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In deze proefschrift, zijn we op zoek naar pulsars en andere soorten radioflitsen af-
komstig uit de hemel. In onze zoektochten, hebben we de hemel waargenomen op een
andere manier dan vroeger (b.v. lager of hoger radio frequenties, of grotere blikveld)
om te zien of we bronnen met afzonderlijk eigenschappen kon ontdekken. Pulsars
zijn snel roterend, hoog gemagnetiseerd neutronensterren, waarvan een bundel radio
straling langs onze zichtlijn zwiept, net zoals een kosmische vuurtoren. Dankzij deze
pulsen kunnen we pulsars detecteren en gebruiken als precisie klokken. Verder zijn
er ook andere soorten kortdurig radioflitsen. Bij voorbeeld, sommige pulsars zenden
maar één puls elke uur (of zelf langer) uit. Nog recentelijker ontdekt, de zogenaamd
snelle radioflitsen zijn een andere soort kortdurig astronomische puls. Door de grote
dispersie van snelle radioflitsen (vertraging van lagere frequenties) denken we dat ze
van andere melkwegstelsels komen. Zowel, dan zijn ze veel, veel helderder dan pulsars.
Dozijnen theorieën proberen hun oorsprong te verklaren. We willen graag pulsars en
snelle radioflitsen ontdekken wiens eigenschappen ons iets nieuws kan leren over deze
soort objecten en hun fysische processen.

Hoofdstuk 2 gebruikt data van LOTAAS, het LOFAR Tied-Array All-Sky Survey,
een zoektocht naar pulsars en andere soorten radioflitsen met LOFAR. LOFAR is
het Low-Frequency Array, een interferometrische radiotelescoop werkzaam op radio
frequenties van 10 to 240 MHz. LOTAAS verzameld ∼ 4 TB data per uur om de lage
frequenties goed te kunnen waarnemen over een groot blikveld. Dit groot hoeveelheid
data is een uitdaging voor het archiveren en analyse, waarbij we proberen nieuwe
astronomische signalen te ontdekken. Door menselijk gemaakt storing, zijn er tien-
tallen miljoen keer meer kunstmatig signalen dan echte astronomische signalen in de
data. Daardoor is het onmogelijk om alles handmatig te bekijken. In deze hoofdstuk
gebruiken we dus machine learning technieken om de meest interessant astronomische
signalen uit de data te vissen. Onze methode kan zulke signalen snel en betrouwbaar
identificeren. Met een eerste versie van deze classifier hebben we 7 nieuwe pulsars
ontdekt, en nog ∼ 80 blind teruggevonden in de LOTAAS data. We verwachten dat
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als deze methoden gebruikt woorden op de hele LOTAAS data archief dat nog veel
meer pulsars kunnen worden ontdekt in bestaande data.

Hoofdstuk 3 is een gedetailleerd analyse van 20 pulsars die in het LOTAAS zoek-
tocht zijn ontdekt. Voor elke pulsar, hebben we een zogenaamd timing model berekend
op basis van minstens 10 maanden data van LOFAR en de Lovell telescoop. Zo’n mo-
del beschrijft hoe de rotatie van de pulsar veranderd met de tijd, en het geeft ook een
nauwkeurig positie aan de hemel. Sommige van deze pulsars hebben een afzonderlijk
lang draaiperiode (> 2 seconden) en veel hebben ook een buitengewoon klein afgeleid
van de periode (weinig afremming). Deze pulsars zijn dus ouder dan gemiddeld, en
dichtbij de zogenaamd death line, waar we verwachten dat pulsars uitdoven. Verder,
deze pulsars zij in het algemeen veel helderder op lage frequenties (135MHz), zoals
verwacht bij een zoektocht met LOFAR. Twee van de pulsars laten zien dat hun in-
dividuele pulsen een specifieke patroon vormen tussen rotaties van de neutronen ster,
wat drifting sub-pulses wordt genoemd. Andere pulsars uit deze groep laten zien dat
er bij de meest rotaties (> 30%) geen puls te zien is, een fenomeen die nulling heet.
Één hiervan is nauwelijks te zien, met maar één of pas enkele detecteerbaar pulsen
per uur (zulke pulsars zijn vaak ‘rotating radio transients’ genoemd).

Hoofdstuk 4 is gericht op een specifiek pulsar: PSR B2217+47, één van de eerst
ontdekt een helderste pulsars. We hebben deze pulsar waargenomen over een periode
van 6 jaar met LOFAR en de Lovell telescoop. Tijdens deze periode veranderd de vorm
van de puls op lage frequenties (LOFAR), maar niet bij hogere frequenties (Lovell). De
evolutie van de pulsprofiel vindt plaats uitsluitend na de hoogste piek, en er is duidelijk
een correlatie tussen de sterkte van de hoogste piek en deze evoluerende componenten.
Dit wijst naar een weerspiegeling van de puls in de interstellaire stof. Specifiek,
een dicht interstellaire structuur zoals gezien tijdens een extreme scattering event is
misschien de oorzaak. We hebben de eigenschappen van deze structuur berekend, en
deze studie laat zien hoe we deze soort effecten kunnen gebruiken als methode om
zulke structuren in het interstellaire stof in kaart te brengen.

Hoofdstuk 5 is een onderzoek naar de geheimzinnig en repeterende snelle radioflits
FRB 121102. Met data van Arecibo en de Green Bank Telescope (GBT) hebben we
voor het eerst de flitsen van FRB 121102 bestudeerd op relatief hoog radio frequenties
(4 − 8GHz). Dankzij deze hoge radiofrequenties, hebben wij voor het eerst lineair
polarisatie gedetecteerd van dit bron. Door de effect van Faraday rotatie, kon we ook
de frequentie-afhankelijk richting van polarisatie meten. Dit leidt tot de ontdekking
dat FRB 121102 een extreme rotatie maat (RM) van ∼ 105 radm−2 heeft. Dit is hoger
dan ooit eerder gezien bij een pulsar of snelle radioflits. Verder is de RM gedaald
met ∼ 10% in 7 maanden. Dit aantoont dat de Faraday rotatie hoog waarschijnlijk
gebeurt in de direct omgeving van FRB 121102. Deze bron zit dus in een extreme
gemagnetiseerd een geïoniseerde omgeving. Het zou in principe een zeer jong een
krachtig neutronenster kunnen zijn, omsingeld door een supernova rest. Nog een
hypothese is dat FRB 121102 in de omgeving van een massieve een accreterende zwarte
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gat zit. Een supernova rest of accreterende zwarte gat zou ook verklaren waarom
FRB 121102 geassocieerd is met een persistente bron van radio golven. Na correctie
voor Faraday rotatie, zien we dat de radio flitsen ongeveer 100% gepolariseerd zijn,
terwijl circulair polarisatie niet detecteerbaar is. De richting van lineaire polarisatie
blijft ongeveer hetzelfde tijdens een flits en tussen flitsen. Deze eigenschappen geven
ook nieuwe inzichten in de mechanismes die de flitsen kunnen produceren.
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