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In deze thesis worden uitbarstingen van röntgenstraling bestudeerd die afkomstig zijn van
neutronensterren in dubbelstersystemen. Maar wat betekent dit eigenlijk?

Een neutronenster is een van de mogelijke eindstadia van sterevolutie. Alle sterren, zo
ook onze Zon, fuseren gedurende hun leven lichte elementen tot zwaardere in hun kern (bij-
voorbeeld waterstof tot helium en helium tot koolstof). Dit krachtige fusieproces levert ge-
noeg energie op in de vorm van straling om tegendruk te bieden aan instorting van de ster ten
gevolge van de zwaartekracht. Het evenwicht dat ontstaat tussen uitzetting en instorting van
de ster zal verstoord raken als de meeste lichte elementen in de kern van de ster opgebruikt
zijn. De zwaartekracht wordt dan niet meer tegengewerkt en de ster zal imploderen.

Het vervolgscenario hangt geheel af van de massa van de ster in kwestie. Lichte sterren,
die tot acht keer zo zwaar kunnen zijn als de Zon, zullen instorten tot een bol met een straal
van ongeveer tienduizend kilometer (ter vergelijking heeft de Zon op het moment een straal
van ongeveer een miljoen kilometer). Bij de extreem hoge dichtheid die in de ster wordt
bereikt biedt het kwantumgedrag dat elektronen vertonen als ze tegen elkaar worden geduwd
tegendruk aan de zwaartekracht. Een nieuw evenwicht kan in dit geval ontstaan in de vorm
van een compacte ster die we een witte dwerg noemen.

Voor sterren zwaarder dan achtmaal de Zon, kan zelfs de druk van de elektronen de zwaar-
tekracht niet evenaren. Sterren die lichter zijn dan dertigmaal de Zon zullen imploderen totdat
hun straal nog maar tien kilometer bedraagt. De inwendige dichtheid die nu wordt bereikt
forceert de versmelting van protonen en elektronen tot neutronen. Neutronen storten op hun
beurt niet verder in en kunnen wel weerstand bieden aan de zwaartekracht. Een neutronenster
is geboren. In de gevallen waar de ster zwaarder is dan dertigmaal de Zon, kan geen elektron
of neutron zijn ineenstorting tot een zwart gat voorkomen. Zwarte gaten hebben een dermate
hoge dichtheid dat zelfs licht niet aan hun zwaartekracht kan ontsnappen.

Neutronensterren zijn derhalve de meest compacte objecten in het zichtbare heelal en
de materie waar ze uit bestaan verschilt sterk van die op Aarde. De atomen waaruit wij en
de dingen om ons heen bestaan zijn vooral erg leeg: de protonen en neutronen in de kern
bepalen voornamelijk massa van het atoom, maar nemen maar een piepklein gedeelte in van
de ruimte die het atoom opeist. Het zijn vooral de elektronen die zich in een wolk rond de
kern bevinden die deze ruimte opvullen. Binnenin een neutronenster is de dichtheid hoger
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Figuur A: Artistieke impressie van een X-ray binary. De gas stroomt van de donorster door een accre-
tieschijf, tot hij de centrale object bereikt. Soms worden stralen gelanceerd. (Credit: ESA, NASA and
Felix Mirabel).

dan die in een atoomkern. Hoe materie zich onder zulke extreme omstandigheden gedraagt
is vooralsnog niet bekend, in dit werk gaan we hier verder niet op in.

De meeste sterren worden geboren in systemen met meer dan een ster. Het is daarom
waarschijnlijk dat een neutronenster zich ook in de nabijheid van een andere ster bevindt.
Met zijn partner vormt de neutronenster een dubbelstersysteem dat in een baan rond het mas-
samiddelpunt beweegt. Als deze partner niet te ver weg staat en ongeveer net zo zwaar is als
de Zon, kan er massaoverdracht plaatsvinden. Gas van het oppervlak van de Zonachtige ster
voelt de extreme zwaartekracht van de neutronenster en valt in zijn richting. In een schijf ont-
doet het zich van draaimoment en valt in een steeds kleinere baan rond de neutronenster om
uiteindelijk het oppervlak te bereiken. Tijdens dit proces, dat accretie wordt genoemd, wordt
het gas zo warm dat het begint te stralen in het röntgengedeelte van het elektromagnetisch
spectrum. We kunnen nu spreken van een röntgendubbelstersysteem (zie Figuur A).

In deze thesis worden twee soorten plotselinge energieuitbarstingen onderzocht die voor
kunnen komen in een dergelijk systeem. Ten eerste kan het gas dat zich verzamelt op het neu-
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tronensteroppervlak op een diepte van ongeveer een meter plotseling ontbranden. De atmos-
feer hier direct boven wordt verwarmd tot miljoenen graden en veroorzaakt een kortdurende
zogenaamde type I röntgenuitbarsting. De andere soort uitbarsting vindt zijn oorsprong in
variaties van de gasstroom tussen de accretieschijf en de neutronenster. Deze stroom is alles-
behalve vloeiend. Periodes van veel en weinig invallend gas wisselen elkaar af, en dit wordt
gekenmerkt door een varierende hoeveelheid uitgezonden röntgenstraling. In een periode van
veel invallend gas spreken we van een type II röntgenuitbarsting.

Zowel type I als type II uitbarstingen duren seconden tot tientallen minuten, en kunnen
voor een waarnemer verraderlijk veel op elkaar lijken. De tijdschaal waarop de uitbarstingen
zich herhalen is voor beide typen wel anders. Type I uitbarstingen liggen uren uiteen, er moet
genoeg gas op het oppervlak gevallen zijn om te kunnen ontbranden. Type II uitbarstingen
herhalen zich op de kortere tijdschaal van enkele seconden. Er is nog een belangrijk verschil
tussen de twee, en dat is dat type II uitbarstingen vele malen zeldzamer zijn. Waar er meer dan
honderd röntgenbronnen bekend zijn die type I uitbarstingen vertonen, zijn er in maar twee
bronnen type II uitbarstingen waargenomen. In het geval van de type I uitbarstingen kunnen
we verschillende kenmerken van de uitbarstingen proberen toe te schrijven aan specifieke
eigenschappen van de bronnen (zoals rotatiesnelheid, magnetische veldsterkte etc.), bij type
II uitbarstingen is dit niet mogelijk. De grote vraag die te binnenschiet is: wat is er zo
bijzonder aan deze twee bronnen? Waarom gedraagt de gasstroom vanuit de accretieschijf
naar het oppervlak van deze twee neutronensterren zich zo abnormaal?

Maar een van de twee bronnen vertoont beide typen, zich langzaam en snel herhalende,
uitbarstingen. Om deze reden wordt de röntgenbron ’Rapid Burster’ genoemd. De eerste stap
die we daarom hebben gezet om een antwoord te krijgen op onze vragen was het vergelijken
van de type I uitbarstingen die de Rapid Burster vertoont met type I uitbarstingen van bronnen
die geen type II uitbarstingen vertonen. In hoofdstuk 2 hebben we alle type I uitbarstingen
die waar zijn genomen met de Rossi X-ray Timing Explorer satelliet onderzocht. Specifiek
hebben we gekeken naar de eigenschappen van de Type I uitbarstingen in relatie tot de hoe-
veelheid gas die per tijdseenheid op de neutronenster valt. Tot onze verbazing vinden we dat
de type I uitbarstingen van de Rapid Burster zich bij een grotere hoeveelheid invallend gas
per tijdseenheid sneller herhalen.

Dit klinkt niet verrassend, maar is het wel! Van de 100 andere bronnen die bekend zijn
gedraagt maar een enkele bron zich hetzelfde. Bij alle andere neutronensterren herhalen de
uitbarstingen zich langzamer bij een grotere hoeveelheid invallend gas. We hebben hiermee
aangetoond dat de Rapid Burster, naast de type II uitbarstingen, ook verschillend gedrag
vertoont wat betreft de type I röntgenuitbarstingen. Van de andere bron die zich zo gedraagt,
IGR J17480–2446 zijn geen type II uitbarstingen waargenomen maar de neutronenster heeft
wel een andere excentrieke karaktertrek, namelijk een extreem langzame rotatiesnelheid van
elf keer per seconde.

Dit klinkt aardig snel, maar is gemiddeld twintig keer langzamer dan roterende neutro-
nensterren in röntgenbronnen die type I uitbarstingen vertonen. Wat betekent deze langzame
rotatiesnelheid? Over het algemeen gaat een neutronenster over tijd steeds sneller rond zijn
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as draaien door het gas dat hij van andere sterren aantrekt. Van IGR J17480–2446 wordt
aangenomen dat het dus een relatief jonge röntgenbron is. Wellicht betekent dit dat de Rapid
Burster ook een langzaam draaiende neutronenster bevat en vrij jong is. Steun voor dit voor-
stel komt van de tweede bron die type II, en alleen type II, uitbarstingen vertoont en maar
twee keer per seconde om zijn as draait: de Bursting Pulsar.

Hoe jonger een neutronenster is, des te groter is zijn magnetische veldsterkte. Alle neu-
tronensterren hebben bij hun vorming een sterk magnetisch veld dat over tijd afzwakt. Het
zou zo kunnen zijn dat IGR J17480–2446 en de Rapid Burster over een dermate sterk mag-
neetveld beschikken dat invallend gas de magnetische veldlijnen naar de magnetische polen
volgt en zich daar in een klein gebied verzamelt. Als dit het geval is, dan zal het gas een
lagere hoeksnelheid hebben, het raakt het oppervlak nagenoeg loodrecht, dan in bronnen met
een zwak magnetisch veld. De schuifspanning zal het gas tot op grotere diepte mengen en
meer verhitten, waardoor een type I uitbarsting sneller tot stand komt.

Zes van de type I uitbarstingen afkomstig van de Rapid Burster hebben een ongewoon
verloop, zoals we in hoofdstuk 3 laten zien. Alle andere uitbarstingen gaan gepaard met
verhoogde helderheid die gedurende tien seconden piekt en vervolgens in ongeveer 100 se-
conden afzwakt. Dit verloop is karakteristiek voor het verbrandingsproces van waterstof en
helium zoals ook in veel andere bronnen wordt waargenomen. De zes bijzondere uitbarstin-
gen pieken niet een maar twee keer voordat de helderheid afzwakt. De dubbele piek is niet
het resultaat van bijvoorbeeld het tijdelijk stagneren van het verbrandingsproces, maar komt
omdat ons het zicht op de verbrandingslocatie tijdelijk wordt ontnomen door tussenkomend
materiaal.

Door de evolutie van de massaoverdracht in de gasstroom vlak voor en na de dubbele
piek te onderzoeken, zijn we erachter gekomen dat de Rapid Burster zich anders gedraagt
na deze bijzondere uitbarstingen. Waar er voor een type I uitbarsting met dubbele piek geen
type II uitbarstingen te zien waren, zijn die er na een dergelijke uitbarsting wel. Dit patroon
herhaalt zich ten minste driemaal in meerdere jaren; toeval kan het niet zijn. Het lijkt erop
dat de accretieschijf in aanloop naar een type II uitbarsting tijdelijk gevoelig wordt voor
verstoringen veroorzaakt door type I uitbarstingen. Deze verstoringen blokkeren vervolgens
de zichtlijn naar het neutronensteroppervlak, met de dubbele piek als gevolg. Het is niet direct
duidelijk hoe de type I uitbarstingen de accretieschijf minutenlang kan blijven beïnvloeden,
de tijd die gemiddeld tussen de pieken zit. De type I uitbarstingen zwakken al af terwijl het
oppervlak nog niet te zien is, en een accretiestroom zou zich op een kortere tijdschaal moeten
kunnen herstellen.

Na het uitvoerig bestuderen van de type I uitbarstingen van de Rapid Burster, hebben we
ons gericht op de ruim 7600 type II uitbarstingen die door de Rossi X-ray Timing Explorer
van deze röntgenbron zijn waargenomen. De omvangrijke dataset, die we beschrijven in
hoofdstuk 4, stelde ons in staat veel onbekende eigenschappen van deze uitbarstingen aan het
licht te brengen. Ze kunnen bijvoorbeeld maar een tiende van een seconde duren, hebben
een maximale helderheid en hebben, afhankelijk van hun tijdsduur, een aantal verschillende
effecten op de accretiestroom.
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We hebben onze bevindingen vergeleken met de voorspellingen van een aantal type II
uitbarstingsmodellen. Onze voorkeur gaat uit naar een model waarin de uitbarstingen tot
stand komen door een specifieke combinatie van de sterkte van het magneetveld, rotatiesnel-
heid en de hoeveelheid massa die per tijdseenheid op de neutronenster valt. Hoewel geen
van deze grootheden uniek is voor de Rapid Burster, vereist het model voor deze bron ook
dat de draaias en de as van het magneetveld nagenoeg samenvallen. Deze eis hoeft niet ge-
steld te worden aan de Bursting Pulsar, de andere bron die type II uitbarstingen vertoont. Dit
maakt duidelijk dat er betere modellen nodig zijn, en dat de modellen die de invloed van het
magneetveld op de gasstroom tussen de accretieschijf en het oppervlak van het neutronenster
beschrijven het meest veelbelovend zijn.

Tot slot beschrijven we in hoofdstuk 5 de opwindende ontdekking van variabiliteit in de
hoeveelheid massa die per tijdseenheid op de neutronenster valt die compleet verschilt van
type II uitbarstingen. Deze instabiliteiten zijn quasi-periodiek van aard en lijken op de varia-
biliteit die GRS 1915+105 vertoont, een dubbelstersyteem met een zwart gat in plaats van een
neutronenster. Lange tijd werd het ongewone emissiepatroon van deze bron toegeschreven
aan zijn extreme helderheid. Als dit juist is, dan heeft dezelfde instabiliteit in de tienmaal
minder heldere Rapid Burster een andere oorzaak. De eigenschappen die gedeeld worden
door de Rapid Burster, GRS 1915+105 en de Bursting Pulsar zouden uitgelegd kunnen wor-
den door de ongewoon grote baan rond het massamiddelpunt in deze bronnen, die de vorming
van een grotere accretieschijf en de ontwikkeling van anders onmogelijke instabiliteiten toe
zou staan.
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