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HOOFDSTUK 6

Samenvatting in het Nederlands

De ontdekking van pulsars

Radiosterrenkunde is een relatief jong onderzoeksveld binnen de sterrenkunde. Het begon
allemaal in 1928 toen Karl Jansky, een ingenieur bij ’Bell Telephone Laboratories’, de op-
dracht kreeg om het gebruik van radiotransmissie voor trans-Atlantische telefoondiensten te
onderzoeken. Zijn rol was in het bijzonder om te onderzoekenwelke mogelijke bronnen
van interferentie de radiotransmissies zouden kunnen verstoren. Hij bouwde een antenne die
werd gebruikt om radiosignalen op een frequentie van 20.5 MHz te ontvangen. Na enige
maanden werk kon Jansky de radiobronnen in twee hoofdcategorieën indelen: bliksem van
onweersbuien en “... a steady hiss type static of unknown origin” (statische ruis van onbe-
kende oorsprong). Na een jaar van verder onderzoek werd dezeruis gëındentificeerd als het
radiosignaal dat afkomstig is van het centrum van onze Melkweg. Jansky stelde voor om
een grotere antenne te bouwen om deze ontdekking verder te onderzoeken, maar de telefoon-
maatschappij was niet geı̈nteresseerd en het project werd beeı̈ndigd. Bijna 10 jaar later was
het de ontdekking van Jansky die Grote Reber, een amateur-astronoom, motiveerde om een
radiotelescoop in zijn achtertuin te bouwen. Hij was de eerste die de radiostraling van de
hemel in kaart bracht, wat resulteerde in een wetenschappelijke publicatie. Tegenwoordig is
radiosterrenkunde een bloeiend onderzoeksveld waarin elkjaar nieuwe ontdekkingen worden
gedaan die van groot belang zijn voor ons begrip van het heelal.

De oorsprong van de pulsar-sterrenkunde ligt in de toevallige ontdekking van de toen-
malige promovenda Jocelyn Bell in augustus 1967. Samen met haar promotor, dr. Antony
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Figuur 6.1: Links: Grafiekpapier van de waarneming gemaakt op 6 augustus 1967, waarop de eerste
pulsar, CP1919, werd ontdekt. De afkorting CP staat voor Cambridge Pulsar en 1919 is de rechte
klimming, wat de hemel-equivalent is van de lengtegraad op Aarde.Rechts: Grafiekpapier waarop
een waarneming met hogere tijdsresolutie te zien is, welke de eerste waarneming van de afzonderlijke
pulsen uitgezonden door CP1919 laat zien. Iedere puls is zichtbaar als een “dal” en de pulsen herhalen
zich op een tijdschaal van∼1.34 seconde. Deze figuur is afkomstig van Hewish (1975).

Hewish, onderzocht zij ver weg gelegen radiobronnen. Al snel na aanvang van de waarnemin-
gen ontdekte Jocelyn Bell een vreemde bron van radiostraling (zie Fig.6.1). In eerste instantie
werd gedacht dat dit signaal afkomstig was van de Aarde, maaral snel werd duidelijk dat de
radiobron met de sterren meebewoog. Dit leidde tot de conclusie dat het radiosignaal zijn
oorsprong buiten de Aarde had. Het onderscheidende karakter van het signaal, pulsen die
zich iedere 1.34 seconden herhaalden, bleef met verbazingwekkende precisie gehandhaafd.
Het signaal kreeg de humoristische benaming “Little green men 1” (“Kleine groene manne-
tjes 1”), omdat wetenschappers rekening hielden met de mogelijkheid dat een buitenaardse
beschaving op deze manier contact probeerde te leggen met deAarde. Er werd echter geen
verband gevonden met de beweging van een hypothetische buitenaardse planeet en daarom
werd deze mogelijkheid uitgesloten. Tegen het einde van datzelfde jaar werd een tweede
radiobron met een periodiciteit van 1.18 seconden gevondenen werd het duidelijk dat er
een nieuwe klasse van astronomische radiobronnen, depulsars1, bestond. In 1974 ontving
Antony Hewish (samen met Martin Ryle) de Nobel Prijs voor de natuurkunde2 “voor hun
baanbrekende onderzoek in radiosterrenkunde en Hewish voor zijn doorslaggevende rol in
de ontdekking van pulsars”. De toevallige ontdekking van deeerste pulsar en de daaropvol-
gende vondst van meer dezelfde soort bronnen leidde tot de vraag wat de verklaring van deze
bijzondere bronnen is.

1Pulsar is een samentrekking van pulserende sterren bedacht door een journalist van de Daily Telegraph.
2http://nobelprize.org/nobelprizes/physics/laureates/1974
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De vorming van neutronensterren

De achterliggende theorie van pulsars werd al bijna 35 jaar voor de ontdekking van de eerste
pulsar geformuleerd. In 1934 publiceerden Baade en Zwicky hun onderzoeksresultaten over
de eigenschappen van kosmische straling. Zij opperden dat kosmische straling zijn oorsprong
had in supernova explosies. Daarnaast stelden zij voor dat een supernova een overgang zou
zijn van een gewone ster naar en eenneutronenster. Een neutronenster bestaat voornamelijk
uit neutronen. Zo een ster wordt gevormd in een supernova explosie en heeft een kleine straal
en een extreem hoge dichtheid. Tegenwoordig weten we dat neutronensterren de eindstadia
vormen van de levenscyclus van massieve sterren die een massa hebben van ongeveer 9 tot
11 maal de massa van onze zon. Een dergelijke ster begint zijnleven als een wolk van gas
die voornamelijk uit waterstof bestaat. Zodra de dichtheidvan de gaswolk groter wordt,
begint deze in te storten onder invloed van zijn eigen zwaartekracht. Dit resulteert in een
toename van de druk en temperatuur en als deze een zeker kritisch punt bereiken komen
er processen op gang waarin twee of meerdere atoomkernen samensmelten, of “fuseren”.
Hierbij worden zwaardere atoomkernen gevormd: in dit gevalwordt helium gevormd uit de
fusie van waterstof. De fusieprocessen gaan door en helium wordt omgezet in zwaardere
elementen, wat uiteindelijk leidt tot de vorming van ijzer en nikkel. Het vormen van nog
zwaardere elementen zou energie kosten in plaats van energie opleveren, en daarom vindt het
niet plaats in sterren. Het ijzer begint zich daarom op te hopen in de kern van de ster en dit
gaat door totdat de massa van de kern ongeveer 1.4 maal de massa van de zon bereikt. De
kern kan op dat moment geen weerstand meer bieden aan de zwaartekracht en zal instorten.
Tijdens het instorten worden electronen in protonen gedreven waarbij neutronen ontstaan en
zo wordt een nieuwe neutronenster gevormd. Een typische neutronenster heeft een massa
die ongeveer 1.4 maal zo groot is als die van onze zon, een straal van 10 km, een zeer sterk
magnetisch veld. Neutronensterren roteren vrij snel om hunas, van honderden rotaties per
seconde tot een paar seconden per rotatie tot een aantal seconden per rotatie. Het overblijfsel
van de ster dat de kern omhult zal worden weggeblazen en wordtzichtbaar als supernova
explosie. Supernovae zijn enorm krachtige explosies en kunnen net zo helder worden als het
sterrenstelsel waarin zij zich bevinden.

Radiostraling van neutronensterren

Er bestaat een groep van neutronensterren die een eigenschap hebben die het mogelijk maakt
om ze op Aarde te zien: ze zenden radiostraling uit. Het mechanisme dat verantwoordelijk
is voor het uitzenden van radiogolven vanaf pulsars wordt niet goed begrepen, maar het is
duidelijk dat het gerelateerd is aan de draaing van de ster. Boven de magnetische polen van
pulsars worden radiogolven opgewekt. De pulsars roteren endaarom zwiepen deze bundels
van radiogolven door de ruimte zoals de lichtbundels van eenvuurtoren. Dit effect wordt
veroorzaakt doordat de draaiingsas van pulsars niet samenvalt met de magnetische as. Wan-
neer de stralingsbundel van van een pulsar de Aarde kruist wordt een puls van radiostraling
waargenomen. Een ander type neutronensterren die radiostraling uitzenden zijnmagnetars.
Dit zijn langzamer roterende neutronensterren die radiostraling uitzenden door het verval van



120 Hoofdstuk 6

Figuur 6.2: Een voorbeeld van een serie van afzonderlijke pulsen van PSR B0818−13. De sub-pulsen
verschijnen steeds eerder voor toenemend pulsnummer en zijn gegroepeerd in zogenaamdedrift bands
(afdrijvende banden). Beginnend bij puls 60 is een abrupt verdwijnenvan de pulsar emissie te zien, wat
als eennull (nul) wordt aangeduid. Het gemiddelde pulsprofiel, dat voor elke pulsar karakteristiek is, is
afgebeeld in de bovenste grafiek.

het extreem hoge magneetveld, dat sterker is dan dat van ieder ander type object dat ooit in
het heelal is waargenomen. Magnetars zenden voornamelijk hoog-energetische straling uit,
dat wil zeggen r̈ontgen- en gamma-straling, maar er zijn drie magnetars gevonden die ook
radiogolven uitzenden.

De radiopulsen die door pulsars of magnetars worden uitgezonden komen in regelmatige
intervallen, hunrotatie-of pulsperiode. De rotatieperiode van neutronensterren neemt op den
duur langzaam toe. De mate van toename wordt deperiode afgeleidegenoemd en is samen
met de pulsperiode de meest belangrijke eigenschap waaruitmen verschillende parameters
kan afleiden, zoals bijvoorbeeld de leeftijd van de pulsar ofde sterkte van het magneetveld.
De afzonderlijke pulsen die we van een pulsar of magnetar ontvangen kunnen worden opge-
teld tot eengemiddeld pulsprofiel. Deze profielen, opgebouwd uit honderden honderden of
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duizenden afzonderlijke pulsen, hebben verschillende vormen en worden soms de “vingeraf-
druk” van een pulsar genoemd. Dit is omdat hun vorm uniek is voor elke pulsar en stabiel is
voor waarnemingen die bij dezelfde radiofrequentie wordenuitgevoerd. De bovenste grafiek
in Fig. 6.2 geeft het gemiddelde pulsprofiel van de pulsar B0818−13 weer bij een frequentie
van 328 MHz. De gemiddelde pulsprofielen kunnen worden gebruikt om eigenschappen te
bestuderen die de emissie van de pulsar op langere tijdschaal karakteriseren. Om meer te
begrijpen van de emissie van pulsars kan men individuele pulsen bestuderen. In tegenstelling
tot gemiddelde pulsprofielen zijn individuele pulsen verschillend: elke puls heeft een andere
vorm. Sommige pulsen vertonen een ongeordend en chaotisch patroon terwijl andere wel
degelijk een bepaalde ordening hebben. Een voorbeeld van dergelijk gedrag is weergegeven
in de onderste afbeelding van Fig. 6.2, waar een reeks van 80 opeenvolgende pulsen van PSR
B0818−13 is afgebeeld. Men kan zien dat de afzonderlijke pulsen steeds eerder aan lijken te
komen en als het ware systematisch “afdrijven” in de richting van het begin van een profiel,
waarbij zich rangschikken ze rangschikken in zogenaamdedrift bands(afdrijvende banden).
Dit specifieke type modulatie staat bekend als hetdrifting subpulse(afdrijvende sub-pulsen)
fenomeen. Het fenomeen van de afdrijvende sub-pulsen kan worden verklaard door aan te
nemen dat de bundel radiostraling van de pulsar een specifieke structuur heeft en uit meerdere
kleine bundels bestaat, welke om de magneetpool van de neutronenster cirkelen als op een
caroussel. Er is echter een effect dat het patroon van afdrijvende sub-pulsen kan verstoren,
zoals men kan zien bij puls 60 in de puls-reeks van Fig. 7.2. Dit effect, genaamdnulling
(nullen), wordt gekarakteriseerd door het plotselinge verdwijnen van de pulsar emissie. Pul-
sars nullen op verschillende tijdschalen, wat kan variëren van individuele pulsen tot uren of
zelfs dagen. Het nullen gaat vaak gepaard metmode changing(verandering van toestand).
Dit effect kan het beste worden herkend aan een verandering van de snelheid waarmee de
sub-pulsen afdrijven tijdens de waarneming van een pulsar.De verandering in afdrijfsnelheid
kan zeer snel plaatsvinden en kan ook gepaard gaan met een nul. Men denkt dat deze drie fe-
nomenen (afdrijven sub-pulsen, nullen en verandering van toestand), nauw samenhangen met
het radiopulsar emissiemechanisme. Onderzoek naar veranderingen in deze effecten over de
tijd speelt daarom een belangrijke rol bij pogingen om meer inzicht te krijgen in radiostraling
van neutronensterren.

Dit proefschrift

In dit proefschrift presenteer ik de resultaten van onderzoek aan de modulatie eigenschappen
van radiostraling afkomstig van neutronensterren. Door deze eigenschappen te bestuderen
wil ik meer inzicht krijgen in het gedrag van neutronensterren die radiostraling uitzenden.
In het bijzonder wil ik te weten komen of de radiostraling vanmagnetars vergelijkbare ei-
genschappen heeft als van normale pulsars. Vertonen alle neutronensterren die radiostraling
uitzenden tijdsvariaties in hun afdrijvende sub-pulsen? Waarom zenden pulsars alleen op
bepaalde frequenties uit, maar wel niet op andere?

Het tweede hoofdstuk is gewijd aan onderzoek naar de magnetar AXP XTE J1810−197,
welke radiostraling uitzendt. Gebruik makend van de 76-m Lovell, de aan 94-m equivalen-
te Westerbork Synthesis Radio Telescope (WSRT) en de 100-m Effelsberg radiotelescopen
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heb ik in mei en juni 2006 de eerste en tot dusver enige simultane waarnemingen van XTE
J1810−197 bij frequenties van 1.4, 4.9 and 8.35 GHz uitgevoerd. Ik heb een aantal technie-
ken toegepast om de eigenschappen van deze radio-magnetar te bestuderen en te vergelijken
met normale pulsars. Mijn simultane waarnemingen van de magnetar bleken zeer nuttig te
zijn om de eigenschappen van de radiostraling te onrafelen en de radio-magnetars te plaat-
sen in het kader van onze huidige kennis van neutronensterren. De modulatie eigenschappen
vertonen meerdere piekerige sub-pulsen op gelijke afstandin het gemiddelde pulsprofiel en
geen afdrijving. Deze waarnemingen onthullen bovendien dat de radiostraling van magnetars
tijdens de hele heldere fase niet hetzelfde is als die van radiopulsars.

De rest van dit werk is meer georiënteerd op radiopulsars en het volgende gedeelte van
dit proefschrift (hoofdstukken 3 en 4) betreft onderzoek naar de veranderingen van afdrij-
vende sub-pulsen in de tijd. In Hoofdstuk 3 introduceer ik een nieuwe techniek, genaamd
“Sliding Two-Dimensional Fluctuation Spectrum” (S2DFS),welke wordt gebruikt voor het
detecteren en karakteriseren van de tijdsvariaties van afdrijven-de sub-pulsen in radiopulsars.
Om deze methode te toetsen heb ik gesimuleerde en archief data gebruikt van drie pulsars:
B0031−07, B1819−22 en B1944+17. Hieruit blijkt dat de S2DFS methode robuust is en
toegevoegde waarde heeft naast andere methoden die worden gebruikt voor het detecteren en
karakteriseren van de tijdsvariaties in afdrijvende sub-pulsen van radiopulsars.

In het vierde hoofdstuk presenteer ik de resultaten van het meest omvangrijke onderzoek
tot nu toe naar hoe de modulatie eigenschappen veranderen tijdens de waarnemingen van
radiopulsars. Hierbij maak ik gebruik van een groot aantal archief waarnemingen van pul-
sars van de WSRT bij twee frequenties. Door gebruik te maken van de S2DFS techniek,
gëıntroduceerd in Hoofdstuk 3, was ik in staat om gedetailleerd onderzoek te doen naar tijds-
variaties van fenomenen zoals afdrijvende sub-pulsen, nullen, toestandsveranderingen of het
gedrag van pulsprofielen met meerdere componenten.

Ik heb ook waarnemingen onderzocht van de hoogst uitzonderlijke pulsar B0826−34,
gemaakt met de 64-m Parkes radiotelescoop bij frequenties van 685 en 3094 MHz. Deze pul-
sar vertoont het verschijnsel van afdrijvende sub-pulsen over het extreem brede gemiddelde
pulsprofiel. Onderzoek uit het verleden suggereerde dat deze pulsar nullen vertoont. In 2005
werd echter aangetoond dat het nullen in werkelijkheid een toestand van de pulsar is waarin
deze zeer zwakke radiosignalen uitzendt. Gebruik makend van waarnemingen met de Parkes
radiotelescoop bevestig ik de aanwezigheid van zwakke emissie tijdens wat men vroeger als
nullen beschouwde.

Samengevat richt het werk in dit proefschrift zich op de rijke manifestaties van van de
modulatie van sub-pulsen. Door de magnetar te bestuderen heb ik aangetoond dat deze bron
anders is dan normale radiopulsars. Simultane waarnemingen op verschillende frequenties
van de uitzonderlijke pulsar B0826−34 verbeteren de interpretatie van de ongewoon zwak-
ke emissie en de resultaten van polarisatie-studies suggereren dat de huidige modellen voor
de polarisatie van pulsar signalen voor verbetering vatbaar zijn. Mijn werk aan de eigen-
schappen van sub-puls modulaties van een grote groep pulsars toont aan dat de waargenomen
tijdsvariaties een algemene eigenschap zijn van pulsars.


