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Nederlandsee Samenvatting 
Dee prachtige, gedetailleerde foto's die in de loop der jaren zijn gemaakt van onder meer de fa-

scinerendee gas- en stofwolken, en van imponerende groepen van sterrenstelsels, dragen mede bij aan 
dee grote publieke belangstelling voor de sterrenkunde. Ofschoon dit soort waarnemingen voortdurend 
plaatss vindt (denk aan de regelmatig in de media verschijnende foto's van de Hubble Space Telescope), 
speeltt een aanzienlijk deel van het sterrenkundig onderzoek zich tegenwoordig af buiten het gebied 
vann het zichtbare licht, met andere woorden, bij andere golflengten. Het proefschrift dat voor u ligt 
iss gebaseerd op waarnemingen in het gammagebied. De "lichtdeeltjes" (fotonen) van gammastraling 
hebbenn een golflengte die ongeveer 450.000 keer kleiner is dan die van zichtbaar licht, en hebben daar-
doorr een even zo grote factor meer energie. Deze energieën worden vaak uitgedrukt in "MeV" , de 
afkortingg vnor Mega electron-Volt. 

Omdatt buitenaardse gammastraling geabsorbeerd wordt door de dampkring, maar gammastra-
lingg daarin ook in grote mate wordt geproduceerd als gevolg van het bombardement van kosmische 
straling*,, zijn deze waarnemingen buiten de dampkring gedaan. Hierbij is gebruik gemaakt van 
COMPTEL.. Dit is één van de vier instrumenten aan boord van het Compton Gamma-Ray Obser-
vatoryy (CGRO), een satelliet die in april 1991 door de space shuttle Atlantis op een hoogte van 450 
kilometerr in een baan rond de Aarde werd gebracht. COMPTEL is gevoelig voor fotonen tussen ~ 1 
MeVV en 30 MeV. Van fotonen in dit energiegebied is het bijzonder lastig om én de energie én de 
richtingg van herkomst te bepalen. Dit gebeurt daarom ook niet: voor elk foton wordt slechts een cirkel 
aann de hemel bepaald, waarop de mogelijke herkomstrichtingen liggen. Toch is het mogelijk om met 
COMPTELL afbeeldingen van de hemel te maken. Op deze "gammafoto's" hebben de kleinste details 
ongeveerr de oppervlakte van één vierkante graad. Om dit soort afmetingen te kunnen vergelijken 
mett gedetailleerde foto's van de hemel in het zichtbare licht, dient men te beseffen dat de Maan een 
oppervlaktee heeft van slechts één vijfde van een vierkante graad. 

Dee objecten die met COMPTEL gezien worden variëren van de dichtbij staande Zon, waarvan de 
grotee zonnevlammen gammastraling produceren, tot aan zeer ver verwijderde actieve melkwegstelsels. 
DitDit  proefschrift beschrijft COMPTEL waarnemingen van zogenaamde zwart-gat kandidaten (hoofd-
stukkenn 4 en 5), en van 2CG 135+01 (hoofdstuk 6). De laatste is een bron die eind jaren '70 ontdekt 
werdd door waarnemingen bij nog kleinere golflengten. De hoofdstukken 2 en 3 zijn gewijd aan onder-
zoekk aan de gammatelescoop zelf. Hieronder wordt dieper ingegaan op bovenstaande onderwerpen en 
dee behaalde resultaten. 

Zwar t -gatt kand ida ten 

Dee hoofdstukken 4 en 5 van dit proefschrift beschrijven COMPTEL waarnemingen van de zoge-
naamdee zwart-gat kandidaten (ZGKs). ZGKs zijn dubbelstersystemen die behoren tot de groep van 
röntgendubbelsterren.. Dit zijn systemen die bestaan uit twee om elkaar draaiende componenten: een 
"normale""  ster, en één die aan het eind van zijn leven ineengestort is en een compact object heeft 
achtergelaten.. Een deel van de materie die van de normale ster losraakt, komt terecht in een draaiende 
schijff  rond het compacte object, ook wel accretieschijf genoemd. Deze materie beweegt langzaam door 
dee schijf naar binnen en produceert, vooral in de laatste fasen, de waargenomen grote hoeveelheden 
röntgenstraling***  en in mindere mate gammastraling. 

**  De kosmische straling, grotendeels afkomstig uit ons eigen Melkwegstelsel, bestaat voornamelijk 
uitt hoogenergetische protonen, met een kleinere bijdrage van zwaardere elementen en electronen. 
***  Röntgenstraling is minder energetisch dan gammastraling en varieert van ~ 0.0005 MeV ("zachte" 

röntgenstraling)) tot aan ^ 0.1 MeV ("harde" röntgenstraling). Straling met energieën tussen 0.1 MeV 
enn 1 MeV wordt meestal met "zachte" gammastraling aangeduid. 
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Inn de meeste röntgendubbelsterren is het compacte object een zogenaamde neutronenster, be-
staandee uit materie met eenzelfde dichtheid die verkregen zou worden door de Aarde samen te persen 
inn een bol met een straal van ongeveer 200 meter. Welnu, in de ZGKs is het compacte object hoogst 
waarschijnlijkk een zwart gat. Deze conclusie is gebaseerd op theoretische voorspellingen van de max-
imaall  mogelijke massa van neutronensterren: ongeveer 3 keer de massa van de Zon. Volgens de 
huidigee theorieën kan zo een neutronenster de zwaartekracht niet weerstaan en moet het ineenstorten 
tott een zwart gat. Voor enkele van de ZGKs is aangetoond dat de massa van het compacte object 
ruimschootss groter is dan de maximaal mogelijke neutronenstermassa. Deze systemen bevatten dus 
zeerr waarschijnlijk zo'n zwart gat. Niet voor alle ZGKs echter heeft men de massa van het compacte 
objectt kunnen meten. De reden dat die echter toch tot deze subgroep gerekend worden is dat hun 
eigenschappenn erg lijken op die van de "bewezen" ZGKs. Hierbij kunnen we twee verschillende types 
onderscheiden:: (I) continu stralende ZGKs, waarvan de bron Cyg X- l het bekendste voorbeeld is en 
(II )) ZGKs die tientallen jaren niet of nauwelijks waarneembaar zijn, om dan plotseling gedurende 
enkelee maanden de helderste rontgenbron aan de hemel te worden. 

Eénn van de eigenschappen, die uniek lijk t te zijn voor de dubbelstersystemen die een zwart gat 
bevatten,, is een spectrum* dat doorloopt tot aan zeer hoge energieën. Bij de dubbelstersystemen 
waarvann zeker is dat het compacte object een neutronenster is, worden slechts fotonen tot energieën 
vann ~ 0.2 MeV gemeten. Bij ZGKs daarentegen, is deze hoogste energie enkele malen groter. Zeer 
waarschijnlijkk heeft dit te maken met de koelende werking die uitgaat van het oppervlak van neutro-
nensterren,, daar zo'n oppervlak ontbreekt bij zwarte gaten. 

Hoofdstukk 4 geeft de resultaten van de COMPTEL waarnemingen van 25 van de 27 ZGKs die op 
ditt moment bekend zijn. Veruit de meeste zijn type II ZGKs, waarvan het grootste gedeelte tijdens 
dezee waarnemingen in een "ui t " toestand verkeerde. Enkele hebben gedurende deze tijd echter grote 
röntgenuitbarstingenn vertoond, die afweken van het normale gedrag van type II ZGKs. Hierbij werd 
eenn opzienbarende ontdekking gedaan: uit waarnemingen bij radiogolflengten bleek dat die bronnen 
regelmatigg brokken materie met zeer grote snelheid ui tstootten. Helaas wordt geen van de onderzochte 
ZGKss duidelijk gezien met COMPTEL. Wel vinden we enige aanwijzingen voor zwakke gammastral ing 
vann een aantal van de ZGKs, waaronder één die bovengenoemd afwijkend gedrag vertoonde. Omdat 
nogg niet precies duidelijk is welke fysische processen zich afspelen in de uit-toestand van type II ZGKs, 
zijnn er nog geen theoretische voorspellingen beschikbaar voor de verwachte gammastral ing die zouden 
kunnenn worden getoetst. Wel is het zo, dat de bovengrens voor de hoeveelheid gammastral ing van 
ZGKss die met C O M P T EL gesteld is, een factor tien lager is dan die met vroegere instrumenten is 
verkregen. . 

Inn hoofdstuk 5 wordt een uitgebreide analyse gepresenteerd van X-ray Nova Per 1992 (ook bekend 
alss GRO J0422+32), een type II ZGK, en Cyg X- l , de meest bekend type I ZGK. Nova Per 1992 
werdd op 10 augustus 1992 ontdekt met BATSE, een van de drie andere instrumenten aan boord van 
hett CGRO. Binnen enkele dagen nam de röntgenstraling vele malen toe (zie figuur 5.1 voor het ver-
loopp van de sterkte van de röntgenstraling), en werden vele telescopen, waaronder COMPTEL, op dit 
objectt gericht. Hoewel de geproduceerde gammastral ing vrij zwak is, hebben we Nova Per 1992 toch 
gedetecteerdd met COMPTEL, bij energieën tussen 1 en 2 MeV (zie de contouren aangeduid met het 
sterretjee in figuur 5.3). Dit resultaat is opmerkelijk omdat op grond van de meest gangbare theoreti-
schee voorspellingen, die gebaseerd zijn op interacties van een "wolk" van hoogenergetische electronen 
mett laagenergetische fotonen (het zogenaamde inverse-Comptonisatie proces), de hoeveelheid straling 
tussenn 1 en 2 MeV te zwak zou moeten zijn om met COMPTEL gedetecteerd te kunnen worden. Iets 
soortgelijkss wordt gevonden in de COMPTEL waarnemingen van Cyg X- l , een ZGK waarvan al in 
19711 sterke aanwijzingen beschikbaar waren dat de compacte component een zwart gat is. Wanneer 
allee C O M P T EL waarnemingen van dit object gecombineerd worden, vinden we dat het spectrum 

**  Een spectrum geeft voor elke energie het aantal fotonen dat die energie heeft. 
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tussenn 0.75 MeV en 2 MeV niet goed te rijmen valt met wat verwacht wordt op grond van het spec-
trumm bij lagere energieën. Een complicerende factor die het bepalen van het gammaspectrum van Cyg 
X-ll  (en daarmee de conclusies die eraan verbonden kunnen worden) bemoeilijkt, is de aanwezigheid 
vann de zogenaamde diffuse straling van de Melkweg. De door COMPTEL waargenomen afwijkende 
spectraa van ZGKs zijn in overeenstemming met wat gevonden wordt met andere instrumenten. Er 
zijnn verschillende verklaringen mogelijk voor dit gedrag bij hoge energieën. Van één daarvan is het 
spectrumm vrij precies voorspeld, en dit kan direct met de waarnemingen vergeleken worden. In dat 
modelmodel is er, behalve de electronenwolk die de harde röntgenemissie veroorzaakt, nóg zo'n component, 
diee veel heter is en zich dichter bij het zwarte gat bevindt. De hoeveelheid gammastraling die hierin 
theoretischh opgewekt zou worden, komt goed overeen met de waarnemingen. 

2CGG 135+01: een merkwaardig object 

Hoofdstukk 6 gaat over de COMPTEL waarnemingen van de bron 2CG 135+01. Dit object werd al eind 
jarenn 70 ontdekt in waarnemingen met de COS-B satelliet, en bleek één van de helderste bronnen te 
zijnn bij energieën boven 100 MeV. Rond die tijd werd in hetzelfde gebiedje aan de hemel een radiobron 
gevonden,, genaamd GT 0236+610, die elke 26,5 dagen een uitbarsting bij radiogolflengten vertoonde. 
Inmiddelss is, na waarnemingen met EGRET (één van de andere drie instrumenten aan boord van het 
CGROO die gammastraling met energieën boven de 100 MeV meet), de nauwkeurigheid in de positie 
vann 2CG 135+01 behoorlijk groter geworden. Het lijk t nu vrijwel zeker dat de radiobron GT 0236+610 
enn de gammabron 2CG 135+01 één en hetzelfde object zijn, ook al is de 26,5 dagen periode nog niet 
aangetoondd bij de hoge energieën. Op grond van de vele gegevens zijn twee modellen voorgesteld om 
zowell  de radio- als de gammastraling te verklaren. Beide zijn gebaseerd op een dubbelstersysteem, 
bestaandee uit een normale (zware) ster, en een neutronenster. De modellen verschillen echter in de 
manierr waarop de gammastraling geproduceerd wordt. In het ene model gebeurd dit door middel 
vann accretie (zie blz. 209) op de neutronenster en in het andere model veronderstelt men dat de 
neutronensterr sterk gemagnetiseerd is (dit is dan een pulsar). In het laatste geval wordt gammastraling 
opgewektt doordat de relativistische deeltjeswind van de pulsar botst met de sterrewind van de normale 
ster. . 

Ookk met COMPTEL vinden we op deze plek aan de hemel een vrij heldere bron in het energiege-
biedd van 1 tot 30 MeV. Het is echter duidelijk dat dit signaal niet van slechts één enkele bron zoals 2CG 
135+011 afkomstig kan zijn. Waarschijnlijk is er een significante bijdrage van de al eerder genoemde 
diffusee straling van de Melkweg. Als we een ruwe schatting van die bijdrage maken, vinden we dat 
hett spectrum van 2CG 135+01, gezien vanaf de hoge energie zijde, bij COMPTEL energieën inzakt. 
DitDit  is in overeenstemming met de verwachtingen gebaseerd op het röntgenspectrum (d.w.z. bij lagere 
energieën)) van dit object. Een preciezere bepaling van het breekpunt in het spectrum zal gebruikt 
kunnenn worden om iets te zeggen over de fysische omstandigheden waaronder de gammastraling wordt 
opgewekt,, zoals de sterkte van het magneetveld van de neutronenster en de energie van de deeltjes in 
dee wind van de pulsar. We hebben ook gezocht naar de mogelijke 26,5 dagen periode in de COMPTEL 
data,, maar hebben die niet kunnen aantonen. Zolang deze bij hoge energieën niet gevonden is, blijf t 
hett mogelijk dat de radio- en de gammabron twee verschillende objecten zijn. 

COMPTEL,, de gammatelescoop 

Dee hoofdstukken 2 en 3 zijn technisch van aard en bevatten analyses betreffende het COMPTEL 
instrument.. Het "hart" van COMPTEL bestaat uit 2 detektoren, die anderhalve meter van elkaar 
verwijderdd zijn (zie figuur 2.5). Een inkomend gammafoton botst eerst met een electron in de bovenste 
detector,, waarbij het van richting veranderd wordt, om vervolgens door te gaan naar de onderste 
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detector,, alwaar het geabsorbeerd wordt. In beide detectoren worden de positie van de interactie 
alsmedee de afgegeven hoeveelheid energie bepaald. Echter, niet alleen een inkomend gammafoton kan 
inn beide detectoren zulke interacties geven, ook bijvoorbeeld neutronen of twee verschillende fotonen 
kunnenn dit doen. Wanneer binnen zeer korte tijd (veertig miljardste van een seconde) beide detectoren 
eenn signaal geven, spreekt men van een "gebeurtenis" of "event". Voor bovengenoemde inkomende 
fotonen,, die met de snelheid van het licht de afstand van anderhalve meter afleggen, is het tijdsverschil 
tussenn de botsing in de ene detector en de absorptie in de andere ongeveer 5 miljardste seconde. 

Waaromm worden twee detectoren gebruikt? Allereerst is het mogelijk om met behulp van de 
tweee interactieposities en de twee energieafgiften iets af te leiden over de richting van herkomst van 
hett foton. Dit is natuurlijk van belang als men een "plaatje" van de hemel in gammastraling wil 
maken.. Een ander belangrijk voordeel van het gebruik van twee detectoren is dat het tijdsverschil 
tussenn de interacties in de twee detectoren een belangrijk hulpmiddel is bij het onderdrukken van de 
zogenaamdee instrumentele achtergrond "events". Niet alleen de "gewenste" fotonen afkomstig uit het 
heelall  geven namelijk interacties in de detectoren, ook neutronen en de vele fotonen die gecreëerd 
wordenn in interacties van de kosmische straling en neutronen met het materiaal in de satelliet kunnen 
ditt doen. Door slechts een klein bereik van mogelijke tijdsverschillen toe te laten, is het mogelijk meer 
dann 90% van de "events" die het gevolg zijn van instrumentele achtergrondstraling af te wijzen. 

Inn hoofdstuk 2 wordt dieper ingegaan op diverse instrumentele aspecten. Eén daarvan is de 
afhankelijkheidd van het gemeten tijdsverschil tussen de interacties als functie van diverse grootheden, 
zoalss de energie afgiftes in, en de temperaturen van, de twee detectoren. Door het modelleren van 
ditt soort afhankelijkheden, is het nu mogelijk geworden om de gemeten tijdsverschillen te corrigeren 
voorr veranderingen in de van invloed zijnde factoren en kunnen de hemelobjecten met een grotere 
significantiee gedetecteerd worden. 

Hoofdstukk 3 is gewijd aan de fundamentele vragen over de instrumentele achtergrond "events": 
welkee fracties hiervan worden door de verschillende typen deeltjes (protonen, neutronen, electro-
nen)) bijgedragen, op welke manier doen ze dat en wat zijn de bijbehorende typische tijdsverschillen 
tussenn de interacties in de twee detectoren. Dit zijn belangrijke vragen omdat, nadat alle achtergond-
onderdrukkendee mogelijkheden zijn benut (onder andere, door een klein bereik van toegelaten tijdsver-
schillenn te kiezen), de COMPTEL data nog steeds voor meer dan 90 procent bestaan uit achtergrond 
"events".. Eén van de dingen die in dit hoofdstuk beschreven worden, is dat de vele 1,46 MeV fotonen 
diee COMPTEL waarneemt en die onderdeel zijn van de achtergrond, het resultaat zijn van radioactief 
vervall  van het kalium dat zich dicht bij de bovenste detector bevindt. Ook kon worden aangetoond, 
datt een groot gedeelte van de achtergrond niet veroorzaakt wordt door individuele fotonen die in 
beidee detectoren een interactie ondergaan, maar door meerdere fotonen tegelijk. Dit is een gevolg van 
hett feit dat de inslag van een hoogenergetisch deeltje ergens in de satelliet meestal een lawine van 
fotonenn tot gevolg heeft. Met behulp van deze nieuwe kennis is het nu mogelijk om voor dit gedeelte 
vann de achtergrond een model te construeren. Een (nog) beter begrip van de instrumentele achter-
grondd "events" zal ongetwijfeld ten goede komen aan de sterrenkundige resultaten die met COMPTEL 
behaaldd worden. 


