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Summary

This thesis presents detailed studies of di↵erent theoretical and observational aspects
related to the rotational dynamics of isolated neutron stars, and in particular their
spectacular spin up events known as glitches. Neutron stars play a special role in
the advance of our astrophysical and physical understanding. They are the compact
descendants of stars much heavier than our Sun, which collapsed under their own
gravity and ended their life in a supernova explosion, some of the most energetic
events observed in the Universe.

Neutron stars are expected to have a mass greater than that of our Sun, mostly in
the form of neutrons as is implied by their name, contained in a region with a radius
of only 10�15 kilometres. This is the equivalent of compressing an average human to
almost half the volume of a single red blood cell: the inferred density of neutron stars
is enormous, making them the densest stars known in the Universe. At their centre,
the density can be even higher than ten times the nuclear density, which is the density
inside the nuclei of the atoms of which we are made. The behaviour of matter under
such extreme physical conditions is hard to grasp because, neutron stars apart, it can
be understood only by theoretical considerations of the fundamental forces of nature,
and far extrapolation of the knowledge obtained from laboratory studies. The neutron
star puzzle gets further complicated by the presence of very strong magnetic fields -
some of these tiny objects, a class named magnetars, are the strongest magnets ever
detected. Observations of neutron stars therefore o↵er a unique opportunity to test
current physical theories, and inspire their development and improvement.

There are three basic regions, each with very distinct properties, that must be
considered when studying the behaviour of neutron stars. The inner parts, where
the density is higher than the nuclear density and nucleons (neutrons and a small
percentage of protons) are no longer bound inside nuclei, comprise the neutron star
core. The composition of the core is still uncertain: it could contain mostly neutrons,
but in the deeper regions, where the density can be very high, other components such
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as hyperons or deconfined quarks might appear. Modelling of neutron star cores is
challenging even when such exotic components are absent, since even the much more
familiar nucleonic matter is predicted to be in an extraordinary state. For the inferred
range of densities and temperatures in the core, nucleons will be in their ground
state, with the lowest possible energy, forming condensates. In this state, exchange
of energy with the environment is limited to certain channels and nucleons acquire
"super" characteristics. The protons are superconducting, which means that the elec-
tric currents generated by their flow lose energy and decay at a very slow, almost zero,
rate. Any magnetic field in superconducting regions must be confined in vortex-like
structures called flux tubes (superconductivity of type II), or be contained in irreg-
ular patches of normal protons (type I superconductivity). On the other hand, the
neutral neutrons form a superfluid, which has almost zero viscosity and can support
rotation only by forming microscopic vortices. Many millions of billions vortices
are expected to penetrate the superfluid in neutron stars. Surrounding the core is an
outer shell of matter at sub-nuclear densities. This region is expected to host nuclei
in the solid state, which form a crystalline lattice, which is why it is called the crust.
With the exception of the, approximately one kilometre thick, outer layer, unbound
neutrons in a superfluid state are also present in the crust. Since neutron stars posses
a solid crust like the Earth’s (but much much stronger), they can also "break" and
slightly change shape in starquake events. Finally, right outside the surface of a neu-
tron star lies its magnetosphere, an extended magnetised region which is probably
filled with plasma (electrons, positrons and ions) and is dynamically connected to the
star.

Neutron stars are "dead" stars, that is to say, there is no internal nuclear burning
to power a large luminosity like in regular stars. However, we observe emission that
originates from specific magnetospheric regions and, in some cases, thermal emis-
sion from their hot surface. This latter radiation is also often not uniform, indicative
of warmer and colder spots on the neutron star crust, attributed to the anisotropic
heat conduction due to the interior magnetic field. One of the most important char-
acteristics of neutron stars is that they rotate very rapidly: the fastest amongst them
complete several hundreds of revolutions per second. If the emission zones cross our
line of sight in every rotation, the received radiation appears in the form of pulses,
with arrival frequency equal to the rotational spin frequency. Most neutron stars are
discovered by the observations of such pulses in the radio band, which gave birth
to the term pulsars (pulsating radio stars), used by now to describe all neutron stars
from which pulsed emission is detected. By recording a series of pulses, the spin fre-
quency and rotational evolution of the pulsar can be extracted via a technique called
pulsar timing. There is a rapidly increasing amount of pulsar timing data, which con-
tains invaluable information on the physics of these objects because the rotation is
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determined by the dynamical behaviour and interaction of the crust, core and magne-
tosphere.

The loss of energy from isolated neutron stars, of which typically only a small
part reaches us as detectable emission, makes them spin down over time. In general
this evolution is very slow and rather steady, rendering possible very precise mea-
surements and predictions of the spin frequency. Some neutron stars though, mostly
"adolescent" and young pulsars, sometimes spin up suddenly. These events are re-
ferred to as rotational glitches, and usually happen so fast that they cannot be time
resolved in the data, but instead appear as step-like increases in the spin rate.

Glitches are thought to represent the transfer of angular momentum from the
neutron superfluid to the rest of the star. While all charged stellar components are
strongly coupled to each other due to electromagnetic forces, the superfluid neutrons
can be partially decoupled and rotate at a di↵erent rate. This happens because su-
perfluid vortices can pin in some parts of the crust and the core, which act as vortex
traps that contain more vortices than those required to match the spin frequency of
the crust. Therefore, the superfluid hidden inside neutron stars might rotate at a faster
rate than the spin frequency observed. It is thought that, occasionally, a lot of vortices
are released from the pinned regions in an avalanche-like event, and adjust their den-
sity so as to bring the superfluid and charged components closer to corotation. This
leads to the spin-up of the crust, a glitch whose magnitude scales with the size of the
superfluid region and number of vortices involved in the avalanche.

It is not always easy to identify and measure a glitch in the timing data of a pulsar.
Other kinds of timing irregularities can mask or be confused with glitch signatures.
Moreover, it is not possible to monitor the spin frequency of all pulsars as often
as required. Chapter 2 presents the detectability curves for glitches that arise when
these e↵ects are taken into account (Section 2.2). We use these limits, together with a
new automated technique for detecting and measuring glitch-like variations in timing
data (Section 2.4), to explore the statistics of glitches in the pulsar J0534+2200, the
famous Crab pulsar. This source is the neutron star lying in the centre of the Crab
Nebula, which formed in a supernova explosion recorded on Earth in the year 1054.
It su↵ers rather frequent glitches that present a broad range of sizes and has been
observed frequently, nearly daily, for the last 30 years, which makes it easier to study
the lower end of the size range for its spin-ups. The smallest of these events could
- theoretically - arise when only a few vortices take part in an avalanche, and would
then be undetectable in the timing data. Rather unexpectedly, however, our study
revealed that vortex avalanches must involve at least a few billion superfluid vortices
in order to appear as typical glitches in this pulsar (Chapter 2, Section 2.7). This
result will help to unravel the trigger mechanism behind the occasional collective
vortex unpinning events, one of the most important unsolved mysteries behind the
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glitch phenomenon.
The rotation of pulsars after a glitch depends on the way the di↵erent neutron star

regions respond to the spin-up. The charged particles of the core and magnetosphere
will quickly follow the accelerating crust; on the other hand, the neutron superfluid
is less strongly tied to the rest of the star and reacts more slowly, on timescales that
can be as large as decades. As a consequence of the glitch-induced decrease in the
relative velocity between the superfluid and the other components, the superfluid can
decouple from them. The post-glitch secular spin-down of the neutron star proceeds
then at a higher rate, since it a↵ects a smaller stellar moment of inertia. In most
cases this results in an at least partial recovery of the spin frequency to its pre-glitch
lower value. Because observations of this post-glitch relaxation can be used to infer
information, otherwise unaccessible to us, about the properties of the neutron super-
fluid and those of the other internal stellar components with which it interacts, their
theoretical modelling is of great physical interest.

Not all glitches seem to recover in the same way, even those of just one par-
ticular pulsar. The spin-down rate might not change at all (step-like glitches) or it
might show a small increase of less than one percent. In other cases still it might
increase dramatically at the glitch, as is often seen in magnetars or after the very
large giant glitches. Often, all or part of this initial increase in spin-down rate decays
away on timescales that range from few hours to tens of years, in a way that usu-
ally appears exponential. Theoretical models in which the neutron star is treated as
a hydrodynamical two-fluid system, aiming to describe the coupled dynamics of the
loose superfluid component and the rest of the star, o↵er a very promising framework
to explore glitches. It has been shown that such a model, together with realistic input
from microphysical calculations, can explain the exponential relaxations seen after
giant glitches (Haskell et al. 2012). The work presented in Chapter 3 uses this model
to further investigate the superfluid dynamics. We demonstrate that our approach also
naturally accounts for the strong recoveries often observed in magnetars, as well as
for a range of di↵erent post-glitch signatures. Moreover, we consider events more
subtle than a catastrophic unpinning of vortices, and show that they can explain step-
like glitches (Chapter 3) and can result in unusual post-glitch recoveries (Chapter 4)
as well as a rich rotational behaviour in general.

The response of the superfluid component to some other perturbation, like a sud-
den increase in temperature or a rapid change of the magnetic field, is likely con-
nected to other dynamical events in the life of neutron stars, for example starquakes or
the small explosions, bursts of high-energy emission, which are typical of magnetars.
These magnetospheric bursts are powered by the strong magnetic fields of magnetars,
and in many instances coincide with a glitch. Additional internal or magnetospheric
mechanisms might contribute to the following spin evolution, which is often irregu-
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lar. In contrast to magnetars, the magnetosphere was thought to be an almost inactive
region during glitches in ordinary pulsars, because no changes in radio emission were
observed to accompany them. Recently however, in 2007, such changes were seen
for the first time following a large glitch of the radio pulsar J1119�6127, in addition
to an atypical decrease of the spin-down rate at later times. This very interesting
source is the focus of Chapter 4, which presents a thorough timing analysis of this
pulsar’s rotational history over the last sixteen years. In this work we also introduce
and use a new method to assess the secular spin-down of neutron stars (Section 4.2.2).
Our study reveals the details of a very peculiar post-glitch relaxation and allows for a
detailed examination of the physical mechanisms that might be at play in the glitches
of the pulsar J1119�6127 (Section 4.3). Because this neutron star, like the magne-
tars, is highly magnetised, these observations provide further evidence that the strong
magnetic field might link glitches to magnetospheric phenomena.

While such case-studies of unconventional post-glitch recoveries help to shed
light on less explored aspects of the phenomenon, case-studies of typical glitches
can provide tight constrains on the basic theories about the glitch mechanism and
superfluid response. The exact details of how vortices move about, in regions where
they are free or trapped, depends on unknown microphysics. Insights into these can
be gained by confronting theoretical predictions with observations of the more com-
mon post-glitch relaxations. The Vela pulsar is a good target for this aim, because
it undergoes easily detectable giant glitches, recorded in radio data of high timing
resolution. In Chapter 5 we analyse three months of such observations, following the
largest known glitch of this pulsar, and model the post-glitch recovery according to
the di↵erent theoretical predictions for the superfluid response for the range of ex-
pected strengths of its interaction with the crust and the charged core particles. Our
results strongly indicate that most of the neutron superfluid residing in the crust, as
well as at least part of that in the core, decoupled at the glitch and contributed to
the observed relaxation. However, according to our findings, the core provides a less
e↵ective trap for vortices than some theoretical estimates for superconducting core
protons of type II predict, a valuable input for the microphysical studies of vortex
motion and pinning.
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Nederlandse Samenvatting

Dit proefschrift presenteert gedetailleerde studies van verschillende theoretische en
observationele aspecten van de rotatie van geïsoleerde neutronensterren, met bijzon-
dere aandacht voor de plotselinge verhogingen in de rotatiesnelheid van een neutro-
nenster die bekend staan als glitches. Neutronensterren zijn de compacte overblijfse-
len van sterren vele malen zwaarder dan onze zon, die zijn ingestort onder hun eigen
zwaartekracht, en hun leven hebben beëindigd in een supernova, een van de meest
energetische verschijnselen in het universum. Deze sterren spelen een bijzondere rol
in de natuurkunde en astrofysica.

Neutronensterren hebben naar verwachting een massa groter dan die van de zon,
samengepakt in een gebied met een straal van slechts 10-15 km. Zoals de naam
impliceert bestaat deze massa voornamelijk uit neutronen. De dichtheid van neutro-
nensterren is enorm; vergelijkbaar met het samendrukken van een gemiddeld mens
tot ongeveer de helft van het formaat van één enkele rode bloedcel. Dit maakt neu-
tronensterren de meeste compacte sterren die we kennen in het universum. In de kern
van een neutronenster kan de dichtheid oplopen tot meer dan tien keer de nucleaire
dichtheid, de dichtheid in de kernen van de atomen waar we van gemaakt zijn. Het ge-
drag van materie onder zulke extreme omstandigheden is moeilijk te begrijpen, want
behalve door het bestuderen van neutronensterren kan het alleen begrepen worden uit
theoretische studies van de elementaire natuurkrachten, of door verre extrapolatie van
de kennis verkregen uit laboratoriumstudies. Het beeld van neutronensterren wordt
verder gecompliceerd door de aanwezigheid van zeer sterke magneetvelden. Som-
mige van deze objecten, een groep die magnetars wordt genoemd, zijn de sterkste
bekende magneten. Zodoende bieden observaties van neutronensterren een unieke
mogelijkheid om hedendaagse fysische theorieën te testen, en aan te zetten tot ont-
wikkeling en verbetering van deze theorieën.

Neutronensterren bestaan uit drie lagen met zeer verschillende eigenschappen.
Het binnenste deel is de kern. Hier is de dichtheid hoger dan de nucleaire dicht-
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heid, en hier zijn nucleonen (neutronen en een klein percentage protonen) niet lan-
ger gebonden in atoomkernen. De samenstelling van de kern is nog altijd onzeker:
hij zou voornamelijk uit neutronen kunnen bestaan, maar in de binnenste en meest
dichte gebieden zouden ook andere componenten kunnen voorkomen, zoals hypero-
nen of vrije quarks. Het modelleren van de kern van een neutronenster is uitdagend
zelfs zonder deze exotische componenten, want de nucleonen bevinden zich naar ver-
wachting in een buitengewone toestand: de grondtoestand. Dit is de toestand met de
laagst mogelijke energie, waardoor de nucleonen condensaten vormen. In deze staat
kunnen nucleonen maar op beperkte manieren energie uitwisselen met hun omge-
ving, en verkrijgen ze "superëigenschappen. De protonen worden supergeleidend,
wat betekent dat de elektrische stromen gecreëerd door het bewegen van de protonen
vrijwel geen energie verliezen. Een magneetveld kan in een supergeleidend gebied
alleen bestaan in vortex-achtige structuren die fluxbundels worden genoemd (type II
supergeleiding), of kan zich ophouden in onregelmatige gebieden van gewone pro-
tonen (type I supergeleiding). De ongeladen neutronen vormen in de grondtoestand
een supervloeistof : een vloeistof met een viscositeit van vrijwel nul, die alleen rota-
tie kan bevatten door microscopisch kleine vortices te vormen. De supervloeistof in
neutronensterren bevat vermoedelijk vele miljoenen van miljarden vortices. Om de
kern heen ligt een schil van materie met dichtheid lager dan de nucleaire dichtheid.
Deze regio bestaat naar verwachting gedeeltelijk uit vaste atoomkernen die een kris-
talstructuur aannemen, en wordt daarom de korst genoemd. Met uitzondering van de
buitenste laag, ongeveer een kilometer dik, komen in de korst ook ongebonden neu-
tronen in superfluide toestand voor. Net als de vaste korst van de aarde (die overigens
veel minder sterk is) kan de vaste korst van een neutronenster barsten en vervormen
in zogenaamde sterbevingen. Tot slot ligt buiten de korst van de neutronenster de
magnetosfeer, een uitgestrekte gemagnetiseerde regio die vermoedelijk gevuld is met
plasma (elektronen, positronen en ionen).

Neutronensterren zijn "dode"sterren. Dat wil zeggen dat er geen kernfusie plaats-
vind die energie levert voor een grote lichtkracht, zoals bij gewone sterren. In plaats
daarvan nemen we straling waar die geproduceerd wordt in specifieke gebieden in
de magnetosfeer, en soms thermische straling van het hete steroppervlak. Deze ther-
mische straling is vaak niet uniform, wat aangeeft dat de korst warmere en koudere
regio’s bevat. Dit wordt toegeschreven aan anisotrope warmtegeleiding als gevolg
van het sterke inwendige magneetveld. Een van de belangrijkste karakteristieken van
neutronensterren is dat ze zeer snel draaien: de snelst draaiende neutronensterren
draaien honderden keren per seconde om hun as. Als de emissiegebieden bij elke ro-
tatie onze gezichtslijn kruisen ontvangen wij daardoor straling in de vorm van pulsen,
waarbij de frequentie van de pulsen gelijk is aan de rotatiefrequentie van de ster. De
meeste neutronensterren worden ontdekt aan de hand van zulke pulsen in radiostra-
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ling. Dit leidde tot de naam pulsars (pulsating radio stars), die nu wordt gebruikt voor
alle neutronensterren met gepulseerde emissie. Door een serie pulsen waar te nemen
kunnen de rotatiefrequentie en de evolutie van deze frequentie worden bepaald. Deze
techniek wordt pulsar timing genoemd. Er is een snelgroeiende hoeveelheid pulsar
timing data beschikbaar, die belangrijke informatie over de karakteristieken van neu-
tronensterren bevat, aangezien de rotatie van deze sterren wordt beïnvloed door het
dynamische gedrag van, en de interactie tussen, de kern, korst en magnetosfeer.

Doordat neutronensterren in de loop der tijd energie verliezen, een klein deel
waarvan wij waarnemen als straling, neemt de rotatiesnelheid langzaam af. Deze
afname is over het algemeen langzaam en regelmatig, wat het mogelijk maakt om
deze afname nauwkeurig te meten, en de rotatiefrequentie nauwkeurig te voorspellen.
Sommige neutronensterren, voornamelijk relatief jonge pulsars, gaan echter af en toe
opeens sneller draaien. Deze gebeurtenissen staan bekend als glitches, en gebeuren
over het algemeen zo snel dat ze niet in de tijd gevolgd kunnen worden, maar in plaats
daarvan voorkomen in de data als een plotselinge stap omhoog in de rotatiefrequentie.

Glitches worden naar verwachting veroorzaakt door de overdracht van impulsmo-
ment van de supervloeistof van neutronen aan de rest van de ster. Waar alle geladen
delen van de ster sterk met elkaar verbonden zijn door elektromagnetische krachten,
kunnen de superfluide neutronen gedeeltelijk ontkoppelen en in sterkere mate draaien
dan de rest van de ster. Dit gebeurt doordat de vortices in de supervloeistof vastge-
pind raken in sommige delen van de kern en de korst, die daardoor meer vortices
bevatten dan nodig is om de rotatiefrequentie van de buitenste korst te evenaren. De
supervloeistof binnenin de neutronenster kan dus een grotere mate van rotatie bevat-
ten dan verwacht zou worden aan de hand van de waargenomen frequentie. Gedacht
wordt dat zo nu en dan een grote hoeveelheid vortices vrij komt uit de vastgepinde
regio’s in een lawine-achtige gebeurtenis, waarbij het impulsmoment van deze vorti-
ces wordt overgedragen aan de korst. Hierdoor gaat de korst sneller draaien en vindt
er een glitch plaats, waarvan de grootte afhangt van het formaat van de superfluide
regio en de hoeveelheid vortices in de lawine.

Het is niet altijd makkelijk om een glitch te identificeren in de timing data van een
pulsar. Andere soorten onregelmatigheden kunnen verward worden met een glitch,
of een echte glitch verhullen. Bovendien is het niet voor alle pulsars mogelijk om
de rotatiefrequentie zo vaak te meten als nodig is om glitches te kunnen detecteren.
In Hoofdstuk 2 presenteren we detectielimieten voor glitches waarbij deze e↵ecten
meegenomen zijn in de analyse (Sectie 2.2). We gebruiken deze limieten, samen
met een nieuwe geautomatiseerde methode voor het detecteren en meten van glitch-
achtige variaties (Sectie 2.4), om glitches te bestuderen in de pulsar J0534+2200, de
beroemde Krabpulsar. Deze bron is de neutronenster in het midden van de Krabnevel,
die gevormd is in een supernova die in het jaar 1054 werd waargenomen op aarde. De

115



5 Nederlandse Samenvatting

Krabpulsar ondergaat regelmatig glitches van zeer verschillende groottes, en wordt
al 30 jaar bijna dagelijks geobserveerd, zodat het mogelijk is om ook de kleinere
glitches goed te bestuderen. De kleinst mogelijke glitches zouden in theorie moeten
voortkomen uit een lawine van maar een paar vortices, en zouden daardoor niet te
detecteren zijn in timing data. Tot onze verassing vinden wij echter dat vortexlawi-
nes uit minimaal enkele miljarden vortices moeten bestaan om de typische glitches
in deze pulsar te veroorzaken (Sectie 2.7). Dit resultaat zal helpen om het activa-
tiemechanisme van het gezamenlijk vrijkomen van vortices te begrijpen, een van de
belangrijkste open vragen rondom het glitch-fenomeen.

De rotatie van pulsars na een glitch hangt af van hoe de verschillende delen van
de ster reageren op de versnelde rotatie. De geladen deeltjes in de kern en de mag-
netosfeer zullen de versnellende korst snel volgen, maar de supervloeistof van neu-
tronen is minder sterk gekoppeld aan de rest van de ster en reageert langzamer, op
een tijdschaal die kan oplopen tot enkele tientallen jaren. Doordat de glitch het snel-
heidsverschil tussen de supervloeistof en de rest van de ster kleiner maakt, kan de
supervloeistof ontkoppelen van de andere delen van de ster. De afremming van de
neutronenster na de glitch verloopt dan sneller, omdat het totale impulsmoment dat
afgeremd wordt kleiner is. Dit leidt er meestal toe dat de rotatiefrequentie ten minste
gedeeltelijk hersteld naar de waarde die voorspeld zou zijn op basis van waarnemin-
gen van voor de glitch. Waarnemingen van deze post-glitch relaxatie kunnen gebruikt
worden om informatie te verkrijgen over de eigenschapen van de supervloeistof van
neutronen en de stercomponenten waar deze mee in interactie treedt. Theoretische
modellen van de post-glitch relaxatie zijn daarbij van grote waarde.

Niet alle glitches lijken op dezelfde manier te herstellen, zelfs binnen een en
dezelfde pulsar. Soms verandert de mate van afremming van de ster helemaal niet
(step-like glitches), of neemt deze met minder dan één procent toe. In andere gevallen
neemt de afremming enorm toe door de glitch. Dit wordt vaak gezien in magnetars
of na de zeer grote giant glitches. Meestal verdwijnt deze toename in de mate van
afremming geheel of gedeeltelijk, op een tijdschaal die kan variëren van een paar uur
tot tientallen jaren. Over het algemeen gebeurt dit exponentieel. Een veelbelovende
manier om glitches te bestuderen is met behulp van theoretische modellen waarbij de
neutronenster wordt beschreven als een hydrodynamisch twee-vloeisto↵ensysteem,
gericht op het beschrijven van de gekoppelde dynamica van de supervloeistof en de
rest van de ster. Er is aangetoond dat zo’n model, gecombineerd met realistische mi-
crofysische berekeningen, de exponentiële relaxatie kan verklaren die gezien wordt
na giant glitches (Haskell et al. 2012). In Hoofdstuk 2 gebruiken wij dit model om de
dynamica van de supervloeistof verder te bestuderen. We laten zien dat onze aanpak
een natuurlijke verklaring levert voor het sterke herstel dat vaak waargenomen wordt
bij magnetars, alsmede voor veel andere post-glitch karakteristieken. Bovendien be-
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kijken we subtielere gebeurtenissen dan een catastrofaal vrijkomen van vortices, en
laten we zien dat hiermee step-like glitches verklaard kunnen worden, en dat deze
modellen kunnen leiden tot ongebruikelijke vormen van post-glitch herstel, en een
grote diversiteit in rotatiegedrag in het algemeen.

De reactie van de supervloeistof op een andere perturbatie, zoals een plotse-
ling stijging van de temperatuur of een snelle verandering van het magneetveld, is
vermoedelijk verbonden met andere dynamische gebeurtenissen in het leven van de
neutronenster, zoals bijvoorbeeld sterbevingen, of de uitbarstingen van hoge-energie
straling (bursts) die typerend zijn voor magnetars. Deze magnetosferische bursts
verkrijgen hun energie uit het sterke magneetveld van een magnetar, en vallen vaak
samen met een glitch. De evolutie van de rotatie van een magnetar wordt vervolgens
mogelijk ook door andere inwendige of magnetosferische factoren beïnvloed, en is
vaak onregelmatig. In tegenstelling tot wat wordt waargenomen bij magnetars, werd
van gewone radiopulsars lang gedacht dat er niets gebeurde in de magnetosfeer tij-
dens een glitch, omdat er geen veranderingen in de radio-emissie gelijktijdig met de
glitch werden waargenomen. Dergelijke veranderingen werden in 2007 echter wel
gevonden na een grote glitch in de radiopulsar J1119-6127, vergezeld van een atypi-
sche afname van de afremming van de pulsar op latere tijdstippen. Deze bijzonder
interessante bron is de focus van Hoofdstuk 4, waarin we een grondige analyse pre-
senteren van de timing data van deze pulsar verzameld in de laatste zestien jaar. Hier
introduceren we tevens een nieuwe methode om de langetermijnafremming van de
neutronenster te bestuderen (Sectie 4.2.2). Onze studie toont een zeer ongebruike-
lijke post-glitch relaxatie, en maakt het mogelijk om de fysische mechanismen achter
de glitches van pulsar J1119-6127 in detail te bestuderen (Sectie 4.3). Omdat deze
neutronenster net als magnetars zeer sterk magnetisch is leveren deze observaties
extra bewijs dat het sterke magneetveld de glitches mogelijk verbindt aan magneto-
sferische fenomenen.

Waar dit soort case-studies van ongebruikelijk post-glitch gedrag kunnen helpen
om minder belichte aspecten van het fenomeen glitches te verkennen, kunnen case-
studies van typische glitches zorgen voor betere limieten op de theorieën over het
glitchmechanisme, en de reactie van de supervloeistof in het algemeen. De precieze
details van hoe vortices bewegen, zowel in gebieden waar ze vrij zijn als waar ze vast
zitten, hangen af van onbekende microfysica. Door theoretische voorspellingen te
vergelijken met observaties van veelvoorkomende post-glitch relaxaties kunnen we
hier meer inzicht in krijgen. De Velapulsar is hier een geschikte bron voor, omdat
deze pulsar regelmatig goed waarneembare giant glitches vertoond, waargenomen
in radio-observaties met een hoge tijdsresolutie. In Hoofdstuk 5 analyseren we drie
maanden aan dergelijke observaties volgend op de grootste bekende glitch van deze
pulsar. We modelleren de post-glitch relaxatie aan de hand van verschillende theore-
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tische voorspellingen voor het gedrag van de supervloeistof, voor verwachte waarden
van de sterkte van de interactie tussen de supervloeistof en de geladen delen van de
ster. Onze resultaten geven een sterke aanwijzing dat het grootste deel van de super-
vloeistof in de korst, en tenminste een deel van de supervloeistof in de kern, ontkop-
pelde tijdens de glitch en bijdroeg aan de waargenomen relaxatie. Onze resultaten
laten echter zien dat de kern minder e↵ectief is in het vastpinnen van vortices dan
sommige theoretische modellen voor type II supergeleidende protonen voorspellen.
Dit is een waardevol gegeven voor verdere microfysische studies van het bewegen en
vastgepind worden van vortices.
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