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Samenvatting g 

Ditt proefschrift handelt over waarnemingen aan de röntgenstraling afkomstig van compacte 
objectenn in dubbelstersystemen. In deze systemen vindt massaoverdracht plaats van de be-
geleiderr (die in de systemen die wij hebben bestudeerd een sterretje met een massa kleiner 
dann die van de zon is) naar het compacte object. In dit proefschrift worden twee soorten 
compactee objecten bestudeerd: neutronensterren en zwarte gaten. Neutronensterren heb-
benn een massa van ongeveer 1.4 maal die van de zon en een straal van ongeveer 10-15 
km;; zwarte gaten zijn enkele malen zwaarder: de massa van het compacte object in GS 
2023+338',, dat zeer waarschijnlijk een zwart gat is, is ongeveer 12 zonsmassa's. 

Alss gevolg van de massaoverdracht en de versnelling van de overgedragen materie on-
derr invloed van de enorm sterke zwaartekracht van het compacte object (de zwaartekracht 
opp het oppervlak van een neutronster is ongeveer 150 miljard maal zo groot als die op het 
oppervlakk van de aarde) wordt de materie zodanig verhit dat deze röntgenstraling gaat uit-
zenden. . 

Inn dit proefschrift worden vooral de snelle veranderingen in de intensiteit van de rönt-
genstralingg (op tijdschalen van ongeveer 0.002 tot 100 seconden) bestudeerd in samenhang 
mett veranderingen in de spectrale verdeling daarvan. De spectrale variaties werden voorna-
melijkk bestudeerd door middel van de zogenoemde "röntgenkleuren". Deze kleuren wor-
denn bepaald door in (meestal) 4 banden het aantal gedetecteerde fotonen te tellen en de 
verhoudingg daarvan voor 2 paren banden te berekenen. Het voordeel van deze methode is 
dee gevoeligheid: alle fotonen in het bestudeerde energiegebied worden gebruikt voor het 
bepalenn van slechts twee getallen, de zogenaamde zachte en harde kleur. De zachte kleur is 
dee verhouding van 2 banden in het lage energiegebied, de harde kleur de verhouding van 2 
bandenn in een hoger energiegebied. Een ander voordeel is dat het mogelijk is de veranderin-
genn in het spectrum te quantifïceren zonder dat een fysisch model nodig is dat het spectrum 
beschrijftt (bovendien hoeven dan geen tijdrovende fits van modelspectra aan de data plaats 
tee vinden). Hierbij worden vaak "kleur-kleur diagrammen'' of "kleur-intensiteits diagram-
men""  gebruikt waarin de harde en de zachte kleur tegen elkaar worden uitgezet, of één van 
dee kleuren tegen de intensiteit. De snelle veranderingen in de intensiteit van de röntgen-
stralingg worden voornamelijk bestudeerd door middel van "power spectra". Deze power 
spectraa worden verkregen door een Fourier transformatie van de röntgenflux en geven de 
hoeveelheidd variatie voor elke frequentie binnen een zeker frequentiegebied. 

11 GS geeft aan dat deze bron is ontdekt door de Ginxa satelliet en 2023+33X zijn de coördinaten in rechte 
klimmingg en declinatie. Van de/e bron zijn de coördinaten dus 201' 23'" rechte klimming en 33.8 graden 
declinalie e 
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Eenn belangrijke rol in dit proefschrift spelen bronnen waarvan men denkt dat ze een 
zwartt gat als compact object te hebben (GS 2023+338) of waarvan vroeger gedacht werd 
datt dat het geval was (Cir X-12). De eerste röntgenster waarvan vermoed werd dat deze als 
compactt object een zwart gat heeft, was Cyg X-1. Door middel van optische spectrosco-
pischee waarnemingen van de optische zichtbare begeleider werd een baanperiode van 5.6 
dagenn vastgesteld. Uit deze periode en uit de grootte van de snelheidsvariaties (gemeten 
m.b.v,, het Doppler-effect), samen met de massa van de optische ster kan worden vastge-
steldd dat deze massa van het compacte object minimaal 7 zonsma.ssa's is. Nu vertoont deze 
sterr in zijn röntgenstraling ook snelle tijdsvariaties (op tijdschalen korter dan 0.1 s) met 
grotee amplitudes. Dit vertelt ons dat (een groot deel) van de röntgenstraling afkomstig is uit 
eenn klein gebied, daar anders door verschillen in de tijd die het licht nodig heeft ons te berei-
ken,, de variaties uitgesmeerd zouden worden. Door deze snelle variaties en de bijbehorend 
kleinee afmetingen zijn de enige kandidaten voor het compacte object een neutronenster of 
eenn zwart gat (of eventueel een witte dwerg, maai- hier is de potentiaalput niet diep genoeg 
voorr het genereren van het röntgenspectrum). Aangezien de maximale (theoretisch bere-
kende)) massa van een neutronenster ongeveer 3 zonsmassa's is, moet het compact object 
inn Cyg X-1 een zwart gat zijn. 

Doorr deze associatie van snelle veranderingen in de röntgenintensiteit en de grote mate 
vann waarschijnlijkheid van een zwart gat in Cyg X-l , is er historisch een verband gelegd 
tussenn snelle variaties (of beter: snelle variaties lijkende op die in Cyg X-1) enerszijds en 
dee aanwezigheid van een zwart gat. Een van de bronnen waarvoor, op grond van de snelle 
variaties,, vermoed werd dat het een zwart gat is, is Cir X-1, A priori is de aanwezigheid van 
snellee variaties geen aanleiding te denken aan het bestaan van een zwart gat; de afmetingen 
vann een neutronenster en de bijbehorende dynamische tijdschalen zijn klein genoeg voor 
hett optreden van soortgelijke snelle variaties. Dit blijk t ook uit onderzoek van Hasinger 
enn Van der Kli s die bij neutronensterren soortgelijke snelle variaties vonden, die weliswaar 
meestall  minder sterk zijn. 

Inn de röntgenstraling van Cir X-l echter werden in 1986 röntgenbursts gedetecteerd. 
Eenn röntgenburst is een plotseling optredende instabiliteit in de op het oppervlak van de 
neutronensterr verzamelde materie die leidt tot spontane kernfusie op dat oppervlak. Aan-
gezienn zwarte gaten geen oppervlak hebben en een oppervlak waar materie zich verzamelt 
essentieell  is voor het optreden van röntgenbursts tonen deze bursts aan dat het compacte 
objectt in Cir X-1 een neutronenster moet zijn. 

Inn de loop van de tijd zijn er behalve Cyg X-1 andere röntgenbronnen ontdekt die ook 
zeerr waarschijnlijk een zwart gat als compact object hebben. Dit wordt afgeleid op basis 
vann bewegingen onder invloed van zwaartekracht: we zien de beweging van de optische 
begeleiderr en dit levert ons informatie over de massa van het compacte object. De enige 
onbekendenn hierin zijn de hoek van het baanvlak met het hemelvlak en de massa van de 
optischee begeleider: in feite krijgen we hierdoor een benedenlimiet op de massa, de zoge-
naamdee massafunctie. Voor de bron GS 2023+338 is deze limiet 6 zonsmassa's. 
Dezee bron heeft de hoogst gemeten massafunctie en is daarom tot nu toe de beste kandidaat 
voorr het herbergen van een zwart gat. 

2Ditt is de eerst ontdekte röntgenhron (X-l) in het sterrenbeeld Circinus (Cir) 
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Inn dit proefschrift wordt verslag gedaan van een studie van de röntgenwaarnemingen 
vann een viertal bronnen: 4U 1702-42, GX 340+0, Cir X-l en GS 2023+338. Deze bron-
nenn zijn representanten van alle bekende typen lichte röntgendubbelsterren. Hasinger en 
Vann der Kli s hebben in 1989 laten zien dat op grond van spectrale en variatie karakteris-
tieken,, de heldere röntpenhronnen die een neutronenster bevatten onderverdeeld kunnen 
wordenn in twee typen: de atol-bronnen en de Z-bronnen. In atol-bronnen vindt er minder 
materieoverdrachtt plaats dan in Z-bronnen. Hun neutronensterren hebben waarschijnlijk 
eenn zwakker magneetveld dan die in Z-bronnen. Z-bronnen beschrijven een karakteristieke 
"Z""  in het kJeur-kleur diagram. In de bovenste tak van de Z ("horizontale" tak) is de massa-
overdrachtsnelheidd het laagste, en worden Quasi Periodieke Oscillaties (QPO) met een fre-
quentiee van 20-50 Hz gedetecteerd. Als de massa-overdrachtssnelheid toeneemt komt de 
bronn in de middelste tak van de Z ("normale" tak) terecht. Ongeveer halverwege deze tak 
zijnn vaak QPO aanwezig met een frequentie van ca. 6 Hz. De massa-overdrachtsnelheid 
iss het grootst in de onderste tak ("vlammende" tak) van de "Z"; tevens neemt de frequen-
tiee van de 6 Hz QPO toe tot ca. 20 Hz. Er zijn goede theoretische redenen om te veron-
derstellenn dat de Z-bronnen de Eddington-lichtkracht bereiken (en overschrijden) op de 
"vlammende""  tak. Atol bronnen vertonen een minder duidelijk patroon in het kleur-kleur 
diagram.. Wel kunnen twee verschillende toestanden onderscheiden worden: een "eiland" 
toestand,, welke zich kenmerkt door een weinig structuur vertonende verzameling punten 
inn het kleur-kleur diagram en een lage róntgenintensiteit, en een "banaan" toestand, welke 
gekenmerktt wordt dooreen langgerekt en gekromde verzameling punten in het kleur-kleur 
diagram.. De snelle tij ds variaties van atol-bronnen zijn duidelijk verschillend in beide toe-
standen:: tijdens de "eiland"-toestand wordt het power spectrum gedomineerd door varia-
tiess met een hoge frequentie (~ 10 Hz), terwijl in de "banaan"-toestand het power spectrum 
voorall  bepaald wordt door variaties met een lage frequentie (~0.01 -1 Hz). 

Wijj  vinden dat de bron 4U 1702-42 zeer waarschijnlijk een atol-bron is, op basis van 
zijnn variatie-eigenschappen en zijn gedrag in het kleur-kleur diagram. De bron GX 340+0 
iss door Hasinger en Van der Kli s geclassificeerd als een Z-bron. Cir X-1 is een afwijkende 
bronn (zie boven): deze bron gedraagt zich niet als een Z-bron of atol bron, hoewel deze toch 
eenn neutronenster als compact object heeft, maar schijnt eigenschappen van verschillende 
soortenn bronnen in zich te verenigen. GS 2023+338 bevat geen neutronenster maar een 
zwartt gat als compact object. 

Inn hoofdstuk I geef ik een algemene inleiding, De nadruk ligt hierbij op zwart-gat kandi-
daten;; dit omdat drie hoofdstukken van dit proefschrift gewijd zijn aan een zwart-gat kandi-
daatt (GS 2023+338) en aan Cir X-1, die vroeger een zwart-gat kandidaat was en een aantal 
eigenschappenn gemeen heeft met zwart-gat kandidaten. In het korte hoofdstuk 2 vertel ik 
ietss meer over de datareductie. De nadruk ligt hier op effecten waar we niet op zichzelf in 
geïnteresseerdd zijn, maar die de interpretatie van de gegevens bemoeilijken. 

Inn hoofdstuk 3 beschrijven we twee waarnemingen van de bron 4U 1702-42 die ver-
richtricht zijn met de EXOSAT-sateïWci . In een van de twee waarnemingen hebben we drie 
burstss gevonden. We bekijken de eigenschappen van deze bursts en concluderen dat deze 
ergg veel lijken op de bursts die de welbekende burst-bron 4U 1636-53 vertoont in de zo-
genaamdee "banaan-toestand". Op basis van de snelle tijdsvariaties van deze bron en zijn 
spectralee gedrag concluderen we dat 4U 1702-42 waarschijnlijk een atol-bron is. 
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Inn hoofdstuk 4 bespreken we Ginga waarnemingen van de bron GX 340+0 die gelijk-
tijdigg zijn verkregen met radiowaarnemingen. In een drietal bronnen (GX 17+2, Cyg X-2. 
Scoo X-l ) is een correlatie gevonden tussen het gedrag van radio en de röntgenstraling. In 
dezee bronnen wordt de hoogste radioflux gemeten op het moment dat de bron zich in de 
zogenaamdee "horizontale tak" van het kleur-kleur diagram bevind. In de bron GX 5-1 ech-
terr vonden Tan et al. (1992) dat de hoogste radioflux optrad als de bron zich bevond in de 
"normalee tak". Voor de bron GX 340+0 vinden wij dat er een globale correlatie is tussen de 
radioo flux en de röntgentoestand. Met deze globale correlatie wordt bedoeld dat op lange 
tijdschalenn de radio en röntgenflux mogelijk gecorreleerd zijn, maar dat op korte tijdscha-
lenn deze correlatie niet meer opgaat. We vinden de hoogste radiofluxen als de bron zich op 
dee "normale" tak bevindt. 

Inn hoofdstuk 5 bestuderen we de eigenschappen van de spectrale en intensiteitsveran-
deringen,, en de samenhang daartussen, van de bron Cir X-l . We concluderen dat Cir X 
11 met betrekking tot deze eigenschappen op sommige momenten heel veel op een zwart 
gatt lijkt . Op andere momenten daarentegen is het variatiegedrag en ook het spectrale ge-
dragg ononderscheidbaar van dat van een atol bron in de "banaan-toestand". De interpreta-
tiee hiervan is dat de compacte ster in Cir X-l bijzondere eigenschappen heeft: enerszijds 
heeftt de neutronenster waarschijnlijk een zeer zwak magneetveld (vergelijkbaar met dat 
vann atol-bronnen), anderszijds bereikt Cir X-l grote massa-overdrachtssnelheden (zoals 
voorkomendd in Z-bronnen en zwart-gat kandidaten, maar niet in atol-bronnen). We vin-
denn ook lange-termijn (één of enkele jaren) veranderingen in het gedrag van Cir X-1. We 
suggererenn dat een lange-termijn periode deze veranderingen kan verklaren. Een mogelijke 
oorzaakk van deze lange periode zou beweging van de apsidelijn van de dubbelster kunnen 
zijn,, of misschien precessie van de schijf. 

Inn hoofdstuk 6 bestuderen we de variaties zoals we die zien in de ijzerlijn met een ener-
giee van 6.4 keV in het spectrum van GS 2023+338 en vergelijken we die met de variaties 
inn het continuum. Deze ijzerlijn wordt gevormd door "reprocessing" van röntgenstraling 
diee afkomstig is van vlakbij het compacte object. We vinden dat de ijzerlijn niet (of slechts 
heell  weinig) variabel is op tijdsschalen van 200 seconden en sneller. Op langere tijdsscha-
lenn daarentegen vinden er wel variaties plaats in de sterkte van de ijzerlijn. We interprete-
renn dat als het gevolg van het feit dat de ijzerlijn in een groot gebied (ongeveer 100 licht-
seconden)) gevormd wordt en dat snelle variaties door verschillen in reistijden als gevolg 
vann de eindige lichtsnelheid worden uitgesmeerd. 

Inn het laatste hoofdstuk (7) beschrijven we de resultaten van een analyse van alle ge-
gevenss van GS2023+338 die verkregen zijn met behulp van de Large Area Counter op de 
GingaGinga satelliet. Gedurende een periode van 6 maanden is de bron GS 2023+338 gevolgd 
gedurendee zijn uitbarsting in 1989 (GS 2023+338 is het beste voorbeeld van een zwart gat 
inn een dubbelster dat we tot nu toe kennen). In dit hoofdstuk wordt een soortgelijke analyse 
gedaann als voor Cir X-1: een zo uniforme mogelijke analyse van de spectrale veranderingen 
(bestudeerdd d.m.v. kleur-kleur en kleur-intensiteits diagrammen) en van de snelle tijdsva-
riatiess (m.b.v. power spectra). De conclusies van deze studie zijn dat: (i) veranderingen in 
dee locale kolomdichtheid van koud gas (dat absorptie beneden de ~4 keV oplevert) heb-
benn een grote invloed op de veranderingen beneden ~4 keV in het spectrum op tijdschalen 
langerr dan 1 s, en (ii) het spectrum van GS 2023+338 gelijkenis vertoont met die van de 
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zwart-gatt kandidaten GX 339-4 en Cyg X-1 in hun zogenaamde "'low state". Er zijn ech-
terr ook subtiele verschillen aanwezig, die mogelijk duiden op een verschil in massa van de 
compactee objecten in deze bronnen. We beschouwen een model waarin we de grote varia-
tiess in absorptie verklaren d.m.v. ongeïonizeerde materie die op een dynamische tijdschaal 
rondomm het compacte object beweegt. Een natuurlijke plaat*  hiervoor lijk t de rand van de 
accretieschijff  te zijn. 
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