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Samenvatting

In dit proefschrift richten wij ons vooral op de studie van neutronensterren
en in het bijzonder op de verschijnselen die plaatsvinden rond, en op het
oppervlak van, dit type sterren: hun Type I bursts en de effecten die hun
zwaartekracht heeft op het uitgezonden licht Wat volgt in deze samenvatting
is bedoeld als een snelle introductie voor niet-wetenschappers. Laten we om
te beginnen eerst uitleggen wat een neutronenster is.

Neutronensterren zijn één van de twee mogelijke uitkomsten van de evolutie
van zeer zware sterren, zwarte gaten zijn de andere. Neutronensterren hebben
ongeveer dezelfde massa als onze zon, terwijl hun straal slechts ongeveer tien
km is. Daarmee zijn ze leden van de categorie hemellichamen die bekend
staan als compacte objecten. Dit betekent dat twee effecten belangrijk zijn:
ten eerste is hun zwaartekracht heel sterk, zo sterk zelfs dat er een algemeen
relativistische beschrijving nodig is en ten tweede is hun interne dichtheid veel
hoger dan die van “normale” sterren of gewone materie zoals die op aarde.

Dit betekent dat we door de studie van neutronensterren onze kennis van,
of nog beter onze theorieën over, de fundamentele fysica en het gedrag van
materie bij hoge dichtheden kunnen testen in een nog niet eerder verkend
bereik. In het bijzonder, is het ons doel om de interne samenstelling van neu-
tronensterren te begrijpen en daarmee wat er gebeurt met materie bij hoge
dichtheden (hoger dan een aantal malen de dichtheid van een atoomkern) en bij
“lage” temperaturen (honderden miljoenen graden Celsius, laag voor natuur-
kundige begrippen). In dit regime beginnen de krachten die verantwoordelijk
zijn voor de structuur van atoomkernen, en die daar normaliter in verborgen
blijven, een grotere rol te spelen en zelfs macroscopische uitwerkingen te krij-
gen. Neutronensterren danken hun naam aan het feit dat ze vooral bestaan
uit neutronen, ontstaan wanneer de “samengeperste” elektronen worden inge-
vangen door protonen in de atoomkernen. Wat er dieper in het inwendige van
de neutronenster gebeurt is nog steeds een raadsel dat ontrafeld moet worden.

Jammer genoeg zijn de raadselachtige neutronensterren moeilijker waar te
nemen dan normale sterren: de kernreacties die normale sterren zichtbaar ma-
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Figuur 1: Links: accretie van materie van een begeleidende ster via een schijf
naar een compact object. Rechts: het magnetische veld dat de accretiestroom
vanaf de binnenkant van de schijf beheerst. Illustratie: NASA.

ken aan de nachtelijke hemel vinden er niet plaats en neutronensterren zijn
kleine objecten, dus zenden ze maar weinig zichtbaar licht uit. In neutronen-
sterren zijn wel andere reacties gaande, maar de meeste daarvan produceren
neutrino’s die nog moeilijker zijn waar te nemen dan fotonen. Het meten van
eigenschappen van de ster zoals massa, straal en hun relatie is één van de
belangrijkste doelen van het onderzoek aan neutronensterren, aangezien deze
eigenschappen in verband gebracht kunnen worden met de verschillende the-
orieën over de interne structuur van de ster. Zodoende kunnen deze metingen
ons uiteindelijk helpen de juiste theorie te vinden. Hiervoor zijn een groot
aantal technieken en slimme “trucs” ontwikkeld waarmee direct, of meestal,
indirect toegang te krijgen is tot die informatie.

In dit proefschrift bestuderen we neutronensterren in dubbelstersystemen
waarin een normale ster een baan beschrijft rond een neutronenster, en in het
bijzonder die systemen waarin deze secundaire ster minder zwaar is dan de
neutronenster. In dit type systemen trekt de zwaartekracht van de neutro-
nenster materie van de buitenste lagen van de begeleider af. Deze materie
vormt een schijf rond de neutronenster en bereikt uiteindelijk zijn oppervlak,
zie Figuur 1. Dit proces staat bekend als accretie. Het accretieproces produ-
ceert veel straling, van zichtbaar licht tot röntgen straling, maar dat is niet
alles. De geaccreteerde materie botst op het steroppervlak en wordt verhit
doordat haar bewegingsenergie in warmte wordt omgezet; zodoende wordt de
ster zelf zichtbaar in röntgen straling. De constante toevoer van materiaal
comprimeert en verhit de geaccreteerde materie zover dat die via kernreacties
kan gaan branden. Accretie heeft veel gevolgen voor de sterstructuur, rotatie
snelheid en magnetische velden (deze zijn erg belangrijk bij neutronensterren).
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Het is belangrijk om je ervan bewust te zijn dat alle waarnemingen die we gaan
bespreken verricht zijn met behulp van satellieten aangezien de atmosfeer van
de aarde röntgen straling uit de ruimte absorbeert.

Als het magnetische veld van een ster sterk genoeg is kan het de materie
aan de binnenkant van accretieschijf invangen en naar de magnetische polen
kanaliseren (analoog aan de polen van een magneet, zie Figuur 1). Het mag-
netische veld kan de stroom materie beheersen omdat deze een temperatuur
in de orde van tientallen miljoenen graden Celsius bereikt: bij deze hoge tem-
peratuur zijn de elektronen vrij van de atoomkernen en vormen een gas van
geladen deeltjes, zowel negatief (de elektronen) als positief (de atoomkernen)
geladen deeltjes die de invloed van het magnetische veld voelen. Aangezien
de materie op de polen neerkomt worden die verder verhit dan de rest van
de ster en dus ook helderder. Het belangrijkste gevolg daarvan is dat de ster
zich door zijn rotatie als een vuurtoren gaat gedragen, de ster wordt zichtbaar
wanneer de hete polen richting aarde wijzen. In dit geval hebben we het over
een door accretie aangedreven röntgenpulsar1.

Het meest verbazingwekkend is het feit dat het zwaartekrachtveld van de
ster zo sterk is dat het de banen en de energie (kleur) van fotonen uitgezonden
door het steroppervlak bëınvloedt! Een soortgelijk effect is in de nabijheid van
onze zon gemeten, maar door hun compactheid is het bij neutronensterren
een veel sterker effect. Deze effecten veranderen de duur en intensiteit van
het signaal. Uit de vorm van de pulsaties kunnen we veel informatie afleiden
over de eerder genoemde eigenschappen, zoals massa en straal; verder kunnen
we de positie van de magnetische pool en de hoek tussen de rotatie-as en de
zichtlijn naar de waarnemer bepalen. Een voorbeeld hiervan wordt gegeven in
Hoofdstuk 2.

Zoals we al hebben gezegd, kan geaccreteerde materie branden via kernre-
acties. Als dit branden een stabiel en geleidelijk proces is dan vertegenwoordigt
de energie die er bij vrij komt slechts één procent van de energie die vrijkomt bij
verhitting door accretie. In dat geval draagt het branden dus niet significant
bij aan de straling van het oppervlakte. Als het branden echter een onstabiel
proces is, dan vinden er letterlijk explosies plaats die zich met tien kilometer
per seconde over het steroppervlak voortbewegen, zoals een vlam zich voort-
plant over een dunne laag olie. Bij deze explosie komt alle beschikbare energie
vrij in ongeveer tien tot honderd seconden en produceert een intense flits van
röntgen straling die meer energie heeft dan de zon in een periode van 3 tot 30

1Niet te verwarren met een radiopulsar waarvan de radiostraling wordt veroorzaakt door
een ander proces: bij radiopulsars onttrekt het magnetische veld energie aan de rotatie van
de ster, maar dat is een heel ander verhaal . . .
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Figuur 2: Een voorbeeld van een röntgenlichtkromme met drie Type I bursts.
Op de verticale as staat de intensiteit van de röntgen straling. Uit Boirin et
al. 2007, A&A, 465, 559.

dagen produceert: dit noemen we een Type I burst.
De explosie wordt veroorzaakt door de manier waarop de snelheid van de

kernreactie afhangt van de temperatuur. Wanneer de geaccreteerde materie
niet snel genoeg kan afkoelen, blijft de temperatuur toenemen en wat vervol-
gens weer de reactiesnelheid doet toenemen, waardoor de temperatuur verder
omhoog gaat tot alle beschikbare brandstof opgebruikt is. De lichtkromme,
een technische term voor de de helderheid als functie van tijd, heeft in het ge-
val dat zich Type I bursts voordoen heldere pieken zoals de duidelijk zichtbare
pieken in Figuur 2. Één van de doelen van dit proefschrift was het modelleren
van zulke ontploffingen en in het bijzonder de voortplanting van de vlam over
het ster oppervlak. Onze resultaten worden beschreven in Hoofdstuk 5, waar
we verslag doen van de eerste simulaties van een zich constant voortplantend
deflagratie-vlamfront. We waren in staat om aan te tonen dat de voortplan-
tingssnelheid van de vlam sterk afhangt van de rotatie van de ster (al eerder
geopperd door andere onderzoekers) en de thermische geleiding van de ma-
terie. De materie náást de brandende gebieden wordt door geleiding verhit,
maar hydrodynamische effecten versnellen de voortplanting van de vlam ter-
wijl ze het branden stabiel houden. Deze effecten worden veroorzaakt door
de zogenaamde Corioliskracht die afhangt van de rotatie van de ster, dezelfde
kracht die op aarde verantwoordelijk is voor de rotatie van orkanen en rotatie
van water bij een afvoerput.

Er is één vraag die zich opdringt: waarom zouden we Type I bursts bestu-
deren? Het eerste antwoord op die vraag is dat deze bursts op zich fascinerende
verschijnselen zijn, die we nog steeds niet goed kunnen modelleren terwijl we
al meer dan 40 jaar begrijpen waardoor ze veroorzaakt worden. Vervolgens
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kunnen we door hun lichtkrommen te bestuderen een scala aan eigenschappen
afleiden, van de samenstelling van de brandende materie tot eerder genoem-
de eigenschappen van de ster, iets wat belangrijk is voor ons begrip van de
structuur van neutronensterren.

Maar er is nog meer: gedetailleerde analyse van de lichtkrommen heeft
de aanwezigheid van kleine oscillaties in de intensiteit van de straling van
de brandende materie tijdens een burst aangetoond. Deze oscillaties, die in
technisch jargon “burst oscillations” worden genoemd, hebben een frequentie
die constant kan zijn of langzaam veranderend; in het laatste geval bereikt de
frequentie uiteindelijk een constante waarde. In beide gevallen is de frequentie
uniek voor iedere ster en het is aangetoond dat deze frequentie dicht bij de
rotatie-frequentie van de ster ligt: een andere belangrijke eigenschap voor het
begrip van neutronensterren.

Er zijn verscheidene verklaringen voor deze helderheids-oscillaties, maar
allemaal gaan ze uit van een asymmetrie in het stralend oppervlak. Deze
asymmetrie kan worden veroorzaakt door emissie gebonden aan slechts een
gedeelte van het oppervlak van de ster wat weer tot een vuurtoren effect leidt
net zoals bij accreterende röntgen pulsars. Een andere mogelijkheid is dat zich
over het gehele oppervlakte gigantische golven voortplanten die lokaal de tem-
peratuur bëınvloeden en daarmee stralende gebieden meer of minder helder
maken. Door de rotatie van de ster bewegen zich verschillende gebieden op de
ster door onze zichtlijn; dit wordt weerspiegeld in de lichtkromme. Wanneer
we begrijpen hoe de vlam zich voortplant kunnen we mogelijkerwijs het me-
chanisme achter de burst oscillations achterhalen, wat op zijn weer kan leiden
tot precieze modellen van hoe de frequentie van burst oscillations afhangt van
de rotatiesnelheid. Hoofdstuk 3 behandelt een bijzonder dubbelstersysteem
waarin we in staat waren alle voorgestelde verklaringen uit te sluiten behal-
ve die van een stralend gebied van beperkte omvang aan het ster oppervlak.
Hierbij moet het benadrukt worden dat deze verklaring niet algemeen geldig
is voor alle röntgen dubbelstersystemen en dat de andere verklaringen daar
dus nog steeds mogelijk zijn.

Tenslotte nog een opmerking over de methodologie. Alhoewel het mogelijk
is om deze problemen op de traditionele manier aan te pakken, namelijk met
“pen en papier”, wordt de wiskunde die nodig is om meer van de fysica te
beschrijven in de modellen al snel onhandelbaar. We hebben dus gebruik
moeten maken van computersimulaties. In Hoofdstuk 4 beschrijven we een
programma dat ontwikkeld is tijdens dit onderzoek en waarmee het mogelijk
is om simulaties uit te voeren van de in Hoofdstuk 5 beschreven vlam.
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