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Voor de lezer

De antwoorden voor onderstaand kruiswoordraadsel zijn te vinden in mijn
Nederlandse samenvatting.
Horizontaal
1. Object ter grootte van Amsterdam met een vergelijkbare massa als onze zon.
4. Engelse benaming voor een röntgendubbelster die ’aan’ en ’uit’ gaat.
5 Voorbeeld van een gebied waar veel nieuwe sterren ontstaan.
7. Benaming van de levensfase waarin onze zon zich op dit moment bevindt.
8. Satelliet vernoemd naar de Engelse wetenschapper die onder meer een klassieke beschrijving van
de zwaartekracht formuleerde.
9. Supernova waargenomen door Chinese astronomen in het jaar 1054.
11. Naam van het supermassieve zwarte gat in het centrum van onze Melkweg.
14. Verzamelnaam voor de objecten die de eindfase in een sterrenleven vertegenwoordigen.
17. Hemellichaam waaraan niets, ook geen licht, kan ontsnappen.
18. Chemisch element dat sterren in hun binnenste verbranden tijdens de hoofdreeks.
Verticaal
2. Dubbelster waarin een neutronenster of een zwart gat materie opslokt van een normale ster.
3. Satelliet waarmee de afbeeldingen van de Adelaarsnevel en de Krabpulsar zijn gemaakt.
6. Techniek in de sterrenkunde waarbij onderzoek wordt gedaan naar de energieverdeling van licht.
10. Benaming voor een neutronenster waarvan we periodiek pulsen van licht ontvangen.
11. Explosie van een zware ster waarbij een zwart gat of een neutronenster wordt gevormd.
12. Engelse benaming voor een thermonucleaire explosie op het oppervlak van een neutronenster.
13. Naam van de neutronenster waarvan de koeling wordt onderzocht in dit proefschrift.
15. Wetenschappelijke benaming voor het proces van massa-overdracht in een röntgendubbelster.
16. Satelliet waarmee twee nieuwe voorbijgaande röntgenbronnen werden gevonden nabij het centrum
van onze Melkweg.
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Onder de juiste inzendingen wordt een verrassing verloot.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
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