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Samenvattingg in het Nederlands 

behorendee bij het proefschrift 

"Thee many shapes of Giant Pulses" 

vann J.L.L. Voute. 

Ditt proefschrift bestaat, naast een inleiding (hoofdstuk 1), een historisch overzicht 
(hoofdstukk 2) en conclusies (hoofdstuk 6), in essentie uit vier delen. 

Hett eerste deel in hoofdstuk 3 gaat over de twee instrumenten die gebouwd werden 
omm waarnemingen te kunnen doen aan pulsars op de radiosterrenwacht WSRT nabij 
Westerbork.. Het eerste instrument, een grotendeels analoge filterbank (paragraaf 3.2), 
werdd als prototype door de sterrenkunde afdeling van California Institute of 
Technologyy gebouwd en als het eerste deel van het promotieonderzoek op WSRT 
gecompleteerd. . 

All  gauw bleek dat deze filterbank niet het geschikte instrument was voor het 
uitvoerenn van meer geavanceerde pulsarwaarnemingen en zo ontstond bij de auteur 
vann dit proefschrift een eerste idee voor een nieuwe pulsarmachine. Deze, uiteindelijk 
geheell  digitale, machine - PuMa - is in het kader van dit promotieonderzoek tot stand 
gekomenn en werd, mede door de auteur, op de Universiteit Utrecht ontworpen, 
gebouwdd en geprogrammeerd. Het tweede deel van dit proefschrift, PuManual 
(paragraaff  3.3), geeft aan hoe het ontwerp tot stand kwam, hoe PuMa is opgebouwd, 
hett beschrijft in detail de signaalverwerking en hoe het op WSRT door astronomen 
kann worden gebruikt. 

Hett derde deel (hoofdstuk 4) gaat over waarnemingen aan twee pulsars. Van deze 
tweee was bekend dat ze, naast hun gewone pulserende signaal, af en toe pulsen 
uitzendenn die wel honderden keren sterker kunnen zijn, de zogenaamde Giant Pulses 
(GPs).. Van hun opwekkingsmechanisme is nog niets bekend. De GPs duren echter 
maarr kort, in enkele gevallen niet langer dan een honderdduizendste van een seconde. 
Aangezienn PuMa het hemelsignaal per seconde tot twintig miljoen maal kan 
bemonsteren,, kunnen zelfs zulke korte signalen toch nog tot in detail bestudeerd 
worden, , 
Eenn unicum voor WSRT was de, in het kader van dit proefschrift uitgevoerde, 
parallelee waarneming met PuMa van GPs op drie uiteenliggende hemelfrequenties. 

Hett vierde en laatste deel van dit proefschrift wordt gevormd door drie artikelen 
(hoofdstukk 5); bij twee daarvan als mede-auteur met Marco Kouwenhoven, die in die 
tijdd als promovendus aan het sterrenkundig instituut van de Utrechtsche universiteit 
wass verbonden. Deze twee artikelen vullen een zekere leemte aangezien er in de 
literatuurr en in lesboeken weinig aandacht wordt besteed aan het waarnemen van 
radioo pulsars en het verwerken van hun signalen en al helemaal niet met een 
radiotelescoopp zoals die van WSRT. Het derde artikel werd geschreven namens het 
helee PuMa project team en is bedoeld om de pulsarmachine meer bekendheid te 
gevenn in de astronomische wereld. Deze artikelen werden aan de redactie van 
Astronomyy & Astrophysics aangeboden en een ervan is reeds geaccepteerd voor 
publicatie. . 
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Dee waarnemingen werden verricht aan de 'Crab1 pulsar (PSR B0531+21) en de 
'milliseconde'' pulsar (PSR BI937+21). Een pulsar is een zeer compact object; het is 
dee overgebleven kern van een middelzware ster die aan het einde van zijn 'brandstof 
inn een supernova explosie uiteenspat. Van de Crab pulsar werd deze supernova in het 
jaarr 1054 op aarde waargenomen, de andere pulsar is al vele miljoenen jaren oud. 
Zo'nn object is gemeenlijk wat zwaarder dan onze zon en onder het eigen gewicht 
ineengestortt tot een neutronenster met een diameter van enkele tientallen kilometers. 
Dee omwentelingstijden variëren van enkele millisecondes tot secondes. Voor de Crab 
pulsarr is dat 34 ms en voor de milliseconde pulsar 1,6 ms. Daarmee is die laatste de 
snelstt roterende die tot nu toe gevonden is. Door de concentratie tijdens het instorten 
bereiktt het oorspronkelijke magnetische veld van de ster uitzonderlijk hoge waarden 
waardoorr de neutronenster als een vuurtoren vanaf de beide magnetische polen (onder 
meer)) radiostraling uitzendt. Wanneer deze, in een nauwe bundel uitgezonden 
straling,, over de aarde strijkt kan deze worden opgevangen met behulp van 
radiotelescopen. . 

Omdatt de radiostraling onderweg van de pulsar naar de aarde door het niet helemaal 
legee interstellaire medium reist, wordt deze op twee manieren beïnvloed. Door 
interactiee tussen vrije electronen en de radiogolven reizen de signalen op lagere 
frequentiess wat langzamer dan die op de hogere. De pulsvormige signalen komen 
daardoorr versmeerd aan op aarde. Dit effect kan zelfs zo groot zijn dat de pulsen over 
meerderee omwentellingesperioden van de pulsar worden versmeerd en daardoor niet 
meerr waarneembaar zijn. Deze door PuMa geregistreerde signalen worden met 
hiervoorr ontwikkelde software (paragraaf 4.2) naderhand zo bewerkt (zogenaamde 
coherentee dedispersie) dat deze versmering geheel ongedaan wordt gemaakt. 
Ookk wordt de radiostraling in allerlei richtingen afgebogen en kan deze ons langs 
verschillendee wegen bereiken. Aangezien de straling via een langere weg ons wat 
laterr en wat zwakker bereikt krijgen de kortdurende pulsarsignalen (vooral bij lagere 
hemelfrequenties)) een duidelijk versmeerde 'staart'. In het proefschrift wordt een 
methodee aangegeven hoe ook deze versmering (voor een belangrijk) deel ongedaan 
kann worden gemaakt (paragraaf 4.1). 
Voortss werd er gekeken naar de tijdsintervallen tussen de gemeten aankomsttijden 
vann twee GPs van de Crab pulsar en de hoogte van die GPs (paragraaf 4.3.2.3). Het 
blijktt dat er geen relatie tussen deze beide grootheden bestaat. Aangetoond werd dat 
dee verdeling van die intervallen negatief exponentieel is en daarmee kon tevens 
wordenn bepaald dat een GP een fenomeen is dat in ieder geval niet langer duurt dan 
éénn omwentellingsperiode van de Crab pulsar (paragraaf 4.3.2.4). 
Vann de relatief jonge Crab pulsar is de duur van een omwentelling minder goed 
voorspelbaarr doordat de omwentelingsperiode op onverwachte momenten eenigzins 
verspringt.. Aangezien GPs alleen maar worden ontvangen in de tijdsintervallen van 
dee gewone pulsen konden ze gebruikt worden om de duur van de vigerende periode 
nauwkeurigerr te bepalen (paragraaf 4.3.2.2). 
Inn de parallele waarneming in paragraaf 4.3.3 van de Crab pulsar op de drie 
hemelfrequentiess (382, 825 en 1405 MHz) werden duizenden GPs waargenomen, 
waarvann bijna driehonderd op alle drie frequenties tegelijk werden gezien. Hierdoor 
konn onder meer de verdeling van de vermogens van GPs over die frequenties met een 
goedee nauwkeurigheid worden bepaald. 
Ookk werd in deze waarneming een GP op 1405 MHz gevonden waarvan de hoogste 
piekk vijfhonderdduizend keer sterker was dan die van de gemiddeld uitgezonden 
pulsen;; deze puls is op de voorzijde van dit proefschrift weergegeven. 
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