje
beweegt. Door deze draaiende beweging vormt zich een hele schijf van gas rondom de neutronenster of het zwarte gat. Zo’n accretieschijf kan duizenden tot wel
miljoenen kilometers groot zijn. In deze schijf van gas loopt de temperatuur op tot
miljoenen graden Celsius. Dit betekent dat de energie die de schijf uitstraalt, voornamelijk waarneembaar zal zijn bij röntgengolflengten (hoewel een deel ook als zichtbaar en infrarood licht wordt uitgezonden). Een dergelijke dubbelster wordt daarom
een röntgendubbelster genoemd. Figuur B geeft een schematische weergave van een
röntgendubbelster waarin je de normale ster ziet waar gas vanaf wordt getrokken,
alsmede de accretieschijf, waar in het midden het compacte object zit verscholen.
Helaas voor astronomen wordt röntgenstraling geabsorbeerd door de aardatmosfeer. Dit is maar goed is ook, want anders zou leven op aarde onmogelijk zijn, aangezien röntgenstraling het DNA in cellen beschadigt. Gelukkig maakten technische ontwikkelingen het halverwege de 20e eeuw mogelijk om röntgen-detectie instrumenten
buiten de aardatmosfeer te brengen, aan boord van raketten en satellieten. Daarmee
was de röntgensterrenkunde geboren. Figuur C geeft een schematische weergave van
de satellieten, die hedentendage om onze aarde bewegen (dit zijn overigens niet al-
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Figuur C: Deze afbeelding is een computersimulatie van alle objecten die door mensen in een baan om
de aarde zijn gebracht. De eerste onbemande satelliet was de Spoetnik, die in 1957 werd gelanceerd en
ongeveer 3 maanden om de aarde draaide. Velen volgden sindsdien. Deze afbeelding is gebaseerd op
echte data: er zijn vele duizenden objecten bekend die rond de aarde cirkelen. De meeste bewegen op
zo’n 1000 kilometer hoogte en zijn satellieten van commerciële, militaire of wetenschappelijke aard.
Op die hoogte kunnen brokstukken tientallen jaren rondzwerven voordat ze opbranden in de atmosfeer.
Van dit grote aantal apparaten zijn er momenteel maar enkele honderden werkzaam. Bronvermelding:
European Space Agency ESA.

lemaal röntgensatellieten). Tijdens mijn promotieonderzoek heb ik intensief gebruik
gemaakt van 3 van deze satellieten, genaamd Chandra, XMM-Newton en Swift. De
waarnemingen die een satelliet maakt worden naar de aarde gestuurd en vervolgens
op de computer geanalyseerd. Het licht dat een röntgendubbelster uitzendt kan worden onderzocht op variaties in de tijd, zowel op korte tijdschalen van milliseconden
als veel langere tijdschalen van jaren. Daarnaast kan worden gekeken naar de energieverdeling van het licht, bijvoorbeeld of het licht voornamelijk bij hoge of juist bij
lage energie wordt uitgezonden. Dit wordt spectroscopie genoemd. Door middel van
deze technieken kunnen we de eigenschappen van het zwarte gat of de neutronenster
(bijvoorbeeld de massa, of in het geval van een neutronenster ook de temperatuur),
van de accretieschijf (bijvoorbeeld de grootte en temperatuur) en van de tweede ster
(bijvoorbeeld of dit een zware of een lichte ster is) afleiden. Op deze manier proberen
we onder andere te begrijpen hoe röntgendubbelsterren ontstaan en evolueren.
Voorbijgaande röntgenbronnen: ’aan’ en ’uit’
Het proces van materie-overdracht, waarbij een accretieschijf wordt gevormd en een
dubbelster helder in röntgenstraling maakt, is niet altijd continu. Vaak wordt slechts
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2006

Sagittarius A*

2007

Sagittarius A*

Swift J174553.7-290347
Swift J174622.1-290634

Swift J174553.7-290347
Swift J174622.1-290634

Figuur D: Röntgenwaarnemingen van het gebied (ongeveer een halve graad) rondom het centrum van
onze Melkweg (het supermassieve zwarte gat Sagittarius A*), genomen met de Swift satelliet in 2006 en
2007. Met pijlen zijn drie verschillende voorbijgaande röntgenbronnen aangegeven. Alledrie deze objecten blijken opvallend zwak te zijn tijdens röntgenuitbarstingen (zie de beschrijving in de tekst). De
twee objecten Swift J174553.7–290347 en Swift J174622.1–290634 werden tijdens deze waarneemcampagne voor het eerst ontdekt. In hoofdtuk 5 van dit proefschrift worden deze waarnemingen in
detail besproken.

in een periode van enkele weken tot hooguit een paar maanden massa naar het zwarte
gat of de neutronenster verplaatst. Dergelijke episoden worden röntgenuitbarstingen
genoemd (in het Engels: X-ray outbursts). Tussen die uitbarstingen door kan een
röntgendubbelster wel jaren, of zelfs decennia lang, nauwelijks actief zijn totdat het
proces opnieuw op gang komt. In het Engels wordt zo’n stadium quiescence genoemd, wat min of meer ’in rust’ of ’inactief’ betekent. Met de huidige generatie van
gevoelige satellieten wordt tijdens zulke perioden vaak nog wel röntgenstraling gedetecteerd, maar dit is dan veel minder (bijvoorbeeld duizenden malen zwakker) dan
tijdens röntgenuitbarstingen. Veel röntgendubbelsterren ondergaan dus cycli waarbij
de röntgenstraling als het ware ’aan’ en ’uit’ schakelt (met oudere satellieten was een
röntgendubbelster meestal echt niet te zien tijdens de rustperiode). Daarom worden
ze voorbijgaande röntgenbronnen genoemd (in het Engels: X-ray transients). Dit gedrag wordt geïllustreerd aan de hand van Figuur D; deze laat afbeeldingen zien van
het gebied rondom het centrum van onze Melkweg, verkregen met de Swift satelliet
in 2006 en 2007. In dit gebied komen veel voorbijgaande röntgenbronnen voor. In
beide afbeeldingen zijn de posities van drie van zulke objecten aangeven. Geen van
deze drie was zowel in 2006 als in 2007 te zien, wat het kenmerkende karakter van
voorbijgaande röntgenbronnen demonstreert.
Het mysterie van de zwakke röntgenbronnen
Het bestaan van röntgendubbelsterren is reeds bekend sinds de begindagen van de
röntgenastronomie, zo’n 50 jaar geleden. Echter, pas in de laatste jaren, met de
komst van gevoelige röntgensatellieten, is het mogelijk geworden om de eigenschap-
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pen van deze objecten bij lage röntgenhelderheden te bestuderen. Dit heeft tal van
interessante aspecten aan het licht gebracht, zoals bijvoorbeeld het afkoelen van neutronensterren nadat een einde is gekomen aan een hele lange (jaren tot tientallen
jaren) röntgenuitbarsting. Dit wordt verder besproken in de volgende paragraaf. Ook
is mede dankzij de huidige generatie van röntgensatellieten duidelijk geworden dat
er een groep röntgendubbelsterren bestaat, die uitzonderlijk zwak zijn tijdens de fase van massa-overdracht; wel 10–1000 keer zwakker dan normaal wordt gezien voor
röntgendubbelsterren. Het is nog een groot mysterie waarom deze röntgendubbelsterren veel minder röntgenstraling uitzenden. Eén van de mogelijkheden om de zwakke
helderheid te verklaren is dat het dubbelsterren betreft, waarbij een neutronenster materie opslokt van een planeet in plaats van een normale ster. In een dergelijk geval is
het een groot raadsel hoe de planeet de gewelddadige supernova-explosie waarin de
neutronenster ontstond heeft overleefd, dus dit zou heel bijzonder zijn. Een manier
om deze hypothese te testen is door het gedrag van de zwakke röntgendubbelsterren in detail te onderzoeken, bijvoorbeeld hoe lang ze ’uit’ zijn en hoeveel energie
wordt uitgestraald tijdens perioden van massa-overdracht. In een gebied van ongeveer 1 graad rondom het centrum van onze Melkweg9 komen veel van deze zwakke
röntgendubbelsterren voor (zie Figuur D) en dit gebied heb ik daarom ook uitvoerig
bestudeerd tijdens mijn promotieonderzoek.

Neutronensterren: extreme eigenschappen
De algemene eigenschappen van een röntgendubbelster waarin zich een zwart gat
bevindt zijn niet heel anders dan voor een röntgendubbelster die een neutronenster
bevat. Er zijn echter twee waarneembare fenomen die allebei de aanwezigheid van
een neutronenster verraden: röntgenpulsaties en röntgenflitsen. Beide fenomenen
hebben een vast oppervlak nodig hebben om te kunnen ontstaan en een zwart gat
heeft dat (zeer waarschijnlijk) niet.
Röntgenpulsaties
Wanneer de neutronenster een sterk magneetveld heeft, is het mogelijk dat de accretiestroom wordt afgebogen en naar de magnetische polen van de neutronenster
wordt geleid. Dit proces lijkt erg op wat er op onze planeet gebeurt, wanneer geladen
zonnedeeltjes door het aardse magneetveld worden afgebogen in de richting van de
9 Het

dynamische centrum van onze Melkweg is een supermassief zwart gat genaamd Sagittarius
A*, welke een massa heeft van enkele miljoenen malen de massa van de zon. Dit is veel zwaarder dan
de zwarte gaten die in röntgendubbelsterren voorkomen: deze hebben een massa van enkele (tientallen)
malen de massa van de zon. Men denkt dat in het centrum van vrijwel alle sterrenstelsels zich een
supermassief zwart gat bevindt. Een gebied van ongeveer 1 graad rondom Sagittarius A* is hemelsbreed
zo’n 200 parsec, waarbij een parsec een afstand van ongeveer dertigduizend miljard kilometer is.
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magnetische polen, wat het spectaculaire fenomeen poollicht (ook wel noorderlicht)
veroorzaakt. Echter, in een röntgendubbelster heeft het invallende gas een veel hogere
energie en is het magneetveld vele malen krachtiger en daarom wordt de energie niet
uitgezonden als zichtbaar licht, maar als röntgenstraling. Doordat een neutronenster
ronddraait zal het licht, dat wordt uitgezonden vanaf de polen, voor een waarnemer op
aarde periodiek te zien zijn. Dit is vergelijkbaar met hoe de stralen van een vuurtoren
worden waargenomen, met een periode die afhankelijk van de draaisnelheid van de
lamp. Neutronensterren waarvan op een dergelijke manier pulsaties van licht worden
ontvangen worden daarom röntgenpulsars genoemd. Sommige röntgendubbelsterren vertonen pulsaties die zich slechts binnen enkele milliseconden herhalen. Dit
betekent dat de neutronenster in 1 seconde wel honderden malen om zijn as draait!
Andere neutronensterren draaien weer veel langzamer en doen er tientallen of zelfs
honderden seconden over om één maal om hun as te wentelen. Door het nauwkeurig
bestuderen van dergelijke röntgenpulsaties kan veel informatie worden gekregen over
de röntgendubbelster, zoals bijvoorbeeld de tijd waarin de twee objecten om elkaar
heen draaien en hun massaverhouding.
Röntgenflitsen
Een ander spectaculair fenomeen zijn röntgenflitsen. Wanneer het geaccreteerde gas
zich ophoopt op het oppervlak van de neutronenster, kan het op een zeker moment
een thermonucleaire kettingreactie op gang brengen. Bij een dergelijke geweldadige
gebeurtenis komt binnen korte tijd een enorme hoeveelheid energie vrij. De meeste
van dergelijke röntgenflitsen duren ongeveer 10 seconden en in die tijd wordt typisch
een hoeveelheid energie van ongeveer 1032 Joule uitgezonden. Omdat een dergelijk
astronomisch groot getal misschien niet zoveel zegt: bij een vernietigende atoombom
komt zo’n 1017 Joule aan energie vrij. Tijdens een röntgenflits neemt de totale röntgenhelderheid van de röntgendubbelster grofweg een factor 100–1000 toe. Dit duurt
meestal enkele seconden tot minuten, hoewel in uitzonderlijke gevallen een dergelijke röntgenflits wel uren of soms zelfs dagen kan duren. Terwijl de korte en meer
gewone röntgenflitsen meerdere keren per dag kunnen voorkomen zijn de lange röntgenflitsen veel zeldzamer. De eigenschappen van röntgenflitsen kunnen belangrijk
inzicht geven in de eigenschappen van het dubbelstersysteem, zoals bijvoorbeeld het
type ster waarvan de neutronenster materie opslokt, alswel de interne eigenschappen
van de neutronenster zelf. Zo wordt het moment van ontploffen mede bepaald door
de temperatuur in het binnenste van de neutronenster, welke weer samenhangt met
zijn samenstelling. Zoals eerder uitgelegd is dit één van de grote vraagstukken uit de
sterrenkunde, dat wetenschappers graag willen ontrafelen omdat het ons inzicht kan
verschaffen in het fundamenteel gedrag van materie onder extreme omstandigheden.
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Koelende neutronensterren: een kijkje in hun binnenste
Tijdens de periode van massa-overdracht wordt vrijwel al het licht van een dubbelster
(niet alleen de röntgenstraling, maar ook het zichtbare- en infrarood licht) gedomineerd door de accretieschijf. Tijdens deze fase kan dus het proces van accretie uitvoerig worden bestudeerd en kunnen mogelijk röntgenpulsaties en röntgenflitsen worden
waargenomen. Wanneer de overdracht van materie uitschakelt, biedt dit weer andere
mogelijkheden om de eigenschappen van het de röntgendubbelster te onderzoeken.
Zo kunnen we zichtbaar- en infrarood licht van de donor-ster ontvangen en dit kan
heel belangrijk zijn om te begrijpen wat voor ster dit precies is (bijvoorbeeld of de
ster nog waterstof heeft en of het om een lichte of een zware ster gaat). Daarnaast
is het ook mogelijk om röntgenstraling direct van het oppervlak van de neutronenster waar te nemen. Hierdoor kan worden onderzocht hoe het proces van accretie
de eigenschappen van de neutronenster heeft beïnvloed. Zo blijkt dat het proces van
massa-overdracht de neutronenster opwarmt, maar wanneer de accretie stopt zal de
neutronenster weer afkoelen. Het afkoelen hangt in sterke mate af van de interne eigenschappen van de neutronenster en biedt dus de mogelijkheid om dit te bestuderen
door met behulp van röntgensatellieten nauwkeurig te volgen hoe snel en tot welke
temperatuur de neutronenster afkoelt. Dergelijk onderzoek vereist het gebruik van
gevoelige röntgeninstrumenten, omdat deze straling vele malen zwakker is dan van
een accretieschijf. Het proces van afkoelen duurt typisch enkele jaren.

De inhoud van dit proefschrift
Tijdens mijn promotie heb ik verschillende aspecten van röntgendubbelsterren bestudeerd bij lage röntgenhelderheden. Daarvoor heb ik voornamelijk gebruik gemaakt
van instrumenten aan boord van de satellieten Chandra, XMM-Newton en Swift. Bij
al deze onderzoeken heb ik gebruik gemaakt van spectroscopie (dus het analyseren
van de energieverdeling van het licht) om het gedrag van verschillende röntgendubbelsterren over een tijdschaal van jaren te bestuderen.
In het eerste deel van dit proefschrift, in hoofdstukken 2 en 3, onderzoek ik een
röntgendubbelster waarin een neutronenster sinds 1984 continu massa van zijn begeleidende ster opslokte, maar daar in 2008 ineens mee ophield. Door deze röntgendubbelster, EXO 0748–676 genaamd, regelmatig waar te nemen met Chandra,
XMM-Newton en Swift, bestuderen we hoe de temperatuur van de neutronenster verandert nu er geen massa meer wordt overgedragen. In de afgelopen 10 jaar is een
dergelijk onderzoek slechts voor drie andere röntgendubbelsterren uitgevoerd en dat
heeft ons inzicht in de interne eigenschappen van neutronensterren in belangrijke
mate vergroot. Er zijn niet heel veel röntgendubbelsterren die we kunnen gebruiken
om het afkoelen van neutronensterren te onderzoeken, dus we waren enorm enthousiast toen EXO 0748–676 in 2008 ’uit’ bleek te gaan. Onze waarnemingen hebben
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aangetoond dat de neutronenster in EXO 0748–676 zich anders gedraagt dan de drie
andere röntgendubbelsterren. In de afgelopen twee jaar is de neutronenster namelijk
aanzienlijk minder afgekoeld dan waargenomen voor de andere drie. Een mogelijke
verklaring hiervoor is dat EXO 0748–676 relatief korte tijd ’uit’ is (jaren tot enkele
tientallen jaren), terwijl deze lange tijd ’aan’ is (tientallen jaren). Op deze manier
blijft de neutronenster waarschijnlijk relatief warm ten opzichte van neutronensterren in andere röntgendubbelsterren. We blijven deze neutronenster de komende jaren
volgen met de satellieten Chandra, XMM-Newton en Swift om te testen of ons vermoeden juist is.
In hoofdstuk 4 staat een röntgendubbelster genaamd 1RXH J173523.7–354013
centraal, welke een uitzonderlijke röntgenflits van wel twee uur lang heeft vertoond.
Deze röntgenbron was al ontdekt in 1990, maar het was nooit duidelijk geworden of
dit een röntgendubbelster was (er zijn namelijk ook andere astronomische objecten
die röntgenstraling uitzenden). De detectie van deze röntgenflits leverde echter het
onomstotelijk bewijs dat 1RXH J173523.7–354013 een röntgendubbelster is, waarin
zich een neutronenster bevindt. Bovendien zijn lange röntgenflitsen die zo lang duren
duren zeer zeldzaam en we kunnen veel leren over de neutronenster door deze fenomenen te bestuderen. Door gebruik te maken van ultraviolet- en röntgenwaarnemingen met verschillende satellieten, zowel als waarnemingen op optische- (zichtbaar
licht) en infrarood golflengten verkregen met telescopen hier op aarde, ontrafelen
we de eigenschappen van deze röntgendubbelster. Een belangrijke conclusie van dit
werk is dat de röntgendubbelster bestaat uit een neutronenster en een waterstofrijke
donor-ster. Dit was een verrassende vinding, omdat de röntgeneigenschappen eigenlijk deden vermoeden dat de donor-ster geen waterstof (meer) zou hebben. Deze
conclusie maakt het des te raadselachtiger dat de röntgendubbelster zo zwak is.
Ten slotte bespreken de hoofdstukken 5, 6, en 7 een groot aantal röntgenwaarnemingen van het centrum van onze Melkweg, verzameld tussen 2005 en 2009 met de
satellieten Chandra, XMM-Newton en Swift. Omdat er veel zwakke voorbijgaande
röntgenbronnen in dit gebied liggen bieden deze waarnemingen de uitgelezen mogelijkheid om het gedrag van deze vreemde objecten nauwkeurig te bestuderen. Door de
röntgenuitbarstingen en tussenliggende rustperioden van de zwakke röntgenbronnen
te onderzoeken, proberen we te testen of deze bronnen mogelijk bijzondere röntgendubbelsterren zijn. Bij dit onderzoek zijn twee nieuwe voorbijgaande (mogelijke)
röntgendubbelsterren ontdekt. Deze bronnen hebben een naam gekregen die bestaat
uit de satelliet waarmee ze zijn ontdekt (in dit geval Swift) en de coördinaten aan de
hemel: Swift J174553.7–290347 en Swift J174622.1–290634. De locaties van deze
twee nieuwe röntgenbronnen zijn aangegeven in Figuur D.
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