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Hoofdstukk 10 

Samenvatting g 

Inn dit proefschrift draait het letterlijk en figuurlijk om compacte objecten. Compacte objecten 
zijnn de overblijfselen van zware sterren. De voornaamste reden om compacte objecten te 
bestuderenn is dat de fysische omstandigheden in en rondom compacte objecten ons in staat 
stellenn effecten waar te nemen die op aarde niet waarneembaar zijn. Vaak is de informatie die 
wee van compacte objecten krijgen indirect. Zo ook in mijn onderzoek. De compacte objecten 
diee ik heb onderzocht, hebben een allemaal een enorme gasschijf om zich heen draaien. Deze 
gasschijvenn zijn erg heet en zenden röntgenstraling uit. Door de variaties in de röntgenstraling 
vann zo'n schijf te bestuderen, hopen we meer te leren over de compacte objecten zelf. 

10.11 Compacte objecten 

Hett leven van een ster is een voortdurende strijd tegen de zwaartekracht, die het gas van 
dee ster zoveel mogelijk probeert samen te drukken. Om die strijd met de zwaartekracht te 
kunnenn leveren is energie nodig. In sterren wordt die energie geleverd door kernfusie - het 
samensmeltenn van atoomkernen waarbij een kleine hoeveelheid massa wordt omgezet in ener-
gie.. Op den duur raakt deze bron van energie op en begint de zwaartekracht de overhand te 
krijgenn - de ster zal steeds meer samengedrukt worden. Afhankelijk van de massa van de 
sterr zijn er een aantal mogelijke manieren voor een ster om aan haar einde te komen. In alle 
gevallenn is het eindproduct vele malen kleiner dan de oorspronkelijke ster zelf. Deze objecten 
wordenn daarom compacte objecten genoemd. In het algemeen geldt dat hoe zwaarder de ster 
bijj  haar geboorte, hoe kleiner het uiteindelijke compacte object. Er zijn drie soorten com-
pactee objecten: witte dwergen, neutronensterren en zwarte gaten. Voor dit proefschrift heb ik 
alleenn neutronensterren en zwarte gaten bestudeerd. Neutronensterren hebben een diameter 
vann ongeveer 25 km en zijn ongeveer anderhalf keer zo zwaar als de zon (ter vergelijking: de 
diameterss van de aarde en de zon zijn respectievelijk ongeveer 12800 km en 140000000 km). 
Terr illustratie van de enorme dichtheid van een neutronenster: een luciferdoosje gevuld met 
neutronenstermateriaall  weegt net zoveel als alle mensen op aarde. Neutronensterren zijn het 
eindproductt van sterren die bij hun geboorte 8 tot 25 maal zo zwaar waren als van de zon. 
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Sterrenn die bij hun geboorte nog zwaarder waren zullen uiteindelijk eindigen als een zwart 
gat.. In een zwart gat zit alle massa geconcentreerd in één punt. Als maat voor de afmeting 
vann een zwart gat wordt altijd de afstand genomen waarvan het niet meer mogelijk is voor een 
lichtdeeltjee om te ontsnappen. Deze afstand is groter voor zwaardere zwarte gaten. Voor een 
zwartt gat dat net zo zwaar is als de zon is deze afstand ongeveer 3 km. In tegenstelling tot een 
neutronensterr kan een zwart gat geen licht uitzenden. 

Dee grote vraag is nu: waarom zou je compacte objecten bestuderen? Ik zal volstaan 
mett het wetenschappelijk correcte antwoord. Zoals eerder gezegd zijn de omstandigheden in 
enn rondom een compact object vele malen extremer dan op aarde: de zwaartekracht is veel 
sterker,, de dichtheden en temperaturen veel hoger, en in het geval van neutronensterren zijn 
dee magneetvelden veel sterker. Door compacte objecten te bestuderen kunnen we dus testen 
off  natuurkundige theorieën ook nog gelden als de omstandigheden volstrekt anders zijn dan 
opp aarde. Echter, om die theorieën te testen moeten we wel eerst het een en ander te weten 
komenn over het compacte object: hoe groot is het, en hoe zwaar? Draait het langzaam of snel? 
Waarr is het van gemaakt? Helaas is het niet gemakkelijk om dit soort gegevens één-twee-drie 
tee verkrijgen. Hoe bestudeer je nou bijvoorbeeld een object dat geen licht uitzendt, zoals een 
zwartt gat? De manier waarop we informatie krijgen is daarom vaak indirect. In het geval van 
mijnn onderzoek komt die informatie voort uitt de invloed die het compacte object uitoefent op 
eenn naburige ster. 

10.22 Lage-massa röntgendubbelsterren 

Lage-massaa röntgendubbelsterren (zie Figuur 10.1) zijn systemen waarin een compact object 
(eenn neutronenster of een zwart gat) en een normale (zon-achtige) ster om elkaar heen draaien. 
Nuu is dat op zich niet zo bijzonder; bijna de helft van alle sterren draait om een andere ster 
heen.. Het speciale van lage-massa röntgendubbelsterren zit hem in het feit dat de begeleidende 
sterr zodanig vervormd wordt door de enorme zwaartekracht van het compacte object, dat er 
massaa overdracht plaats vindt. Dat houdt in dat gas van de begeleider af wordt getrokken dat 
vervolgenss in de richting van het compacte object begint te vallen. 

Zoalss te zien is in Figuur 10.1 valt het gas niet direct naar het compacte object, maar vormt 
eenn schijf. Je kunt dit effect een beetje vergelijken met een leeg lopend bad: het water stort 
zichh niet in een keer door de afvoer, maar vormt een draaikolk waarin het langzaam maar 
zekerr dichter bij de afvoer komt om er uiteindelijk in te verdwijnen. 

Dee draaikolkachtige schijf in lage-massa röntgendubbelsterren heet een accretieschijf. Net 
zoalss bij het leeglopende bad verplaatst het gas in zo'n accretieschijf zich langzaam naar het 
midden,, richting het compacte object. Tijdens dit proces gaat het gas steeds sneller rond-
draaien,, en door interne wrijving (botsingen van de gasdeeltjes met elkaar) zal de temperatuur 
vann het gas toenemen. Aan de buitenrand van de accretieschijf is de temperatuur ongeveer 
50000 graden en in het centrum, dichtbij het compacte object, is de temperatuur een paar mil-
joenn graden. Als gas 5000 graden is, dan zendt het geel licht uit. Naarmate de temperatuur toe-
neemtt wordt de kleur van het gas steeds blauwer en uiteindelijk, bij een temperatuur van een 
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Begeleidendee ster 

Figuurr 10.1: Een model vaneen lage-massa röntgendubbelster, (credit: Rob Hynes). 

miljoenn graden, zal er ook röntgenstraling worden uitgezonden. Vandaar de 'röntgen' in lage-
massaa röntgendubbelster. De 'lage-massa' in lage-massa röntgendubbelster slaat trouwens 
opp het gewicht van de begeleidende ster - dat is namelijk nogal laag. Er zijn ook vergelijk-
baree systemen met veel zwaardere begeleiders; die worden hoge-massa röntgendubbelsterren 
genoemd.. Het systeem LMC X-3 in hoofdstuk 7 is zo'n systeem. 

Inn het algemeen geldt dat hoe hoger de hoeveelheid gas die door de schijf stroomt en hoe 
zwaarderr het compacte object, hoe meer licht er wordt uitgezonden door de accretieschijf. De 
accretieschijff  is echter niet het hele verhaal. Zoals ik net al schreef, zal de snelheid van het gas 
steedss hoger worden naarmate het dichter bij het compacte object komt. De bewegingsenergie 
vann het gas kan omgezet worden in straling, tenminste als het gas ergens op kan botsen. In het 
gevall  van een zwart gat is er geen vast oppervlak, en kan het gas dus nergens op botsen om 
dee bewegingsenergie vrij te maken. Het gas zal naar binnen vallen en we zullen er nooit meer 
ietss van zien. Bij neutronensterren zal het gas echter met een enorme klap op het oppervlak 
terechtt komen. Daarbij komt ongeveer net zoveel energie bij vrij als er door de schijf wordt 
uitgezonden.. Die energie wordt ook als röntgenstraling uitgezonden. Zoals je kunt zien in 
Figuurr 10.1 zijn er ook nog twee nauwe bundels aanwezig in een lage-massa röntgendub-
belster.. Deze bundels zenden veel radiostraling uit en bestaan uit gas dat met een enorme 
snelheidd wordt weggeschoten van vlakbij het compacte object. Het is nog niet duidelijk hoe 
zee ontstaan en of ze röntgenstraling uitzenden. 
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10.33 Röntgensterrenkunde 
Zoalss al bleek uit de vorige paragraaf speelt röntgenstraling een belangrijke rol in de studie 
vann compacte objecten in lage-massa röntgendubbelsterren. Röntgenstraling is een zeer ener-
getischee vorm van licht. Als we met onze ogen röntgenstraling konden zien, dan zou het 
zichtbaarr zijn aan de blauwe kant van het kleuren spectrum (zoals we dat in een regenboog 
zien).. Een röntgenlichtdeeltje bevat ongeveer duizend maal zoveel energie als een lichtdeel-
tjee dat we met onze ogen kunnen waarnemen. Ondanks deze hoge energie, en het feit dat 
röntgenstralingg vrij gemakkelijk door ons lichaam heen dringt, is de dampkring vrijwel on-
doordringbaarr voor röntgenstraling. Pas met de opkomst van de ruimtevaart, aan het eind van 
dee jaren 50, werd het mogelijk om waarneeminstrumenten boven de dampkring te brengen 
omm zodoende röntgensterrenkunde te bedrijven. De tweede bron van röngenstraling (de Zon 
wass de eerste) die werd gevonden kreeg de naam Sco X-l (de eerste röntgenbron in het ster-
renbeeldd Scorpius.) Pas later bleek dat Sco X-l een lage-massa röntgendubbelster is. Sinds 
dee begindagen van de röntgensterrenkunde zijn er ongeveer 100 andere lage-massa röntgen-
dubbelsterrenn gevonden. 

Hoee komen we nu meer te weten over compacte objecten in lage-massa röntgendubbel-
sterren?? De drie belangrijkste waarneemtechnieken in de (röntgen)sterrenkunde zijn: een 
afbeeldingg maken, spectroscopie en fotometrie. Een afbeelding maken van een lage-massa 
röntgendubbelsterr is weinig zinvol. Alle lage-massa röntgendubbelsterren staan te ver weg; 
zelfss met de grootste telescopen zien ze er nog uit als puntjes. Door middel van spectrosco-
piee kunnen we bestuderen wat voor soort licht een object uitzendt. Door nauwkeurig te kijken 
naarr de verdeling van het licht als functie van de golflengte of energie kunnen we bijvoorbeeld 
proberenn de temperatuur van het gas in een accretieschijf te meten. Röntgenspectroscopie van 
lage-massaa röntgendubbelsterren is nogal moeilijk; vaak zijn de resultaten lastig te interpre-
terenn en erg afhankelijk van het model dat de onderzoek(st)er gebruikt. Fotometrie is het 
bestuderenn van de helderheid van een object. Vaak wordt het gebruikt om te kijken hoe de 
helderheidd van een object in de tijd verandert. Dit is de techniek waarvan ik tijdens mijn 
onderzoekk gebruik heb gemaakt. 

10.44 Studie van tijdsvariaties 

Omm zo veel mogelijk te weten te komen over een compact object is het belangrijk dat we 
zekerr weten dat de informatie die we bestuderen dichtbij het compacte object vandaan komt. 
Zoalss ik eerder al schreef, gaat het gas in een accretieschijf steeds sneller draaien naarmate 
hett dichter bij het compacte object komt. Aan de buitenkant van de schijf (op een afstand 
vann een miljoen kilometer van het compacte object) draait het gas ongeveer één keer per uur 
omm het compacte object. Op ongeveer duizend kilometer, draait het al 10 keer per seconde 
rondd (de frequentie is 10 Hertz), en op een afstand van 10 kilometer meer dan duizend keer 
perr seconde (de frequentie is dan duizend Hertz). Als je dus hele snelle variaties bestudeerd, 
dann kijk je naar de gebieden vlakbij het compacte object. Zoals ik al eerder schreef, zenden 
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Figuurr 10.2: links: Een lichtkromme van de lage-massa röntgendubbelster SAX J1808.4-
3658,, waarin per tweeduizendste van een seconde het aantal gemeten röntgenlichtdeeltjes is 
gegeven.. Er is geen duidelijk signaal te zijn. rechts: Een variatie spectrum van de zelfde 
lage-massaa röntgendubbelster. Er is een duidelijk signaal zichtbaar bij 400 Hz. 

dee gasdeeltjes in de buurt van het compacte object voornamelijk röntgenstraling uit. Om de 
snelstee variaties te bestuderen kunnen we dus het beste naar de röntgenstraling van lage-massa 
röntgendubbelsterrenn kijken. 

Err zijn verschillende eigenschappen van een compact object die de beweging van het gas 
inn de accretieschijf (en dus de variaties) kunnen beïnvloeden: de enorme geconcentreerde 
massaa van het compacte object zal bijvoorveeld de ruimte vervormen, waardoor de banen van 
dee gasdeeltjes anders zullen zijn dan in een normale situatie. Als een compact object snel 
omm zijn as draait verandert dit de banen van de deeltjes ook, en een sterk magneetveld zorgt 
err weer voor dat de gasdeeltjes niet meer vrijelij k kunnen bewegen. Door nauwkeurig de 
variatiess in de röntgenstraling te bestuderen, zouden we de effecten van de massa, draaiing en 
magneetveldd kunnen zien, en daardoor dus meer kunnen leren over het compacte object. 

Dee manier waarop de variaties worden gemeten (fotometrie) is vrij simpel: de satelliet telt 
gewoonn het aantal röntgenlichtdeeltjes per seconde en stuurt die gegevens naar aarde. Helaas 
zijnn de snelste variaties vaak zo zwak dat we ze niet rechtstreeks kunnen zien. Om ze toch te 
bestuderen,, wordt er gebruik gemaakt van een speciale wiskundige techniek die een Fourier-
transformatiee heet. Het komt er hierbij op neer dat we niet kijken naar hoeveel lichtdeeltjes 
wee zien binnen een bepaalde tijd; in plaats daarvan kijken we naar hoeveel variatie er plaats 
vindtt bij een bepaalde frequentie - dit is in de praktijk veel gevoeliger voor snelle variaties. 
Eenn voorbeeld staat gegeven in Figuur 10.2. Aan de linkerkant staat de lichtkromme, die 
laatt zien hoeveel lichtdeeltjes er per tijdseenheid zijn waargenomen. Om snelle variaties te 
zienn moet je de lichtkromme opsplitsen in korte stukjes. In het voorbeeld in Figuur 10.2 is 
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Figuurr 10.3: Een variatiespectrum van een lage-massa röntgendubbelster. Een quasi-
periodiekee oscillatie is zichtbaar met een frequentie van ongeveer 900 Hz. 

dee lichtkromme opgedeeld in 200 stukjes. Zoals je kunt zien wordt er per tijdseenheid soms 
éénn lichtdeeltje waargenomen, maar meestal zelfs geen een. Er zijn alleen wat willekeurige 
variatiess te zien, maar geen duidelijk signaal. Op die manier kunnen we snelle variaties na-
tuurlijkk niet bestuderen. Om die rechtstreeks in een lichtkromme te kunnen zien heb je per 
tijdseenheidd enkele tientallen lichtdeeltjes nodig. Daar zijn de huidige satellieten helaas niet 
gevoeligg genoeg voor. In het rechter plaatje staat het variatiespectrum van de zelfde bron - in 
eenn variatiespectrum kun je zien hoe sterk de variatie bij een bepaalde frequentie is. Zoals je 
kuntt zien is er wel degelijk een signaal, met een frequentie van 400 Hz. Dat wil zeggen dat er 
inn dit systeem iets is dat 400 keer per seconde van helderheid verandert. In dit geval blijkt het 
tee gaan om een neutronenster die 400 keer per seconde ronddraait. Het signaal noemen we 
inn dit geval een periodieke oscillatie, omdat de frequentie van het signaal niet verandert. Het 
komtt er dus op neer dat zowel voor het linker als het rechter plaatje de zelfde gegevens zijn 
gebruikt.. Echter de manier waarop de gegevens zijn verwerkt voor het rechter plaatje, is veel 
gevoeligerr voor de variaties waarin we geïnteresseerd zijn. 

Alss we kijken naar de variatie spectra van andere lage-massa röntgendubbelsterren dan 
zienn we vaak ook pieken, alleen niet zo mooi als die in Figuur 10.2. We denken dat dat komt 
omdatt we in die gevallen niet het compacte object zelf zien draaien, maar de klonten materie 
off  gas in de accretieschijf. Omdat hun beweging wat onregelmatig is, zijn de pieken in het 
variatiespectrumm wat breder (zoals in Figuur 10.3). Deze pieken noemen we quasi-periodieke 
oscillaties. . 

Hoewell  ik zojuist schreef dat het in principe mogelijk zou moeten zijn meer over compacte 
objectenn te weten te komen door de variaties in de röntgenstraling van de accretieschijven te 
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Figuurr 10.4: Een modeltekening van de Rossi X-ray Timing Explorer. 

bestuderen,, blijkt dat in de praktijk toch behoorlijk tegen te vallen. Het variatiespectrum is 
vaakk zo gecompliceerd dat we niet eens weten wat al die quasi-periodieke oscillaties veroor-
zaakt.. Zonder dit te begrijpen is het echter lastig om werkelijk uitspraken te doen over de 
compactee objecten zelf. Er is de laatste jaren wel veel vooruitgang geboekt. Eindelijk zijn 
err de verwachte snelle variaties gevonden waar al lang naar werd gezocht en ook blijkt dat 
dee variaties in neutronenster en zwarte gat bronnen (gelukkig) veel overeenkomsten vertonen. 
Hett lijk t er op dat we de accretieschijven (en op den duur dus de compacte objecten) steeds 
beterr beginnen te begrijpen. 

10.55 Dit Proefschrift 

Hett hoofddoel van mijn onderzoek was het bestuderen van quasi-periodieke oscillaties (QPOs) 
inn verschillende soorten lage-massa röntgendubbelsterren. Alle gegevens die ik heb gebruikt 
voorr dit werk zijn verkregen met de Rossi X-ray Timing Explorer (vrij vertaald: de Rossi 
Röntgenn Tijdsanalyse Satelliet). Deze satelliet is speciaal gebouwd met als doel zoveel moge-
lij kk röntgenlichtdeeltjes per seconde te kunnen tellen. Figuur 10.4 is een modeltekening van de 
satelliet.. Het is zeker niet de mooiste satelliet die ooit gemaakt is, maar voor röntgenfotometrie 
iss het veruit de beste satelliet tot nu toe. 

Aangezienn ik aan nogal verschillende systemen heb gewerkt is het lastig een samenhan-
gendee samenvatting te maken. Ik zal daarom een paar van de resultaten behandelen, die ik 
zelff  het leukste vind. 
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GXX 13+1 

GXX 13+1 is een lage-massa röntgendubbelster met een neutronenster, waarin tot een paar 
jaarr terug nog geen QPOs gevonden waren. We ontdekten een QPO die sterk leek op QPOs 
diee tot dan toe alleen in één bepaald type neutronenster lage-massa röntgendubbelster waren 
gevonden.. Aan de andere kant lijk t het gedrag van GX 13+1 ook sterk op dat van een ander 
typee neutronenster-lage-massa röntgendubbelsterren. Het lijk t er nu op dat GX 13+1 een 
soortt verbinding vormt tussen de twee type neutronenster-lage-massa röntgendubbelster die 
wee kennen. 

XTEJ2123-058 8 

XTEE J2123-05 8 is lage-massa röntgendubbelster (met een neutronenster) die pas ontdekt 
werdd in 1998. Het systeem was maar voor een aantal weken zichtbaar in het röntgenlicht. 
Gedurendee die periode hebben we twee hele snelle variaties ontdekt in dit systeem (850 Hertz 
enn 1130 Hertz). Tevens hebben we een schatting gemaakt van de afstand. Het bleek dat dit 
systeemm veel verder weg staat dan de meeste lage-massa röntgendubbelsterren, en nog op een 
vreemdee plaats ook: een beetje buiten het melkwegstelsel. Het is nog niet duidelijk hoe het 
daarr gekomen is. 

EXOO 0748-676 

EXOO 0748-676 is een lage-massa röntgendubbelster die bijna helemaal van de zijkant be-
kekenn wordt. Op die manier zijn we gevoeliger voor oneffenheden op het oppervlak van de 
accretieschijf.. Over het algemeen wordt aangenomen dat accretieschijven vrij dun zijn. Ech-
ter,, in EXO 748-676 vonden we voor het eerst een quasi-periodieke oscillatie die alleen maar 
verklaardd kan worden als accretieschijven veel dikker zijn dan tot dan toe werd aangenomen. 
Ietss later hebben we ook hele snelle variaties gevonden in deze bron. Met die laatste ont-
dekkingg waren we in staat wat extra beperkingen op het productiemechanisme van dit soort 
variatiess te leggen. 

XTEE J1550-564 

XTEE J1550-564 is een lage-massa röntgendubbelster die pas een paar jaar terug ontdekt is, 
enn waarvan men denkt dat het compacte object een zwart gat is. Deze bron vertoont een 
heleboell  verschillende quasi-periodieke oscillaties. We waren in staat deze quasi-periodieke 
oscillatiess op een logische manier de classificeren en vond een relatie tussen de frequenties 
vann de langzame en snelle variaties - dat was de eerste keer voor een zwart gat. Ook hebben 
wee aangetoond dat, in tegenstelling tot wat altijd aangenomen was, de hoeveelheid gas die 
doorr de schijf beweegt niet rechtstreeks bepaalt hoe snel de variaties in de accretieschijf zijn. 
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GXX  17+2 
GXX 17+2 is een lage-massa röntgendubbelster met een neutronenster als compact object. Net 
alss XTE J1550-564 vertoont dit systeem relaties tussen de frequenties van de langzame en 
snellee variaties. Dit is echter al eerder voor andere neutronenstersystemen gezien. Het unieke 
vann de relatie in GX 17+2 is het feit dat de relatie ombuigt en wel op een manier die door 
dee relativiteitstheorie wordt voorspeld. Dit zou dus een van de eerste keren zijn dat QPOs 
gebruiktt kunnen worden om de relativiteitstheorie te testen. 
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Inn the Kamigata area they have a sort of tiered lunchbox they use for a single day 
whenn flower viewing. Upon returning, they throw them away, trampling them 
underfoot.. The end is important in all things. 

Fromm 'Ghost Dog: The Way of the Samurai' (1999) 








