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Samenvatting

Supernovae en hun restanten

Als je ’s nachts omhoog kijkt, het liefst terwijl je op een mooie donkere plaats bent (bi-
jvoorbeeld op de camping in Frankrijk), zijn er duizenden sterren te zien. Er zijn heldere
en zwakke sterren, blauw, rood en geel van kleur. Vaak zijn er planeten te zien en mits
het donker genoeg is, is zelfs de melkweg zichtbaar. Het maakt een fascinerend en mooi
geheel, waarnaar je uren kunt staren zonder dat het gaat vervelen.
Naar de sterren kijken is dan ook iets dat mensen door de geschiedenis heen al lange tijd
doen†. Er zijn bronnen gevonden van Arabische, Europese en ook Chinese astronomen,
waaruit blijkt dat astronomen al millennia lang nauwkeurig de sterrenhemel in de gat-
en houden. Over het algemeen gebeurt er aan de hemel, voorzover met het blote oog te
zien, niet veel. De maan veranderd van fase, de planeten bewegen en om de zoveel tijd is
er een vallende ster zichtbaar. Heel soms echter, zo blijkt uit overgeleverde geschriften,
verscheen er aan de hemel een nieuwe ster, een nova. Deze werden, afhankelijk of de
astronoom promotie wilde maken of onthoofd wilde worden, aan hun leiders overge-
bracht als voortekenen van voor- of rampspoed. Deze sterren schenen voor periodes
van weken tot jaren, en waren soms zo helder dat men zelfs ’s nachts voorwerpen kon
onderscheiden.
Rond de twintiger jaren van de vorige eeuw werd duidelijk dat deze novae in twee
groepen zijn onder te verdelen, afhankelijk van hun intrinsieke helderheid. Gewone
novae zijn gedurende een aantal dagen ongeveer 20.000 keer zo helder als onze zon.
Zogenaamde supernovae echter, waarop we ons verder zullen concentreren, stralen ko-
rte tijd ongeveer net zoveel licht uit als het hele sterrenstelsel waarin ze zich bevinden.
Ze worden veroorzaakt door de sterkste explosies die we kennen in het heelal, en door

†Ongeveer tot het jaar van de uitvinding van de tv.
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hun grote helderheid zijn te zien tot op enorm grote afstanden. Door de grote hoeveel-
heid energie die vrijkomt in zo’n explosie worden zware elementen, zoals ijzer en nikkel,
gevormd uit lichte elementen als silicium.
Supernovae worden onderverdeeld in twee verschillende typen, afhankelijk van het
soort object dat explodeert: thermonucleaire en kern-ineenstorting supernovae. De
kern-ineenstorting markeert het einde van het leven van sterren die zwaarder zijn dan
ongeveer 5 zonsmassa’s. Tijdens het leven van een ster zijn er twee krachten steeds in
evenwicht, de zwaartekracht die de ster ineen wil laten storten, en de lichtkracht die
in de kern vrijkomt bij de kernfusie van waterstof tot helium. Naarmate het leven van
de ster vordert wordt de hoeveelheid waterstof in zijn kern minder, waardoor de kern
steeds minder energie kan produceren om de zwaartekracht tegenstand te bieden, hij
krimpt. Naarmate de kern krimpt, wordt deze heter, en kan nog eventjes energie krijgen
uit de kernfusie van helium, zuurstof en silicium. Uiteindelijk wint de zwaartekracht het
echter, waarna de kern in een paar seconden ineenstort tot een neutronster of een zwart
gat. Bij deze ineenstorting komt enorm veel energie vrij, waardoor de buitenlagen van
de ster met grote snelheid worden weggeblazen: de supernova explosie is een feit.
Het andere type supernova explosie, thermonucleaire (ook wel: type Ia) supernovae, zi-
jn het gevolg van een nucleaire explosie in het centrum van een witte dwerg die bestaat
uit koolstof en zuurstof. Deze witte dwergen kunnen exploderen als hun massa zo groot
wordt, dat de druk en de temperatuur in het centrum ervoor zorgen dat er een kettin-
greactie van fusiereacties plaatsvindt. Deze kernfusiereacties gaan de hele witte dwerg
door, en hierbij komt zoveel energie vrij dat deze explodeert. De witte dwerg kan alleen
zwaar genoeg worden om te exploderen als er massa overdracht plaatsvindt tussen een
begeleidende ster en de witte dwerg, of als twee witte dwergen met elkaar fuseren.
Bij beide typen supernovae wordt het materiaal waaruit de ster bestond, heet gas
bestaande uit verschillende elementen, met snelheden van duizenden kilometers per
seconde de ruimte ingeslingerd. Er vormt zich een uitdijende bol van gas die het omrin-
gende materiaal schokt en opveegt. Bij deze schokken wordt het gas verhit tot miljoenen
graden Celsius, waarna het vervolgens duizenden jaren lang blijft nagloeien. Supernova
restanten van een paar honderd jaar oud zijn al snel vele lichtjaren in doorsnede, waar-
door we hun structuur zelfs op afstanden van duizenden lichtjaren ver weg nog goed
kunnen bestuderen. De studie van deze uitdijende en nagloeiende supernova restanten
is waar ik mij vier jaar lang bezig heb gehouden.
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Röntgenstraling

Figure 6.15: RGB figuur van het supernova restant Cassopeia A. Rood correspondeert
met emissie afkomstig van zuurstof, ijzer, neon en magnesium, groen met silicium en
zwavel, en blauw met synchrotron straling afkomstig van hoog-energetische electronen.

Röntgenstraling

Hoewel supernova restanten licht uitzenden in een groot bereik van golflengtes, van
laag-energetische radiostraling tot en met hoog-energetische gammastraling, is het hete
gas dat ze bevatten het beste te bestuderen door te kijken naar de röntgenstraling die
het uitzendt. Met het blote oog kunnen we deze straling uiteraard niet waarnemen, en
bovendien komt de straling de atmosfeer niet door. We gebruiken dan ook satellieten die
gevoelig zijn voor röntgenstraling om de supernova restanten te bestuderen. De röntge-
nastronomie kende de afgelopen 15 jaar een periode van grote bloei, voornamelijk door
de lancering van de grote Europese XMM-Newton en Amerikaanse Chandra satellieten.
Fig. 6.15, gemaakt met data van de Chandra satelliet toont hoe de jonge supernova restant
Cassiopeia A er uitziet in röntgenstraling. De verschillende kleuren corresponderen met
verschillende golflengtegebieden van de röntgenstraling. Door proeven in een laborato-
rium op aarde is achterhaald dat verschillende golflengtegebieden corresponderen met
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Figure 6.16: Een spectrum afkomstig van het supernova restant Kepler. De belangrijkste
emissielijnen zijn gemarkeerd.

straling afkomstig van verschillende elementen en stralingsprocessen. Zo correspon-
deert de rode kleur in de figuur met straling afkomstig van zuurstof, ijzer, neon en mag-
nesium, groen met silicium en zwavel, en blauw met synchrotron straling afkomstig van
hoog-energetische electronen.
Een belangrijk gereedschap om te begrijpen wat voor condities er in een supernova
restant bestaan is een spectrum, waarvan er een is getoond in Fig. 6.16. In een spectrum
wordt op de x-as de golflengte, of energie, getoond van het ontvangen licht, en op de y-as
de hoeveelheid licht die we op de bepaalde golflengte ontvangen. De zwarte punten in
de figuur zijn de data afkomstig van de satelliet. Zoals hierboven al genoemd correspon-
deren verschillende golflengtes met licht afkomstig van verschillende elementen, maar
ze corresponderen ook met verschillende ionisatietoestanden van een element, d.w.z. ele-
menten met verschillende hoeveelheden electronen. In de figuur zijn de afkomst van de
belangrijkste emissielijnen gemarkeerd. Een lijn gemarkeerd als Fe XVII in de figuur is
emissie afkomstig van ijzer met 10 electronen, terwijl Fe XVIII ijzer is met 9 electronen
en O VII zuurstof met 2 electronen. De rode lijn in de figuur is een model dat gepast
is aan de straling. In zo’n model berekenen we de straling die afkomstig is van een gas
van verschillende chemische samenstelling, temperatuur, dichtheid en ionisatie toes-
tand, en bekijken we welke samenstelling het beste overeenkomt met het spectrum dat
we van de supernova hebben. Op deze manier kunnen we nauwkeurig de samenstelling
bepalen van het materiaal waaruit de supernova bestaat, alleen uit het licht dat we ervan
ontvangen!
De studie van supernova restanten is erg veelzijdig en houdt zich bezig met veel verschil-
lende onderwerpen binnen de sterrenkunde. Typische onderwerpen zijn bijvoorbeeld
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Overionisatie in een volwassen supernova restant

schokfysica, de versnelling van hoog energetische kosmische straling, nucleosynthese
van elementen en de vorming van stof. Hieronder zal ik in het kort beschrijven wat we
in verschillende hoofdstukken onderzocht hebben.

Overionisatie in een volwassen supernova restant

Hoofdstuk 2 richt zich op de ‘volwassen’ supernova restant SNR 0506-68, die het re-
sultaat is van een kern-ineenstorting supernova explosie. Hij bevindt zich in de grote
Magelhaense wolk, een klein sterrenstelsel dat op ongeveer 160.000 lichtjaar afstand
staat. In het spectrum van deze bron vonden we aanwijzingen voor de aanwezigheid
van overionisatie, wat er mogelijk op wijst dat het gas in korte tijd sterk is afgekoeld.
Dit is verassend, aangezien overionisatie normaal gesproken niet in dit soort superno-
va restanten voorkomt. We leiden daarom condities af waarin dit soort overionisatie
kan ontstaan, en hieruit blijkt dat het belangrijker kan zijn in volwassen supernova
resten dan tot nu toe gedacht. Op basis van onze berekeningen is het supernova restant
ongeveer 4000 jaar oud.

Een kogel van supernova materiaal

In hoofdstuk 3 onderzoeken we de Galactische supernova restant SN 1006, welke in het
jaar 1006 al door Chinese astronomen is waargenomen. In dit supernova restant bevindt
zich een ‘kogel’, of klont, van supernova materiaal, die ongeveer zo groot is als Jupiter en
met grote snelheid het supernova restant uitbeweegt. Deze kogel zendt zeer veel licht
uit, waardoor we een speciale analysetechniek erop los kunnen laten waarmee we de
temperatuur van zuurstofatomen kunnen meten. Het blijkt dat de temperatuur van deze
zuurstofatomen ongeveer 300 keer zo hoog ligt als die van de electronen in het gas, en
dit bevestigt dat deeltjes van verschillende massa verschillende temperaturen verkrijgen
als ze op hoge snelheid geschokt worden.
Daarnaast vinden we iets voor de kogel hoog-energetische synchrotron emissie en zoge-
naamde H emissie. De morfologie van deze schokstructuren, de synchrotron emissie
bevind zich voor de H emissie, is iets dat nog niet eerder is waargenomen. We
speculeren in de discussie over mogelijke oorzaken van deze morfologie.
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RCW 86, een type Ia supernova die uitdijt in een
lage-dichtheid bel

In hoofdstuk 4 houden we ons bezig met één van de grootste onopgeloste vragen in de
studie van supernova explosies, namelijk wat precies de oorsprong is van type Ia su-
pernovae. Zijn het fuserende witte dwergen of witte dwergen die massa overgedragen
krijgen van een andere ster?
Om deze vraag te beantwoorden onderzoeken we de Galactische supernova restant
RCW 86, welke in het jaar 185 A.D. (wederom) door Chinese astronomen is
waargenomen. Deze supernova restant is erg groot voor zijn leeftijd, wat erop duidt
dat hij expandeert in een grote bel (holte) waarin een zeer lage dichtheid van materiaal
heerst. In het hoofdstuk berekenen we allereerst welke hoeveelheid ijzer zich bevind
in het supernova restant, en de gevonden hoeveelheid van ongeveer 1 zonsmassa duidt
erop dat dit inderdaad waarschijnlijk een type Ia explosie was. Vervolgens berekenen
we wat voor soort systeem de holte kan creeëren waarin de supernova geëxplodeerd is.
Het blijkt dat een witte dwerg die massa overgedragen krijgt van een begeleidende ster
de beste kandidaat is hiervoor. De lage-dichtheid holte is dan ‘geblazen’ door de ster-
wind van deze begeleidende ster. Dit is een belangrijk puzzelstukje om bovenstaande
vraag te beantwoorden, omdat het laat zien dat de voorgangers van type Ia supernovae
hun omgeving flink kunnen veranderen.

Een gemengde-morfologie supernova restant

Hoofdstuk 5 richt zich op de gemengde-morfologie supernova restant 3C400.2. De mor-
fologie is gemengd, omdat deze er in radiostraling volledig anders uitziet dan in röntgen-
straling. We vinden dat dit supernova restant typische kenmerken heeft die vaak gezien
worden bij gemengde-morfologie restanten. Hij bevat namelijk sterk koelend gas, en een
hoge dichtheid van ijzer, zwavel en silicium in het centrum. Een probleem bij dit type
restanten is dat het niet precies duidelijk is hoe ze kunnen vormen. Onze data wijzen
erop dat het supernova restant waarschijnlijk is gevormd doordat de explosie plaatsvond
in een omgeving met een hogere dichtheid dan normaal. De supernova restant dijt uit
in dit materiaal, waardoor het snel kan afkoelen, terwijl de kern van het restant nog heet
blijft doordat deze een lage dichtheid heeft.
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Kepler, een type Ia explosie in een circumstellaire schijf

Kepler, een type Ia explosie in een circumstellaire schijf

Het laatste hoofdstuk houdt zich bezig met de type Ia supernova restant Kepler. De su-
pernova explosie die deze restant heeft gevormd werd waargenomen in het jaar 1604. Hij
is vernoemd naar de beroemde wetenschapper Johannes Kepler, die indertijd een heel
boek aan de supernova explosie heeft gewijd.
Kepler is het archetype van een type Ia supernova restant die een sterke interactie heeft
met omringend materiaal. Hierdoor is deze bron zeer belangrijk voor bovenstaande
vraag over de oorsprong van type Ia supernova explosies. In dit hoofdstuk gebruiken we
een statistische analysetechniek genaamd principal component analysis, om de gebieden
in het restant in beeld te brengen die zo’n sterke interactie met omringend materiaal
ondergaan. We vinden dat zo’n interactie in het gehele restant plaatsvindt, maar het
sterkste is in een band rond het centrum van de restant. Dit wijst erop dat zich daar een
grote hoeveelheid materiaal bevindt die afkomstig is van het oorspronkelijke systeem
van witte dwerg en begeleidende ster. We stellen een bepaalde morfologie voor van dit
materiaal, die de huidige gegevens van het supernova restant goed kan verklaren.
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