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INLEIDING 

RONTGENBRONNEN 

Ongeveer 16 jaar geleden werd het eerste hemellichaam ontdekt dat zijn 

energie voor het grootste deel uitzendt in de vorm van röntgenstraling. 

Evenals licht en radiostraling bestaat röntgenstraling uit electromag-

netische golven, maar dan met een zeer korte golflengte (kleiner dan 10 

meter). Omdat deze straling in de aardse dampkring wordt geabsorbeerd 

moeten waarnemingen van röntgenstraling van hemellichamen worden uitge

voerd op een hoogte van minstens 200 kilometer, waar men zich boven 99,9% 

van de dampkring bevindt. 

Op 12 juni 1962 werd door een groep natuurkundigen onder leiding van 

R. Giacconi een sondeerraket gelanceerd met instrumenten aan boord om 

röntgen-fluorescentie straling van de maan waar te nemen. De raket be

reikte een hoogte van 230 kilometer en gedurende ongeveer 350 seconden 

kon worden waargenomen. Veel straling afkomstig van de maan werd niet 

gemeten, maar wel werd, volkomen onverwacht, een sterke bron van rönt

genstraling ontdekt die zich bevond in de richting van het sterrenbeeld 

Schorpioen (Scorpio). Tijdens twee volgende raketvluchten, in oktober 

1962 en juni 1963, werd deze röntgenbron opnieuw waargenomen, waarbij 

werd vastgesteld dat deze niet van plaats veranderde ten opzichte van de 

"vaste" sterren. Dit betekende dat dit object zich op aanzienlijke af

stand van het zonnestelsel moest bevinden, een afstand minstens verge

lijkbaar met die van de ons omringende sterren. Er werden ook twee zwak

kere röntgenbronnen ontdekt in de richting van de sterrenbeelden Stier 

(Taurus) en Zwaan (Cygnus). De pas ontdekte bronnen werden al spoedig 

aangeduid als resp. Sco X-l, Tau X-l en Cyg X-l, waarbij de "X" staat 

voor "X-ray" (=röntgenstraling). 

Sinds 1963 zijn er talloze waarnemingsvluchten gemaakt met sondeerra-

ketten. Door de steeds toenemende gevoeligheid van de meet-apparatuur 

werd het waarnemen van steeds zwakkere röntgenbronnen mogelijk. Eind 1967 

waren een dertigtal bronnen bekend, ondanks de beperkte hoeveelheid waar-

neemtijd per vlucht ( 5 a 7 minuten). 

In 1970 kwam voor de röntgen-astronomie de grote doorbraak. In december 

van dat jaar werd de UHURU (SAS-A) kunstmaan gelanceerd, de eerste die 
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geheel gebouwd was voor uitsluitend het waarnemen van röntgenbronnen. In 

de loop van 4 jaar is hiermee de gehele "röntgen-hemel" in kaart gebracht; 

de 4e (en laatste) UHURU catalogus bevat gegevens over 339 röntgenbronnen 

(het "4U" nummer van een bron geeft de positie aan de hemel weer) . Doordat 

veel van deze bronnen meerdere keren zijn waargenomen is hun positie aan 

de hemel vrij goed bekend. Bij elke röntgenbron wordt een klein gebiedje 

aan de hemel opgegeven, de zogenaamde "error box", waarbinnen de betref

fende bron zich met grote waarschijnlijkheid bevindt. 

Na UHURU zijn verschillende andere kunstmanen gelanceerd waarmee rönt

genbronnen werden en nog worden waargenomen, zoals Copernicus, ANS, Ariel, 

COS-B, SAS-3 en HEAO-A. Het aantal bekende "vaste" bronnen wordt regelma

tig groter en de posities aan de hemel worden steeds nauwkeuriger bepaald. 

Dat laatste vooral door de waarnemingen met de SAS-3 die een buitengewoon 

preciese positiebepaling mogelijk maken. Voor de toekomst wordt vooral 

veel verwacht van de HEAO-B die eind 1978 is gelanceerd. Vanwege de grote 

gevoeligheid van de waarneeminstrumenten en het hoge ruimtelijk oplossend 

vermogen kunnen met HEAO-B zelfs bronnen in sterrenstelsels op grote af

stand van ons "eigen" melkwegstelsel worden waargenomen. 

RONTGEN DUBBELSTERREN EN RONTGEN PULSARS 

Een van de belangrijkste ontdekkingen die met UHURU gedaan werden was 

die van de röntgendubbelsterren: de röntgenbron bevindt zich hier in een 

dubbelstersysteem. Een dubbelster bestaat uit twee sterren die door de 

wederzijdse zwaartekrachtsaantrekking bijeen gehouden worden en een.baan-

beweging om elkaar uitvoeren (eigenlijk: om hun gemeenschappelijke zwaar

tepunt) . Minstens de helft van alle sterren maakt deel uit van dubbel

stersystemen. Een röntgendubbelster bestaat uit een "normale" optisch 

waarneembare ster en een niet zichtbare compacte ster, meestal een neu

tronenster, die de bron is van de röntgenstraling. Bij de zware röntgen

dubbelsterren is de optisch waarneembare component verreweg de zwaarste 

van de twee; deze ster heeft een massa ("gewicht!') en ook een diameter 
30 van enkele tientallen keren die van de zon - respectievelijk 2.10 kg 

en 1.4 miljoen kilometer - terwijl het steroppervlak een temperatuur 

heeft van 25000 tot 35000 graden. Daardoor is deze reuzenster zeer hel

der en straalt iedere seconde enkele honderduizenden keren meer energie 

uit dan de zon. 
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Een neutronenster heeft een massa vergelijkbaar met die van de zon, maar 

zijn diameter daarentegen is slechts ongeveer 20 kilometer. De materie in 
18 3 

zo'n ster is sterk samengeperst; de dichtheid bedraagt ongeveer 10 kg/m , 

wat van dezelfde orde van grootte is als de dichtheid in atoomkernen. Een 

ster opgebouwd uit materie met zo'n grote dichtheid bestaat dan ook voor 

het grootste deel uit neutronen. 

De röntgenstraling ontstaat wanneer gas (afkomstig van de reuzenster) 

onder invloed van de zwaartekracht naar het oppervlak van de neutronenster 

valt. Hierbij worden valsnelheden bereikt van meer dan honderdduizend ki

lometer per seconde. Het gas wordt door het zeer sterke magneetveld van 
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de neutronenster (10 " Gauss) gekanaliseerd in twee stromen die op het op

pervlak botsen bij de zich diametraal tegenover elkaar bevindende magne

tische polen. Daar wordt het gas - doordat de bewegingsenergie wordt om

gezet in warmte - verhit tot een temperatuur van meer dan tien miljoen 

graden waardoor het een grote hoeveelheid röntgenstraling uitzendt. De zo 

gevormde hete gebieden beslaan elk een oppervlakte van slechts ongeveer 

één vierkante kilometer. 

Omdat de neutronenster een baan beschrijft om de reuzenster (figuur 1) 

kan het gebeuren dat vanaf de aarde gezien de röntgenbron (= neutronen

ster) zich gedurende enige tijd daarachter bevindt; er wordt dan geen 

röntgenstraling waargenomen. Zo'n röntgen-eclips vindt tijdens iedere om

loop van de neutronenster plaats en de röntgenbron wordt daarom met grote 

regelmaat verduisterd. Het tijdsverschil tussen twee opeenvolgende eclip

sen is gelijk aan de tijd die de neutronenster nodig heeft om één omloop 

te voltooien. Deze zogenaamde dubbelsterperiode van de röntgenbron Vela 

X-l is 8.96 dagen; die van Centaurus X-3 is 2.087 dagen. 

De röntgenstraling zelf heeft bij een aantal bronnen een regelmatig ge

pulst karakter: de uitstraling in de richting van de aarde geschiedt niet 

gelijkmatig maar varieert in intensiteit volgens een zich steeds herhalend 

patroon (figuur 2). De bron is dan een röntgenpulsar. Dit gedrag wordt ver

oorzaakt door de rotatie van de neutronenster om zijn as. Doordat de mag

netische as in het algemeen niet samenvalt met de rotatieas van de ster 

verandert door de draaiing steeds de hoek waaronder de hete gebieden bij 

de magnetische polen worden waargenomen en daarmee de ontvangen hoeveel

heid röntgenstraling. De pulsperioden, dus de rotatietijden van de betref

fende neutronensterren, verschillen van bron tot bron en zijn van de orde 

van seconden tot minuten. De pulsar Vela X-l bijvoorbeeld heeft een puls-
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Figuur 1: (A) Model voor een zware röntgendubbelster. De neutronenster N 
beschrijft een baan om de reuzenster R. 

(B) De intensiteit 1% van de waargenomen röntgenstraling als 
functie van de tijd (schematisch). De tijdstippen t% t/m t$ 
komen overeen met de posities 1 t/m 6 in figuur 1^. Tussen 
t? en t^ bevindt de röntgenbron (^neutronenster) zich achter 
de reuzenster; dan wordt geen röntgenstraling waargenomen. 
Het midden van de röntgeneclips is aangegeven met t$. 

(C) De door UHURU gemeten röntgenhelderheid van SMC X-l in 1971. 
Duidelijk zijn de eclipsen te-zien op 13 en op 17 januari. 
De dubbelsterperiode bedraagt 3. 89 dagen. 
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Figuur 2i De neutronenster als röntgenpulsar (boven). De invallende mate
rie kan het oppervlak alleen bereiken bij de magnetische polen 
(M) van het zeer sterke magneetveld-, daar wordt het gas sterk 
verhit. Door de draaiing van de neutronenster om zijn as (R) 
varieert de door de waarnemer ontvangen straling voortdurend in 
intensiteit volgens een steeds herhalend patroon. Omdat de twee 
"hete plekken" bij de magnetische polen beurtelings in beeld 
komen ziet men vaak twee maxima en twee minima per pulsperiode. 
Dit is duidelijk zichtbaar in een serie pulsen (onder) van de 
bron SU0900-40 (Vela X-l), waargenomen met SAS-Z in juli 1975. 
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periode van 283 seconden, die van Cen X-3 is 4.84 seconden en de pulsar 

SMC X-l heeft een pulsperiode van 0.71 seconden (SMC= Kleine Magelhaese 

Wolk). 

De snelheid van de neutronenster ten opzichte van de aarde - de radiële 

snelheid - verandert voortdurend als gevolg van de baanbeweging; hierdoor 

varieert de waargenomen pulsperiode (de intrinsieke pulsperiode - de rota

tietijd van de neutronenster - verandert niet). Dit zogenaamde Doppler-

effect stelt ons in staat om de baansnelheid van de neutronenster te be

palen: die van Vela X-l bedraagt 270 km/s, die van Cen X-3 is 415.1 km/s. 

Uit de grootte van de baansnelheid van de neutronenster kan worden bere

kend dat de reuzenster in Vela X-l minstens 18 en die in Cen X-3 minstens 

16 keer zo zwaar is als de zon. (Op veel langere tijdschaal gezien neemt 

de pulsperiode langzaam af. Deze verandering is intrinsiek - de rotatie

snelheid van de neutronenster neemt langzaam tóe - en wordt veroorzaakt 

door de naar het oppervlak vallende materie die draaiimpuls overdraagt 

op de neutronenster. Uit de snelheid waarmee de rotatie toeneemt - die 

bij de meeste pulsars tot een halvering van de pulsperiode leidt in enke

le duizenden jaren - kan worden afgeleid dat de röntgenbron zo compact is 

dat het alleen een neutronenster kan zijn). 

Hoewel de neutronenster in een zware röntgendubbelster optisch niet waar

neembaar is wordt zijn aanwezigheid duidelijk kenbaar door de getijdenwer-

king die de veel zwaardere en wel zichtbare reuzenster ervan ondervindt. 

Die bevindt zich immers in het zwaartekrachtsveld van de neutronenster en 

door de getijkrachten die daardoor op de reuzenster werken heeft deze niet 

meer een zuivere bolvorm, maar is enigszins uitgerekt in de richting van de 

neutronenster. Deze vervorming volgt de baanbeweging van de neutronenster 

en draait dus éénmaal per dubbelsterperiode rond. Dit heeft tot gevolg dat 

de grootte van het voor ons zichtbare steroppervlak steeds verandert, waar

door de waargenomen helderheid van de reuzenster regelmatig varieert. Per 

dubbelsterperiode worden twee helderheidsmaxima waargenomen gescheiden door 

twee helderheidsminima (figuur 3); we spreken van ellipsoïdale helderheids

variaties. Een ander gevolg van de vervorming is dat de temperatuur van het 

oppervlak van de reuzenster niet overal dezelfde is: de door getijkrachten 

veroorzaakte "punt" die zich het dichtst bij de neutronenster bevindt is 

enkele duizenden graden koeler dan de rest van de ster. Dit effect ver

groot de helderheidsvariaties en heeft ook tot gevolg dat de twee helder

heidsminima enigszins ongelijk zijn; het diepste minimum wordt waargenomen 

als de neutronenster zich tussen ons en de reuzenster bevindt. Behalve de 
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Figuur 3: De ellipsoidale helderheidsvariaties van een door getijkrachten 
vervormde ster. 
(A) Door de draaiing van de vervormde reuzenster (als gevolg 
van de baanbeweging van de neutronenster) verandert de positie 
van de "punt" voortdurend ten opzichte van de waarnemer, waar
door de grootte van het voor hem zichtbare oppervlak varieert. 
In de richtingen a en c wordt een helderheidsminimum en in de 
richtingen b en d een helderheidsmaximum waargenomen. 
(B) De helderheidsvariaties van HD153919 (4U1700-37). Alle 
waarnemingen zijn getekend als functie van de fase, dat is de 
fractie van de dubbelsterperiode die op het tijdstip van elke 
waarneming is verlopen sinds de laatste röntgeneclips-, rechts 
van fase 1.0 en links van fase 0.0 wordt de tekening herhaald. 
Duidelijk zichtbaar zijn de maxima bij fase 0.25 en fase 0.75 
(overeenkomend met de posities b en d van de waarnemer) en de 
minima bij fase 0 en 0.5 (posities a en c). 
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helderheidsvariaties vertoont de reuzenster ook radiële snelheidsveran-

deringeri als gevolg van de baanbeweging. Deze komen tot uiting in kleine 

veranderingen in de golflengte van absorptielijnen in het waargenomen 

spectrum van de ster. Ook dit is een vorm van het Doppleref f eet en kan 

worden gebruikt om de baansnelheid van de reuzenster te'bepalen. 

Indertijd werd de ster HD77581 geïdentificeerd met de röntgenbron Vela 

X-l (4U0900-40) . De ster bevindt zich binnen de "error box" van de rönt

genbron en vertoont helderheidsveranderingen van ongeveer 10% met een 

periode van 8.96 dagen, precies de dubbelsterperiode die eerder uit de 

röntgeneclipswaarnemingen was afgeleid. Bovendien varieert de snelheid van 

de ster ten opzichte van de aarde met dezelfde periode; de baansnelheid is 

ongeveer 19 km/s, dus veel kleiner dan die van de neutronenster (270 km/s). 

Dat komt doordat de reuzenster een veel grotere massa heeft. 

MASSABEPALING 

Dubbelsterren zijn van buitengewoon groot belang voor het astrofysisch . 

onderzoek, omdat zij als de enige hemellichamen de mogelijkheid bieden om 

de massa's van sterren te meten. De massa's van neutronensterren in het 

bijzonder kunnen alleen worden bepaald als deze sterren deel uit maken, van 

een dubbelster, zoals bij de röntgendubbelsterren het geval is. Het kennen 

van de preciese massa's van sterren stelt ons in staat om theoretische be

rekeningen over de inwendige structuur en de ontwikkeling van sterren, die 

de laatste jaren door het beschikbaar zijn van snelle rekenautomaten moge

lijk werden, op hun juistheid te testen. Deze berekeningen worden uitge

voerd aan de hand van zogenaamde stermodellen, waarin een groot aantal uit 

de natuurkunde bekende wetmatigheden zijn verwerkt over het gedrag van 

straling en materie bij de omstandigheden die in zo'n ster voorkomen (zo

als hoge temperaturen en hoge dichtheden). De massa van een ster blijkt 

de belangrijkste grootheid te zijn die de structuur van de ster vastlegt 

en de ontwikkeling ervan in de loop van miljoenen jaren bepaalt. Voor een 

ster waarvan de massa bekend is kunnen met zo'n stermodel waarneembare 

grootheden worden berekend , zoals de afmetingen van de ster, de tempera

tuur van het oppervlak en de totale hoeveelheid uitgezonden energie; deze 

kunnen dan worden vergeleken met de waarnemingen van die ster. 

De modellen van neutronensterren voorspellen dat er een grenswaarde 
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bestaat voor de massa van zo'n neutronenster. Dat wil zeggen dat een neu

tronenster met een massa groter dan die grenswaarde niet stabiel is en 

door zijn eigen gewicht ineenstort tot een zwart gat (daar is de zwaarte

kracht zo sterk dat zelfs licht niet meer van de ster kan ontsnappen). De 

omstandigheden in neutronensterren zijn echter dermate extreem, dat de in 

de modellen verwerkte natuurkundige wetmatigheden vrijwel uitsluitend 

langs theoretische weg kunnen worden afgeleid, o.a. met behulp van de quan-

tum-mechanica. Afhankelijk van de daarbij gekozen uitgangspunten volgt 

voor de bovengrens aan de massa van een neutronenster bij verschillende 

modellen een waarde van tussen 1.4 en 2.7 zonnemassa's. Door nu de massa's 

van neutronensterren te meten kan in beginsel de werkelijke, door de na

tuur bepaalde, grenswaarde worden vastgesteld en kan zo een keuze worden 

gemaakt welk neutronenstermodel het juiste is. Indirect wordt daardoor 

ook informatie verkregen over het gedrag van materie bij de in neutro

nensterren voorkomende temperaturen en dichtheden. 

De massa's van de twee componenten in een dubbelster kunnen worden be

rekend als voor beide sterren de afmetingen bekend zijn van de banen waar

in ze om elkaar bewegen. De baan van elke component afzonderlijk wordt 

vastgesteld door de radiële snelheid van de ster te meten in de loop van 

de dubbelsterperiode; als gevolg van de baanbeweging verandert deze pe

riodiek; uit de snelheidsveranderingen kunnen dan zowel de vorm als de 

grootte van de baan worden afgeleid, mits ook de inclinatie - dat is de 

hoek die het baanvlak maakt met de hemelbol - bekend is. Deze inclinatie 

is een onmisbaar gegeven. Uit de radiële snelheidsmetingen wordt alleen 

de beweging van de ster ten opzichte van de aarde bepaald; we meten al

leen de snelheidscomponent langs de gezichtslijn. Veronderstel eens dat 

we precies loodrecht op het baanvlak kijken: de (baan)beweging van de ster 

is dan altijd loodrecht op de gezichtslijn, hetgeen betekent dat we geen 

radiële snelheidsveranderingen zien hoe groot de baansnelheid van de ster 

ook moge zijn. Bevinden wij ons als waarnemers daarentegen in het baan

vlak zelf - weliswaar op grote afstand van de dubbelster - dan zijn de 

radiële snelheidsvariaties maximaal. Bij een waarneempositie tussen deze 

twee uitersten nemen we in de vorm van de radiële snelheid de baansnel

heid van de ster dus verkleind waar, waarbij de mate van verkleining af

hankelijk is van de preciese waarde van de inclinatie. De gemeten radiële 

snelheden moeten daarom gecorrigeerd worden om de werkelijke baansnelheden 

te vinden (de factor ertussen is gelijk aan de sinus van de inclinatie). 

De radiële snelheidsvariaties van de neutronenster en de reuzenster in 
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een röntgendubbelstersysteem worden bepaald met behulp van het Doppler-

effect uit de regelmatige veranderingen van respectievelijk de röntgen-

pulsperiode en de golflengte van absorptielijnen in het sterspectrum. 

De inclinatie van het baanvlak kan bij sommige röntgendubbelsterren wor

den afgeleid uit de duur van de röntgeneclips, maar in de meeste gevallen 

wordt de inclinatie bepaald uit de grootte van de ellipsoïdale helderheids 

variaties van de reuzenster. Daarvoor geldt namelijk een zelfde soort re

denering als voor de radiële snelheden: als we loodrecht op het baanvlak 

kijken zien we altijd hetzelfde deel van het steroppervlak waardoor de 

helderheid van de ster konstant is; bevinden we ons in het baanvlak, dan 

zijn de helderheidsvariaties maximaal. De grootte van de waargenomen el

lipsoïdale helderheidsvariaties kan theoretisch worden berekend o.a. als 

functie van inclinatie. Door de waarnemingen met deze berekeningen te ver

gelijken kan de inclinatie worden bepaald of kunnen grenzen worden afge

leid voor de waarde ervan. 


