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Samenvatting in het Nederlands

Gammaflitsen (GRB’s, naar het Engelsegamma-ray bursts) zijn de krachtigste bron-
nen van elektromagnetische straling in het heelal. Ze zijn het resultaat van fysische
processen die in korte tijd gigantische hoeveelheden energie (een aanmerkelijk deel
van de rustenergie van de zon) omzetten in gammastraling. Wekelijks worden er een
aantal gammaflitsen waargenomen, met een duur van enkele milliseconden tot enkele
minuten. Deze uitbarstingen van energie vinden plaats op kosmologische afstanden,
zijn erg zeldzaam en herhalen zich, voor zover wij weten, niet.

De extreme waarden van alle natuurkundige grootheden die we van een gam-
maflits kunnen meten (fotonenergie, duur, lichtkracht en totale energie) duiden erop
dat de waargenomen straling iets onthult over bijzondere plaatsen in het heelal. De
gammaflitsen zelf zijn nooit ruimtelijk opgelost en hun plaats aan de hemel is niet
altijd goed bepaald. Hun oorsprong kan dus alleen ontrafeld worden uit het licht van
de puntbron die we aan de hemel waarnemen. We denken nu dat deze gammastraling
ontstaat in een gecollimeerde magnetohydrodynamische gasstroom, ofwel een jet.
Deze gasstroom wordt op zijn beurt weer veroorzaakt door een catastrofale gebeurte-
nis waarin een zwart gat of eenmagnetarwordt gevormd. Snelle accretie (het in-
vangen van materiaal) op dit zojuist gevormde compacte object leidt tot de uitstoot
van materie en energie met relativistische snelheden. Een deel van de beschikbare
kinetische energie wordt daarbij omgezet in gammastraling die we vervolgens als
gammaflits waarnemen, terwijl een ander deel het materiaal in de omgeving ver-
hit en ioniseert, wat leidt tot een zogenaamde nagloeier. Deze nagloeiersworden
waargenomen op langere golflengtes, en zijn vaak nog waarneembaar lang nadat de
oorspronkelijke gammaflits al is uitgedoofd. De ontdekking en verdere studie van
deze nagloeiers heeft ons geholpen gammaflitsen beter te begrijpen.

Door hun extreme gedrag en uiterlijk zijn de gammaflitsen zelf de moeite waard
om te bestuderen. Maar ze kunnen ook gezien worden als hulpmiddelen omandere
fenomenen in het heelal te bestuderen. Zoals vaker het geval is in de sterrenkunde,
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kunnen we met behulp van gammaflitsen fundamenteel onderzoek en wetenschap-
pelijke experimenten doen die we in laboratoria op aarde nooit zullen kunnenuit-
voeren. Denk daarbij aan het creëren van zwarte gaten – objecten metde sterkste
zwaartekrachtsvelden in het heelal; het lanceren van een van de snelste stromen ma-
teriaal in het hele universum; en het vormen van krachtige schokken – waarschijnlijk
plaatsen waar deeltjes versneld worden tot de meeste energetische kosmische stra-
ling. Behalve als laboratoria kunnen we gammaflitsen ook gebruiken als zaklampen
die delen van het universum doorlichten die gewoonlijk voor de waarnemer op aarde
verborgen blijven. Op die manier kunnen we een glimp opvangen van het interstel-
laire en intergalactische medium op verschillende tijdstippen na het ontstaan van het
heelal.

Nagloeiers

Nagloeiers van gammaflitsen worden van energie voorzien door de overgebleven
kinetische energie van de gasstroom, nadat een deel daarvan reeds isomgezet in
gammastraling. Het omzetten van die energie vindt plaats in een krachtige schok
die de gasstroom veroorzaakt in het omringende materiaal: het CBM (circumburst
medium). Deze schok verhit de deeltjes die hij tegenkomt. Deze zenden vervolgens
synchrotronstraling uit onder invloed van de aanwezige magnetische velden.

Door de interactie met het omringende materiaal remt de gasstroom geleidelijk
aan af, waardoor het materiaal in de gasstroom verschillende dynamische stadia door-
loopt, waarbij het telkens meer energie afstaat aan het omringende materiaal. Het is
gebruikelijk om de eigenschappen van verschillende gammaflitsen te bepalendoor
theoretische modellen van deze gasstromen met waarnemingen te vergelijken.Hier-
door verkrijgen we inzicht in de voorlopers van gammaflitsen en de natuurkundige
processen die zich tijdens de flits afspelen.

Dit proefschrift

In dit proefschrift bestuderen we de dynamica en bijbehorende stralingin verschil-
lende stadia van de nagloeier. In de eerste drie hoofdstukken richten weons vooral op
de late stadia die we waarnemen, wanneer de schokgolf zo ver is afgeremddat deze
niet meer ultrarelativistisch is. In het laatste hoofdstuk kijken we naar een eerder
stadium, waarin de kinetische energie van de gasstroom wordt overgedragen aan de
schokgolf in het omringende materiaal. Het volgende gedeelte is een korte samen-
vatting van de vier wetenschappelijke hoofdstukken uit dit proefschrift.
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Dynamica en spectra van transrelativistische jets

In hoofdstuk 2 presenteren we de resultaten van eendimensionale, relativistisch hy-
drodynamische simulaties van jets van gammaflitsen die relativistisch beginnen, maar
afremmen naar niet-relativistische snelheden. We bestuderen synchrotronstraling
van deze jets, waarbij we voortborduren op methodes die nauwkeurig despectra
en lichtkrommes berekenen op verschillende tijdstippen in de simulatie. De moti-
vatie voor dit onderzoek is dat nagloeiers honderden dagen zichtbaarblijven, en de
verwachting is dat op deze tijdschaal de relativistische gasstroom overgaat in een
niet-relativistische, de zogenaamde transrelativistische overgang.

Jets van gammaflitsen gaan, vergelijkbaar met die van supernovae, door verschil-
lende dynamisch stadia van versnelling,coastingmet constante snelheid en vertra-
ging. De details van deze twee typen jets verschillen in de eerdere stadia, voor-
namelijk door onzekerheden in het versnellingsmechanisme, maar ook omdatde jets
in gammaflitsen relativistisch zijn. Nadat die beginnen te vertragen, verandert met
verloop van tijd de Lorentzfactor. De Blanford-McKee oplossing geefteen redelijk
goede beschrijving van de dynamica tijdens deze vertraging, zolang de Lorentzfactor
groter is dan 1 (dus bij hoge snelheden). De Sedov-Taylor oplossing isvan toepas-
sing bij jets met veel lagere snelheden. Het grootste probleem zit in het koppelen
van deze twee oplossingen, en het begrijpen van de waarneembare aspecten van deze
overgang, zoals de tijdsduur.

Wij hebben een reeks aan effecten onderzocht die men kan verwachten bij deze
transrelativistische overgang. Een voorbeeld is het veranderen vande adiabatische
index van het geschokte gas, wat belangrijk is in de eerste stadia, waar deze afwijkt
van de waarde 4/3 die geldt voor ultrarelativistische snelheden. In tegenstelling tot
de gammaflits zelf, kunnen de latere stadia van de nagloeier in zeldzame gevallen
wel ruimtelijk opgelost worden. Wij laten zien hoe van deze latere stadia van de
jets ruimtelijk opgeloste afbeeldingen kunnen worden berekend met behulp van stra-
lingstransport, en hoe deze afbeeldingen veranderen als functie van de golflengte
waarop ze worden waargenomen. We laten ook zien dat de spectra in dit over-
gangsstadium een langzame overgang van relativistisch naar niet-relativistisch ver-
tonen.

Fluxrecepten op alle waarneemtijdstippen

In hoofdstuk 3 gebruiken we het model ontwikkeld in het vorige hoofdstuk om een
set formules af te leiden waarmee we voor een gegeven set fysische parameters gede-
tailleerde spectra en lichtkrommes van gammaflitsen kunnen berekenen: zogenaamde
fluxrecepten. We bereiken dit door de analytische oplossingen voor destraling tij-
dens de ultra- en niet-relativistische stadia te normeren met behulp van numerieke
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berekeningen, en zo de twee stadia met praktische formules aan elkaar te verbinden.
We laten zien dat deze methode een goede beschrijving geeft van de numerieke

resultaten, op alle mogelijke tijdstippen die we van gammaflitsen kunnen waarnemen.
We concluderen ook dat dit overgangsstadium er op verschillende plekken in het
spectrum anders uitziet, wat belangrijke gevolgen heeft voor het interpreteren van
waarnemingen met behulp van zulke nagloeiermodellen. Een belangrijk kenmerk
van deze methode is dat deze het mogelijk maakt het omringende materiaal vande
gammaflits te onderzoeken, wat weer informatie bevat over de voorganger van de
gammaflitser.

Naast de formules die we presenteren, maken we ook de software beschikbaar
die de uitkomsten van deze formules direct met waarnemingen kan vergelijken. Wij
hopen dat waarnemers deze eenvoudige code zullen gaan gebruiken om fysische pa-
rameters direct uit de waarnemingen af te leiden. Dit is de eerste studie die numerieke
simulaties gebruikt om spectra te berekenen op alle mogelijke tijdstippen na de gam-
maflits. In de toekomst zal het mogelijk zijn om vergelijkbare modellen (al dan niet
analytisch) te maken voor tweedimensionale gasstromen, waarmee andere interes-
sante onderwerpen, zoals zogenaamdejet-breaks, direct kunnen worden onderzocht.

Fluxrecepten toegepast op waarnemingen van nagloeiers

In hoofdstuk 4 gebruiken we de fluxrecepten uit voorgaande hoofdstukken om fysi-
sche parameters af te leiden uit goed waargenomen nagloeiers. Naast het vinden van
de best passende parameters, zijn we ook geïnteresseerd in hoe goed een bolvormig
model de waargenomen lichtkrommes kan verklaren. Van de onderzochte uitbarstin-
gen kan er een, GRB 970508, volledig verklaard worden met een bolvormig model,
terwijl de structuur van het omringende materiaal wijst op een voorgangermet een
sterrenwind. Voor de andere uitbarstingen die we hebben onderzochtkunnen we de
waarnemingen redelijk verklaren, maar niet altijd perfect en soms ook met vrij on-
waarschijnlijke parameters, hetgeen waarschijnlijk betekent dat deze uitbarstingen
niet bolvormig zijn.

De parameters die we afleiden voor de schokgolf van GRB 970508 lijken aan-
nemelijk. De totale energie in de schokgolf is ongeveer 1051 erg, vergelijkbaar met de
energie van de gammaflits zelf, aangenomen dat die ook bolvormig is (∼ 5 ·1051 erg).
We ontdekken ook dat er evenveel energie in versnelde elektronen zitals in het mag-
netische veld, alsook bewijs voor een niet-versnelde populatie elektronen.
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Thick shells als oorsprong van de vroege en langzame afname van de
lichtkromme

In het laatste hoofdstuk van dit proefschrift richten we ons op de vroege stadia van na-
gloeiers in het tijdperk van de ruimtetelescoopSwift. In het bijzonder richten we ons
op de waar te nemen kenmerken van het zogenaamde “thick-shell” (dikke bolschil)
scenario. We onderzoeken of dit scenario een goede verklaring biedt voor de vroege
en langzame afname van lichtkrommes in het optisch en in röntgenstraling. Eenthick
shell staat voor een scenario waar het uitstoten van materiaal tijdens de uitbarsting
niet instantaan is, maar langer duurt dan gebruikelijk, of langer dan voorheen werd
aangenomen.

De gevolgen van deze andere uitstoot op de dynamica in de straalstroom kunnen
erg belangrijk zijn. Er kan een terugwaartse schok ontstaan, die zich voortplant bin-
nen het uitgestoten materiaal, en zich beweegt met relativistische snelhedennog voor-
dat alle energie wordt overgedragen aan de schokgolf in het omringende materiaal.
Dit kan leiden tot een extra dynamisch stadium, tussen hetcoasting-en het canonieke
afremstadium, waarbij de dynamica bepaald wordt door energie-uitwisseling tussen
de verschillende schokken. Dit is een populaire, maar nog niet volledig onderzochte,
manier om energie in de gasstroom te blijven injecteren.

Wij presenteren eenvoudige analytische berekeningen van de dynamica, de deel-
tjespopulatie en de thermodynamica van de schokgolf en straalstroom als functie van
tijd, tijdens het tussenliggende dynamische stadium en de overgang naar het stadium
waarin de gammaflits uitdooft. Hieruit kunnen we eenvoudig de waar te nemen ken-
merken van dit scenario afleiden. We maken een semi-analytische toepassing van dit
model, en gebruiken die om de mogelijke diversiteit aan lichtkrommes tijdens deze
fase van energie-injectie te laten zien. We onderzoeken de voorspelling van dit model
door de normering van de optische flux aan het einde van dit stadium van energie-
injectie af te leiden, waaruit blijkt dat de terugwaartse schok de waarnemingen beter
verklaart. We passen dit model toe op waarnemingen van de nagloeiers GRB 060729
en GRB 090423, en leiden de fysische parameters af die de energie-injectie in de
schokgolf beschrijven.
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