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Zwarte gaten behoren tot de meest exotische en fascinerende objecten in het heelal.
Een wiskundig beschreven zwart gat wordt gezien als een enkel punt in de ruimte,
een zogenaamde singulariteit, waar de zwaartekracht zo sterk is dat alles in de nabij-
heid uiteindelijk door de waarnemingshorizon (het point of no return) heen zal vallen
en voor altijd aan ons zicht onttrokken zal blijven. Zelfs licht kan niet ontsnappen
aan zo’n sterke aantrekking door de zwaartekracht.

Zwarte gaten kunnen een massa hebben van een paar keer de massa van de zon
(stellaire zwarte gaten), tot miljarden keren deze massa (superzware zwarte gaten).
Stellaire zwarte gaten bevinden zich in de schijf of de centrale verdikking van een
melkwegstelsel, al is er onlangs bewijs gevonden dat ze ook in bolvormige sterren-
hopen boven de schijf voorkomen.

Zwarte gaten stralen geen licht uit, dus om ze te bestuderen moeten we ze waarne-
men als ze hun omgeving beïnvloeden. Stellaire zwarte gaten kunnen we bestuderen
als ze zich in een dubbelstersysteem bevinden. Aangezien deze systemen, wanneer ze
actief zijn, röntgenstraling uitzenden, noemen we ze röntgendubbelsterren. Röntgen-
dubbelsterren met een groeiend zwart gat kunnen ook weer in twee klassen gesplitst
worden: de hoge-massa röntgendubbelsterren (HMXB) en de lage-massa röntgendub-
belsterren (LMXB).

Een HMXB is een dubbelster met een begeleidende ster zwaarder dan 10 zons-
massa’s (nl. een blauwe type O of B reus of een type Be ster) en een compact object
(een neutronenster, zwart gat, of een witte dwerg). De begeleidende ster voedt het
compacte object via zijn sterrenwind. Een klein deel van deze sterrenwind wordt
ingevangen door het compacte object en vormt een accretieschijf om het object. In
HMXB’s straalt de zware begeleidende ster voornamelijk in het zichtbare deel van

115



Nederlandse Samenvatting

het spectrum, terwijl het compacte object röntgenstraling uitzendt.

Een LMXB is een dubbelster waarin het compacte object een zwart gat of een
neutronenster is. De begeleidende ster is meestal minder zwaar dan het compacte
object. Het kan een hoofdreeksster zijn, een ontaarde dwerg (nl. een witte dwerg), of
een geëvolueerde ster (een rode reus). De begeleidende ster draagt materie over aan
het compacte object door het vullen van zijn Roche-lob. LMXB’s stralen normaal
gesproken zeer sterk in het röntgengebied. Daarom kunnen we hun accretieproces en
fysieke eigenschappen bestuderen door het waarnemen van deze röntgenstraling.

Een gedeelte van de LMXB’s zijn ontdekt door hun variabiliteit, tijdmeting en
spectrale eigenschappen (meestal zachte röntgenstraling) en worden daardoor ook
zachte röntgenvariabelen (SXT) genoemd. SXT’s bevinden zich voornamelijk in de
rusttoestand en ondergaan af en toe sterke uitbarstingen die weken tot, in sommige
extreme gevallen, jaren kunnen duren. De typische maximale lichtkracht van deze
stelsels tijdens een uitbarsting valt tussen de 1036 tot 1038 erg s%1, terwijl de onder-
grens zo laag als 1030 erg s%1 kan liggen.

In dit proefschrift beschrijven hoofdstukken 2, 3 en 4 de stellaire zwarte gaten
(alsmede de SXT’s) in hun rusttoestand. In hoofdstuk 2 geven we de resultaten van
de tegenhanger, in röntgenstraling en in de rusttoestand in zichtbaar licht, van het Ga-
lactische zwarte gat H 1705-250, alsook zijn preciezere nieuwe positie. In hoofdstuk
3 beschrijven we de tegenhanger in het röntgen van het enigmatische Galactische
kandidaat zwart gat IGR J17091-3624 in zijn rusttoestand. In hoofdstuk 4 presen-
teren we de resultaten van een systematische studie naar röntgenvariabelen met een
zwart gat in de rusttoestand en de relatie tussen de röntgenlichtkracht in de rusttoe-
stand en de omlooptijd. Hoofdstuk 5 gaat over een ongewoon helder, stellair zwart
gat (of mogelijk een neutronenster) in de bolvormige sterrenhoop Bo 375 in de An-
dromedastelsel, die zich nooit in rusttoestand bevind en op bijna of zelfs op meer
dan de Eddington snelheid accreteert. In hoofdstuk 5 tonen we lichtkrommen van
meerdere waarneemmissies en de spectrale analyse en bediscussiëren we de moge-
lijke aard van deze bron.

Naast röntgendubbelsterren bevat dit proefschrift ook studies naar ultraheldere
röntgenbronnen (ULX). ULX’en zijn geclassificeerd als bronnen die zich buiten de
kern van een melkwegstelsel bevinden en een röntgenlichtkracht hebben van boven
de 1039 erg s%1. De meeste bronnen met een lichtkracht van een paar 1039 erg s%1
kunnen worden verklaard met een typisch stellair zwart gat met of een dunne of een
door gasdruk gedomineerde schijf, of door een geometrisch of relativistisch straal-
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e!ect. Echter, bronnen met een lichtkracht boven 1040 of 1041 erg s%1 zijn moeilijk
te verklaren met een typisch stellair zwart gat. Recentelijk hebben numerieke simu-
laties laten zien dat het mogelijk is om zwaardere zwarte gaten (met massa’s boven
30 zonsmassa’s) te produceren in metaalarme omgevingen; deze zwarte gaten kun-
nen eenvoudig lichtkrachten boven de 1041 erg s%1 bereiken. Bovendien is er een erg
sterke kandidaat (HLX-1) voor een middelzwaar zwart gat (IMBH) met een massa
boven de 500 zonsmassa’s en een maximale röntgenlichtkracht boven de 1042 erg s%1
gevonden. Dit opent een nieuw onderzoeksgebied dat het eindelijk mogelijk maakt
het gat tussen stellaire en superzware zwarte gaten in te vullen.

Hoofdstuk 6 en 7 gaan over de ULX’en. In hoofdstuk 6 geven we gedetailleerde
spectrale en lichtkromme-analyse van de ULX Holmberg IX X-1, over langere tijd
waargenomen door Swift. In hoofdstuk 7 presenteren we nieuwe optische waarne-
mingen van verscheidene ULX superschillen en hun mogelijke implicaties. Hoofd-
stuk 8 gaat over de waarneming van een mogelijk IMBH in de kern van het metaal-
arme, blauwe compacte dwergstelsel NGC 4861. In dit hoofdstuk beschrijven we de
resultaten van röntgen-, optische en radiowaarnemingen en de aanwijzingen die deze
leveren voor een IMBH in de kern van NGC 4861.
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