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Summary y 

TTHISS THESIS reports on the research of four recently discovered black-hole X-ray transients, 
GROO J0422+34 (NovaPer 1992), GRS 1009-45 (Nova Vel 1993), GRO J1655-40 (Nova 

Scoo 1994), and GRO J1719-24 (Nova Oph 1993), based on both X-ray and optical observations 
usingg the Burst And Transient Source Experiment (BATSE) on board of the Compton Gamma 
RayRay Observatory (CGRO) and ground-based telescopes at the European Southern Observatory 
(ESO),, La Silla, Chile, and the University of Tasmania, Australia. 

8.11 X-ray observations 

Thee Compton Gamma Ray Observatory was launched on the Space Shuttle Atlantis on 1991 
Aprill  5, as one of the heaviest scientific payloads ever: 15 900 kg. The mission goals of CGRO 
includedd performing broad-band gamma-ray observations of supernovae, novae, pulsars, black 
holes,, active galaxies, and gamma-ray bursts with better angular resolution and sensitivity than 
previouss missions, and to perform the first gamma-ray full sky survey. The observatory consists 
off  four different instruments to cover the hard X-ray and gamma-ray regimes from 20 keV to 
300 GeV. The Oriented Scintillation Spectrometer Experiment (OSSE) was designed for spectral 
observationss in the 50 keV to 10 MeV energy range; its design enables a rapid response to 
targett of opportunity observations. The Imaging Compton Telescope (COMPTEL) was the 
firstt space-born imaging telescope in the Mev range. Comptel is sensitive at energies from 1 
too 30 MeV and its accuracy to locate point sources is of the order of 1°. The highest-energy 
instrumentt on board CGRO is the Energetic Gamma Ray Experiment Telescope (EGRET). It 
imagess gamma-rays in the broad 20 MeV to 30 GeV energy range, has a wide field of view, 
goodd angular resolution and a low background. 

Thee fourth instrument on board CGJRO is the Burst And Transient Source Experiment (BATSE). 
BATSEE is an all sky monitor in the 20 keV to 2 MeV energy range and consists of eight separate 
detectorr modules arranged in an octahedral geometry at the corners of CGRO. The Large Area 
Detectorr (LAD) in each module is a 50.8 cm diameter x 1.27 cm thick sodium iodide crystal. 
Thesee are passively shielded from behind but uncollimated in front, such that the response of 
eachh detector is approximately given by the projected area, i.e., roughly as the cosine of the 
anglee between a source and the detector axis. This configuration results in an effective detector 
areaa of ~ 2000-4200 cm2, depending on the direction to the source. Each LAD provides 'con-
tinuouss data' (CONT), which are counting rates with a 2.048 sec time resolution in 16 spectral 
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channelss between 20 keV and 2 Mev, and 'discriminator data' (DISCLA), i.e., counting rates in 
44 broad energy channels with 1.024 sec time resolution. To each of the LADs, a smaller Spec-
troscopytroscopy Detector is associated, optimized for a broad energy coverage (15 keV to 110 MeV), 
andd with enhanced energy resolution. 

Thee primary scientific objective of BATSE was the study of gamma-ray bursts. Since the launch 
off  CGRO, BATSE has observed over 2000 gamma-ray bursts and shown their isotropic and 
inhomogeneouss distribution in space. From geometrical arguments alone, galactic-disk models 
off  gamma-ray bursts can be excluded. Galactic halo models are severely constrained and highly 
contrivedd by the global properties of gamma-ray bursts. The all sky monitor capabilities of 
BATSEE make the instrument ideally suited for continuous monitoring of all transient and bright 
persistentt sources in the hard X-ray and gamma-ray sky. BATSE is able to monitor these sources 
byy way of the Earth occultation technique, in which the intensity of a source is determined by 
measuringg the count rate differences as a source sets below, or rises above the Earth horizon. 
Thee CGRO orbital geometry is such that ~ 95% of the sky undergoes occultations during a 
givenn orbit; the orbital precession enables eventual monitoring of the full sky, 

Forr the study of the temporal variability of black-hole candidates (BHCs) with BATSE, we 
madee use of the 1.024 sec time resolution DISCLA data. We applied an empirical model to 
subtractt the signal due to the hard X-ray and gamma-ray background. This model describes 
thee background by a harmonic expansion in satellite orbital phase (with parameters determined 
fromm the observed background variations), and includes the risings and settings of the brightest 
X-rayy sources in the sky. It uses eight orbital harmonic terms, and its parameters were updated 
everyy three hours. Based on a study of the distribution of the length of data-gap free intervals 
wee decided to apply fast Fourier transforms to uninterrupted intervals of 512 successive time 
bins.. We obtained on average ~ 3CM-0 of such intervals per day during which a source is above 
thee Earth horizon. The corresponding frequency range of the power density spectra (PDSs) is 
0.002^0.4888 Hz; this range contains much of the interesting phenomenology seen in the PDSs 
off  BHCs. 

8.1.11 GRO J0422+34/Nova Per 1992 

Thee soft X-ray transient (SXT) GRO J0422+32 (Nova Persei 1992) was detected with BATSE 
onn 1992 August 5. The hard X-ray intensity of GRO J0422+32 increased rapidly, reaching a 
maximumm flux of ~ 3 Crab (20-300 keV) within three days after its first detection. Thereafter, 
thee 40-150 keV X-ray intensity of the source decreased exponentially with a decay time of 
43.66 days. GRO J0422+32 had a hard X-ray spectrum with a power-law index of ~ 2, detected 
upp to 600 keV. COMPTEL observations during X-ray maximum showed that the source was 
detectedd up to energies of 1-2 MeV. About 140 days after its first detection, the X-ray flux 
off  GRO J0422+32 reached a secondary maximum, after which the X-ray source continued to 
decreasee with approximately the same decay time. The full X-ray outburst of GRO J0422+32 
lastedd for ~ 200 days. 

Thee optical counterpart to GRO J0422+32 was identified with a star which had brightened by 
aboutt 9 mag in V, the largest outburst amplitude observed in any SXT to date. The optical light 
curvee of this source declined initially as an exponential. Two optical mini-outbursts (with an 
amplitudee of ~ 4 mag each) were observed, before the source finally reached quiescence ~ 800 
dayss after the start of the X-ray outburst at V= 22.35. Based on observations performed with 
thee W.M. Keck 10m telescope, the orbital period and mass function of GRO J0422+32 were 
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determinedd to be 5.08  0.01 hr and 1.21  0.06 M 0, respectively. An upper limit of 45° to the 
binaryy inclination, estimated from the 0.03 mag modulation of the optical light curve, implies 
aa mass of > 3.4 MQ for the compact star, slightly above the (theoretical) maximum mass of a 
neutronn star. Therefore, GRO J0422+32 likely contains a black-hole primary. 
Inn Chapter 4 we report on a temporal analysis of BATSE data of GRO J0422-I-32 during 180 
dayss following its first X-ray detection in 1992 August. We obtained PDSs of the data in 
thee 20-100 keV energy band, covering the frequency interval 0.002-0.488 Hz. The PDSs of 
GROO J0422+32 are approximately flat up to a break frequency, and decay as a power law above, 
withh index ~ 1. During the primary X-ray outburst of GRO J0422+32 the break frequency 
occurss at 0.041 6 Hz; during the secondary outburst the break is at 0.081 5 Hz. 
Thee power density at the break during these episodes ranged between 44 and 89% Hz~1/2(20-
1000 keV). Therefore, the canonical anticorrelation between the break frequency and the power 
densityy at the break, as observed in Cyg X-1 and other BHCs in the low state, is not observed 
inn the PDSs of GRO J0422+32. During the first 70 days of the X-ray outburst, the PDSs 
off  GRO J0422+32 show a significant quasi-periodic oscillation (QPO) peak near ~ 0.2 Hz, 
superposedd on the power-law tail. 

Thee results of this temporal analysis are compared with those of similar studies of Cyg X-l . The 
relationn between the spectral slope and the amplitude of the X-ray variations of GRO J0422+32 
iss similar to that of Cyg X-l ; however, the relation between the hard X-ray flux and the ampli-
tudee of its variation is opposite to what has been found in Cyg X-1. 

Wee computed cross spectra from the Fourier amplitudes to derive the phase (or, equivalently, 
time)) lags between the X-ray variations in the 20-50 keV, and 50-100 keV energy bands of 
GROO J0422+32. Statistical significant phase lags could be derived during the first 30 days of 
thee outburst of GRO J0422+32 only. During this episode, the variations in the 50-100 keV, lag 
thosee in the 20-50 keV energy band by an approximately constant phase difference of 0.039(3) 
radd in the frequency interval 0.02-0.20 Hz. The time lags of GRO J0422+32 during the first 30 
dayss of the outburst, decrease with frequency as a power law, with index 0.9 for u > 0.01 Hz. 

8.1.22 GRO J1719-24/Nova Oph 1993 

GROO J1719-24 was detected independently with BATSE and the SIGMA telescope on board 
GRANATGRANAT on 1993 September 25, and reached a maximum brightness of ~ 1.4 Crab (20-
1000 keV) within a few days. In contrast to the X-ray light curve of GRO J0422+34, that of 
GROO J1719—24 showed a decay by ~ 0.3% per day only over a period of about 2 months, fol-
lowedd by a sudden decrease below the BATSE detection limit. The full 1993 X-ray outburst 
lastedd ~ 80 days. The 2-300 keV X-ray spectrum, obtained within a few days after first de-
tectionn of the source by combining SIGMA data with quasi-contemporaneous data taken with 
TTMM on board Mir-Kvant, suggests that during the 1993 outburst GRO J1719-24 was likely 
inn the low (or hard) state; the spectrum has a power law shape, exhibits no soft component and 
cutss of at energies above 100 keV. Starting 1994 September, several X-ray flares were detected 
fromm GRO J1719-24. Following a strong X-ray flare in 1995 February, a rapidly decaying 
radioo flare was detected, followed by recurrent radio flaring activity. The relation between the 
X-rayy and radio events is similar to that observed in GRO J1655-40, a superluminal radio jet 
SXT.. A possible optical counterpart to GRO J1719-24 was identified soon after first X-ray de-
tection,, Quiescent optical photometry and/or spectroscopy of this source has not been reported. 
Therefore,, GRO J1719-24 is considered a black-hole candidate on the basis of its X-ray and 
radioo analogies to dynamically proven BHCs. 
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Thee rapid X-ray variability of the 1993 X-ray outburst of GRO J1719-24 is studied in Chap-
terr 2. We obtained PDSs of the data in the 20-100 keV energy band, covering the frequency 
intervall  0.002-0.488 Hz. A significant low-frequency QPO peak is found in the PDSs of 
GROO J1719-24, whose centroid frequency increases during the course of the outburst from 
~0.044 Hz to ~0.3 Hz. Two additional peaked noise components are present in the PDSs, 
whosee centroid frequencies are linearly related to the frequency of the QPO. We found that the 
evolutionn of the PDSs of GRO Jl719-24 can be described by a single characteristic profile, 
thee frequency scale of which is being stretched during the outburst. The total power in each 
spectrum,, integrated over corresponding (but relatively scaled) frequency intervals, remained 
constantt throughout the outburst. Therefore, it is likely that the X-ray variability during the 
entiree outburst of GRO J1719—24 can be described by a single process, the characteristic time 
scalee of which becomes shorter, but the fractional amplitude of which is invariant. 

Phasee (or, equivalently, time) lags between the hard and soft X-ray variations of GRO J1719-24 
aree estimated in Chapter 3. We find that the X-ray variations in the 50-100 keV band, lag those 
inn the 20-50 keV energy band by an approximately constant phase difference of 0.072 0 
radd in the frequency interval 0.02-0.2 Hz. These results are discussed together with those 
obtainedd in similar studies of the black-hole candidates Cyg X-l and GRO J0422+32. 

8.22 Optical observations 

8.2.11 GRS 1009-45 / Nova Vel 1993 

Thee WATCH instrument on board GRANAT discovered GRS 1009-45 on 1993 September 
12;; the presence of this new X-ray source was confirmed with BATSE on the same day. The 
X-rayy spectrum of GRS 1009-45 consisted of two components; a soft thermal component 
thatt could be approximated by a blackbody spectrum with a temperature of ~ 0.5 keV, and a 
hardd power-law tail with spectral index 2.5 at 10-100 keV. The 2-200 keV X-ray spectrum 
off  GRS 1009-45 was similar to those of GS 2000+25 and GS 1124-68, both dynamically 
provenproven BHCs (see, e.g., Table 1.1). The X-ray light curve of GRS 1009-45 resembled that of 
off  GS 1124-68: a bright primary X-ray outburst followed by two later maxima. However, both 
maximaa occurred sooner than the secondary maximum observed in GS 1124-68. The optical 
counterpartt of GRS 1009-45 was discovered in 1993 November as a blue object with V= 14.6. 
Subsequentt optical observations between 150 and 205 days after the start of the X-ray outburst 
providedd evidence for a secondary optical outburst and repeated mini-outbursts, similar to those 
observedd from the BHC GRO J0422+32. The brightness of GRS 1009-45 varied between 
V ~~ 16 and ~ 20 during these observations. 

Wee performed optical photometry and spectroscopy of Nova Vel 1993 during 1995 and 1996, 
whenn the source had returned to its quiescent brightness R = 20.6 (Chapter 5). Unfortunately, 
Novaa Vel 1993 is located 1'.'4 South-East to a star of R= 17 .4, which makes the analysis of the 
dataa difficult. Observing conditions during part of the 1995 May observations were excellent, 
enablingg us to separate the source from its close companion. We applied relative photometry to 
Novaa Vel 1993 and nearby comparison stars using a point spread function fitting algorithm, to 
determinee the R-band light curve of the source. The optical light shows an orbital, ellipsoidal 
modulationn at a period of 6.86 2 hr. The amplitude of the modulation is 0.23 mag. By 
modelingg the optical ellipsoidal modulations of the secondary star we determine a firm 95% 
lowerr limit to the binary inclination of 37°. 
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Opticall  spectra of Nova Vel 1993 were obtained in 1995 June and 1996 March with the 3.5m 
Neww Technology Telescope, using the ESO Multi Mode Instrument, in Chile, remotely operated 
fromm ESO headquarters in Garching, Germany. The spectra show a broad, double-peaked Ha 
emissionn line presumably arising from the accretion disk, superimposed on a red featureless 
continuum.. The zero-intensity full width at the base of the Ha emission line is ~ 2750 km s_1, 
andd the separation between both Ha components in the 1995 spectra is 1020 km s_1. We esti-
matee the spectral type of the secondary to be late-G/early-K. Radial velocity measurements of 
thee secondary star have yet to be performed. 

8.2.22 GRO J1655-40/Nova Sco 1994 

GROO J1655-40 was discovered with BATSE on 1994 July 27 and was quickly identified with 
ann optical star which had brightened by about 3 mag. The initial X-ray outburst lasted for 
threee weeks, and the source became as bright as 0.7 Crab in the 20-100 keV energy range. 
Followingg this X-ray outburst, GRO J1655-40 remained active, and showed repeated X-ray 
outburstss separated by about 120 days, each typically lasting many weeks. Radio outbursts were 
observedd from GRO J1655-40 shortly after the first X-ray detection, during which material 
wass ejected in opposite directions from the central source at apparent superluminal speeds. 
Therefore,, GRO J1655—40 is the second superluminal radio jet source in our Galaxy, and the 
onlyy one to be identified optically (see Section 1.5.6). 

Chapterr 6 describes the analysis of 40 nights of photometry on Nova Sco 1994 obtained during 
thee period 1995 May-July at La Silla and Tasmania. During the course of our 1995 obser-
vations,, the brightness of Nova Sco 1994 increased steadily by about 1 mag, the extra light 
probablyy arising from X-ray heating of the secondary star and the accretion disk. Nevertheless, 
whenn we removed this long term trend from the data, we were able to confirm the 2.6 day period 
off  Nova Sco 1994 reported earlier. We modeled the R-band light curve as primarily being due 
too an X-ray heated secondary, which constrained the inclination of the system to 65-76°, and 
itss mass ratio q = MxIM2 to 3.8-5.5. 

Inn Chapter 7 we report on 28 consecutive nights of photometry on Nova Sco 1994 obtained 
duringg 1996 March with the Dutch 0.91m telescope at La Silla. During these observations the 
sourcee was close to its quiescent pre-outburst optical brightness V= 17.3, and remained so until 
thee end of 1996 April. The V, R, and i light curves of Nova Sco 1994 (spanning 11 consecutive 
cycles)) are remarkably smooth in comparison with several other quiescent SXTs, which show 
cycle-to-cyclee variations of the order of a few percent. The light curve of Nova Sco 1994 shows 
aa modulation with two equal maxima and unequal minima, whose depths are 0.31 and 0.48 
mag.. From our observations and data taken from the literature we refine the orbital period to be 
2.62168(14)) days. We have calculated ~ 30000 theoretical light- and color curves for a wide 
rangee of parameters of a model describing a Roche lobe fillin g secondary star supplemented 
withh a model of an accretion disk around the compact star. From the shape of the light curve 
off  Nova Sco 1994 we derive constraints on the binary inclination (63°7-70?7) and mass ratio 
off  the system. Together with the mass function the limits to the secondary (1.60-3.10 M0) and 
black-holee mass (6.29-7.60 M0) are obtained. Apart from accurately determining the mass of 
thee black-hole primary, an important conclusion is that an accretion disk orbiting the black hole 
inn Nova Sco 1994 is required to model the quiescent light- and color curves satisfactorily. This 
quiescentt disk does not contribute significantly to the luminosity, but acts as body of obscuration 
only. . 





Zwartee gaten in dubbelsterren 

D ITT PROEFSCHRIFT beschrijft observationeel onderzoek aan vier dubbelstersystemen, ge-
baseerdd op röntgen- en optische waarnemingen. Verreweg de meeste sterren in het heelal 

makenn deel uit van een dubbel- of meervoudig stersysteem. De hier bestudeerde dubbelster-
renn zijn echter van een heel bijzonder type: voor elk van deze systemen bestaat een gegrond 
vermoedenn dat één van de beide sterren een zwart gat is. De andere ster in het systeem is een 
'gewonee ster', met eigenschappen die vergelijkbaar zijn met die van de zon. Beide componen-
tenn van de dubbelster bewegen rond het gemeenschappelijke zwaartepunt en kunnen, indien de 
onderlingee afstand voldoende klein is, eikaars evolutie beïnvloeden. 

Inn ons Melkwegstelsel bevinden zich naar schatting circa 1000 nauwe dubbelsterren die bestaan 
uitt een zwart gat en een begeleider met een gewicht van ongeveer één zonsmassa (1 M0). De 
beschikbaarheidd van steeds gevoeliger detectoren op een groeiend aantal telescopen en satel-
lietenn gedurende de jaren negentig, heeft een doorbraak in het observationeel onderzoek aan 
zwartee gaten teweeggebracht. Voor acht dubbelsterren is nu aangetoond dat één der beide ster-
renn hoogst waarschijnlijk een zwart gat is; voor nog eens ruim een dozijn systemen bestaat het 
vermoedenn dat zij mogelijk een zwart gat bevatten. Nader onderzoek kan hierover uitsluitsel 
geven. . 

Zwartee gaten zijn zeer bijzondere objecten en worden gekarakteriseerd door het sterke zwaar-
tekrachtsveldd dat zij veroorzaken. Het zwaartekrachtsveld van een object wordt bepaald door 
dee massa en de straal van het object. De sterkte van het veld neemt toe bij grotere massa 
enn kleinere straal, met andere woorden, zware sterren met een kleine straal hebben een sterk 
zwaartekrachtsveld.. Op het oppervlak van de aarde is de versnelling tengevolge van de zwaar-
tekrachtt 9.8 m sec-2; op de maan (81 maal lichter en 4 maal kleiner dan de aarde) is de zwaar-
tekrachtsversnellingg ongeveer 5 maal kleiner dan op aarde. Tengevolge van hun grote massa is 
dee zwaartekrachtsversnelling aan het oppervlak van de meeste sterren vele malen groter dan die 
aann het aardoppervlak. Ze bedraagt aan de rand van de zon 274 m sec"2, 28 maal groter dan 
opp het aardoppervlak. Voor zogenaamde 'compacte sterren' is het zwaartekrachtsveld extreem 
sterk;; deze sterren combineren een grote massa met een zeer kleine straal. Materie in deze 
sterrenn is daarom extreem dicht opeengepakt. Compacte sterren kunnen worden onderscheiden 
inn witte dwergen, neutronensterren en zwarte gaten. Witte dwergen hebben een massa die on-
geveerr gelijk is aan die van de zon, en een straal die vergelijkbaar is met de straal van de aarde. 
Neutronensterrenn zijn iets zwaarder dan de zon (ongeveer 1.4 M0), maar hebben een straal van 
slechtss ongeveer 10 km. De zwaartekrachtsversnelling aan het oppervlak van een neutronenster 
iss daarom ongeveer 200 miljard maal groter dan die aan het oppervlak van de aarde! 

Dee snelheid die een deeltje minimaal moet bezitten om aan het zwaartekrachtsveld van een pla-
neett of ster te ontkomen wordt de ontsnappingssnelheid genoemd. Een sterk zwaartekrachtsveld 
vereistt een grote ontsnappingssnelheid: voor de aarde bedraagt de ontsnappingssnelheid 11.2 
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kmm sec-1 en voor de maan 2.4 km sec-1. De ontsnappingssnelheid van compacte sterren is 
enormm groot: van een witte dwerg bedraagt hij ongeveer 6500 km sec-1, en van een neutronen-
sterr ongeveer 190000 km sec-1. Een zwart gat wordt gekenmerkt door een zwaartekrachtsveld 
datt zo sterk is, dat de vereiste snelheid om te ontsnappen groter zou moeten zijn dan de licht-
snelheid:: 300000 km sec-1. Het is echter niet mogelijk om te bewegen met een snelheid groter 
dann die van het licht, en het directe gevolg hiervan is dat het onmogelijk is om uit een zwart gat 
tee ontsnappen. Een zwart gat kan zelfs geen licht uitzenden. 

Zwartee gaten zijn oneindig klein, alle materie is in één punt geconcentreerd. De afmeting die 
veelall  met de grootte van een zwart gat wordt geassocieerd is de straal van de 'horizon' van 
eenn zwart gat. Deze horizon is een denkbeeldig boloppervlak rond het zwarte gat, met in het 
centrumm de totale massa. Het bestaan van de horizon volgt uit de wiskundige beschrijving van 
dee ruimte in de buurt van een zwart gat. De horizon is echter geen fysieke begrenzing aan de 
groottee van een zwart gat. De horizon is te beschouwen als een enkelzijdig membraam: alle 
materiee die in de richting van een zwart gat stroomt en de horizon bereikt zal onvermijdelijk 
naarr het centrum van het zwarte gat vallen. Dit proces is onomkeerbaar: niets van wat zich 
binnenn de horizon bevindt kan ooit nog naar buiten de horizon worden getransporteerd. De 
straall  van de horizon wordt bepaald door de massa van het zwarte gat en bedraagt voor een 
zwartt gat met een massa van één zonsmassa ongeveer 3 km. 

Dee massa van een zwart gat is in principe niet gelimiteerd. Elke gasbol van willekeurige massa 
diee voldoende compact is kan een zodanig sterk zwaartekrachtsveld veroorzaken dat de ontsnap-
pingssnelheidd groter is dan de lichtsnelheid. Zwarte gaten in dubbelsterren, zoals bestudeerd in 
ditt proefschrift, hebben een massa ter grootte van enige zonsmassa's. Deze zwarte gaten wor-
denn gevormd tijdens de laatste evolutiestadia van een zware ster. Elke ster bestaat aan het begin 
vann zijn evolutie voornamelijk uit waterstof en helium. Door kernfusie van waterstof tot he-
liumm in het binnenste van een ster wordt energie vrijgemaakt, die vervolgens aan de rand wordt 
uitgestraald.. Zware sterren blijken tevens zeer heldere sterren te zijn, waarvoor veel energie 
vereistt is; de waterstofvoorraad neemt dan in hoog tempo af. Een zwaardere ster heeft welis-
waarr een grote energievoorraad, maar dit weegt niet op tegen de grotere helderheid: een zware 
sterr evolueert sneller dan een lichte ster. In het binnenste van een zware ster wordt daarom 
inn relatief korte tijd waterstof omgezet tot helium, en vervolgens helium tot koolstof. Voor de 
allerzwaarstee sterren is de temperatuur in het binnenste hoog genoeg om de kernfusieprocessen 
voortt te zetten totdat de kern van de ster volledig bestaat uit ijzerkernen. Verdere kernfusiepro-
cessenn zijn onmogelijk, omdat bij de fusie tot nog zwaardere atoomkernen geen energie meer 
kann worden vrijgemaakt. Omdat de ster geen andere energiebronnen bezit, stort de kern van 
dee ster ineen tot een extreem compact restant, waarbij de buitenlagen worden weggeslingerd. 
Voorr voldoende zware sterren, zwaarder dan ~ 40-60 M 0 bij aanvang van hun evolutie, is dit 
extreemm compacte restant van de oorspronkelijk zeer zware ster een zwart gat. 

Hett is onmogelijk om een zwart gat direct waar te nemen: een zwart gat zendt immers geen licht 
off  andere straling uit. Waarnemingen van zwarte gaten zijn daarom altijd indirect. Wanneer een 
zwartt gat een component is van een dubbelstersysteem bestaan er verschillende mogelijkheden 
omm zijn aanwezigheid in het systeem te constateren. Zijn begeleider is in de meeste geval-
lenn een gewone ster, die materie overdraagt naar het zwarte gat wanneer de onderlinge afstand 
voldoendee klein is. Als gevolg van de baanbeweging rond het gemeenschappelijke zwaartepunt 
valtt de overgedragen materie niet zonder meer in het zwarte gat, maar vormt een platte gasschijf 
err omheen, waarin de materie geleidelijk naar binnen spiraliseert: de accretieschijf. Tijdens het 
naarr binnen bewegen verliest de materie potentiële energie, die door wrijving gedeeltelijk wordt 
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omgezett in warmte. In het geval van massa-overdracht naar een z,vart gat of een neutronenster 
wordenn de binnenste gedeelten van de schijf hierdoor zodanig verhit dat deze (harde) röntgen-
stralingg uit gaan zenden. Dergelijke systemen worden röntgendubbelsterren genoemd. 

Dee intensiteit van de röntgenstraling afkomstig van dit soort dubbelsterren blijkt zeer snelle fluc-
tuatiess in de tijd te vertonen. Het feit dat variaties in de orde van 0.1 sec en korter waarneembaar 
zijnn in de röntgenintensiteit impliceert dat de straling voornamelijk wordt uitgezonden in een 
gebiedd dat relatief klein is. Immers, snelle variaties in de röntgenintensiteit zullen versmeerd ra-
kenn als het reistijdverschil (tengevolge van de eindige lichtsnelheid) van straling afkomstig van 
verschillendee delen van het stralingsgebied van dezelfde grootte wordt als de tijdschaal van de 
variaties.. De aanwezigheid van snelle variaties in de röntgenintensiteit van een dubbelster duidt 
echterr niet noodzakelijk op de aanwezigheid van een zwart gat in het systeem. Vergelijkbare 
variatiess kunnen zich ook voordoen in de röntgenintensiteit afkomstig van neutronensterren. 
Hett aantonen van snelle variaties in de röntgenintensiteit van een röntgendubbelster is daarom 
slechtss een onderdeel van het bewijsmateriaal voor de aanwezigheid van een zwart gat in het 
systeem. . 

Dee meest betrouwbare methode om een zwart gat van een neutronenster te onderscheiden is 
hett bepalen van zijn massa. De massa van de compacte ster kan worden afgeleid uit fotome-
trischee en spectroscopische waarnemingen. Uit optische waarnemingen aan de begeleider van 
dee compacte ster wordt de baanperiode van het systeem bepaald. Tevens is het mogelijk om de 
groottee van de snelheid van de begeleidende ster rond het gemeenschappelijke zwaartepunt vast 
tee stellen. Met behulp van deze gegevens kan een grootheid worden berekend die de massafunc-
tiee wordt genoemd. De massafunctie geeft een verband tussen enerzijds de baanperiode en de 
snelheidd van de begeleider, en anderzijds tussen de massa's van beide sterren in het systeem 
enn de hoek waaronder het baanvlak van het systeem wordt waargenomen. De waarde van de 
massafunctiee geeft direct een ondergrens aan de massa van de compacte ster; als bovendien de 
massaa van de begeleider en de hoek waaronder het systeem zichtbaar is voldoende nauwkeurig 
bekendd zijn, kan de massa van de compacte ster uit de massafunctie worden opgelost. 

Uitt modelberekeningen volgt dat de massa van een neutronenster tamelijk nauw begrensd is. 
Opp basis van algemeen fysische gronden kan worden afgeleid dat de maximale massa van een 
neutronensterr ongeveer 3 M 0 bedraagt. Massabepalingen van neutronensterren die deel uit 
makenn van een dubbelstersysteem, tonen aan dat de massa van al deze sterren in het interval 
1.3-1.99 M 0 ligt. Wanneer uit de massafunctie volgt dat de compacte ster in een röntgendub-
belsterr zwaarder is dan 3 M 0, wordt daarom aangenomen dat de compacte ster een zwart gat 
is.. Immers, een neutronenster kan onmogelijk zo zwaar zijn en een zwart gat is het enige over-
geblevenn alternatief. Een massabepaling levert dus geen direct bewijs voor de aanwezigheid 
vann een zwart gat in de dubbelster, maar komt neer op het uitsluiten van andere mogelijkheden 
enn het vervolgens accepteren van het enige ons bekende alternatief. In correct taalgebuik dient 
voorr dergelijk compacte sterren in röntgendubbelstersystemen dan ook te worden gesproken 
vann een 'kandidaat zwart gat'. De aanwezigheid van een zwart gat in het systeem is weliswaar 
hoogstt waarschijnlijk, maar direct bewijs is niet geleverd. 

Dee eerste röntgenbron waarvan werd vastgesteld dat deze zich in een dubbelster bevond ver-
schaftee tevens het eerste observationele bewijs van het bestaan van (kandidaat) zwarte gaten. 
Ditt is Cyg X-l , de eerste röntgenbron (X-l ) in het sterrenbeeld Zwaan (Cygnus). Deze rönt-
genbronn werd in 1965 ontdekt en is de helderste persistente bron van harde röntgenstraling aan 
dee gehele hemel. In 1971 volgde uit optische waarnemingen het bewijs dat de compacte ster 
zwaarderr is dan de maximaal mogelijke massa van een neutronenster. Hieruit werd geconclu-
deerdd dat de compacte ster in Cyg X-1 een zwart gat is. 
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Röntgendubbelsterrenn worden onderscheiden op basis van de massa van de ster die de compacte 
sterr begeleidt. In zware röntgendubbelsterren heeft de begeleidende ster een massa groter dan 
100 M 0; in lichte röntgendubbelsterren bedraagt de massa van de begeleider minder dan 1 M 0. 
Dee begeleider in Cyg X-l is een zware ster, Cyg X-l behoort daarom tot de eerste categorie. 
Dee meest veelbelovende systemen om een zwart gat aan te treffen behoren tot een subklasse 
vann de lichte röntgendubbelsterren. Deze systemen worden gekenmerkt door plotselinge, ex-
treemm heftige uitbarstingen van röntgenstraling. In korte tijd neemt de röntgenintensiteit van 
hett systeem toe van onwaarneembaar tot soms groter dan die van de helderste röntgenbron-
nenn aan de hemel. Tijdens de röntgenuitbarsting neemt tevens de optische helderheid van het 
systeemm sterk toe. Dergelijke röntgenuitbarstingen duren een aantal weken tot maanden. Ze 
wordenn afgewisseld met perioden van één tot tientallen jaren waarin niet of nauwelijks rönt-
genstralingg wordt uitgezonden. Deze systemen zijn om verschillende redenen ideaal voor het 
onderzoekk aan zwarte gaten in dubbelsterren. De toegenomen optische helderheid na aanvang 
vann de röntgenactiviteit maakt identificatie van het systeem met een optische ster eenvoudi-
ger.. Tijdens de periode van röntgenactiviteit, die wordt toegeschreven aan instabiliteiten in de 
massa-overdrachtt naar de compacte ster, domineert de accretieschijf de optische helderheid en 
iss de begeleider volkomen overstraald. Wanneer de röntgenactiviteit is afgenomen en tevens 
dee optische helderheid van het systeem weer op het niveau van voor de röntgenuitbarsting is 
gekomen,, kunnen vervolgens de eigenschappen van de begeleidende ster worden bestudeerd. 
Datt wil zeggen, de massafunctie en dus de massa van de compacte ster kunnen worden bepaald. 

Dee eerste bron waarvan aangetoond werd dat deze tot de subklasse zwart-gat lichte röntgen-
dubbelsterrenn behoort is A 0620—00. De röntgenbron in dit systeem werd in 1975 ontdekt en 
spoedigg geïdentificeerd met een optische ster. De massafunctie van A 0620-00 werd in 1985 
bepaaldd en dit leidde direct tot de conclusie dat het systeem een zwart gat moet bevatten: de 
massafunctiee van A 0620-00 bedraagt 3.18 MG. Sinds 1985 is voor nog eens zeven andere 
lichtee röntgendubbelsterren aangetoond dat zij hoogst waarschijnlijk een zwart gat bevatten. 
Ditt proefschrift beschrijft studies van vier zwart-gat lichte röntgendubbelsterren gebaseerd op 
röntgen-- en optische waarnemingen. Hiervoor werd gebruik gemaakt van drie optische telesco-
penn van de Europese Zuidelijke Sterrenwacht op La Silla (Chili) en een telescoop van de Uni-
versiteitt van Tasmanië (Australië). De röntgenwaarnemingen werden verricht met het 'Burst 
Andd Transient Source Experiment' (BATSE), aan boord van de 'Compton Gamma Ray Obser-
vatory',vatory', een Amerikaanse satelliet speciaal ontwikkeld voor het verrichten van waarnemingen 
inn harde röntgen- en gammastraling. Deze satelliet werd in 1991 door de Space Shuttle in een 
baann om de aarde gebracht en bevat vier verschillende instrumenten. BATSE is één van deze 
instrumenten;; het bestaat uit acht identieke detectoren die bevestigd zijn op de hoekpunten van 
dee satelliet. Hierdoor is BATSE in staat om voortdurend de gehele hemel waar te nemen. Dit 
maaktt BATSE tot een geschikt instrument om de maandenlange uitbarstingen van röntgendub-
belsterrenn te bestuderen. 

Inn de Hoofdstukken 2, 3, en 4 worden de bronnen GRO J1719-24 en GRO J0422+32 bestu-
deerdd met behulp van BATSE data. De naam van deze systemen duidt op zowel de satelliet die 
dee röntgenbron ontdekte (GRO), als de positie aan de hemel (rechte klimming 17hr 19min, de-
clinatiee —24°), als de epoche (J). Het is gebruikelijk dat een systeem tevens een naam krijgt die 
aangeeftt in welk jaar de röntgenuitbarsting plaatsvindt, en in welk sterrenbeeld de bron staat. 
GROO J1719—24 en GRO J0422+325z"ijn daarom eveneens bekend onder de namen Nova Ophi-
uchii  1993 en Nova Persei 1992. De röntgenintensiteit van GRO J1719-24 en GRO J0422+32 
iss onderzocht op variaties op tijdschalen van de orde van één tot enige honderden seconden. 
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Dee röntgenintensiteit van GRO J1719—24 vertoont sterke variaties op een tijdschaal van ~25 
sec;; gedurende de uitbarsting van de bron neemt deze geleidelijk af tot ~3 sec. In Hoofd-
stukk 2 laten we zien dat de variabiliteit van GRO J1719-24 gedurende de gehele röntgenuit-
barstingg beschreven kan worden door één proces waarvan de karakteristieke tijdschaal afneemt, 
maarr waarvan de mate van variabiliteit gelijk blijft . De röntgenuitbarsting van GRO J0422+32 
duurdee ongeveer een halfjaar. Gedurende het begin van de uitbarsting vertoonde de röntgenin-
tensiteitt sterke variaties op een tijdschaal van ~ 10 sec; tijdens latere stadia van de uitbarsting 
zijnn deze niet meer waarneembaar. In Hoofdstuk 4 bestuderen we de variabiliteit van de rönt-
genstralingg van GRO J0422+32 in drie verschillende energiebanden en vergelijken de eigen-
schappenn van de röntgenvariabiliteit van GRO J0422+32 met die van Cyg X-l . Het blijkt dat 
GROO J0422+32 een aantal van de eigenschappen vertoont die specifiek zijn voor zwarte gaten, 
maarr in andere opzichten in detail verschilt van de snelle variabiliteit zoals waargenomen in 
Cygg X-l . 

Optischee waarnemingen van GRS 1009-45 (Nova Velorum 1993) en GRO J1655-40 (Nova 
Scorpiii  1994) worden beschreven in de Hoofdstukken 5, 6, en 7. De optische component van 
GRSS 1009-45 is een zeer zwak sterretje, dat schijnbaar dicht in de buurt staat van een ster 
diee vele malen helderder is. Dit maakt de analyse van optische waarnemingen van dit systeem 
lastig.. Onder gunstige waarneemomstandigheden gedurende 1995 waren wij in staat om het 
lichtt van beide sterren te scheiden en uit de optische variabiliteit de baanperiode van het systeem 
aff  te leiden (~ 7 uur). Uit deze gegevens werd bovendien een ondergrens van 37° bepaald aan 
dee hoek waaronder we het baanvlak van dit dubbelstersysteem waarnemen. 

Dee optische variabiliteit van GRO J1655-40 werd bestudeerd gedurende twee omvangrijke 
waarneemcampagness in 1995 en 1996. Hoofdstuk 6 beschrijft de analyse van waarnemingen 
gedurendee mei tot en met juli 1995. Helaas was gedurende deze periode de röntgenbron in 
GROO J1655-40 actief, waardoor tevens de optische helderheid van het systeem was toegeno-
men.. Dit maakte de analyse van de optische data gecompliceerd. Desalniettemin slaagden we 
erinn om uit deze data de baanperiode van het systeem af te leiden en sterk verbeterde limieten te 
bepalenn voor de hoek waaronder het baanvlak van het systeem wordt waargenomen. Gedurende 
dee optische waarnemingen in maart 1996 was röntgenactiviteit van GRO J1655—40 afwezig; 
dezee waarnemingen worden gepresenteerd in Hoofdstuk 7. We bestuderen de optische ster in 
GROO J655—40 in drie kleuren en bevestigen de eerder bepaalde baanperiode. De variaties in de 
optischee helderheid van GRO J1655—40 worden vergeleken met modelberekeningen. Op basis 
hiervann kunnen we de verhouding van de massa's van beide sterren in het systeem en de hoek 
vann het baanvlak zeer nauwkeurig bepalen. Met deze gegevens kan vervolgens de massafunctie 
wordenn opgelost en de massa van beide dubbelster componenten worden bepaald. We vinden 
datt de compacte ster in GRO J1655—40 een massa heeft van ~7 M 0, en we concluderen dat 
GROO J1655-40 een zwart gat bevat. 




