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Het klinkt misschien verrassend, maar sterren hebben een leven. Ze worden
geboren in wolken van gas en wanneer hun brandstof op is, sterven ze. Wan-
neer een ster veel zwaarder is dan onze zon (meer dan 10 maal de massa van de
zon) zal zijn leven letterlijk explosief eindigen, in een zogenaamde supernova
explosie. Het eindproduct van een dergelijke explosie zal, afhankelijk van de
massa van de oorspronkelijke ster, ofwel een neutronenster ofwel een zwart gat
zijn (zogenaamde compacte objecten).
Neutronensterren hebben een straal van ongeveer 10-15 km en een massa van
1.3 maal de massa van de zon. Ter vergelijking; de zon heeft een straal van
700000 km! De dichtheid van een neutronenster kunnen we op aarde niet in
een laboratorium nabootsen.
Het beschrijven van een zwart gat is geen gemakkelijke taak. Zwarte gaten
hebben geen oppervlak, ze zijn niet iets wat we daadwerkelijk kunnen aan-
raken. De beste beschrijving is waarschijnlijk de volgende; een zwart gat is
object van dermate grote dichtheid (veel groter dan van een neutronenster)
dat wanneer iets erop valt het niet meer kan ontsnappen. Een zwart gat zendt
geen licht uit, omdat zelfs licht niet in staat is aan zijn zwaartekracht te ont-
snappen. Voor zowel het beschrijven van neutronensterren als zwarte gaten is
de algemene relativiteitstheorie van Albert Einstein is nodig.

De meeste sterren in onze Melkweg en in het heelal zijn dubbelstersyste-
men, dat wil zeggen, twee sterren die om elkaar heen bewegen. Wanneer
een neutronenster of een zwart gat zich in een dubbelstersysteem bevindt,
kan deze een sterke interactie aangaan met de tweede ster (de zogenaamde
begeleidende ster) door middel van zwaartekrachtsinteractie. Zo beweegt de
maan bijvoorbeeld om onze planeet vanwege de aantrekkende zwaartekracht
van de aarde. In een dubbelstersysteem met een neutronenster of zwart gat
kan het compacte object letterlijk materie naar zich toetrekken door zijn ster-
ke zwaartekracht. In dit proces vormt zich een schijf van gas, waarin ma-
terie in een spiraalbeweging naar binnen valt totdat het op het compacte
object terecht komt (de zogenaamde accretieschijf). Tijdens deze valbeweging
wordt het gas enorm heet (miljoenen graden) en zendt het röntgenstraling
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uit, welke we kunnen detecteren met röntgensatellieten. Deze systemen wor-
den daarom röntgendubbelstersystemen genoemd. Door het bestuderen van
röntgendubbelsterren kunnen we het gedrag van materie onderzoeken onder
extreem relativistische omstandigheden (bijvoorbeeld nabij een zwart gat) en
onder invloed van sterke zwaartekrachtsvelden, dergelijke condities kunnen we
niet op aarde in een laboratorium genereren.

Figuur 1.1 toont een artistieke weergave van een röntgendubbelster waarin
alle belangrijke elementen zijn aangegeven.
De accretie van gas van een begeleidende ster op een compact object is een
van de meest interessante processen gerelateerd aan een röntgendubbelster. In
Figuur 1.1 kan men een even zo fundamenteel element ontdekken: de straal-
stroom (“jet” in de afbeelding). Tegenwoordig weten we dat het uitstoten
van krachtige straalstromen (deeltjes die worden uitgezonden in een richting
ongeveer parallel aan de rotatie-as van het dubbelstersysteem) een gebruike-
lijk effect is van het accretieproces (invallende materie) op neutronensterren
en zwarte gaten. Door middel van (voornamelijk) waarnemingen met radio-
telescopen kunnen we de eigenschappen van deze uitstotingen onderzoeken.
We weten dat straalstromen één van de meest energetische fenomenen zijn in
onze Melkweg. De uitstotingen gaan gepaard met hoogenergetische deeltjes,
aangezien deze bewegen met de lichtsnelheid. Echter, ondanks vele jaren van
waarnemingen is het nog niet duidelijk hoe straalstromen worden geprodu-
ceerd en versneld.

In dit proefschrift onderzoek ik de processen die de accretie van materie
op het compacte object verbinden met uitstotingen in de vorm van straal-
stromen. Ik gebruik een fenomenologische benadering, door middel van bij-
voorbeeld de analyse van röntgenwaarnemingen, welke het mogelijk maken
de accretiestroom op het compacte object te onderzoeken. Ik maak ook ge-
bruik van waarnemingen op andere golflengten (bijvoorbeeld in radio, maar
ook optische- en infraroodwaarnemingen) om het gedrag van de straalstromen
te onderzoeken.
In de hoofdstukken van dit proefschrift gebruik ik verschillende analysetech-
nieken om aanvullende informatie te verkrijgen.

In hoofdstukken 2 en 5 richt ik mij op de accretiestroom in twee
röntgendubbelsterren die een zwart gat bevatten. Het doel is om de geometrie
en de variabiliteit van de röntgenstraling, uitgezonden nabij het zwarte gat,
te onderzoeken.

In hoofdstuk 3 bestudeer ik een röntgendubbelster welke een neutronen-
ster bevat en bekend is vanwege zijn sterke en krachtige straalstromen. Door
het analyseren van röntgen- en radiowaarnemingen kunnen we de connecties
tussen de variabiliteit van de invallende materie en de emissie van krachtige
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straalstromen onderzoeken.
In hoofdstuk 4 bestudeer ik de interactie tussen de straalstromen die wor-

den geproduceerd in de röntgendubbelster, welke is onderzocht in §3, en het
omliggende medium (het gas tussen de sterren in de Melkweg). Dit biedt de
mogelijkheid om af te schatten hoe krachtig de straalstroom is en de eigen-
schappen (bijvoorbeeld de dichtheid) van het omliggende gas te onderzoeken.

De koppeling tussen de accretie van materie op zwarte gaten en de po-
pulatie van krachtige straalstromen wordt onderzocht in hoofdstukken 6 en
7. In het bijzonder presenteer ik de resultaten die ik heb verkregen door
een röntgendubbelster (welke waarschijnlijk een zwart gat bevat) gedurende
vier jaar te volgen met verschillende instrumenten bij verschillende golflengten
(namelijk bij radio-, infrarood-, optische- en röntgengolflengten). Bovendien
onderzoek ik een breed scala aan röntgendubbelsterren om te zien of bepaalde
typische dubbelstereigenschappen (bijvoorbeeld de afstand tussen het zwarte
gat en de begeleidende ster) de sterkte van de straalstroom bëınvloeden.
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