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SAMENVATTIN G G 

Waaromm zijn deze systemen interessant? 
Eénn van de belangrijkste doelen van het onderzoek naar dit soort systemen is 
hett achterhalen van de samenhang tussen druk, dichtheid en temperatuur van de 
materiee waar een neutronenster uit bestaat (de toestandsvergelijking). De mate-
rietoestandd van de neutronenster kan in aardse laboratoria niet worden gemaakt. 
Dee maximale massa die een neutronenster kan hebben kan berekend worden uit 
dee toestandsvergelijking en is een belangrijke parameter in het onderzoek. Een 
anderee belangrijke tak van onderzoek richt zich op het achterhalen van de ei-
genschappenn van de ruimte-tijd vlak bij een neutronenster. Een Newtoniaanse 
beschrijvingg van het zwaartekrachtveld voldoet hier niet. Relativistische effecten 
zijnn hier groot en daardoor beter toegankelijk voor metingen. Tevens treden som-
migee van de relativistische effecten alleen op in sterke zwaartekrachtvelden zoals 
diee bijvoorbeeld vlakbij de neutronenster te vinden zijn. Eén van deze effecten is 
hett bestaan van 'een binnenste stabiele cirkelbaan' rond de neutronenster. Deel-
tjess die binnen de straal van de binnenste stabiele cirkelbaan komen vallen binnen 
kortee tijd naar het oppervlak van de neutronenster. Dit is een puur relativistisch 
effectt dat in de Newton mechanica niet voorkomt. Aangezien de röntgenstraling 
afkomstigg is van de binnenste delen van de accretieschijf en van het neutronen-
steroppervlakk is te verwachten dat de invloed van relativistische effecten zichtbaar 
zall  zijn via deze röntgenstraling. 

Echter,, er zijn vele neutronensterren, sommige met en sommige zonder een ac-
cretieschijf,, waarvan gebleken is dat ze een sterk magneetveld hebben (108-1012 

Gauss;; de sterkte van het aardmagneetveld is ongeveer 1 Gauss). Zo'n sterk mag-
neetveldd beïnvloedt de materiestromen in het binnenste deel van de schijf sterk. In 
systemenn met een magneetveld van 10u-1012 Gauss domineert het magneetveld 
dee accretiestromen tot op een afstand van wel duizend km van de neutronenster. 
Doorr het magneetveld, dat in hoofdzaak dezelfde structuur heeft als dat van een 
staafmagneett met een noord- en een zuidpool, wordt materie uit de accretieschijf 
naarr de magnetische polen geleid (zie Figuur 12.2). Als de materie op die polen 
neerstortt komt er veel energie vrij . Doordat de neutronenster roteert verandert de 
hoeveelheidd röntgenstraling die wij van de magneetpolen zien periodiek; dit zijn 
zogenaamdee pulsaties. Zo'n periodiek signaal van de neutronenster kan als ba-
kenn gebruikt worden. Via dit baken kan de baanbeweging van de neutronenster 
wordenn afgeleid. Als ook de baanbeweging van de lichte begeleidende ster be-
kendd is kan de massa van de neutronenster nauwkeurig bepaald worden. Dus ook 
viaa de invloed van het magneetveld op de materiestroom wordt veel informatie 
verkregenn over de eigenschappen van de neutronenster. 
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FiguurFiguur 12.2: Dit is een schematische weergave van een röntgenpulsar (met dank aan 
NASA).NASA). Zichtbaar zijn o.a. de magnetische veldlijnen waarlangs de materie uit de ac-
cretieschijfcretieschijf naar de magnetische polen wordt geleid. De draai-as van de neutronenster 
enen de plaats waar quasi-periodieke oscillaties (QPOs, zie verder in de tekst) mogelijk 
vandaanvandaan komen zijn ook aangegeven. 

Tenslottee worden röntgendubbelsterren ook bestudeerd vanwege hun rol in 
ster-evolutie.. Door de toestroom van materie en verval van het magneetveld tij -
denss de lage massa röntgendubbelster fase gaat de neutronenster sneller roteren. 
Dee neutronenster wordt opgezweept zoals een tol door klappen van een zweep. 
Dee materie die op de neutronenster stort komt net als de zweep met hoge snelheid 
aan.. Nadat de materieoverdracht stopt wordt de neutronenster zichtbaar als milli -
secondee radiopulsar. In 1998 is de eerste accreterende milliseconde röntgenpulsar 
ontdekt,, geheten SAX J 1808.4-3658. Dit is een sterke aanwijzing dat het geschet-
stee scenario juist is. 
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Hoee worden deze systemen onderzocht? 
Omm de fysische omstandigheden waaronder de röntgenstraling ontstaat te achter-
halenn worden de verdeling van de hoeveelheid licht over het golflengtegebied (de 
spectralee energieverdeling) en de variaties in de hoeveelheid licht als functie van 
dee tijd onderzocht. De gegevens waarvan gebruik is gemaakt zijn verkregen via 
eenn satelliet van NASA, in het Engels Rossi X-ray Timing Explorer geheten en 
afgekortt naar het engelse acronym met RXTE. 

Dee röntgen tijd-variaties kunnen op verschillende manieren worden onder-
zocht.. Eén daarvan, het als functie van de tijd uitzetten van de hoeveelheid ge-
registreerdee lichtdeeltjes levert al veel informatie op (zie Figuur 123). Zo vallen 
snellee kortdurende afnames in de hoeveelheid röntgenstraling op, zogenaamde 
dips,, terwijl ook de sterke, kortdurende flits direct in het oog springt. Deze flitsen 
wordenn veroorzaakt door explosief verlopende kernfusiereacties van voorname-
lij kk waterstof en/of helium op het oppervlak van de neutronenster. Wanneer van 
eenn lage massa röntgendubbelster zulke röntgenflitsen (of de hierboven beschre-
venn pulsaties) worden waargenomen is het duidelijk dat het compacte object een 
neutronensterr moet zijn en geen zwart gat. Echter, vooral snelle en zwakke tijds-
variatiess zijn niet goed te onderzoeken in een lichtkromme. Een lichtkromme kan 
viaa een zogenaamde Fourier transformatie worden omgerekend naar een variatie-
spectrum.. In een variatiespectrum wordt de mate van variatie in de röntgenstraling 
uitgezett als functie van de frequentie waarop de straling varieert (zie Figuur 12.4). 
Hett is gebleken dat veel van de variaties quasi-periodiek zijn, dat wil zeggen dat 
err steeds gedurende korte tijd enige cycli van een periodieke variatie te zien zijn, 
maarr op langere termijn is toch geen vaste periode aan te wijzen. In een varia-
tiespectrumm levert dit een brede piek op. Door de eigenschappen van die quasi-
periodiekee oscillatie pieken (QPOs) te meten, zoals sterkte, breedte, frequentie en 
variatiess hierin kunnen de oscillaties systematisch worden onderzocht. 

Inn dit proefschrift spelen de relaties tussen en de frequenties van drie QPOs 
eenn belangrijke rol. Het betreft de QPO waarvan de frequentie varieert tussen de 
~~ 10-50 Hz en twee QPO pieken met frequenties variërend van 200-1200 Hz, 
zogenaamdee kHz QPOs (zie Figuur 12.5). Deze kHz QPOs laten zeer snelle vari-
atiess zien die duiden op beweging vlakbij de neutronenster. Naar verwachting zal 
dede vorming van deze pieken te maken hebben met, of in elk geval beïnvloed zijn 
door,, de extreme omstandigheden vlakbij de neutronenster. 

Hett is gebleken dat de variatie-eigenschappen van de lage massa röntgenbronnen 
systematischh veranderen in de tijd. Uit het gelijktijdig onderzoeken van de spec-
tralee energieverdeling en de snelle tijdsvariaties van het röntgenstraling bleek 
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FiguurFiguur 12.3: Lichtkromme van de bron 4U 1323-62. Zichtbaar zijn de onregelmatige 
variatiesvariaties tussen tijden 1000-4000 s en de korte sterke röntgenüits. 

datt deze gecorreleerd zijn. Kleine veranderingen in de spectrale energieverde-
lingg kunnen worden onderzocht door kleur-kleur diagrammen te maken. Hiertoe 
wordtt de spectrale energieverdeling verdeeld in typisch drie of vier banden. De 
verhoudingg tussen de röntgenhelderheid in twee van deze banden wordt 'kleur' 
genoemd.. Een kleur-kleur diagram van een zogenaamde Z-bron is gegeven in 
Figuurr 12.6. De eigenschappen van de quasi-periodieke componenten in een va-
riatieriatie spectrum van zo'n Z-bron hangen sterk af van de positie van de bron langs 
deZ. . 

Watt  zijn de resultaten? 

Inn de hoofdstukken 3 en 4 wordt de ontdekking van een quasi-periodieke oscil-
latiee (QPO) met een frequentie van ongeveer 1 Hz beschreven. Deze QPO heeft 
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FiguurFiguur 12.4: Variatiespectrum van de bron 4U 1323-62. Duidelijk zichtbaar is de quasi-
periodiekeperiodieke oscillatie op een frequentie van ~2 Hz. Deze variatie is in de lichtkromme van 
dezedeze data niet te onderscheiden. 

bijzonderee eigenschappen waaruit veel over zijn vormingsmechanisme kan wor-
denn afgeleid. Zo is duidelijk dat deze QPO moet ontstaan doordat de centrale 
röntgenbronn quasi-periodiek wordt afgedekt. Zo'n QPO is alleen in bronnen ge-
vondenn waarvan bekend is dat de hoek waaronder wij ze bekijken erg groot is: 
onzee gezichtslijn naar de neutronenster loopt dus vlak langs het oppervlak van 
dee schijf. Door gebruikt te maken van de unieke eigenschappen van deze QPO 
kunnenn we afleiden dat de geometrie van de accretieschijf en/of de centrale bron 
verandertt (Hoofdstuk 4). 

Eenn groot gedeelte van dit proefschrift (de Hoofdstukken 5, 6 en 7) behandelt 
onderzoekk aan de variatie-eigenschappen van twee Z bronnen. In beide bronnen 
iss een nieuwe QPO waargenomen. Deze nieuwe QPO en twee eerder gevonden 
QPOss hebben een frequentieverhouding van nagenoeg 2 en 4. Dit is een aan-
wijzingg dat ze veroorzaakt worden door hetzelfde fenomeen, waarbij de variatie 
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FiguurFiguur 12.5: Variatiespectrum van de helderste persistente röntgenbron aan de hemel, 
ScoSco X-l. Duidelijk zichtbaar zijn de quasi-periodieke oscillaties met frequenties van 
~600en~950Hz. ~600en~950Hz. 

diee veroorzaakt wordt door dit onbekende fenomeen niet sinusvormig is. Op dit 
momentt is er een heftig debat gaande over wat het fenomeen is dat de variaties 
veroorzaakt.. Een van de modellen, het 'twee-oscillatoren model' kan onze be-
vindingenn niet verklaren en is dus onjuist. Er is voorgesteld dat precessie van de 
deeltjesbanenn vlakbij de neutronenster de modulatie veroorzaakt. Deze precessie 
wordtt gedomineerd door een relativistisch effect genaamd 'frame dragging', in 
hett Nederlands 'het slepen van ruimte-tijd'. De mate van precessie hangt onder 
anderee af van de draaisnelheid en de verhouding van de straal en de massa van 
dee neutronenster. Volgens een andere theorie wordt de variatie in de hoeveelheid 
röntgenstralingg veroorzaakt door invloed van het magneetveld van de neutronen-
sterr op de materiestromen. Het pleit over welke van de laatste twee modellen juist 
iss is nog niet beslecht, maar onze waarnemingen hebben aangetoond dat de fre-
quentiess en de breedtes van de pieken makkelijker te verklaren zijn door precessie 
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FiguurFiguur 12.6: Een kleur-kleur diagram van de Z-bron GX 340+0. 

vann de deeltjesbanen. 
Dee ontdekking van een quasi-periodieke oscillatie met een frequentie van on-

geveerr 1150 Hz (een zogenaamde kHz QPO) in de zwakke bron 2S 0918-53 was 
dee aanleiding de sterktes van dit soort kHz QPOs van verschillende bronnen met 
elkaarr te vergelijken. Het blijkt dat in heldere bronnen dit soort variaties slechts 
eenn kleine fractie zijn van de totale intensiteit van de röntgenstraling (typisch een 
paarr procent), terwijl tot wel 20% van de röntgenstraling gemoduleerd wordt door 
dee kHz QPO bij zwakke bronnen. De reden hiervoor is nog niet helemaal duide-
lijk ,, maar een goede mogelijkheid is dat in de heldere bronnen een deel van de 
materiee van alle kanten naar de neutronenster toe stroomt. Deze materiestroom 
zouu dan niet gemoduleerd zijn door de kHz QPO maar wel röntgenlicht uitzen-
den,, terwijl de stroom die via de accretieschijf het neutronensteroppervalk bereikt 
well  gemoduleerd is. 

Dee bovengenoemde kHz QPOs komen voort uit de snelle deeltjesbanen ~15-
200 km boven het neutronensteroppervlak. Of de kHz QPO pieken een rechtstreeks 
gevolgg zijn van de sterke zwaartekrachtvelden of van een samenspel van het mag-
neetveldd en het zwaartekrachtveld is nog niet duidelijk. Wat wel duidelijk is is 
datt relativistische effecten op de beweging van deeltjes in dit gebied niet te ver-
waarlozenn zijn. Om de theoretische modellen te testen zijn extra gegevens nodig. 
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All ee theorieën voorspellen bijvoorbeeld dat er nog meer (zwakkere) QPOs zou-
denn moeten zijn bij hoge (kHz) frequenties dan de twee bekende. Wij hebben 
inderdaadd een derde kHz QPO piek ontdekt, nadat er al vijf jaar naar gezocht 
was.. De ontdekking wordt beschreven in Hoofdstuk 10. Hoewel dat weer betwist 
wordtt door andere theoreten, is er nu nog maar één model wat deze extra piek kan 
verklaren.. Volgens dit model zijn de frequenties van de kHz QPO pieken resonan-
tiesfrequentiess die onder invloed van relativistische effecten in een accretieschijf 
wordenn opgewekt. 

Inn Hoofdstuk 11 wordt de ontdekking van een röntgenpulsar beschreven. Dit 
iss een van de zes lage massa röntgendubbelstersystemen waarvan we zeker weten 
datt het magneetveld een zeer sterke invloed heeft op de materiestromen vlak bij 
dee neutronenster, maar pas de vierde waarvan we via de variaties in de aankomst-
tijdenn van de röntgenpulsaties de baan van de neutronenster kunnen meten. Het 
blijk tt dat de rotatie snelheid van de neutronenster nog betrekkelijk laag is, hoewel 
wee ook hebben ontdekt dat de neutronenster steeds sneller gaat draaien. Het speci-
alee aan dit systeem is dat we de hoek waaronder wij het systeem bekijken relatief 
goedd weten en dat de begeleidende ster veel licht geeft en dus met een gewone 
telescoopp goed te bestuderen is. Dit alles samen maakt dat we zeer waarschijnlijk 
voorr het eerst in een lage massa röntgendubbelster de massa van de neutronenster 
kunnenn gaan bepalen. Deze zomer worden waarnemingen gedaan met de Very 
Largee Telescoop die ons in staat moeten stellen dit te doen. 
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