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Samenvatting g 

Inleidin g g 

Ditt  proefschrift gaat over  röntgenstraling van 'normale' sterren. Onder  'normale' sterren 
verstaa ik de sterren die niet heel jong en niet heel oud zijn, waarvan de chemische samen-
stellingg normaal is en waarvan het stralingsgedrag niet sterk beïnvloed wordt door  andere 
sterrenn die in de buurt staan. De zon is bijvoorbeeld een 'normale' ster  van ongeveer  5 
miljar dd jaar  oud. 

Analysee van door  sterren uitgezonden röntgenstraling verschaft ons inzicht over  de 
toestandd waarin deze sterren verkeren, aangezien de condities waaronder  röntgenstraling 
ontstaatt  redelijk goed bekend zijn. Röntgenstraling ontstaat bij  heel hoge temperaturen, 
off  bij  heel hoge snelheden. Verder  weten we dat de waargenomen röntgenstraling in de 
buitenstee lagen van een ster  gevormd moet zijn. Immers, als er  tussen het meetinstrument 
enn de plaats waar  de röntgenstraling vandaan komt zich nog gas zou bevinden, dan zou de 
stralingg door  het gas worden geabsorbeerd en het meetinstrument niet kunnen bereiken. 

Eenn ster  heeft weliswaar  een hete kern (enkele miljoenen of enkele tientallen miljoenen 
graden)) maar  wordt naar  de buitenkant toe steeds koeler  tot 'slechts' enkele duizenden 
off  enkele tienduizenden graden aan de zichtbare rand van de ster, en dat is te koel voor 
dee vorming van röntgenstraling. Toch komt er  van de buitenste lagen van veel sterren 
röntgenstraling,, en moet het daar  dus veel heter  zijn dan dat je op grond van het zichtbare 
lichtt  zou denken. 

Magnetischee activitei t 

Eénn van de bekendste mechanismen die röntgenstraling kan veroorzaken bij  een 'normale' 
sterr  is magnetische activiteit aan het oppervlak van de ster. Elke ster  heeft een zwak 
magneetveld.. Door  grootschalige bewegingen in de buitenste lagen van sommige ster-
renn kan dit zwakke magneetveld plaatselijk worden versterkt. Grote magnetische lussen, 
diee verankerd zijn in de buitenste laag van de ster, houden gas 'gevangen' en verhitten 
hett  tot enkele miljoenen of tientallen miljoenen graden. Bij  deze temperaturen wordt 
röntgenstralingg opgewekt. Deze magnetische activiteit zien we ook bij  de dichtstbijzijnd e 
ster::  de Zon. Het gas dat verhit wordt door  de magnetische lussen heet de corona. Het 
iss nog onduidelijk hoe het verhittingsmechanisme precies werkt, maar  het is wel zeker 
datt  het magneetveld er  een belangrijke rol bij  speelt. Niet alleen de röntgenstraling is 
eenn indicatie dat er  sterk verhit gas in de allerbuitenste lagen van de ster  aanwezig is, 
ookk straling van andere golflengtes (of energieën) zijn daar  een bewijs van. In het spec-
tru mm van het zichtbare licht is bijvoorbeeld te zien dat er  aan de buitenkant van sterren 
gass aanwezig moet zijn met een temperatuur  van enkele tienduizenden graden. Dit zien 
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wee aan straling die door  geïoniseerd calcium (Ca II ) wordt uitgezonden. Deze straling 
wordtt  niet uitgezonden bij  lagere temperaturen. De hoeveelheden straling uit verschil-
lendee temperatuurgebieden, en dus van verschillende energieën, blijken sterk met elkaar 
gecorrelleerdd te zijn. Een ster  met weinig rontgenemissie heeft ook weinig Ca II  emissie, 
enn is waarschijnlij k een ster  met lage magnetische activiteit. In hoofdstuk 3 van dit proef-
schriftt  wordt aangetoond dat de hoeveelheid rontgenemissie (uitgedrukt in de fractie van 
dee totale hoeveelheid straling die de ster  uitzendt), ongeveer  kwadratisch afhangt van de 
hoeveelheidd Ca II  emissie (eveneens uitgedrukt in de fractie van de totale hoeveelheid 
straling). . 

Criteriu mm voor  magnetische activiteit 

Niett  alle sterren vertonen magnetische activeit aan hun oppervlak. Hoewel alle sterren 
waarschijnlij kk  een zwak magneetveld hebben, werkt het hierboven beschreven verster-
kingsmechanismee door  grootschalige bewegingen niet altijd . Dit komt omdat niet alle 
sterrenn even zwaar  zijn. De hoeveelheid materie (meest waterstof) die bij  de vorming 
vann een ster  betrokken is bepaalt hoe de ster  zich verder  ontwikkelt . De evolutie van een 
zwaree ster  verloopt iets anders dan die van een lichtere ster. Maar  allemaal maken ze 
naa hun vorming een hele lange fase door  waarbij  waterstof in de kern van de ster  wordt 
omgezett  naar  helium. Bij  deze waterstof-kernverbranding komt veel energie vrij , die van 
dee kern van de ster  naar  buiten getransporteerd moet worden. Dit energietransport gaat 
bijj  zwaardere sterren anders dan bij  lichtere sterren. Sterren die lichter  zijn dan ongeveer 
anderhalff  keer  de massa van de zon transporteren de energie die in de kern opgewekt 
wordtt  door  te 'koken1: heet gas stijgt naar  het oppervlak van de ster, en het buitenste 
koeleree gas daalt. Dit voortdurende stijgen en dalen in cirkelbewegingen heet convectie 
enn de laag waarin deze convectie optreedt convectiezone. Bij  zwaardere sterren wordt de 
energiee die in de kern opgewekt wordt niet door  convectie maar  door  straling naar  de 
buitenkantt  getransporteerd. De buitenste lagen van zware sterren zijn (in deze eerste fase 
vann hun leven) dus stabiel: er  treedt geen convectie op. 

Dee convectiezone is, behalve om energie te transporteren, ook nutti g voor  iets anders: 
dee grootschalige stijg- en daalbewegingen zorgen ervoor  dat magnetische lussen aan het 
steroppervlakk verankerd kunnen blijven. Het magneetveld wordt als het ware meegesleurd 
mett  de bewegingen. Een diepe convectiezone is essentieel voor  het in stand houden van 
oppervlaktee magnetische activiteit , daarom zien we bij  de zwaardere sterren deze activiteit 
niet.. Er  moet dus ergens een grensgebied zijn (bij  de middelzware sterren) waar  de magne-
tischee oppervlakte-activiteit 'begint' . In hoofdstuk 7 van dit proefschrift wordt onderzocht 
waarr  die grens ligt en hoe de magnetische activiteit wordt 'aangezet'. Dit doen we door 
voorr  ongeveer  180 sterren informati e te verzamelen over  hun magnetische activiteit. De 
meestt  direkte informati e krijgen we van de gemeten hoeveelheid röntgenstraling van elke 
ster.. Hoe meer  röntgenstraling, hoe meer  heet gas er  in magnetische lussen gevangen zit, 
enn des te sterker  de activiteit . Een andere belangrijke parameter  is de rotatiesnelheid van 
eenn ster. De magnetische oppervlakte-activiteit van sterren met diepe convectiezones is 
namelijkk  sterk afhankelijk van de rotatiesnelheid: hoe harder  een ster  roteert, hoe sterker 
dee activiteit . De rotatiesnelheden zijn bepaald door  naar  de verbreding van spectraal-
lijnenn te kijken. We hebben hiervoor  een methode gebruikt die vri j  onbekend is en die 
inn hoofdstuk 5 wordt beschreven. Het blijk t dat deze methode goed geschikt is voor  het 
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bepalenn van lage rotatiesnelhedcn. In hoofdstuk 6 worden met behulp van deze methode 
dee rotatiesnelheden bepaald van de 180 geselecteerde sterren. Een derde belangrijke pa-
rameterr  die ons informati e geeft over  de massa waarbij  de magnetische activiteit begint 
iss de temperatuur  van de fotosfeer  (de zichtbare rand van de ster). In de beginfase van 
waterstofkernverbrandingg is die temperatuur  een direkte maat voor  de massa van de ster: 
lichtee sterren zijn relatief koel, zware sterren zijn relatief warm. In hoofdstuk 7 wordt 
aangetoondd dat de rontgenemissie van sterren met verschillende fotosfeer-temperaturen 
(duss van verschillende massa) op een verschillende manier  afhangen van de rotatiesnelheid: 
rontgenemissiee van koele lichte sterren, met diepe convectiezones, is sterk afhankelijk van 
dee rotatiesnelheid, maar  rontgenemissie van warme zware sterren lijk t daarvan onafhanke-
lij kk  te zijn. Verder  blijk t dat als twee (relatief koele) sterren met verschillende massa's 
evenn snel roteren, dat dan de zwaarste van de twee de kleinste fractie röntgenstraling 
uitzendtt  (en dus waarschijnlij k het minst actief is). Hierui t concluderen we dat sterren 
mett  dunne convectiezones wel magnetische oppervlakte-activiteit kunnen vertonen, maar 
datt  de grootte van de activiteit niet wordt voorgeschreven door  de snelheid waarmee de 
sterr  roteert, in tegenstelling tot sterren met diepe convectiezones, en dat de activiteit 
groterr  is naarmate de convectiezone dieper  is (voor  dezelfde rotatiesnelheid). 

Sterrenwinden n 

Dee koele sterren vertonen magnetische oppervlakte-activiteit, die geleidelijk minder  ef-
ficientt  wordt bij  warmere sterren. Bij  de warmste sterren (ook: de zwaarste sterren) 
zienn we geen magnetische oppervlakte-activiteit, maar  sterren zwaarder  dan 10 keer  de 
zonnemassaa zenden wel röntgenstraling uit. Deze straling komt eveneens uit de,verhitte 
buitenstee lagen van de atmosfeer, maar  het verhittingsmechanisme is in dit geval totaal 
anders.. De verhittin g bij  deze sterren gaat via schokgolven in een sterrenwind. Sterke 
sterrenwindenn komen alleen bij  de hele heldere, zware sterren voor: de grote hoeveelheid 
lichtt  zorgt ervoor  dat er  gas van het steroppervlak wordt 'afgeblazen'. Van sterren tussen 
22 en 10 zonnemassa's verwachten we geen röntgenstraling, want ze zijn te zwaar  om een 
diepee convectievezone te hebben en ze zijn te licht om een sterke sterrenwind te hebben. 
Inn hoofdstuk 8 laten we zien dat toch nog een op de tien van deze sterren röntgenstraling 
uitzendt.. De reden hiervoor  is nog niet duidelijk . 

ROSAT T 

All ee rontgendata die in dit proefschrift gebruikt worden komen van de Duits-Engels-
Amerikaansee satelliet ROSAT (acronym voor  het Duitse "Rontgen Satellit") . Deze satel-
liett  heeft in de eerste zes maanden na zijn lancering in 1990 de hele hemel waargenomen 
(dee 'All-Sk y Survey'), zodat van elk plekje aan de hemel bekend is hoeveel röntgenstraling 
err  ongeveer  vandaan komt. In hoofdstuk 2 wordt de All-Sky Survey beschreven en wordt 
uitgelegdd hoe de data geïnterpreteerd kan worden. Het onderzoek beschreven in dit proef-
schriftt  komt voort uit een nauwe samenwerking met het Duitse ROSAT-team op het Max 
Planckk Institu t fur  extraterrestrische Physik. 




