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CHAPTER 7

Samenvatting in het Nederlands

7.1 Gammaflitsen en nagloeiers

Zelfs een supernova explosie is als een natte lucifer naast een gammaflits, de kosmische

explosie die volgt op het ineenstorten van een extreem zware ster tot een zwart gat. Bij een

typische gammaflits komt een hoeveelheid energie vrij van de orde 1052 erg, vergeleken bij

1049 voor een supernova1.

Gammaflitsen werden voor het eerst ontdekt in 1967, door Amerikaanse satellieten die

eigenlijk gelanceerd waren om te controleren of de Sovjet Unie zich wel hield aan de af-

spraak om geen kernproeven uit te voeren in de ruimte (zoals indertijd was vastgelegd in de

Nuclear Test Ban Treaty). Het heeft jaren geduurd voordat de sterrenkundige gemeenschap

ervan overtuigd raakte dat de bovengenoemde energieschaal inderdaad correct was. En dat

de korte flitsen gammastraling, variërend in duur van enkele seconden tot enkele minuten, het

zichtbare signaal waren van het ineenstorten van zware sterren in ver gelegen melkwegstel-

sels. Verklaringen dichter bij huis, waarin gammaflitsen bijvoorbeeld geproduceerd werden

door neutronensterren aan de rand van ons eigen Melkwegstelsel, genoten lang de voorkeur

vanwege de redelijkere hoeveelheden energie die deze modellen vereisten. Bovendien had

een vroege zoektocht naar met gammaflitsers geassociëerde supernova’s niets opgeleverd.

Pas in 1997, met de ontdekking van nagloeiers, werd het model met kosmologische af-

standen definief bevestigd. Een nagloeier bestaat uit later waargenomen straling van een

gammaflits op een langere golflente. De positie aan de hemel van een nagloeier valt om tech-

nische redenen veel nauwkeuriger te bepalen dan die van gammastraling. Op de locaties van

nagloeiers werden al gauw melkwegstelsels ontdekt, en na een (relatief) wat langer durende

gammaflits werd zelfs af en toe een supernovasignaal gevonden.

11 erg is gelijk aan 10−7 Joule. De energie van de eerste kernbom op Hiroshima op 6 augustus 1945 bedroeg

5.23 · 1019 erg.
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106 Hoofdstuk 7

Figuur 7.1: Een ontploffende zware ster kan tot een gammaflits leiden. In twee richtingen wordt een

straal van relativistisch gas uitgezonden.

7.2 De vuurbal

Het vuurbalmodel, een theoretisch model uit 1992 van kosmische explosies van zware sterren,

schoot door de ontdekking van nagloeiers omhoog in de belangstelling. In dit model wordt

aanvankelijk een grote hoeveelheid energie in een klein volume geponeerd en vervolgens

wordt doorgerekend wat de zichtbare consequenties zijn van de resulterende relativistische

schokgolf2. Het model kon niet alleen verklaren dat gammaflitsen in het logische verlengde

lagen van supernova’s, het had zelfs het bestaan van nagloeiers en hun duur in verschillende

golflengten correct voorspeld. En hoewel nog altijd weinig bekend is over de precieze details

van de ontploffing van de ster, staat het model, zeker waar het iets latere waarnemingen

betreft, vandaag de dag nog altijd als een huis.

Hoofdingrediënten van het model zijn de relativistische schokgolf en een stralingspro-

ces dat bekend staat als synchrotronstraling. De gammaflits zelf (‘prompte emissie’) wordt

gegenereerd door interne relativistische schokken terwijl de hoofdschokgolf zich een weg

naar buiten baant door ondoorzichtig materiaal rond de ster. Zodra het materiaal doorzichtig

wordt (d.w.z. zodra de fotosfeer is bereikt), wordt de straling van de interne schokken abrupt

zichtbaar. Dat de schokgolf vervolgens zijn eigen emissie bijna bij weet te houden, maakt

dat een waarnemer een sterk gecomprimeerd signaal ontvangt, dat ook nog eens een sterke

Dopplerverschuiving en relativistische vervorming heeft ondergaan naar hogere energie.

Na genoeg materie te hebben opgeveegd, begint de schokgolf af te remmen. In dit stadi-

um produceert de schokgolf nog altijd synchrotronstraling. Deze straling is het relativistische

analogon van cyclotronstraling en wordt uitgezonden door electronen die aan het schokfront

2Een relativistische schokgolf beweegt met een snelheid die de lichtsnelheid benadert, waarbij fysische effecten

optreden die alleen met behulp van de relativiteitstheorie verklaard kunnen worden.
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Figuur 7.2: Nieuwe resultaten van de Swift satelliet. Er blijkt van alles te gebeuren in de lichtkromme

(die flux als functie van tijd weergeeft) de eerste uren na de promptie emissie dat niet eenvoudig uit

het vuurbalmodel verklaart kan worden. Het signaal neemt aanvankelijk sneller af dan verwacht en

vervolgens juist tijdelijk minder snel. Bij sommige nagloeiers licht het signaal plots weer op, iets wat

ook op andere frequenties steeds vaker waargenomen is. De verloop na circa 104 − 105 seconden is wel

als verwacht, een flux afname van circa F ∝ t−1.3, maar ook de voorspelde extra verzwakking van het

signaal voor gerichtte gasstralen (de jet break) wordt niet bij elke nagloeier waargenomen.

tot bijna de lichtsnelheid zijn versneld. De electronen cirkelen rond veldlijnen van een on-

geordend magnetisch veld dat op zijn beurt ook is gegenereerd aan het schokfront. De ver-

tragende schokgolf straalt echter niet langer hoofdzakelijk in gammafrequenties, maar begint

op steeds lagere frequentie te stralen, van Röntgen en zichtbaar licht tot uiteindelijk radio-

straling. De Röntgennagloeier kan al enkele uren duren, terwijl de radionagloeier tot jaren na

de uitbarsting zichtbaar kan blijven.

Als wat we op aarde zien slechts datgene is wat onze richting is uitgezonden van een ont-

ploffing die in alle richtingen even heftig uitbarst, zou daaruit een onfysisch hoge hoeveelheid

energie voor de explosie volgen (nl. van de orde van de rustmassa van de Zon). Aangenomen

wordt daarom dat de schokgolf een dubbele gerichtte gasstraal is (zie ook afbeelding 7.1) en

dat we ons ongeveer in de baan van een van de stralen bevinden.

7.3 Swift en openstaande vragen
In 2004 werd Swift gelanceerd, een satelliet expliciet ontworpen om de nagloeiers van gam-

maflitsen te bestuderen, maar vele malen sneller en accurater nog dan zijn voorgangers. De

satelliet zorgde voor een schat aan nieuwe Röntgendata, die echter meer vragen oproept dan

beantwoordt. De vroege nagloeier bleek zich anders te gedragen dan op grond van het vuur-

bal model verwacht werd (zie fig. 7.2 en onderschrift). Er werd veel vaker plotselinge variatie

van het signaal waargenomen. Tevens bleek steeds duidelijker uit data op andere golflengten,
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108 Hoofdstuk 7

zoals radio en zichtbaar licht, dat er aan de modellen nog het een en ander ontbrak: de over-

gang van de schokgolf van relativistisch naar niet-relativistisch en de uiteindelijk zichtbare

verschillen tussen gerichtte stralen en sferische explosies waren nog grotendeels onontgonnen

terrein.

7.4 Dit proefschrift

Om deze vraagstukken te lijf te gaan hebben we een nieuwe methode ontwikkeld om de syn-

chrotronstraling uit te rekenen van een willekeurige gasstroom. In het verleden is al aandacht

besteed aan de dynamica van de relativistische schokgolf, die uit te rekenen valt met groot-

schalige paralelle computersimulaties. Ook bestaan er heel precieze numerieke berekeningen

van de straling die een homogeen plasma uitzendt. Het combineren van beide werd echter

wat verwaarloosd, niet in de laatste plaats omdat het een behoorlijke boekhoudkundige klus is

om uit de resultaten van een simulatie over lange tijd een korte tijdspanne aan waargenomen

straling te destilleren. Desalniettemin heeft de combinatie van straling en dynamica allerlei

onverwachte effecten, en zal dit aspect een steeds belangrijkere rol spelen bij het begrip van

nagloeiers.

7.4.1 Schalingscoefficienten van nagloeiers

In het eerste artikel (hoofdstuk 2 in het proefschrift) introduceren we de stralingscode. We

gebruiken deze nog niet om straling van computersimulaties te berekenen, maar laten de code

proefdraaien op een wiskundige benadering van de gasstroom. Dit biedt de mogelijkheid om

de code te testen in gecontroleerde omstandigheden. Toch valt er op deze manier al een nieuw

resultaat te bereiken, en breiden we de bestaande voorspellingen uit naar gevallen waarvan

wel de gasstroom al bekend was, maar de resulterende straling nog niet. Hiermee scherpen

we de bestaande modellen aan die worden gebruikt bij interpretatie van de data en gebruiken

we de code op zijn beurt weer als test van de nauwkeurigheid van wiskundige modellen.

Toepassen van de verbeterde modellen op GRB9705083 wijst uit dat het verschil significant

is. Tenslotte behandelen we enkele wiskundige afschattingen vanuit een ander perspectief dat

conceptueel beter aansluit bij onze methode.

7.4.2 Plotselinge piek in signaal blijft onbegrepen

Vervolgens gebruiken we de code om een openstaand probleem op te lossen in hoofdstuk 3.

Naar mate satellieten geavanceerder worden en in staat zijn om sneller data van hoge kwaliteit

van gammaflitsers en hun nagloeiers door te geven, worden steeds meer details in de structuur

van de lichtkrommen van nagloeiers zichtbaar. Een van de waargenomen verschijnselen waar

nog geen eenduidige verklaring voor bestaat is dat na enige tijd het signaal van sommige

nagloeiers gedurende korte tijd abrupt helderder wordt.

3Het nummer geeft aan wanneer de gammaflitser (Gamma-Ray Burst) is waargenomen, in dit geval 8 mei 1997.
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Er bestaan meerdere hypothesen om dit te verklaren. In grote lijnen vallen deze in twee

categoriën uiteen. Enerzijds wordt de oplichting van het signaal verklaard uit een toestroom

van extra energie vanuit de bron van de gammaflitser. Anderszijds wordt het antwoord ge-

zocht in een verandering in de materie waar de schok zich in beweegt. Er zijn verschillende

artikelen in de literatuur die deze tweede optie behandelen. Opmerkelijk genoeg komen ver-

schillende auteurs soms tot schijnbaar tegenstrijdige resultaten. Waar Pe’er & Wijers (2006)

(hierna afgekort als PW) concluderen dat een plotselinge verandering in dichtheid van de

materie rond de ster, wel degelijk leidt tot een oplichting van het signaal van de schok als

die deze overgang bereikt, concluderen Nakar & Granot (2007) (hierna afgekort als NG) het

tegenovergestelde.

Onze conclusie is dat de voorspelling van NG correct is, en dat er inderdaad geen abrupte

verandering in signaalsterkte volgt uit de ontmoeting tussen schokfront en dichtheidssprong.

De kritiek die NG in hun artikel uiten op de aanpak van PW voor de door hen toegepaste

berekening van de signaalsterkte is echter onjuist, en we tonen aan dat de incorrecte conclusie

van PW puur een gevolg is van de door hen toegepaste simplificaties van de dynamica van

de gasstroom (en dus niet van de stralingsberekening, zoals beweerd door NG). Die aanpak

wordt grotendeels door NG overgenomen, en dat zij wel een correcte voorspelling doen, komt

met name omdat ze deze fout in hun redenering later (onbewust) compenseren met een andere

simplificatie.

7.4.3 Schokgolven tot in het niet-relativistische regime

In hoofdstuk 4 breiden we de code flink uit ten opzichte van hoofdstuk 2. We introduceren

een methode om de zowel de evolutie van het magnetisch veld als de maximumsnelheid van

de versnelde electronen bij te houden. Daarnaast houden we rekening met gasstromen die

niet volledig transparant zijn voor straling. We voeren simulaties uit van gasstromen die

beginnen met relativistische snelheden en volgen deze tot ze niet-relativistische snelheden

hebben bereikt.

Van de overgang van relativistisch naar niet-relativistisch is nog niet alles in detail bekend.

Dit heeft als oorzaak dat de meeste wiskundige benaderingen uit zijn gegaan van snelheden

óf heel dicht bij de lichtsnelheid óf juist relatief heel klein ten opzichte van de lichtsnelheid.

Met onze volledige simulatie tonen we de precieze mate van nauwkeurigheid aan van vereen-

voudigde modellen voor de snelheid van de schok. Daarnaast laten we zien wat de gevolgen

zijn voor het uiteindelijke signaal van meer geavanceerde aannamen voor de details van de

schokversnelling van electronen dan in eerder werk zijn toegepast.

Tenslotte vergelijken we opnieuw simulaties met data, deze keer van GRB030329. Ook

hier is het verschil tussen simulatie en wiskundig model voor de data aanzienlijk. Uit de

simulaties blijkt ondubbelzinnig dat het signaal van de andere schokgolf -die niet richting

waarnemer, maar juist lijnrecht de andere kant uit wordt uitgezonden- op de lange termijn

zichtbaar wordt. Hoewel dit nog buiten de capaciteiten van huidige telescopen valt, bere-

kenen we ook hoe de nagloeier er uit zou zien als het beeld ruimtelijk op te lossen valt.

Hiermee breiden we eerdere voorspellingen voor de ringstructuur die dan zichtbaar wordt uit

van extreem relativistische gasstromen naar het niet-relativistische geval.
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7.4.4 Zichtbare effect van gerichte gasstralen
In hoofdstuk 5 richten we ons tenslotte op een ander effect, de verandering (breuk) in de licht-

kromme zodra de randen van de gerichtte gasstraal zichtbaar worden. Volgens de gebruikelij-

ke analyse wordt deze breuk in de lichtkromme zichtbaar op dezelfde tijd in alle frequenties

(een achromatische breuk). Gedetailleerde simulaties nuanceren dit beeld en tonen aan dat

afhankelijk van de openingshoek van de straal, de waarneemtijd en de toestand van de gas-

stroom, de tijd van de breuk wel degelijk merkbaar kan verschillen. Doordat het materiaal

op lage frequenties minder transparant is, zullen op lage (radio) frequenties de randen van

de gasstroom het laatst zichtbaar worden. In dit hoofdstuk voeren we voor het eerst enkele

tweedimensionale simulaties uit, voornamelijk om de voorspellingen van eendimensionale

simulaties -waarbij geen hoekafhankelijkheid is in de beschrijving van de gasstroom, maar

deze buiten een bepaalde maximale openingshoek gewoon ‘uitgezet’ wordt- te bevestigen.


