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Nederlandse Samenvatting 

Als de nucleaire brandstof in de kern van een zware ster aan het einde van zijn leven opraakt, 
is er geen stralingsdruk meer die de eigen zwaartekracht van de ster tegen kan houden. De 
kern implodeert, en hierbij komt zoveel energie vrij dat de buitenste schil explodeert. Dit 
noemen we een Type II supernova. De kern van de ster implodeert tot een neutronenster of 
een zwart gat. Een neutronenster bestaat voor het grootste gedeelte uit neutronen en heeft een 
massa vergelijkbaar met die van onze zon. Deze massa zit echter bij een neutronenster veel 
dichter op elkaar gepakt, want hij is ongeveer honderd duizend keer kleiner dan de zon (de 
straal van een neutronenster is ongeveer 10 kilometer). De dichtheid van een neutronenster 
is dus ongelofelijk groot; als dit proefschrift van neutronenster materie gemaakt zou zijn zou 
het nog zwaardere kost zijn, het zou namelijk bijna een triljard kilogram wegen! Bij een 
zwart gat kunnen we niet eens meer over dichtheid praten, alle materie zit samengebald in 
een oneindig klein puntje, een zogenaamde singulariteit. Alles wat maar dicht genoeg bij een 
zwart gat komt kan niet meer ontsnappen en valt naar binnen. 

De meeste sterren in ons heelal zijn dubbelsterren, dat wil zeggen twee sterren die om hun 
gemeenschappelijk zwaartepunt draaien. Wanneer één van de twee sterren in een supernova 
explodeert kan het dubbelstersysteem uit elkaar gerukt worden, maar soms blijft het systeem 
intact. Wat er dan overblijft is een dubbelstersysteem met een compact object (een neutronen
ster of een zwart gat) en een begeleider (een gewone ster). In dit proefschrift heb ik systemen 
bestudeerd waarbij de begeleider een lage massa heeft, ongeveer de massa van onze zon of 
minder. In zulke systemen kan massa-overdracht (dit wordt accretie genoemd) plaats vinden 
als de buitenlagen van de begeleider niet meer door de zwaartekracht gebonden zijn. Dit kan 
bijvoorbeeld gebeuren wanneer de begeleider aan het einde van zijn leven opzwelt tot een 
rode reus, of wanneer de begeleider en het compacte object elkaar heel dicht naderen. Omdat 
de begeleider om zijn as draait heeft krijgt de materie in de buitenlagen van de begeleider 
een zwiep draaiing mee en kan daarom niet direct naar het compacte object toe vallen. Het 
zal langzaam via een schijf naar het compacte object toe spiraliseren (zie Figuur 9.1), zo'n 
schijf noemen we een accretieschijf. Als de materie naar binnen spiraliseert bereikt deze zeer 
hoge temperaturen. Het binnenste van de schijf is zo heet (ongeveer 10 miljoen graden Kei
vin) dat er hoog-energetische röntgenstraling uitgestraald wordt. Als het compacte object een 
neutronenster is zal het ook röntgenstraling uitstralen. Dit soort systemen worden lage massa 
röntgendubbelsterren genoemd. Er bestaan ook hoge massa röntgendubbelsterren; dit zijn 
systemen waarin de begeleider een zware ster is (meer dan 10 keer de massa van de zon). In 
deze systemen vind ook massa-overdracht plaats maar dan via een sterke sterrenwind. Door 
de röntgenstraling te bestuderen kunnen we iets te weten komen over de extreme natuurkunde 
van en rond zwarte gaten en neutronensterren. In dit proefschrift probeer ik dit te doen door 
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te kijken naar de tijdvariaties in de röntgenstraling van lage massa röntgendubbelsterren met 
als compact object een neutronenster. 

Lage massa begeleider 

Figuur 9.1 Een artistieke impressie van een lage massa röntgendubbelster. Het plaatje is 
gemaakt met het programma BinSim v().8 ontwikkeld door Rob Hynes. 

De röntgenstraling afkomstig van de lage massa röntgendubbelsterren kan niet doordrin
gen in de aardatmosfeer. Om deze straling toch te kunnen waarnemen hebben we satellieten 
nodig die buiten de aardatmosfeer in een baan om de aarde draaien. De data die ik in dit 
proefschrift gebruikt heb komt van de Rossi X-ray Timing Explorer satelliet (afgekort RXTE). 
De RXTE satelliet werd op 30 December 1995 gelanceerd en draait op een hoogte van 580 
km in 96 minuten om de aarde. Aan boord zit een instrument dat bestaat uit vijf proportionele 
tellers. Een proportionele teller is te vergelijken met de wel bekende Geiger teller, maar waar 
een Geiger teller alleen de hoeveelheid röntgenstraling telt kan de proportionele teller ook 
de energie van de straling meten. Een proportionele teller bestaat uit een kamer met daarin 
een edelgas. In deze kamer zijn draden gespannen die een positief hoog voltage hebben ten 
opzichte van de wanden van de kamer. Als er röntgenstraling de kamer binnen komt, stoten 
de röntgenfotonen (de deeltjes waaruit de röntgenstraling is opgebouwd) elektronen los van 
de atomen in het gas. De negatief geladen elektronen worden door de positief geladen draden 
aangetrokken. Onderweg worden er steeds meer elektronen uit atomen gestoten en ontstaat 
er een lawine van elektronen. Dit creëert een meetbaar stroompje dat proportioneel is met 
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de energie van de binnenkomende röntgenstraling, vandaar de naam proportionele teller. Een 
proportionele teller is een erg geschikt instrument om tijdvariaties in de röntgenstraling mee 
te meten omdat je met deze instrumenten vrij gemakkelijk een groot opvang oppervlakte kan 
realiseren. Hoe groter de oppervlakte van de detector is hoe meer röntgenstraling er gedetec
teerd wordt, en hoe gevoeliger de detector is voor tijdsvariaties. De vijf proportionele tellers 
aan boord van de RXTE satelliet hebben samen de grootste oppervlakte van alle röntgen sa
tellieten die ooit gevlogen hebben. Daarom is deze satelliet het beste geschikt voor studies 
van tij ds variaties. 

De meeste tijdvariaties zijn niet direct waar te nemen als we de hoeveelheid röntgenstraling 
tegen de tijd uitzetten. Om deze toch te kunnen bestuderen wordt er een speciale wiskundige 
techniek toegepast, een zogenaamde Fourier transformatie, om een vermogenspectrum te be
rekenen. In een vermogenspectrum wordt de hoeveelheid variatie bij een bepaalde frequentie 
gemeten. Een frequentie wordt gegeven in de eenheid Hertz (Hz), een Hz geeft aan hoe vaak 
iets per seconde gebeurt (als een wiel 10 keer per seconde ronddraait doet hij dat dus met 
10 Hz). De vermogenspectra van de lage massa röntgendubbelsterren bestaan meestal uit 
een aantal componenten bij hoge en lage frequenties. Om de eigenschappen van deze com
ponenten te kunnen bestuderen worden de vermogenspectra gefit met wiskundige functies. 
Bij een fit worden de parameters van de wiskundige functies net zo lang gevarieerd tot ze de 
eigenlijke data het best benaderen. In Figuur 9.2 zien we een vermogensspectrum van een 
lage massa röntgendubbelster met als compact object een neutronenster. In het plaatje zijn 
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Figuur 9.2 Een vermogenspectrum van een lage massa röntgendubbelster met een neutronen
ster als compact object in het 1-1000 Hz gebied. In dit plaatje is de sterkte van de variatie nog 
vermenigvuldigd met zijn frequentie. De gestreepte en gestippelde lijntjes geven de gefitte 
componenten aan. De pijltjes markeren de karakteristieke frequenties van de componenten. 
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vier componenten gefit met zogenaamde Lorentz functies. De maxima in Figuur 9.2 geven de 
karakteristieke frequenties van de Lorentz functies aan. Er zijn dus oscillaties (een oscillatie 
is een trilling) in de röntgenstraling met frequenties van ~ 10, ~ 50, ~ 200, en ~ 600 Hz. 
De gefitte componenten zijn allemaal vrij breed, nu zien we in Figuur 9.2 ook een sterk maar 
heel smal piekje bij 401 Hz. Dit piekje is te smal om gefit te worden met een Lorentz functie. 
Zo"n smal piekje in het vermogensspectrum betekent dat we hier met een puur periodieke 
oscillatie in de röntgenstraling te maken hebben. Het feit dat de andere componenten in Fi
guur 9.2 breder zijn betekend dus dat ze niet helemaal periodiek zijn. Ze worden wel quasi 
periodieke oscillaties of QPOs genoemd en als ze nog breder zijn breedband component. In 
Figuur 9.2 is de component bij ~ 600 Hz een QPO en zijn de componenten bij ~ 10. ~ 50. 
en ~ 200 Hz breedband componenten. 

Alhoewel de nadruk in dit proefschrift ligt op het bestuderen van de tijdvariaties, is het 
ook belangrijk om dit te combineren met hoe het energiespectrum er uit ziet. Een energiespec
trum geeft aan hoe de röntgenstraling over de verschillende energieën verdeeld is. Het kan 
ons iets veilellen over wat de bron van de straling is (komen ze bijvoorbeeld van de accretie 
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Zachte kleur (=B/A) 

Figuur 9.3 Een kleur-kleur diagram van een lage massa röntgendubbelster met een neutronen
ster als compact object. Ieder punt bestaat uit 256 seconde data. In het kader rechtsboven is 
een energiespectrum van ongeveer 200Ü seconde data te zien, deze punten zijn zwart gedrukt 
in het diagram. Als het energiespectrum verandert, beweegt de bron door het kleur-kleur 
diagram. 
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schijf of van het oppervlakte van de neutronenster). Zoals we hierboven al zagen kunnen 
de proportionele tellers ook de energieën van de gedetecteerde röntgenstraling (2-60 keV) 
meten. Zo kunnen we tegelijkertijd de eigenschappen van de vermogen en energiespectra 
bestuderen. In dit proefschrift heb ik hiervoor gebruik gemaakt van kleur-kleur diagrammen, 
deze diagrammen zijn erg handig om snelle veranderingen in het energiespectrum waar te 
nemen. Om een kleur-kleur diagram te maken wordt het energiespectrum opgedeeld in 4 
banden (zie Figuur 9.3). De verhouding tussen de hoeveelheid straling in de twee banden met 
de laagste energie wordt zachte kleur genoemd, de verhouding tussen de hoeveelheid straling 
in de twee banden met de hoogste energie harde kleur. Als het energiespectrum van een bron 
verandert zal hij door het kleur-kleur diagram heen bewegen. 

In dit proefschrift bestudeer ik lage massa röntgen dubbelsterren met een neutronenster 
als compact object. We weten zeker dat deze systemen een neutronenster herbergen en niet 
een zwart gat omdat ze röntgenflitsen vertonen. Deze flitsen kunnen namelijk alleen ontstaan 
op een oppervlak, en een zwart gat heeft geen oppervlak! Door de accretie verzamelt er zich 
steeds meer materie op het oppervlak van de neutronenster. Als er zich voldoende materie 
heeft opgehoopt wordt de druk zo hoog dat er een thermonucleaire (kernfusie) kettingreac
tie zal optreden. Bij de explosie die hiervan het gevolg is wordt in een seconde evenveel 
energie uitgestraald in röntgenstraling als de zon uitstraalt bij alle golflengtes in een dag. 
Met een röntgensatelliet nemen we dit waar als een plotselinge flits van röntgenstraling. De 
aanwezigheid van röntgenflitsen zijn ook een aanwijzing dat we hier te maken hebben met 
neutronensterren met een zwak magneetveld vergeleken bij neutronensterren in hoge massa 
röntgen dubbelsterren. Een sterk magneetveld zou er namelijk voor zorgen dat de kernfusie 
stabiel verloopt en niet explosief. Alhoewel deze neutronensterren voor hun doen een zwak 
magneetveld hebben is het nog steeds honderd miljoen keer zo sterk als dat van de aarde! 

In 1989 bleek met behulp van data verkregen met proportionele tellers aan boord van de 
EXOSAT satelliet dat er op basis van de eigenschappen van hun vermogenspectra en kleur-
kleur diagrammen twee typen lage massa röntgendubbelster systemen met een neutronenster 
waren. Ze werden naar de vorm van hun kleur-kleur diagrammen Z en Atol bronnen ge
noemd (zie Figuur 9.4). De proportionele tellers aan boord van de in 1995 gelanceerde RXTE 
satelliet hadden een grotere oppervlakte dan de EXOSAT satelliet en waren daardoor veel ge
voeliger voor tijdsvariaties in de röntgenstraling. Daardoor konden de tijdsvariaties in deze 
systemen nog beter onderzocht worden, en werden er voor het eerst oscillaties op millise
conde tijdschalen (1 milliseconde = 1000 Hz in het vermogenspectrum) waargenomen. In de 
röntgenflitsen van de atol bronnen werd een oscillatie gevonden die ongeveer periodiek was 
en voor dezelfde bron bij iedere volgende röntgenflits ook weer ongeveer dezelfde frequentie 
had. Omdat een röntgenflits van het oppervlakte van de neutronenster komt denken we dat 
deze oscillatie veroorzaakt wordt door de neutronenster die om zijn as draait. Als de ther
monucleaire explosie niet tegelijkertijd op het hele oppervlakte van de neutronenster begint 
maar op een klein gebiedje, krijg je een vuurtoren effect; omdat de neutronenster om zijn as 
draait zal het brandende gebiedje iedere draaiing achter de neutronenster verdwijnen en weer 
te voorschijn komen, dit veroorzaakt een periodieke variatie in de röntgenstraling. In 1998 
werd de eerste bron gevonden die strikt periodieke variaties in de gewone röntgenstraling 
(dus buiten de flitsen) vertoont. Zo'n bron noemen we een pulsar, en dit was de eerste ac-
creterende milliseconde pulsar. De smalle piek bij 401 Hz in het vermogenspectrum van 
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Figuur 9.4 Een kleur-kleur diagram van een atol en een Z bron, de namen zijn vernoemd naar 
de vorm in het kleur-kleur diagram. 

Figuur 9.2 is zo'n periodieke oscillatie. Omdat dezelfde bron in 2002 ook de oscillaties tij
dens de röntgeniiitsen vertoonde, ook nabij de 400 Hz. weten we nu zeker dat we inderdaad 
de neutronenster zien ronddraaien. Op dit moment zijn er 9 atol bronnen bekend die alleen 
röntgenfiits oscillaties laten zien, en er zijn 5 accreterende milliseconde pulsars waarvan er 
inmiddels twee ook röntgenfiits oscillaties laten zien. We hebben hier dus te maken met 
neutronensterren die honderden keren per seconde om hun as draaien! 

Er werden met de RXTE satelliet ook quasi periodieke oscillaties met milliseconde tijd
schalen gevonden in de röntgenstraling van de atol en de Z bronnen. Deze oscillaties worden 
kilohertz quasi periodieke oscillaties (kilohertz QPOs) genoemd. De brede piek bij 600 Hz 
in Figuur 9.2 is zo'n kilohertz QPO. In veel modellen worden de kilohertz QPOs veroorzaakt 
door de beweging van klonten materie aan de binnenste rand van de schijf. De frequentie van 
de kilohertz QPOs verschuift: dit wordt toegeschreven aan de binnenste rand van de schijf die 
soms dichter bij en dan weer verder van de neutronenster af ligt. Net als de planeten die om 
de zon draaien beweegt de materie in de accretieschijf zich in Kepler banen. Als een planeet 
dichter bij de zon staat doet hij er korterover om een rondje rond de zon te draaien, zo doet de 
planeet die het dichtst bij de zon staat. Mercurius, er 88 dagen over, en de planeet die het verst 
van de zon staat, Pluto, 248 jaar. Zo werkt het ook in de Kepler banen om de neutronenster. 
Stel dat de neutronenster 1.4 keer zo zwaar is als de zon. Wanneer de straal van de binnenste 
rand van de schijf dan 17 km is, draait een klont daar in 1 milliseconde een rondje en zien we 
in het vermogenspectrum een kilohertz QPO bij 1000 Hz, wanneer de straal van de binnenste 
rand van de schijf 26 km is, draait een klont in 0.5 milliseconde een rondje en zien we een 
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kilohertz QPO bij 500 Hz (zie Figuur 9.5). 

Figuur 9.5 De binnenste rand van schijf bij een kilohertz QPO frequentie van 1000 en 500 
Hz. 

Hierboven hebben we al gezien hoe de tijdsvariaties in de röntgenstraling ons iets kunnen 
vertellen over de natuurkunde van en rond neutronensterren. In deze laatste alinea's beschrijf 
ik een aantal van de resultaten van dit proefschrift en hoe dit onze kennis van de natuurkunde 
van de lage massa röntgendubbelsterren vergroot heeft. 

In hoofdstuk 3 heb ik bij een atol bron een kilohertz QPO frequentie van 1329 Hz ge
meten. Dit is de hoogste kilohertz QPO frequentie tot nu toe! Als we er vanuit gaan dat 
deze kilohertz QPO de Kepler frequentie van de binnenste rand van de schijf weergeeft (zie 
hierboven) kunnen we restricties op leggen aan de massa en straal van de neutronenster. We 
vinden dat de straal van de neutronenster kleiner moet zijn dan 15.2 kilometer en dat de massa 
minder dan 1.9 keer de massa van zon moet zijn. Met behulp van deze meting kunnen we ook 
iets zeggen over de materie waarvan een neutronenster is gemaakt. Zo'n extreme vorm van 
materie is nergens anders te bestuderen dan bij neutronensterren. Er zijn theoretische model
len over hoe de druk, dichtheid en temperatuur in een neutronenster met elkaar samen zouden 
moeten hangen; dit noemen we een toestandsvergelijking. Deze theoretische toestandsverge
lijkingen voorspellen ook wat de straal van een neutronenster van zekere massa zou moeten 
zijn. De restricties op massa en straal die voortkomen uit de meting van een kilohertz QPO bij 
1329 Hz sluiten bijvoorbeeld de zogenaamde "L" toestandsvergelijking uit (zie Figuur 9.6). 
"L" is een zogenaamd "stijve" toestandsvergelijking. Een stijve toestandsvergelijking voor
spelt dat de neutronen in de ster elkaar sterk afstoten. Hierdoor is het voor de zwaartekracht 
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moeilijk om de neutronenster in elkaar te drukken. De stijve toestandsvergelijkingen voor
spellen dan ook relatief grote stralen voor de neutronensterren. De toestandsvergelijkingen 
die voorspellen dat de neutronen in de ster elkaar minder sterk afstoten voorspellen kleinere 
stralen: deze toestandsvergelijkingen noemen we ""zacht". 

co 

C\2 

0 

cd 
w 

cO 

-'1329 Hz 

0 5 10 

S t r a a l ( k m ) 

Figuur 9.6 Een massa-straal diagram voor een neutronenster. De kilohertz QPO frequentie 
van 1329 Hz beperkt waar de neutronenster zich in het diagram moet bevinden tot het ge
biedje tussen de gestreepte lijnen. De curven zijn de massa-straal relaties voorspeld door de 
verschillende theoretische toestandsvergelijkingen. De stijve toestandsvergelijking "L" wordt 
bijna door onze waarneming uitgesloten. Als we in de toekomst, bijvoorbeeld met een nog 
gevoeliger instrument, nog hogere kilohertz QPO frequenties zouden meten dan zou dit het 
toegestane gebiedje nog kleiner maken. Een frequentie van 1920 Hz zou de zachte "FPS" 
toestandsvergelijking uitsluiten, een frequentie van 2010 Hz de zachte "AU" toestandsverge
lijking. 

In hoofdstuk 4 bestudeer ik de röntgenflitsen in één van de atol bronnen en ik vergelijk de 
resultaten met die van een andere atol bron. In die andere bron bleek dat het afhing van waar 
de bron zich in het kleur-kleur diagram bevond of de röntgenflitsen de periodieke oscillatie in 
de röntgenstraling lieten zien of niet. Als de röntgenflitsen oscilleerden waren ze ook korter. 
Een röntgenflits duurt kort als de brandstof pure helium is. Als er ook waterstof aanwezig 
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is duren ze langer. Omdat bij deze bron de oscillaties dus alleen bij de kortere pure helium 
flitsen voorkwamen en niet bij de langere gemengde helium/waterstof flitsen werd er gedacht 
dat de aanwezigheid van waterstof de reden was dat er geen oscillatie geobserveerd werd. In 
de bron die ik bestudeerde bleek dat het precies op dezelfde manier van waar de bron zich 
in het kleur-kleur diagram bevond afhing of de röntgenflitsen oscilleerden of niet. De flitsen 
waren echter altijd kort, en er waren dus ook korte pure helium flitsen zonder oscillaties. De 
aanwezigheid van waterstof is dus niet nodig om een flits niet te laten oscilleren. Omdat 
de twee bronnen zich verder hetzelfde gedragen moet er dus een andere verklaring voor de 
relatie tussen de aan/afwezigheid van de oscillatie en de positie van de bron in het kleur-kleur 
diagram zijn. 

In dit proefschrift heb ik niet alleen de kilohertz QPOs bestudeerd maar ook lage fre
quentie componenten (bijvoorbeeld de componenten bij ~ 10, ~ 50, ~ 200 in Figuur 9.2). 
In de hoofdstukken 3, 6, en 7 vinden we relaties tussen de frequenties van de verschillende 
componenten in het vermogenspectrum en waar de (atol) bron zich in het kleur-kleur dia
gram bevind. Deze relaties worden ook bij andere atol bronnen gezien. Bij een hoge harde 
kleur (zie de Figuren 9.3 en 9.4) zijn de frequenties laag, als de harde kleur afneemt nemen 
de frequenties toe. Er wordt gedacht dat bij lage frequenties de binnenrand van de schijf 
verder van de neutronenster af is dan bij hoge frequenties (zie hierboven). De veranderingen 
in het energiespectrum die we zien als een verandering van plaats in het kleur-kleur diagram 
kunnen hiermee ook verklaard worden (zie hoofdstuk 8). De hoeveelheid röntgenstraling is 
gemiddeld lager bij een hogere harde kleur; meer röntgenstraling wordt veroorzaakt doordat 
er meer materie naar de neutronenster stroomt. In die situatie wordt de binnenste rand van de 
schijf dus dichter naar de neutronenster toe geduwd. 

Tussen de frequenties van de verschillende componenten in het vermogenspectrum heb ik 
per bron sterke correlaties gevonden. Uit het onderzoek in de hoofdstukken 5, 6, en 7 blijkt 
dat deze correlaties voor veel bronnen precies hetzelfde zijn! In Figuur 9.7 zet ik voor 9 
verschillende bronnen de frequentie van alle frequentie componenten uit tegen de frequentie 
van één van de kilohertz QPOs. De verschillende takken in Figuur 9.7 zijn van de verschil
lende componenten. Er zijn een aantal modellen die de verschillende componenten in de 
vermogenspectra proberen te verklaren. Deze modellen voorspellen ook een verband tussen 
de frequenties van de componenten. Met onze gemeten frequentie relaties hebben we deze 
modellen kunnen testen maar géén enkel model voldeed. Het feit dat de relaties hetzelfde 
zijn is een belangrijk ingrediënt voor toekomstige modellen. Zo weten we nu dat de tussen 
de verschillende bronnen te verwachten kleine verschillen in massa en sterkte van het mag
neetveld van de neutronenster niet van grote invloed kunnen zijn op de frequentierelaties. 
Ook weten we dat de snelheid waarmee de neutronenster om zijn as draait niet van invloed 
is (de bronnen in Figuur 9.7 hebben spinfrequenties van 315-620 Hz). Er zijn nog een aantal 
resultaten die kunnen helpen om goede modellen te ontwikkelen. In hoofdstuk 7 vond ik voor 
twee bronnen precies dezelfde relaties als die in Figuur 9.7 maar de kilohertz QPO frequen
ties waren een factor 1.5 lager. Wat precies de verschuiving in de kilohertz QPO frequenties 
veroorzaakt heeft is nog onduidelijk, maar het lijkt er op alsof de kilohertz QPOs een an
dere groep vormen dan de lage frequentie componenten. Ook vergelijkingen met lage massa 
röntgendubbelsterren waarbij het compacte object een zwart gat is kunnen hierbij helpen. Zo 
is de relatie tussen de frequenties van de twee componenten met de laagste frequenties het-
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Figuur 9.7 De frequenties van de verschillende componenten uit het vermogenspectrum uit
gezet tegen de frequentie van de hoogste kilohertz QPO voor 9 bronnen. Ieder symbool 
markeert een bron. De verschillende takken zijn van de verschillende componenten. 

zelfde voor zwarte gat systemen als voor systemen met een neutronenster. Voor deze twee 
componenten maakt de aard van het compacte object dus niets uit. Hun frequenties hangen 
dus niet van de aanwezigheid van een oppervlakte of een magneetveld af. 
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