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Samenvatting in het Nederlands

Wat gij doet, doe het goed en denk aan het einde.
Constantijn Huygens

Dit proefschrift gaat over het zoeken naar een van de meest opmerkelijke soorten objecten
in ons heelal: pulsars. Pulsars zijn snel draaiende en sterk magnetische neutronensterren.
Zij vormen het eindstadium van sterren met een massa van ongeveer 9 tot 25 maal de massa
van onze zon en worden gevormd wanneer deze sterren exploderen in een supernova (zie Fi-
guur 6.1). Neutronensterren zijn relatief klein, ze hebben een afmeting vergelijkbaar met een
stad zoals Amsterdam (een straal van 10 km), maar bevatten ongeveer anderhalf maal zoveel
massa als onze zon. Dit betekent dat ze enorm compact zijn en dat de materie in hun binnen-
ste samengedrukt is tot enkele honderden biljoenen malen de dichtheid van water. Ze zijn zó
compact dat licht nabij een neutronenster geen recht pad volgt, maar wordt afgebogen door
de kromming van de omringende ruimte-tijd. Pulsars draaien ontzettend snel! Van 716 om-
wentelingen per seconde voor de snelst bekende pulsar tot ongeveer 1 omwenteling elke 8.5
seconde voor de langzaamste. Pulsars zijn ook sterk magnetische sterren, met magneetvelden
die enkele honderden miljoenen malen sterker zijn dan dat van een gewone koelkastmagneet.
Deze sterren maken het voor astronomen mogelijk om merkwaardige vormen van materie te
bestuderen, welke niet in aardse laboratoria kunnen worden geproduceerd. Bovendien bieden
ze de mogelijkheid om fysische processen in een extreem gekromde ruimte-tijd te onderzoe-
ken en ze vormen daarom unieke objecten om fundamentele fysica te bestuderen.

Pulsars zenden verschillende soorten licht uit, door astronomen als straling aangeduid.
De meest gangbare vorm van straling is zichtbaar licht, het zelfde type licht als waarin je
dit boek leest. Er zijn echter ook andere typen straling, zoals radiogolven en röntgen- en
gammastraling. Men denkt dat de straling afkomstig van pulsars zijn oorsprong heeft in de
magnetische polen van de neutronenster en in een nauwe bundel wordt uitgezonden. Dit
creëert een vuurtoren-effect, wat het mogelijk maakt een puls van straling te detecteren, elke
keer wanneer de magneetpool van de ster in de richting van de aarde wijst. Door middel
van deze detectie van radiostraling kunnen pulsars worden gevonden en bestudeerd. Waarne-
mingen van pulsars worden uitgevoerd met veel verschillende instrumenten, zoals krachtige
radio- en optische telescopen, en röntgen- en gamma-satellieten, om zo de zwakke straling
die ze uitzenden te detecteren.
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Figuur 6.1: De Krabnevel. Deze nevel is het produkt van een sterexplosie die werd waargenomen in

het jaar 1054. Jaren later is het residu nog steeds zichtbaar. De nevel herbergt één van de jongst bekende

pulsars in onze Melkweg, PSR B0531+21. Deze afbeelding is genomen door A. Block KPNO, NOAO,

NSF.

In onderstaande tabel geef ik een overzicht van de meest extreme pulsars die zijn ontdekt
in onze Melkweg (zoals bekend ten tijde van het schrijven van dit proefschrift).

Kenmerken Naam Periode Ontdekkers
Langzaamste PSR J2144–3933 ∼ 8.5 s Young et al. (1999)
Snelste PSR J1748–2446ad ∼ 1.3 ms Hessels et al. (2006)

Kenmerken Naam Leeftijd Ontdekkers
Oudste PSR J1333–4449 ∼> 1 Gyr Jacoby et al. (2009a)
Jongste PSR J1846–0258 ∼ 728 yr Gotthelf et al. (2000)

Kenmerken Naam Helderheid bij 400 MHz Ontdekkers
Zwakste PSR J2127+11G ∼ 0.1 mJy Anderson (1992)
Helderste PSR B0833–45 ∼ 5 Jy Taylor et al. (1993)

Kenmerken Naam Lichtkracht Ontdekkers

Minst lichtkrachtige PSR J0006+1834 ∼ 0.1 Jy kpc2 Camilo et al. (1996)

Meest lichtkrachtige PSR B1302–64 ∼ 26 Jy kpc2 Manchester et al. (1978)

Kenmerken Naam Afstand Ontdekkers
Dichtste bij PSR J0437-4715 ∼ 0.16 kpc Johnston et al. (1993)
Verste weg PSR J0131-7310 (In de GMW) ∼ 60 kpc Manchester et al. (2006)

In dit proefschrift presenteer ik de resultaten van het onderzoek dat ik in de afgelopen vier
jaar heb uitgevoerd en waarin ik de data van radiowaarnemingen heb doorzocht om pulsars te
ontdekken. Radiopulsars kunnen worden gedetecteerd door in de gegevens van radiowaarne-
mingen te zoeken naar periodieke signalen, of door het opsporen van de helderste individuele
pulsen die deze objecten uitzenden. De eerste methode maakt het mogelijk normale radiopul-
sars te vinden, waarvan we vrijwel elke omwenteling een puls ontvangen (afhankelijk van de
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Figuur 6.2: De Westerbork Synthesis Radio Telescope. Deze telescoop bestaat uit 14 antennes met

een diameter van 25 m. De afbeelding toont 4 van de schotels. De rij van telescopen is oost-west geo-

riënteerd. De meeste waarnemingen gepresenteerd in dit proefschrift zijn met dit instrument uitgevoerd.

Deze afbeelding is afkomstig van MERLIN JBCA.

omwentelingssnelheid enkele honderden tot enkele miljoenen pulsen per uur). Door middel
van de tweede methode is het mogelijk om zeldzame pulsars te vinden, waarvan we slechts
enkele pulsen per uur detecteren.

Het eerste onderdeel van mijn onderzoek is beschreven in Hoofdstuk 2 en bestaat uit de
implementatie van een methode om zogenaamde “enkele pulsen” van radio pulsars met de
Westerbork Synthesis Radio Telescope (WSRT; zie Figuur 6.2) te detecteren in een speciale
waarneem-modus genaamd 8gr8 (eight–grate). Deze modus maakt het mogelijk om een
groot deel van de hemel te bestrijken, terwijl de gevoeligheid nagenoeg gelijk blijft aan die
van alle antennes samen. Dit hoofdstuk is volledig gewijd aan het opsporen en beoorde-
len van deze enkele pulsen met een astrofysische oorsprong. In dit hoofdstuk beschrijf ik
dat het mogelijk is de positie van uitbarstende bronnen, zoals RRATs, te bepalen met een
nauwkeurigheid van slechts enkele boogminuten, een resultaat dat slechts een paar van de
huidige radiotelescopen kunnen bereiken bij het waarnemen van enkele pulsen van pulsars.
Toekomstige interferometers zoals de LOw Frequency ARray (LOFAR) en de Square Kilo-
meter Array kunnen voordeel hebben van het beschreven algoritme wanneer dit in de nabije
toekomst wordt geı̈nstalleerd.

Daarna, in Hoofdstuk 3, pas ik beide zoekmethoden toe om nieuwe pulsars in kaart te
brengen langs het galactisch vlak, in de richting van het sterrenbeeld Zwaan (Cygnus); een
gebied in onze Melkweg met veel actieve sterren. De eerste resultaten van deze zoektocht be-
staan uit de detectie van 3 nieuwe pulsars, welke gerapporteerd zijn door Janssen et al. (2009),
maar verder onderzoek heeft geen nieuwe normale radio pulsars opgeleverd. Het zoeken naar
enkele pulsen heeft wel geleid tot het vinden van pulsaties van 4 RRAT kandidaten; dit is een
zeer zeldzaam type pulsar, dat incidenteel zeer heldere enkele pulsen op radiogolflengten uit-
zendt. Door gebruik te maken van de twee technieken beschreven in de vorige paragraaf,
zijn in dit onderzoek bovendien alle bekende pulsars gedetecteerd die binnen de detectie-
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gevoeligheid van de WSRT liggen. In dit hoofdstuk bespreek ik ook het contrast tussen het
lage aantal nieuwe pulsars dat daadwerkelijk gevonden is en het grote aantal dat verwacht
was voor dit gebied in onze Melkweg, waar pulsars zouden moeten worden gevormd in een
groot aantal jonge ster-associaties. Het resultaat van deze zoektocht laat tevens zien dat er
zich geen lichtzwakke pulsars binnen 0.85 kpc bevinden en dat deze in het waarneemgebied
mogelijk minder abundant zijn dan verwacht.

In Hoofdstuk 4 presenteer ik de resultaten van een diepgaande zoektocht naar pulsars in
één van de satellietstelsels van onze Melkweg; een oud (sferoı̈daal) dwergstelsel in het ster-
renbeeld Beeldhouwer (Sculptor). Voor deze waarneming heb ik gebruik gemaakt van één
van de grootste telescopen ter wereld, de Green Bank radio Telescoop, welke een schotel
heeft van 100 m diameter. Dit onderzoek heeft de detectie van een aantal krachtige radio
uitbarstingen opgeleverd, welke mogelijk hun oorsprong vinden op het oppervlak van neu-
tronensterren die zich in dit melkwegstelsel bevinden. Dit is de eerste diepgaande zoektocht
naar pulsars in een melkwegstelsel van dit type.

Dezelfde technieken als in hoofdstukken 2 en 3 worden toegepast om voor het eerst naar
pulsars te zoeken in de Andromedanevel (M31), het meest nabijgelegen grote melkwegstel-
sel, op een afstand van 770 kpc van onze Melkweg. Dit onderzoek, besproken in Hoofdstuk
5, maakt gebruik van data verkregen met de WSRT in de 8gr8 modus bij een frequentie
van 328 MHz. Hoewel mijn zoektocht geen periodieke signalen, noch andere, korte en hel-
dere extragalactische uitbarstingen op kosmologische afstanden onthult, rapporteer ik in dit
hoofdstuk de detectie van een aantal geı̈soleerde enkele pulsen, welke mogelijk afkomstig
zijn van zeer heldere en ver weg gelegen neutronensterren in M31. Ik vergelijk mijn resulta-
ten met een scala aan hypothetische populaties van pulsars en RRATs binnen M31. Dit staat
mij toe om de helderheidswet voor pulsars af te leiden. Tenslotte rapporteer ik in dit hoofd-
stuk dat met moderne en reeds geplande radiotelescopen zoektochten naar pulsars in andere
melkwegstelsels van onze lokale groep binnen afzienbare toekomst mogelijk zullen zijn.


