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Samenvatting g 

Inn dit proefschrift bestuderen we röntgendubbelstersystemen, waarin 
éénn van de twee sterren een neutronenster of zwart gat is. Het doel is 
dee relatie tussen de instroom van materie naar het compacte object via 
dee accretieschijf en de relativistische uitstroom van materie uit het sys-
teemm via een jet te onderzoeken (zie Fig. 1.1 voor een kunstenaarsblik op 
eenn röntgendubbelster). Als neutronensterren en zwarte gaten verschil-
lendee fysische eigenschappen hebben (zoals de aan-/afwezigheid van 
eenn vast oppervlak en de aan-/afwezigheid van een magneetveld) geeft 
hett vergelijken van hoe schijf- en jeteigenschappen correleren, afhangend 
vann het type compact object in het dubbelstersysteem, inzicht in de fysica 
vann jet-vorming. 

Dee gedetailleerde studie van een aantal belangrijke prototypen van 
bronnenn met een jet, waarin een groot aantal jet-gerelateerde fenome-
nenn direct waarneembaar zijn, is natuurlijk van cruciaal belang om een 
grotee hoeveelheid informatie over de fysische processen die plaatsvin-
denn in relativistische jets te verkrijgen. In het eerste deel van dit proef-
schriftt bestuderen we de ruimtelijk opgeloste röntgenjet op boogsecon-
denn schaal van de röntgendubbelster SS 433, wat het prototype van een 
röntgendubbelstersysteemm met een jet is en bovendien de eerste ontdekt 
inn ons Melkwegstelsel. In SS 433 vinden we het eerste bewijs voor op-
warmenn van atoomkernen in een jet-uitstroom (Hoofdstuk 2). We stellen 
eenn mogelijk mechanisme voor om dit opwarmen te verklaren, gebaseerd 
opp het interne schokkenmodel zoals is voorgesteld in het geval van ac-
tievee sterrenstelsels. Vervolgens bestuderen we de morfologie van alle 
voorradigee röntgenplaatjes en onderzoeken we de evolutie van röntgen-
jetss op boogseconden schaal (Hoofdstuk 3). We vinden dat het geheel 
omm de waarnemingen te verklaren aanzienlijk complexer is dan men hi-
ervoorr dacht. We stellen een alternatief scenario voor, dat niet alleen 
hett opwarmen verklaart, maar wellicht ook alle röntgenwaarnemingen. 
Ditt scenario gaat uit van een schokgolf die zich in de jet naar buiten toe 
voortplantt en laat een tweede, snellere uitstroom in de jet zien, die anders 
onopgemerktt zou zijn gebleven. 

Vanuitt de binnenste delen van de accretieschijf, dichtbij het compacte 
object,, nemen we heftige fenomenen van voorbijgaande aard in de schijf 
waar,, zoals snelle quasi-periodieke variaties met frequenties tot meer dan 
10000 Hertz (waarschijnlijk directe signaturen van de binnenste straal van 
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dee accretieschijf; paragraaf 1.3). Dit geeft ons de mogelijkheid om de 
accretiee fysica onder omstandigheden van zeer sterke zwaartekracht op 
slechtss een paar kilometer van het compacte object te bestuderen. In 
hett tweede deel van dit proefschrift onderzoeken we de variaties van 
dee piekfrequentie van kiloHertz quasi-periodieke oscillaties in een neu-
tronenstersysteem,, wat ons de mogelijkheid geeft huidige modellen van 
quasi-periodiekee oscillaties te testen en beperkingen voor toekomstige 
modellenn (Hoofdstuk 4). We bestuderen ook in detail de spectrale vari-
atiess in één van de meest intrigerende röntgendubbelstersystemen met 
eenn zwart gat, GRS 1915+105, gedurende de korte instabiliteiten die 
plaatsvindenn in de accretieschijf (Hoofdstuk 5). Hiervan is bekend dat 
dezee instabiliteiten direct gerelateerd zijn aan de productie van voorbij-
gaandee radiostraling, wat afkomstig is van de jet. 

Inn het laatste deel, wat beschouwd mag worden als het belangrijkste 
deell  van dit proefschrift, richten we ons op de relatie tussen de eigen-
schappenn van de accretieschijf en de jet bij neutronensterren in vergeli-
jkingg met zwarte gaten. We vinden als eerste de relatie tussen radio- en 
röntgenlichtkrachtt in een röntgendubbelstersysteem met een neutronen-
sterr en lage lichtkracht in de harde röntgentoestand (een toestand van het 
systeemm waarin de straling van de accretieschijf niet het dominante stral-
ingsmechanismee is in het waargenomen spectrum, wat waarschijnlijk 
samenhangtt met een relatief lage accretiesnelheid), wat doet denken aan 
watt men vindt bij systemen met een zwarte gat (Hoofdstuk 6). We de-
tecterenn radiostraling van twee andere systemen met een neutronenster 
inn de zachte röntgentoestand (een toestand van het systeem waarin de 
stralingg van de schijf dominant is en de accretiesnelheid hoger ligt dan in 
dee harde röntgentoestand; Hoofdstuk 6), in tegenstelling tot wat men zou 
verwachtenn uitgaande van een vergelijkbaar gedrag bij systemen met 
eenn zwart gat (systemen met zwarte gaten vertonen een vermindering 
vann de radiostraling afkomstig van de jet in de zachte röntgentoestand). 
Bovendienn vinden we, na het bestuderen van alle voorradige simultane 
waarnemingenn op radio- en röntgenfrequenties van systemen met een 
neutronensterr en lage lichtkracht, een zeer opvallende relatie tussen de 
radio-lichtkrachtt en de frequenties van de röntgenvariabiliteitfenomenen 
(Hoofdstukk 8). Een soortgelijke relatie is aanwezig in het systeem met een 
zwartt gat GX 339-4, wat de variabiliteitcomponenten als indicator van 
hett stralingsvermogen van de jet in beide soorten systemen aangeeft. In 
hett laatste Hoofdstuk (Hoofdstuk 9) bespreken we alles wat we weten 
overr de relatie tussen radio- en röntgenstraling in röntgendubbelstersys-
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temenn met een neutronenster door een directe vergelijking met zwarte 
gaten.. We vinden een verschillende afhankelijkheid van het stralingsver-
mogenn van de jet op radiofrequenties en de röntgenlichtkracht (van de 
schijf)) in systemen met zwarte gaten en neutronensterren. Dit suggereert 
datt de eigenschappen van het compacte object in de röntgendubbelster-
systemenn wel degelijk een rol spelen in het productiemechanisme van de 
jet. . 
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