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Onderzoekk naar lage massa 
röntgendubbelsterrenn met röntgen 
tijd-variaties s 

Lagee massa röntgendubbelsterren 

Ditt proefschrift gaat over tijd-variaties in de röntgenstraling van zogenaamde lage 
massaa röntgendubbelsterren. Deze röntgendubbelsterren bestaan uit een ster met 
eenn 'lage' massa van minder dan ^ 1 zonsmassa en een compact object (zie bij-
voorbeeldd Figuur 12.1). Het compacte object is gevormd tijdens een supernova-
explosie.. Zo'n explosie vindt plaats als een zware ster door zijn brandstofvoorraad 
heenn is. De brandstof, veelal waterstof of helium, is nodig om via kernfusiereac-
tiess energie op te wekken. Deze energie levert de druk die nodig is om de zwaar-
tekrachtt te weerstaan. Als die druk wegvalt, implodeert de kern van de ster tot een 
neutronensterr of een zwart gat terwijl de energie die vrijkomt bij dit ineenstorten 
vann de kern onder meer wordt gebruikt om de buitenste lagen weg te blazen. Dit 
proefschriftt bevat resultaten van onderzoek naar lage massa röntgendubbelsterren 
waarbijj  het compacte object een neutronenster is. De materie van de neutronen-
sterr bestaat bijna uitsluitend uit neutronen. Deze neutronen zitten dicht op elkaar 
gepaktt en kunnen zo de druk uitgeoefend door de zwaartekracht weerstaan. 

Inn een röntgendubbelster stroomt materie van de 'gewone' ster naar het com-
pactee object, in de dubbelsterren in dit proefschrift dus van de lage massa ster naar 
dee neutronenster. Dit kan verscheidene oorzaken hebben. Wanneer de brandstof 
inn de kern van de lage massa begeleider op raakt wordt de straal van de ster groter, 
aann de buitenste lagen worden dan meer getrokken door de neutronenster dan door 
dede lage massa ster. Hierdoor gaat materie overstromen naar de begeleider. Een an-
deree manier waarop materieoverdracht op gang kan komen hangt samen met de 
evolutiee van het dubbelstersysteem als geheel. Als de twee sterren in hun baan om 
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FiguurFiguur 12.1: Dit is een voorbeeld van hoe een lage massa röntgendubbelster er uit zou 
kunnenkunnen zien (met dank aan NASA). Materie stroomt van de ster (linksonder), via een 
schijfschijf naar het compacte object. De begeleidende ster en de schijf draaien in dit geval 
tegentegen de wijzers van de klok in. 

elkaarr dichterbij elkaar komen (bijvoorbeeld doordat baanenergie via gravitatie-
stralingg weggevoerd wordt) worden de buitenlagen van de lage massa ster naar de 
neutronensterr getrokken. Uit deze twee voorbeelden blijkt wel dat er een bepaalde 
minimalee verhouding bestaat tussen de afstand tussen de twee sterren en de straal 
vann de begeleider, waarvoor nog net geen materie gaat overstromen. Wordt deze 
verhoudingg kleiner dan gaat er wel materie overstromen. 

Alss materie van de begeleider onder invloed van het zwaartekrachtveld van de 
neutronensterr komt valt het niet direct op de neutronenster maar gaat het er een 
baann omheen beschrijven. Er vormt zich een zogenaamde accretieschijf waarin 
dee materie langzaam naar binnen spiraliseert. Gedurende de val naar de neu-
tronensterr komt veel potentiële energie vrij . Deze wordt via wrijvingsprocessen 
omgezett in warmte die wordt uitgestraald. Het grootste deel van de energie komt 
vrijj  vlakbij en op het oppervlak van de neutronenster. Daar heeft de materie dan 
ookk een temperatuur van ongeveer 10 miljoen K, waardoor röntgenstraling wordt 
uitgezonden. . 
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