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SAMENVATTING

Dit proefschrift richt zich op de studie van een specifieke groep van supernovae, ge-
naamd type Ia (of thermonucleaire) supernovae. We proberenin het bijzonder informatie te
verkrijgen over hun oorsprong door de interactie van deze supernovae met structuren van cir-
cumstellair materiaal te bestuderen. Deze structuren zijngevormd door het oorspronkelijke
systeem waarin de geëxplodeerde ster zich bevond. Voordat we echter beginnen met het be-
schrijven van het doel en de verschillende delen van dit werk, geven we hier eerst een uitleg
over wat een Type Ia supernova precies is.

Sterren zijn, als mensen, gewend om in paren te leven. Een paar van twee sterren wordt
ook wel eendubbelster systeemgenoemd. En net als bij menselijke relaties zijn sommige
dubbelsterren saai, waarbij er geen interactie is tussen beide leden. Sommige dubbelsterren
beïnvloeden door interactie elkaars evolutie, terwijl in sommige andere gevallen dubbelster-
ren een explosieve interactie hebben. De groep van supernova explosies dietype Ia superno-
vaegenoemd worden behoren tot de laatste categorie. In deze categorie is het explosieve lid
van het dubbelster systeem een witte dwerg (een compact overblijfsel van een ster met een
lage massa), welke bestaat uit koolstof en zuurstof. Door massa overdracht van de begelei-
dende donorster naar de witte dwerg groeit deze in massa, zodat de dichtheid in het centrum
van de witte dwerg toeneemt en waardes bereikt waarbij koolstof nucleaire fusie kan onder-
gaan. Omdat deze nucleaire fusie onderontaarde(waarbij de druk onafhankelijk is van de
temperatuur) condities plaatsvindt is het fusieproces niet gereguleerd, wat leidt tot een ket-
tingreactie waarbij vrijwel de volledige witte dwerg verbrand wordt. De energie die bij deze
thermonucleaire verbranding vrijkomt zorgt ervoor dat de ster met geweld uiteenscheurt, wat
leidt tot een Type Ia supernova explosie. De snelheid waarmee het materiaal van de dode
ster uitgestoten wordt is supersonisch en wordt er dus een schokgolf gevormd die het mate-
riaal dat zich rond de ster bevind opveegt. De overblijvendestructuur van het expanderende
stellaire materiaal samen met het gas dat opgeveegd wordt, heet een supernova restant.

De theorie dat Type Ia supernovae het resultaat zijn van thermonucleaire explosies van in
massa groeiende koolstof-zuurstof witte dwergen kan de voornaamste observaties van deze
groep van supernovae verklaren. Toch blijven er onduidelijkheden over de aard van de bege-
leidende ster, het massa overdracht proces en het explosiemechanisme van de witte dwerg. Er
zijn twee evolutionaire scenario’s gesuggereerd die leiden tot een Type Ia explosie: hetenkel-
voudig ontaardescenario, waarbij de witte dwerg massa overneemt van een normale ster (van
de hoofdreeks of een reus), en hettweeledig ontaardescenario, waarbij de explosie ontstaat
bij het samensmelten van twee koolstof-zuurstof witte dwergen. De vraag is nu welke van
deze scenario’s waar is, of komen ze beide voor in de Natuur?

Een manier om deze vraag te lijf te gaan is om ons voor te stellen dat we een soort
astro-detectives zijn. Ons doel is om een vermoedelijkecrime passioneltussen een paar van
sterren, bekend onder de codenaam ‘Type Ia supernova’, te onderzoeken. Het eerste dat we
kunnen bedenken is op zoek gaan naar getuigen. Helaas zijn deze er niet, omdat we tot op
heden geen enkel dubbelster systeem hebben geobserveerd dat tot een Type Ia supernova heeft
geleid. Vervolgens gaan we op zoek naar bewijsmateriaal datachtergebleven is op de locatie
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van de misdaad. De theorie van dubbelsterevolutie voorspelt dat verschillende voorgangers
van Type Ia supernovae gekarakteriseerd worden door de manier waarop ze massa uitstoten.
De massa die wordt uitgestoten (bijvoorbeeld in de vorm van een sterwind) gaat interactie
aan met het materiaal dat zich al rond die ster bevond. Verschillende soorten dubbelster
systemen die leiden tot een type Ia supernova vormen hun omringende materiaal dus op
verschillende manieren. Hierdoor worden vervolgens zowelde interactie van de schokgolf
van de supernova met dit materiaal, als de eigenschappen vanhet uiteindelijke supernova
restant beïnvloed. We kunnen dus sporen vinden van de aard enevolutie van de voorgangers
van Type Ia supernovae in de observaties van supernova explosies en supernova restanten.

Deze methode van onafhankelijke informatie vinden over de oorsprong van Type Ia su-
pernovae is de rode draad van dit proefschrift. In het bijzonder voeren we hydrodynamische
simulaties uit en we bestuderen de effecten van de interactie tussen het uitgestoten materiaal
van de supernova met het omringende materiaal, welke interactie de morfologie, de dynami-
sche eigenschappen en de stralingseigenschappen van type Ia supernovae en hun restanten
beïnvloeden. Door het in oogschouw nemen van verschillendemogelijke massaverlies sce-
nario’s van het oorspronkelijke systeem en state-of-the-art modellen voor Type Ia explosies
te gebruiken, modelleren we Type Ia supernovae en restantenwaarvan veel observationele in-
formatie beschikbaar is. Met dit modelleren bepalen we de mogelijke oorsprong en evolutie
die geleid kunnen hebben tot de eigenschappen die we nu observeren.

Het Type Ia supernova restant dat het meest grondige bewijs laat zien van interactie van
het materiaal van de supernova met het omringend materiaal,is het restant van supernova SN
1604 (ook bekend als Keplers supernova). Observaties in verschillende golflengte gebieden
tonen dat in een noordwestelijk gebied het restant interactie ondergaat met een dichte schil
van minimaal een zonsmassa aan stikstofrijk materiaal. De dichtheid en de chemische sa-
menstelling van deze schil kunnen niet toegeschreven worden aan locale dichtheidsvariaties
van het interstellair materiaal, wat wijst op een circumstellaire oorsprong van de schil. In
Hoofdstuk 2 beargumenteren we dat het materiaal rond Keplers supernova gevormd is door
een reuzenster met een initiële massa van 4-5 M⊙. De motivatie voor deze suggestie is dat
sterren van deze massa en in deze evolutionaire fase gekarakteriseerd worden door sterke,
stikstofrijke sterwinden. Gebaseerd op deze aanname voeren we tweedimensionale hydrody-
namische simulaties uit. De resultaten van deze simulatieszijn in goede overeenkomst met de
geobserveerde kinematische en morfologische eigenschappen van Keplers supernova restant.

Sporen van interactie tussen supernova en circumstellair materiaal zijn niet altijd zo dui-
delijk zichtbaar als in Keplers supernova. Een ander Galactisch supernova restant, SN 1572
(ook bekend als Tycho’s supernova) laat geen direct bewijs zien voor zo’n interactie. De dy-
namische eigenschappen en röntgenstraling afkomstig van deze remnant kunnen echter niet
beiden worden gereproduceerd onder aanname dat het restantevolueert in een onveranderd,
homogeen medium. In Hoofdstuk 3 hebben we Tycho’s supernovarestant gemodelleerd on-
der de aanname dat deze een interactie heeft gehad met een kleine, dichte sterwind-bel, welke
gevormd is door het voorganger systeem van de supernova. De dynamische en röntgene-
missie eigenschappen van onze modellen komen beter overeenmet de observaties dan een
homogeen, onveranderd omringend medium dat in de bestaandeliteratuur gesuggereerd is.

Het Galactische supernova restant RCW 86 is veel eigenaardiger dan de twee hierboven
genoemde objecten. De morfologie wijkt substantieel af vaneen bolvorm (het lijkt meer op
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een doos) en zijn eigenschappen tonen grote ruimtelijke variatie. Het voorganger systeem
van deze supernova is nog onduidelijk, hoewel recente observaties een Type Ia oorsprong
suggereren. In Hoofdstuk 4 onderzoeken we de eigenschappenvan dit restant door gebruik
te maken van de röntgen telescoopXMM-Newton. We vinden dat zowel de emissie eigen-
schappen als de grote ruimtelijke variatie in eigenschappen verklaard kunnen worden door
een supernova die geëxplodeerd is in een niet-sferisch symmetrische holte. Zo’n holte kan
gecreëerd worden door een snelle wind die uitgaat van het oppervlak van de witte dwerg.
Dit scenario is consistent met een enkelvoudig ontaarde oorsprong van RCW 86. Daarnaast
hebben we hydrodynamische simulaties uitgevoerd om te onderzoeken of zo’n scenario de
dynamische en emissie eigenschappen van dit restant kan verklaren. De resultaten van het
modelleren komen overeen met de globale eigenschappen van RCW 86, terwijl de grote ruim-
telijke variatie verklaard kan worden doordat verschillende delen van het supernova restant
in verschillende stadia van interactie zijn met de dichte muur die de holte omringd.

Een andere dimensie van dit proefschrift is de studie van röntgenstraling afkomstig van de
vroege fase van supernovae (binnen 150 dagen na de explosie), in verschillende omgevingen
waarin een Type Ia kan exploderen (Hoofdstuk 5). We voeren hydrodynamische numerieke
technieken uit waarin we de verwachte röntgenstraling afkomstig van de interactie van de
schokgolf van de supernova met het omringende medium in tweeverschillende scenario’s
bekijken. In het eerste scenario is het omringende materiaal een sterwind-bel, gevormd door
een langzame sterwind van een begeleidende reuzenster. In het andere scenario is het om-
ringend materiaal gevormd door de interactie van een langzame wind met snel bewegend
materiaal afkomstig van periodieke explosies op het oppervlak van de witte dwerg, zoge-
naamde nova explosies. De systemen die deze novae in combinatie met massa uitstoot in
de vorm van een sterwind laten zien, staan bekend als symbiotische novae. Het doel van dit
onderzoek is om de resultaten van deze simulaties te vergelijken met de huidige observaties
van de röntgenstraling tijdens de vroege fase van type Ia supernovae, om op die manier beper-
kingen op te leggen aan de mogelijke omringende massastructuren rond het explosiecentrum.
We vinden dat het gebrek aan röntgenstraling in de vroege fase van type Ia supernovae een
bovenlimiet stelt aan het massaverlies van de donorster van3 × 10−6 M⊙ yr−1. Ook is het
gebrek aan röntgenstraling in overeenstemming met een symbiotisch dubbelster systeem als
oorsprong van de supernova. Interessant genoeg vinden we inonze simulaties tevens dat de
eigenschappen van circumstellair materiaal gevormd door symbiotische novae intrigerende
overeenkomsten laat zien met omringend materiaal dat geobserveerd is in een aantal Type Ia
supernovae, waaronder SN 2006X en PTF 2011kx.


