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Hoofdstukk 6 

Samenvatting g 

Hett hoofdthema van dit proefschrift is de stabiliteit en instabiliteit van magnetische 
veldenn in sterren. Dit zijn in feite twee verschillende onderwerpen. In de eerste plaats 
gaatt het om zgn. 'magnetische sterren*: sterren van verschillende typen die gemeen 
hebbenn dat ze een sterk magneetveld bezitten, dat niet of maar zeer langzaam ve-
randert.. De belangrijkste theoretische vraag bij deze sterren is welke magnetische 
konn figuratie in zo'n ster deze hoge mate van stabiliteit mogelijk maakt. Daarnaast 
hebbenn ook de overige 'normale' sterren misschien magneetvelden in hun inwendige; 
ditt zou bijvoorbeeld de eigenaardig uniforme rotatie van het zonsinwendigc verk-
laren.. Een tweede deel van dit proefschrift behandelt een mechanisme waardoor 
zulkee velden opgewekt kunnen worden door de differentiële rotatie van een ster. In 
tegenstellingg tot de eerste klasse zijn dit sterk variabele en zwakkere velden, die in 
hett algemeen niet aan het oppervlak zichtbaar zijn, maar wel van groot belang voor 
dee ontwikkeling van een ster. 

Magnetischee sterren 
Inn het tijdperk waarin de niagiietohydrodynamiea ontwikkeld werd, rond het mid-

denn van de twintigste eeuw, werden ook magnetische velden in Ap-sterren ontdekt. 
Naa de zon waren dit de eerste sterren waarin magnetische velden gevonden werden. 
Vanzelfsprekendd trokken deze sterren de aandacht als een bijzondere gelegenheid de 
nieuwee theorie te testen. De aard en oorsprong van hun magnetische velden is daar-
doorr een van de belangrijkste onderwerpen in de studie van kosmische magnetische 
velden.. Om deze reden ligt de nadruk in dit proefschrift dan ook op Ap sterren. 

Err zijn twee concurrerende verklaringen voor de Ap-velden: het dynamo model en 
hett 'fossiele vekT-model. Beide werden oorspronkelijk ontworpen ter verklaring van 
hett magneetveld van de zon, en daarna voor Ap-sterren aangepast. In het dynamo 
modell  is het aan het oppervlak waargenomen veld een manifestatie van een in de 
convectievee kern opgewekt veld; in het fossiele-veld model is het een overblijfsel van 
eenn magneetveld dat bij het ontstaan van de ster aanwezig was. Voor deze laatste 
theoriee is het natuurlijk noodzakelijk dat het magneetveld stabiel is. Het gebrek aan 
eenn voorbeeld van zo'n stabiel veld is het voornaamste struikelblok voor deze theorie 
geweest.. Een willekeurige veldconfiguratie is in het algemeen instabiel en vervalt in 
eenn korte tijd, van de orde van de looptijd van een Alfvén-golf door de ster, zeer 
kortt in vergelijking met de leeftijd van een ster. De stabiliteit van verschillende 
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veldconfiguratiess is onderzocht, maar reeds de vluchtigste blik op de literatuur laat 
zienn dat het, helaas, veel makkelijker is instabiele velden te vinden dan de stabiliteit 
vann een bepaalde aannemelijk ogende configuratie te bewijzen. 

Terwijll  het debat over de oorsprong van de magneetvelden van Ap-sterren in volle 
gangg was. werden magneetvelden van soortgelijke geometrie en totale flux in een 
aantall  witte dwergen gevonden. Dit was een sterke steun voor de fossiele-veld hy-
pothese,, aangezien deze sterren geen convectieve kern hebben. Strikt genomen hoeft, 
zelfss als het veld in een witte dwerg een fossiel veld is, dit nog niet te betekenen dat 
hett veld van een Ap-ster ook fossiel is. Maar door de ontdekking van magnetische 
wittee dwergen kreeg de fossiele hypothese een sterke steun. 

Meerr recent zijn fossiele velden ter sprake gebracht in de context van het zgn. mag-
netarr model, als een mogelijkheid om de intense Röngenstraling van bepaalde neutro-
nensterrenn ter verklaren. Net als in witte dwergen is er geen bekend dynamo-process 
inn neutronensterren, en de waarnemingen wijzen op een zeer sterk magneetveld dat 
opp een tijdschaal van 10;ï - 104 jaar vervalt. Dit veld moet dus ook dynamisch sta-
biell  zijn, aangezien een instabiel veld in een neutronenster binnen enkele seconden 
zouu vervallen. Dynamische stabiliteit is noodzakelijk tenzij de vaste korst van de 
neutronensterr in staat is een overigens instabiel veld te stabiliseren. 

Dee magnetische A-sterren 
Eenn klein percentage van de A-sterren {nauwkeuriger: sterren van speetraaltype B8 
tott FO) wordt als Ap geklassificieerd. De geschiedenis van deze sterren begon meer 
dann een eeuw geleden, toen Maury (1897) opmerkte dat het spectrum van a2CVn 
(eenn van de helderste sterren van de klasse, met magnitude 2.9) zeer ongewoon en 
variabell  was. Pas met de ontdekking van een magnetisch veld door Babcock (1947) 
begonn de oorzaak van dit bijzondere spectrum duidelijk te worden. All e Ap-sterren 
blekenn een sterk magneetveld te hebben, van enkele honderden tot tienduizenden 
Gausss (meerdere Tesla). De variabiliteit van het spectrum en de veldsterkte blijken 
hett gevolg van de rotatie van de ster: het oblique rotator model, voor het eerst 
vernieldd door Babcock (in 1949, hij verwierp deze verklaring overigens meteen). De 
spectralee bijzonderheden werden verklaard door de invloed van het magneetveld op 
dee diffusie van ionen van verschillende elementen. 

Complicatiess bij de bepaling van de magnetische veldsterkte in Ap-sterren zijn de 
Doppler-verbredingg van de spectraallijnen en het feit dat het waargenomen spectrum 
eenn gemiddelde is over het zichtbare deel van het oppervlak. Met polarimetrie kan 
menn echter een aantal karakteristieke grootheden bepalen die een goede diagnostiek 
mogelijkk maken. Het makkelijkst te meten is het zogenaamde longitudinale veld, 
hett gemiddelde van de veldcomponent langs de gezichtslijn. Als de ster langzaam 
roteertt (zodat de Dopplerverbreding klein is), is soms de splitsing van de spectraal-
lijnenn in hun Zeeman-componenten zichtbaar. In dit geval kan ook de Lveldrnodulus\ 
eenn gemiddelde van jB|, bepaald worden. Door deze twee grootheden te meten als 
functiee van de draaiingshoek van de ster kan de veldverdeling over het oppervlak 
gereconstrueerdd worden (althans van het deel dat van de aarde zichtbaar is), on-
derr bepaalde "regulariserende' aannamen over deze veldverdeling. Als bijvoorbeeld 
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aangenomenn wordt dat het veld alleen dipool- en qnadrupool-componenten bevat, 
kunnenn de waarnemingen gereconstrueerd worden in termen van de parameters van 
hett model (namelijk de dipool- en quadrupoolsterkten en -oriëntaties). 

Diversee modellen zijn op deze manier getest; in het algemeen is het resultaat dat 
hett veld door een dipoolkomponent wordt gedomineerd, met kleinere bijdragen van 
hogeree orden. 

Eenn paar eigenschappen van Ap-sterren die ook nog niet verklaard zijn: 

 Ap-sterren roteren in het algemeen langzamer dan normale A-sterren: ze hebben 
periodenn van ca. 1 dag tot meer dan 10 jaar, in vergelijking met typische ro-
tatieperiodenn van een paar uur tot een dag voor normale A-sterren. 

 Een iets minder zekere waarneming is dat Ap-sterren gemiddeld iets verder 
geëvolueerdd lijken dan de gemiddelde A-ster, ca. 30% van hun leeftijd op de 
hoofdreekss verder. 

Ditt proefschrift levert o.a. een verklaring voor deze laatste waarneming. 

Fossiell  veld of convectieve dynamo? 
Err zijn twee mogelijke redenen voor het magneetveld van deze sterren. Het kan 
continuu opgewekt worden door een dynamo-process in de kern van de ster (A-sterren 
hebbenn een kleine convectieve kern): dit is het convectieve-kern. model, naar analogie 
vann het magneetveld van de aarde. De andere mogelijkheid is dat de ster bij z'n 
geboortee reeds magnetisch was en het veld op een of andere manier kans heeft gezien 
sindsdienn te overleven; dit is het fossiele veld model. Een beslissing tussen deze twee 
modellenn is sinds hun formulering een halve eeuw geleden uitgebleven. De grootste 
problemenn voor het dynamo-model vormen de afwezigheid in de waarnemingen van 
eenn duidelijke correlatie tussen de veldsterkte en de rotatieperiode, het ontbreken van 
eenn model voor het verband tussen het veld in de kern en het aan de oppervlakte 
waargenomenn veld, en de vraag waarom maar een klein deel van overigens identieke 
sterrenn een magneetveld heeft. Het laatste is overigens ook een vraag voor de fossiele 
hypothese.. De belangrijkste vraag voor de fossiele theorie is echter de onzekerheid of 
err wel een magnetische evenwichtsconfiguratie bestaat die zo lang stabiel kan blijven. 

Eenn sterkere aanwijzing dat het antwoord op deze vraag positief is zijn de magne-
tischee witte dwergen. In rond de 5% van de enkele witte dwergen is een magneetveld 
gedetecteerd,, met sterkten van ca. 105 Gauss tot bijna 10° G. Men denkt om ver-
schillendee redenen dat deze door evolutie van Ap/Bp-sterren kunnen zijn ontstaan, 
o.a.. op grond van hun aantal, en de waargenomen veldsterkten. Als de kern van een 
Ap-sterr op de hoofdreeks, met een veld van 3000 G, tot een witte dwerg contraheert 
mett behoud van magnetische flux, neemt de veldsterkte toe tot ongeveer 3 107 G, 
eenn typische waarde voor magnetische WDs. Dezelfde vraag: fossiel of dynamo-veld 
kann hier gesteld worden, behalve dat witte dwergen geen convectieve kernen hebben. 
Eenn goed alternatief voor de fossiele hypothese is er voor witte dwergen dus niet. 

Magneetveldenn zijn nu ook bekend in andere stertypen dan de Ap sterren. Zo zijn 
err bijvoorbeeld recentelijk dipool-achtige velden gedetecteerd in hoofdreeks B- en O-
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sterren,, en het is bekend dat neutronensterren sterke magneetvelden hebben. Maar 
hett veld van een neutronenster kan, tot een zekere maximale veldsterkte, in de vaste 
korstt verankerd zijn. Neutronensterren zijn dus niet zonder meer een argument voor 
off  tegen het bestaan van stabiele veldconfiguraties in sterren in het algemeen. 

Opp het eerste gezicht lijk t het opmerkelijk dat een fossiel magneetveld lang in een 
sterr kan bestaan. Hiervoor is het noodzakelijk dat het stabiel is. Het is echter ingebed 
inn een vloeistof die in alle richtingen kan bewegen, in tegenstelling tot laboratorium-
veldenn die door vaste wanden op hun plaats gehouden worden. Stabiliteit in de 
radiëlee richting van een ster is wel aannemelijk, vanwege de stabiele gelaagdheid van 
dee ster (onder invloed van de zwaartekracht), maar in de twee horizontale richtingen 
levertt de stratificatie geen enkele stabiliteit. 

Err is nog een ander interessant argument voor de mogelijkheid van stabiele velden 
inn sterren. Magnetische heliciteit, een globale grootheid gevormd door de integraal 
vann de het inprodukt van veldsterkte en vektorpotentiaal, is een behouden grootheid 
zolangg het veld ingebed is in een perfect geleidend medium. Gezien het zeer hoge 
geleidingsvermogenn van het plasma in een sterinwendige kan een daar aanwezig veld 
niett zonder meer zijn heliciteit verliezen, ongeacht hoe stabiel of instabiel. Als het 
zijnn heliciteit niet kan verliezen, kan het niet verder vervallen dan de laagste en-
ergietoestandd met dezelfde heliciteit. Hoewel magnetische heliciteit in de praktijk 
geenn absoluut behouden grootheid is, blijk t dit argument toch een belangrijke rol te 
spelenn bij de interpretatie van de resultaten van de berekeningen in dit proefschrift. 

Analytischh werk heeft onafhankelijk van dit argument geleid tot het vermoeden 
datt er stabiele configuraties zijn met ongeveer even sterke poloidale en toroidale veld-
componenten,, en deze hebben een hoge heliciteit. Soortgelijke configuraties worden 
toegepastt in f visiereactors. Van eenvoudiger velden zonder heliciteit, zoals zuiver 
poloidalee en zuiver toroidale velden, is sinds ca. 30 jaar bekend dat ze in sterren 
altijdd instabiel zijn. 

Err zijn dus twee belangrijke vragen te beantwoorden: of stabiele veldconfigu-
ratiess bestaan, en zo ja of er een plausibele ontwikkelingsweg naar zulke configuraties 
bestaat.. Beide problemen worden in dit proefschrift aangesproken. 

Instabilitei tt  van toroidal e velden 
Dee magneetvelden van Ap-sterren zijn zo sterk dat de magnetische krachten de 

sterr in een toestand van uniforme rotatie kunnen houden. Als het magneetveld van 
eenn ster bij zijn ontstaan echter zwak genoeg is, kan het omgekeerde het geval zijn: 
eenn toestand van differentiële rotatie kan blijven bestaan zolang het magneetveld 
zwakk is. Mogelijke oorzaken voor differentiële rotatie zijn impulsmomentverlies door 
eenn sterwind, en verandering van de traagheidsmomentsverdeling in de ster door 
evolutie. . 

Hoofdstukk 5 houdt zich bezig met de ontwikkeling van zwakke magneetvelden in 
zo'nn differentieel roterende ster. De eerste stap in dit process is het 'opwikkeleif 
vann magnetische vcldlijnen. De veldlijnen zijn door het hoge elektrische geleid-
ingsvermogenn van de ster 'ingevroren'. Een veldlijn die twee punten verbindt die 
opp verschillende afstand van het centrum van de star liggen, wordt uitgerekt doordat 
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dee differentiële rotatie de twee punten van elkaar weg beweegt. Dit produceert een 
veldcomponentt in de richting van de rotatie, dus in azimuthale richting. Aangezien 
dee rotatieperiode van een ster zo kort is in vergelijking met zijn leeftijd, kan zo 
heell  snel een sterk azimut haal veld in de ster ontstaan. Ook als het beginveld heel 
zwakk is, kunnen daardoor de magnetische krachten toch snel van belang worden. Er 
iss om te beginnen dus reden magnetische instabiliteiten te onderzoeken die in een 
hoofdzakelijkk azimuthaal gericht veld kunnen optreden. 

Hett is mogelijk een magnetische evenwichtsconfiguratie in een ster te ontwerpen 
bestaandee uit een zuiver toroidaal veld, B = Be<p waar ê  een eenheidvektor in de 
azimuthalee richting is ten opzichte van een as door het centrum van de ster. Het is 
bekendd door het werk van o.a. Tayler en van Acheson dat zo'n veld instabiel is op een 
tijdschaall  van de orde van de van de tijd die een Alfvéngolf nodig heeft rond de ster 
tee lopen. Dit is zeer kort in vergelijking met de leeftijd van een ster (in de orde van 
eenn jaar voor een veldsterkte van 1000 G). De instabiliteit is globaal in de azimuthale 
richting;; meestal zijn alleen lage azimuthale golfgetallen instabiel, in de eerste plaats 
mm — 1. In Fig. 2.1 is de vorm van deze instabiliteit geschetst: het gas verplaatst 
zichh hoofdzakelijk in horizontale richting, aangezien daardoor de energieverliezen 
doorr arbeid tegen de zwaartekracht geminimaliseerd worden, en de divergentie van 
hett verplaatsingsveld is minimaal zodat arbeid tegen de drukkrachten gering is. In 
Hoofdstukk 2 wordt de aard van deze instabiliteit {die we hier 'Tayler instabiliteit' 
noemen)) met numerieke middelen in enig detail onderzocht. Doel daarbij was de 
resultatenn van analytische methoden te verifiëren, en vast te stellen of er eventueel 
nogg andere instabiliteiten zijn die door deze methoden over het hoofd gezien worden. 
Tevenss dienen deze berekeningen ook als test voor de toepasbaarheid van de gebruikte 
numeriekee methode voor de overige berekeningen in dit proefschrift. 

Eenn door  differentiële rotati e aangedreven dynamo 
Hett idee dat een magnetisch veld opgewekt kan worden door bewegingen in een 
elektrischh geleidend voorwerp is niet nieuw; het werd in astrofysische context voor 
hett eerst toegepast, in de eerste helft van de vorige eeuw, om het magneetveld van 
zonnevlekkenn te verklaren. De suggestie was dat het veld van de zon opgewekt 
wordtt door samenwerking van twee snelheidsvelden: de differentiële rotatie en de 
convectievee bewegingen in de convectiezone. 

Ditt type dynamo is reeds een halve eeuw lang het onderwerp van een zeer uit-
gebreidee literatuur, en misschien vanwege de aldus historisch bepaalde associatie 
vann dynamos met convectie in sterren is er weinig onderzoek uitgevoerd naar dy-
namoss in niet-convectieve zones van een ster. Naast het grootschalige snelheidsveld 
vann de differentiële rotatie is voor een dynamo-proces nog een tweede (kleinschalig) 
snelheidsveldd nodig; in het bovengenoemde geval wordt dit geleverd door convectie. 
Eenn dynamoproces is echter ook mogelijk met alleen het grootschalig snelheidsveld 
vann de differentiële rotatie, wanneer kleinschalige verstoringen door het magneetveld 
zelff  geleverd worden. Dit is het geval als het magneetveld, geproduceerd door op-
wikkelingg van veldlijnen door het grootschalige snelheidsveld, instabiel is. Er hoeft 
dann geen beroep gedaan worden op een andere, externe, instabiliteit zoals convec-
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tie.. Dit principe is voor het eerst door Hawley en anderen gedemonstreerd in de 
contextt van akkretieschijveu, en is de basis voor een model van Spruit voor een 
dynamoprocess in een differentieel roterend ster inwendige. Het veld blijf t in dit pro-
cess voornamelijk toroidaal, is daarbij onderhevig aan verval door Taylerinstabiliteit 
(hierbovenn beschreven), maar wordt voortdurend geregenereerd door opwikkelen van 
dee onregelmatigheden in het veld die door de instabiliteit ontstaan. 

Eenn door differentiële rotatie aangedreven dynamo kan van belang zijn, niet alleen 
alss bron van een magnetisch veld, maar vooral ook voor de interne rotatie van de 
ster.. De magnetische krachten transporteren impulsmoment, en een dynamoproces 
datt door differentiële rotatie aangedreven wordt kan verschillen in rotatiesnelheid veel 
snellerr uitwissen dan door de viscositeit van het plasma mogelijk is. Een magneetveld 
lijk tt bijvoorbeeld verreweg de meest plausibele verklaring voor de waargenomen, 
bijnaa uniforme, rotatie in de kern van de zon. 

Dee veldsterkte die door zo n dynamo proces geleverd wordt hangt af van de balans 
tussenn het verval van het toroidale veld en het opwikkelen van onregelmatigheden in 
hett veld. Dit evenwicht kan met seen ar io-acht ige modellen slechts heel onbetrouw-
baarr beschreven worden. Op z'n minst is een demonstratie nodig dat een dynamocy-
cluss zoals in dit scenario voorgesteld inderdaad mogelijk is. Dit is de motivatie voor 
dee numerieke simulaties die in hoofdstuk 5 van dit proefschrift worden beschreven. 

Magne ta rs s 
Hett magnetarmodel is uitgevonden om het gedrag van een kleine klasse van Rönt-

gensterrenn in ons melkwegstelsel te verklaren. Er zijn vier objecten met een continue 
Röntgenhelderheidd van 1035 - 1036 erg/s, die tevens uitbarstingen vertonen die in de 
ordee van een minuut duren. Dit zijn de soft gamma repeaters (SGRs). Een tweede 
groepp van zes objecten, de anomalous X-ray pulsars (AXPs) lijk t vrijwel identiek 
aann de SGRs, behalve dat ze geen uitbarstingen hebben. Men neemt aan dat het 
rustendee of uitgebluste SGRs zijn. 

Dee uitbarstingen zijn bijna altijd zeer helder (ca. 1042 erg/s), in twee objecten zijn 
buitengewonee uitbarstingen waargenomen tot 4 1044 erg/s. Een vrijwel strikte peri-
odiciteitt van helderheidsvariaties in AXPs en SGRs wordt als rotatieperiode geïnter-
preteerd,, variërend van 2 tot 12 s. Een langzame toename van deze rotatie periode 
kann gemeten worden; de verhouding hiervan tot de periode zelf levert, net als in 
gewonee radio-pulsars, een maat voor de ouderdom van de ster, de karakteristieke 
'afremtijd'.. De waarden variëren van 10'*  tot 10;j jaar. 

Dee associatie van de objecten met jonge supernova-res ten suggereert dat het jonge 
neutronensterrenn zijn. De betrekkelijk snelle verandering van hun rotatieperioden 
wijstt er op dat ze een zeer sterk magnetisch veld hebben, met aan hun oppervlak een 
dipoolkomponentt van de orde van 1015 G. Een veld van die sterkte, in een volume 
alss dat van de neutronenster, bevat genoeg energie, in de orde van 104' erg, om 
dee waargenomen Röntgenhelderheid te leveren voor een tijd van de orde van de 
waargenomenn ouderdom van de ster. Het verlies aan rotatieenergie door afremming 
is.. ter vergelijking, hiervoor een factor 100 te klein (dit in tegenstelling tot klassieke 
radiopulsars,, zoals bijvoorbeeld de Cral>pulsar). 
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Hett model dat AXPs en SGRs als neutronensterren interpreteert waarvan de stra-
lingsenergiee geleverd wordt door verval van een zeer sterk magneetveld is 10 jaar 
geledenn door Thompson en Duncan voorgesteld. De energie die ontstaat door een 
(aangenomen)) langzaam verval van het magnetische veld, verhit het inwendige (en 
deelss ook de atmosfeer); dit levert in dit model de continue Röntgenstraling. Mag-
netischee energie kan ook plotseling vrijkomen als de Lorentzkrachten sterk genoeg 
zijnn om de vaste korst te breken. Als delen van de korst door deze krachten ten 
opzichtee van elkaar verdraaien worden de veldlijnen in de atmosfeer ook verdraaid. 
Ditt betekent dat er sterke elektrische stromen door de ijl e atmosfeer lopen. De resul-
terendee verhitting produceert een 'vuurbol' die we als Röntgenuitbarstiiig waarne-
men. . 

InIn hoofdstuk 4 worden numerieke simulaties beschreven waarmee veldconfiguraties 
zoalss in hoofdstuk 2 gevonden, toegepast worden op het magnetar model. Anders 
dann in het geval van de Ap-sterren wordt daarbij het magneetveld aan het oppervlak 
vastgehouden,, als in de vaste korst van een neutronenster, en wordt onderzocht 
welkee spanningen in de korst ontstaan als het magneetveld langzaam naar buiten 
diffundeert. . 

Samenvattingg van de belangrijkst e resultaten van dit proefschrift 

 Uit een magneetveld in een willekeurige begintoestand blijf t in het algemeen 
eenn eindige, stabiele configuratie van lagere energie over, in de vorm van een 
toruss met poloidale en toroidale componenten van vergelijkbare sterkte. Dit 
lijk tt de enig voor een ster toegankelijke stabiele configuratie te zijn. 

 Deze ontwikkeling kan begrepen worden in termen van de magnetviche htliciteit 
vann de configuratie, een globale grootheid die bij benadering behouden blijft . 
Dee (toevallig aanwezige) heliciteit van de begintoestand bepaalt de sterkte van 
dee stabiele eindtoestand. Als de aanvankelijke heliciteit nul is, vervalt het veld 
volledig. . 

 Dit stabiele veld diffundeert langzaam naar buiten. Daarbij neemt de veld-
sterktee aan het oppervlak toe. Dit past goed bij de waarneming van Hubrig et 
al.. (2000a) dat Ap-sterren gemiddeld iets boven de hoofdreeks liggen. 

Doorr deze resultaten is de fossiele-veldhypothese voor het magneetveld van Ap-
sterrenn en magnetische witte dwergen zeer aannemelijk geworden. De berekeningen 
doenn een voorspelling voor het gedrag van het magneetveld op langere tijdschalen: 

 Het naar buiten diffunderende veld begint zich na enige tijd te vervormen. Het 
ontwikkeltt daarbij aan het oppervlak hogere multipoolkoniponenten. wordt 
instabiell  en vervalt daarna snel. In deze fase gaat de magnetische heliciteit 
verlorenn door reconnectie in de atmosfeer van de ster. 

Eenn toepassing van deze berekeningen op een nauw verwant probleem: 
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HoofdstukHoofdstuk 6 Samenvatting 

 Als een neutronenster een stabiele torus bevat op het moment dat de vaste 
korstt zich vormt, bouwen zich door diffusie van dit veld schuifspanningen in de 
korstt op. Als deze de breeksterkte van de korst bereiken veroorzaken ze ver-
schuivendee verplaatsingen zoals door Thompson en Duncan voorgesteld werden 
alss model voor de uitbarstingen van SGRs. 

Tenslottee werd nog een heel andere klasse van magneetvelden in sterren onderzocht: 

 Met numerieke MHD-simulaties werd de instabiliteit van toroidale magneetvelden 
inn sterren (Tayler instabiliteit) onderzocht; daarbij werden analytische resul-
tatenn betreffende instabiliteitscondities en groeisnelheden geverifieerd. 

 Met driedimensionale MHD simulaties van een differentieel roterend sterin-
wendigee werd het bestaan aangetoond van een dynamo-proces in stabiel gelaagde 
zoness van sterren. In tegenstelling tot dynamo's in convectieve gebieden is voor 
ditt zelf-opgewektc magneetveld geen ander snelheidsveld nodig dan de differ-
entiëlee rotatie. 
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