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9 Samenvatting in het Nederlands

9.1 De accreterende milliseconde röntgenpulsars

De meeste sterren die we waarnemen in het heelal zijn meervoudige syste-
men die bestaan uit twee of meer sterren die bij elkaar worden gehouden door
zwaartekracht. Doordat zwaartekracht over grote afstanden werkzaam is, is
het lastig om exact te definiëren wanneer iets een ”gëısoleerde” ster of een
meervoudig systeem is. Echter, meervoudige systemen bestaan meestal uit
sterren die veel dichter bij elkaar staan dan de gemiddelde afstand tussen
gëısoleerde sterren. Sommige van deze meervoudige systemen zijn dubbelster-
systemen bestaande uit twee sterren die zo dicht bij elkaar staan dat ze tijdens
hun leven in direct contact met elkaar kunnen komen. Wanneer één van de
twee sterren tamelijk zwaar is (ongeveer 10-20 maal zo zwaar als de zon) kan
deze exploderen als een supernova, één van de meest energetische gebeurtenis-
sen in het heelal waarbij een enorme hoeveelheid energie en gas de ruimte
in worden geblazen. Ondanks dat een supernova explosie een catastrofale
gebeurtenis is kan de andere ster in het dubbelstersysteem deze dramatische
periode overleven en door zwaartekracht verbonden blijven aan het overblijfsel
van de geëxplodeerde ster.

Wat overblijft na de supernova-explosie is één van de meest raadselachtige
en fascinerende objecten in het universum: een neutronenster of een zwart gat.
Neutronensterren zijn bolvormige objecten met een straal van ongeveer 10 km
waarvan de afmeting heel klein is vergeleken met de straal van een normale ster
(de zon heeft bijvoorbeeld een straal van ongeveer 1.000.000 km) en welke heel
snel roteren met een frequentie van ongeveer 0.1 tot zelfs 700 keer per seconde.
Het meest indrukwekkende is dat de massa van deze objecten vergelijkbaar is
met die van de zon (namelijk tussen ongeveer 1.4 en misschien wel 2-2.5 maal
zo groot). Een neutronenster bevat dus ongeveer dezelfde hoeveelheid ma-
terie als de zon, maar dan in een volume dat 1.000.000.000.000.000 zo klein is!
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9. Samenvatting in het Nederlands

Aangezien de dichtheid van een object gelijk is aan zijn massa gedeeld door
het volume dat hij inneemt, is het duidelijk dat een neutronenster een veel
hogere dichtheid heeft dan ieder ander object dat we kennen. Een neutronen-
ster heeft een dichtheid vergelijkbaar met (en zelfs groter dan) de dichtheid
van een atoomkern. Om de indrukwekkende dichtheid van een atoomkern te
begrijpen: een theelepeltje van atoomkernen zou ongeveer 100.000.000.000 kg
wegen! Aan de hand van dit voorbeeld is het niet moeilijk te begrijpen dat
als zo’n kleine hoeveelheid materie al een massa van honderd miljard kilo-
gram kan hebben, een bol met een straal van 10 km, zoals een neutronenster,
een verbazingwekkende hoeveelheid materie kan bevatten. Bovendien hebben
neutronensterren ook enorm hoge magneetvelden, die ieder magneetveld dat
ooit in aardse laboratoria is geproduceerd ver te boven gaan. De oorsprong
van deze magneetvelden is nog steeds onduidelijk, maar ze komen overeen met
de magneetvelden van de aarde met dit verschil dat hun sterkte tenminste
honderd miljoen en zelfs wel een biljard maal hoger is dan de aardse mag-
neetvelden.

Op dit punt bestaat het dubbelstersysteem uit een neutronenster en een
normale ster die om elkaar heen draaien. Het systeem kan zich stilhouden,
zelfs voor een hele lange tijd (in de orde van miljarden jaren), terwijl de ster-
ren in het dubbelstersysteem bewegen zoals de aarde, de andere planeten en
de zon in ons zonnestelsel bewegen. Op een bepaald punt in de evolutie kan
hier een radicale verandering in komen wanneer de begeleidende ster te dicht
bij de neutronenster komt of wanneer de atmosfeer van de begeleidende ster te
veel uitzet (het uitzetten van de buitenste atmosferische lagen is een algemeen
verschijnsel dat bij elke ster op een zeker moment in de evolutie optreedt).
De zwaartekracht van de neutronenster trekt het gas uit de buitenste atmos-
ferische lagen van de begeleidende ster naar zich toe. Het onttrokken gas valt
niet in een rechte lijn naar de neutronenster toe, maar beweegt draaiend naar
binnen, vergelijkbaar met hoe water in een gootsteen soms via een spiraal naar
het putje beweegt, en vormt een schijf. De schijf strekt zich uit van een punt
dicht bij het oppervlak van de neutronenster (enkele honderden meters daar
vandaan) naar een buitengebied waarvan de positie afhangt van de onderlinge
afstand tussen de neutronenster en de begeleidende ster. De omvang van de
schijf varieert van enkele duizenden tot honderdduizenden kilometers of in de
meest extreme gevallen zelfs wel miljoenen kilometers. In dit proefschrift heb
ik me geconcentreerd op dubbelstersystemen die dit stadium hebben bereikt
en waar de neutronenster waarschijnlijk tamelijk oud is (tot enkele miljarden
jaren) en de begeleidende ster een massa heeft die kleiner is dan de massa van
de zon.

Wanneer het materiaal in de schijf naar binnen beweegt neemt de rotatie-
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snelheid toe om dezelfde reden als deze toeneemt bij een ronddraaiende schaat-
ser die zijn uitgestrekte armen naar zijn lichaam toe beweegt. Wanneer het
gas de binnenste delen van de schijf bereikt, dicht bij het oppervlak van de
neutronenster, ondervindt het de kracht van het enorme magneetveld van de
neutronenster: het wordt afgebogen en in de richting van de magnetische
polen van de neutronenster geleid. Dit proces, genaamd accretie, lijkt erg op
wat er gebeurt op onze planeet wanneer geladen zonnedeeltjes worden afge-
bogen door het aardse magneetveld in de richting van de magnetische polen,
wat het spectaculaire fenomeen poollicht (noorderlicht) veroorzaakt. Echter,
vergeleken met het poollicht op aarde, heeft het gas dat het oppervlak van de
neutronenster raakt een veel hogere energie en is het magneetveld vele malen
krachtiger. De fotonen die bij de inslag vrijkomen hebben daardoor ook een
hogere energie, die typisch in het röntgengebied ligt. Deze röntgenfotonen
worden dan gedetecteerd met röntgensatellieten die in de ruimte om de aarde
heen bewegen1.

Gezien het feit dat de neutronenster ronddraait terwijl deze röntgenstra-
ling uitzendt, zal een waarnemer op afstand de röntgenfotonen detecteren
met een modulatie die gelijk is aan de rotatiesnelheid van de neutronenster.
Een vergelijkbaar effect kan worden waargenomen door iemand die kijkt naar
een vuurtoren die met een bepaalde snelheid ronddraait. De waarnemer zal
een lichtflits zien zodra de vuurtoren in zijn richting schijnt, maar ziet niets
wanneer deze in de tegenovergestelde richting wijst. Als de waarnemer een
referentieklok heeft en meet hoeveel ’pulsen’ van licht hij/zij kan tellen in een
seconde, dan kan deze de rotatiesnelheid van de vuurtoren bepalen. Dit een-
voudige principe is niet veel anders van wat gebruikt is in dit proefschrift:
we meten de aankomsttijd van elk röntgenfoton dat door een neutronenster
wordt uitgezonden en reconstrueren de pulsaties om zo de rotatiesnelheid van
de neutronenster te bepalen. Dit is de reden waarom neutronensterren die
op deze manier röntgenpulsaties vertonen accreterende röntgenpulsars worden
genoemd. Met deze simpele techniek kan men niet alleen de rotatiesnelheid
van de neutronenster bepalen, maar ook kleine variaties daarin die worden
veroorzaakt door tal van andere belangrijke effecten zoals de baanperiode van
het dubbelstersysteem, de variatie in de positie van het gebied dat de rönt-
genstraling uitzendt en de intrinsieke instabiliteit in de rotatie van de neu-
tronenster. Een andere fundamentele eigenschap die in principe kan worden
gemeten is de verandering van de rotatiesnelheid van de neutronenster wan-

1De reden dat de röntgentelescopen zich buiten de aardatmosfeer bevinden is dat kos-
mische röntgenstraling wordt geabsorbeerd door atomen in de atmosfeer. Dit is wellicht
teleurstellend voor een röntgen-astronoom, maar van fundamenteel belang om leven op aarde
mogelijk te maken, omdat röntgenstraling erg schadelijk is voor het DNA in cellen.
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neer het gas vanuit de schijf op het oppervlak van de neutronenster terecht
komt: omdat het gas in de schijf sneller rond kan draaien dan de neutronen-
ster wordt de ”overtollige” snelheid overgedragen op de neutronenster, wiens
rotatie daardoor wordt versneld. Dit proces kan een neutronenster versnellen
tot spectaculaire snelheden van honderden rotaties per seconde. Aangezien
de rotatieperiode (d.w.z. de tijd die het kost om één volledige rotatie uit te
voeren) van een neutronenster die honderden malen per seconde ronddraait
slechts een paar milliseconden is, worden sommige systemen accreterende mil-
liseconde pulsars genoemd.

Niet alleen aan de hand van pulsaties die ontstaan door dit simpele mech-
anisme van accretie kunnen we belangrijke fysica bestuderen, maar ook door
middel van een meer gewelddadig proces dat plaatsvindt op sommige neutro-
nensterren: thermonucleaire röntgenflitsen. Dit zijn thermonucleaire explosies
die op het oppervlak van een neutronenster plaatsvinden wanneer waterstof
en helium zich ophopen tijdens de accretie van materie van de schijf. Deze
uitbarstingen kunnen worden waargenomen als intense flitsen van röntgen-
straling die tientallen tot honderden seconden kunnen duren en de totale rönt-
genhelderheid van het systeem doen toenemen met een factor 100 − 1000.
Tijdens deze uitbarstingen worden vaak röntgenpulsaties waargenomen. Deze
pulsaties hebben een andere oorsprong dan degene die eerder zijn beschreven,
de plek waar de röntgenstraling vandaan komt is namelijk onbekend: of deze
bij de magnetische polen, de equator of een ander gebied wordt geproduceerd
is nog steeds niet duidelijk.

Uiteraard komen de waargenomen hoogenergetische fotonen niet alleen van
het oppervlak van de neutronenster tijdens accretie of een röntgenflits, maar
ook van het binnenste deel van de accretieschijf. Deze gebieden zijn zeer
heet, ze worden namelijk opgewarmd door de viscositeit van het materiaal
dat in de schijf roteert met snelheden die de snelheid van het licht benaderen.
De bijbehorende temperaturen kunnen oplopen tot 10.000.000 K en worden
waargenomen als röntgenemissie die optelt bij de pulserende röntgenstraling
die van het oppervlak van de neutronenster komt. Zowel de pulserende als
de niet-pulserende straling kan worden bestudeerd aan de hand van röntgen-
spectra: de waarnemer meet de energie van elk foton en telt hoeveel fotonen
van een bepaalde energie worden ontvangen. Het basisprincipe is gelijk aan
dat van dispersie van optisch licht dat een regenboog produceert: de meest
energetische fotonen (violet) en de minst energetische fotonen (rood) worden
gescheiden en waargenomen met een continue reeks van tussenliggende waar-
den.

Tenslotte kunnen de eigenschappen van de schijf, de magnetosfeer van de
neutronenster en de sterke zwaartekracht worden bestudeerd via oscillaties
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die in de schijf ontstaan. Deze zogenoemde quasi-periodieke oscillaties hebben
een behoorlijk gecompliceerde fenomenologie en vinden hun oorsprong in ver-
schillende mechanismen. Echter, een simpele intüıtieve verklaring is niet veel
anders dan het vuurtoreneffect dat eerder in de tekst is uitgelegd: het hete gas
roteert in de accretieschijf en als het gas niet volledig homogeen is, bijvoor-
beeld doordat een klont materiaal iets heter is dan de omgeving, kan dit een
modulatie veroorzaken in de röntgenstraling. Deze frequenties zijn niet zo sta-
biel als de rotatiefrequentie van de neutronenster, omdat de rotatie van het gas
gemakkelijk bëınvloed kan worden door de omgeving en omdat ze betrekking
kunnen hebben op diverse gebieden van de schijf die op iets verschillende snel-
heden roteren. Er zijn ook andere mogelijkheden om dergelijke oscillaties te
veroorzaken, zoals globale oscillaties in de schijf (vergelijkbaar met de vibratie
van een elastisch lichaam) of veranderingen in de structuur van de binnenste
delen van de schijf wanneer deze een interactie aangaat met het magneetveld
van de neutronenster.

9.2 De inhoud van dit proefschrift

In dit proefschrift hebben we de complexe fenomenologie van accreterende
milliseconde pulsars onderzocht.

In § 2 bestuderen we de röntgenpulsaties die worden gevormd tijdens ther-
monucleaire röntgenflits in één bepaalde accreterende milliseconde pulsar. We
hebben daarbij gevonden dat tijdens de röntgenflitsen de pulsaties van de
magnetische polen afkomstig zijn, in tegenstelling met eerdere bevindingen.

In § 3 onderzoeken we de baan en de pulsaties van een andere millise-
conde röntgenpulsar: de waargenomen pulsaties bleken te verdwijnen en te
verschijnen in de loop van de tijd en dit ”flikkerende” gedrag is nog steeds
onbegrepen.

In § 4 analyseren we 7 jaar aan waarnemingen van de eerst ontdekte ac-
creterende milliseconde pulsar, waarbij we vinden dat zowel de baan als de
rotatiesnelheid van de neutronenster een afwijkende evolutie in de tijd laten
zien.

In § 5 bestuderen we deze bron nogmaals, maar deze keer concentreren we
ons op het spectrum en de pulsaties die werd waargenomen in de herfst van
2008, wat voor het eerst het pulsatiegedrag bij lage energieën blootlegde.

In § 6 beschouwen we een andere accreterende milliseconde pulsar en laten
we zien dat de waargenomen variaties in de rotatiesnelheid van de neutronen-
ster slechts schijn zijn en mogelijk worden veroorzaakt doordat het gebied dat
röntgenstraling uitzendt zich verplaatst over het oppervlak van de neutronen-
ster.
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In § 7 laten we zien dat het optreden van deze variaties een algemene eigen-
schap is binnen de accreterende milliseconden pulsars en gerelateerd kunnen
worden aan veranderingen in de hoeveelheid gas die van de schijf op het neu-
tronenster oppervlak valt.

In § 8 bestuderen we 10 jaar aan waarnemingen van een accreterende mil-
liseconde pulsar en brengen we de pulsaties die aan het oppervlak van de
neutronenster ontstaan in verband met oscillaties in de schijf, wat demon-
streert dat de pulsaties en de variabiliteit van de schijf gerelateerde processen
zijn.
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