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Samenvatting

You can observe a lot by watching.

In theory, there is no difference
between theory and practice. But in
practice, there is.

Yogi Berra (1925)

Accretie, het proces waarbij materie op een hemellichaam valt onder de in-
vloed van zwaartekracht, speelt een belangrijke rol in vele onderzoeksgebieden
van de astrofysica. De studie van accretiestromen is daarom een breed on-
derwerp en één van groot belang. In lage massa röntgendubbelsterren (in het
Engels ‘low mass X-ray binaries’ of kortweg ‘LMXBs’) wordt de accretiestroom
gevoed door de materie die van de lage massa donorster wordt overgedragen
en geleidelijk naar binnen spiraliseert in de richting van het compacte ob-
ject. Accretie op een neutronenster is één van de meest efficiënte manieren om
rustmassa in straling om te zetten en vormt extreem krachtige bronnen van
röntgenstraling.

Type-I röntgenuitbarstingen, thermonucleaire explosies op het oppervlak
van accreterende neutronensterren, zijn een veel voorkomend gevolg van ac-
cretie op een neutronenster en bieden de unieke mogelijkheid om de eigen-
schappen van ultra-dichte materie te bestuderen.

Dit proefschrift geeft een breed beeld van hoog-energetische verschijnselen
die geassocieerd zijn met accreterende neutronensterren in LMXBs. Het is
gebaseerd op waarnemingen die zijn uitgevoerd met twee momenteel actieve
observatoria, de Rossi X-ray Timing Explorer en de Swift Gamma-ray Burst
missie. De technieken die in dit werk voornamelijk gebruikt worden zijn X-ray
timing en spectroscopie.

In het eerste deel van mijn proefschrift presenteer ik resultaten die ver-
kregen zijn door het bestuderen van drie accreterende milliseconde pulsars
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Figuur 1: Schematisch overzicht van een accretieschijf rondom een zwak gemag-

netiseerde neutronenster en een aantal mogelijke bronnen van röntgenvariabiliteit:

rotatie van de schijf en dichtheidsfluctuaties, rotatie van de neutronenster en type-I

röntgenuitbarstingen. Bron: Wagoner (2003).

(AMPs), een speciale klasse van neutronensterren in LMXBs die milliseconde
röntgenpulsaties in hun persistente emissie vertonen. De ontdekking van kHz
quasi-periodieke oscillaties (kHz QPOs) met een frequentie verschil nabij de
spinfrequentie in één van de AMPs behoort tot de belangrijkste resultaten be-
sproken in deel I en heeft brede aandacht gekregen na publicatie. Ook opmer-
kelijk is de ontdekking van de laagste karakteristieke variabiliteits-frequenties
die tot dusverre zijn waargenomen bij neutronensterren in LMXBs. Dit wordt
gepresenteerd in deel I in een studie van een andere AMP.

Accretie in LMXBs kan op verschillende manieren plaatsvinden. Verschil-
lende configuraties van de accretiestroom geven aanleiding tot verschillende ac-
cretietoestanden, zoals duidelijk wordt aan de hand van verschillen in röntgen
spectrum en variabiliteit. Het tweede deel van dit proefschrift bespreekt de
breedband röntgenhelderheid van deze verschillende röntgen-toestanden voor
een groot aantal bronnen, welke de twee belangrijkste subklassen van neutro-
nensterren in LMXBs omvat: Z en atoll bronnen. Er wordt aangetoond dat
toestanden met harde spectra niet noodzakelijk een lage helderheid hebben,
zoals gewoonlijk werd aangenomen. Omgekeerd blijken toestanden met zach-
te, voornamelijk thermische, spectra opvallend lage helderheden te hebben. Ik
ontdekte ook, zoals gepresenteerd in deel II, een correlatie tussen de helder-

166



Samenvatting

heid en spectrale hardheid van bronnen, welke optreedt wanneer bij een vaste
waarde van hun variabiliteits-frequenties wordt gekeken. Dit nieuwe resul-
taat is geheel in tegenstelling met het gebruikelijke beeld dat hardere bronnen
minder helder zijn.

Het derde deel van dit proefschrift bestudeert thermonucleaire explosies van
accreterende neutronensterren. Ik presenteer de eigenschappen van een lang-
durige type-I röntgenuitbarsting, die ik vond in waarnemingen van een nieuwe
‘transient’ (plotseling opvlammende) röntgenbron. Tot op heden is slechts een
dozijn van dergelijke uitbarstingen gevonden, in tegenstelling tot de duizen-
den gewone type-I röntgenuitbarstingen die zijn waargenomen. De langdurige
type-I röntgenuitbarstingen representeren daarom vrij ongebruikelijke nucle-
aire verbrandingsregimes. In het laatste hoofdstuk bespreek ik de ontdekking
van oscillaties in een type-I röntgenuitbarsting van een onderbroken (‘intermit-
tent’) AMP welke eigenschappen heeft die meer op die van de niet-pulserende
systemen lijken dan op die van de andere AMPs.
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