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Samenvatting

Compacte objecten zoals neutronensterren en zwarte gaten met massa’s tot enkele
tientallen zonsmassa’s zijn overblijfselen van een supernova waarbij de kern van een
zware ster ineenstort. Volgens de algemene relativiteitstheorie zijn compacte objecten
zwaar en dicht genoeg om de ruimtetijd significant te krommen. Door de emissie van
zeer dicht bij compacte objecten te bestuderen kunnen we de effecten van sterke zwaar-
tekracht op fysische processen ontrafelen en de algemene relativiteitstheorie toetsen
in het regime van sterke zwaartekracht. Een beter begrip van dit regime is cruciaal
voor het verbeteren van modellen van superzware zwarte gaten in actieve sterren-
stelsels, het samensmelten van compacte objecten, de omgeving van gammaflitsen en
zwaartekrachtgolven. Bovendien heeft de kern van neutronensterren een theoretisch
voorspelde dichtheid groter dan die van een atoomkern, en zulke supra-nucleaire dicht-
heden kunnen in aardse laboratoria niet worden gereproduceerd. Een belangrijk doel
van het onderzoeksveld is daarom de toestandsvergelijking van deze neutronenster-
materie te bepalen. Door de emissie van het oppervlak van neutronensterren te mo-
delleren kan de toestandsvergelijking worden begrensd, met consequenties voor de
meest extreme gebieden van de kernfysica, deeltjesfysica, en vaste-stoffysica.

Een van de beste laboratoria om compacte objecten te bestuderen zijn lage massa
röntgendubbelsterren (LMXBs) waarin een compacte object massa opneemt (accretie)
van een begeleidende, lage-massa ster. Bij een LMXB in uitbarsting straalt het door
wrijving verhitte plasma in de accretieschijf helder in het röntgengebied, terwijl het
in de potentiaalput van het compacte object valt. De röntgenstraling wordt gedomi-
neerd door de emissie uit de directe omgeving van het compacte object, in het sterke
zwaartekracht-regime. De twee primaire hulpmiddelen om de röntgenstraling van
LMXBs te analyseren zijn spectroscopie en analyse van tijdvariaties (timing). Spec-
troscopie vertelt ons over de fysische processen en de componenten in de binnenste
delen van de LMXB, terwijl timing ons informeert over de dynamische veranderingen
in deze systemen.

Er is allerlei snelle sub-seconde variabiliteit in de röntgenlichtkrommen van accre-
terende LMXBs, en een groeiende gereedschapskist met analysetechnieken en algo-
ritmen om op deze verschijnselen toe te passen. De twee soorten variabiliteit die in
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dit proefschrift zijn bestudeerd zijn quasi-periodieke oscillaties (QPOs) en coherente
röntgenburst-oscillaties. Via QPOs worden de fysische processen in de binnendelen
van LMXBs bestudeerd, en röntgenburst-oscillaties worden gebruikt om de massa en
straal van neutronensterren te bepalen en daarmee de toestandsvergelijking te be-
grenzen. De nieuwe analysetechniek die in dit proefschrift het meest op de voorgrond
treedt is timing van het röntgenspectrum (spectral timing), in het bijzonder onze
methode voor QPO-fase afhankelijke spectroscopie. Spectral timing combineert spec-
troscopie en timing en gebruikt de energieafhankelijke Fourier-amplitudes en fases in
de data. Hiermee kunnen relaties tussen spectrale componenten in het tijddomein
worden bepaald en ontaarde parameters in QPO emissiemodellen worden ontrafeld.
De andere nieuwe analysetechniek die wordt gebruikt in dit proefschrift is een evoluti-
onair optimalisatie-algoritme. Met deze analysetechnieken kunnen we meer informatie
uit de data verkrijgen en zo compacte objecten beter begrijpen.

In Hoofdstuk 2 presenteren we een nieuwe spectral timing techniek die QPO-fase
afhankelijke spectroscopie mogelijk maakt en de variaties in de spectrale parame-
ters als functie van de QPO fase meet. We passen deze nieuwe techniek toe op de
kortdurende Type B lage-frequentie QPO van het zwarte gat GX 339–4 tijdens zijn
uitbarsting in 2010. We vinden een kleine variatie in de blackbody emissie (∼ 1.4%
fractional rms) die ∼ 0.3 in fase voorloopt op een grote (∼ 25% fractional rms) variatie
in de power-law component. Ook is deze variabele blackbody koeler en groter dan de
binnenrand van de accretieschijf. Uit deze resultaten leiden wij af dat een Compton-
verstrooiend gebied van grote (‘jet-achtige’) schaalhoogte gedurende de QPO cyclus
precedeert en daarbij achtereenvolgens verschillende azimutale locaties in de binnen-
ste accretieschijf aanstraalt en verhit. Binnen het vakgebied zijn er discussies gaande
betreffende de locatie van het Comptonverstrooiende gebied en onze resultaten sug-
gereren dat dit gebied, in dit zwarte gat, is geassocieerd met de basis van de radiojet.
Verder concluderen we dat de energieafhankelijke faseverschuiving van de QPO ver-
klaard kan worden door periodieke variaties in laag- en hoog- energetische spectrale
componenten die uit fase zijn.

In Hoofdstuk 3 gebruiken we ray-tracing om pulsprofielen te simuleren van ther-
monucleaire burst-oscillaties van een accreterende neutronenster. Vervolgens fitten
wij deze profielen met een evolutionair optimalisatie-algoritme (een gegeneraliseerd
genetisch algoritme) om te bepalen hoe goed we de ingevoerde parameters kun-
nen reproduceren. Dit is de eerste toepassing in de literatuur van een evolutionair
optimalisatie-algoritme om burst-oscillatie profielen te modelleren. In het gebied van
de parameter-ruimte bestreken door onze tests, zijn de massa en straal fits nauwkeu-
rig (d.w.z. voor wat betreft systematische afwijkingen t.o.v. de werkelijke waarde) tot
≤ 5%, met een onzekerheid (statistische fout inclusief de effecten van ontaarding tus-
sen de fit parameters) van ≤ 7% in de massa en van ≤ 10% in de straal. In alle geteste
modellen is er een zekere mate van ontaarding tussen de parameters, maar synthe-
tische pulsprofielen met een significante asymmetrie en grote amplitude begrenzen
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de parameters het best. Als vergelijkbare resultaten kunnen worden verkregen met
echte data van een groot röntgen-timing instrument dat grote fotonenfluxen aankan,
zoals eXTP of STROBE-X, zal dat definitieve tests opleveren van de geldigheid van
model-toestandvergelijkingen.

In Hoofdstuk 4 passen we onze fase-afhankelijke spectroscopie methode toe op een
lage kilohertz (kHz) QPO van de neutronenster 4U 1608–52 tijdens zijn uitbarsting
in 1996. We vinden aanwijzingen voor significante variaties in het spectrum van de
Comptonized blackbody component, zoals een variatie in fotonindex van bijna 10%
rms. De temperatuur van de seed blackbody varieert met maar een paar procent,
wat bij elkaar leidt tot een QPO spectrum dat heen en weer draait rond een punt
bij lage energie en waar de sterkste variaties plaatsvinden in het harde röntgenge-
bied. De kleine tijdverschuivingen (van enkele tientallen microseconden) kunnen niet
verklaard worden door alleen de amplitude van de spectrale variaties, maar vereisen
kleine faseverschuivingen (enkele procenten) tussen de parametervariaties. Deze re-
sultaten worden geïnterpreteerd als een zg. ‘breathing’ oscillatie in de boundary layer
van de neutronenster (waar de accretieschijf bij het oppervlak van de neutronenster
komt). Waarnemingen van de lage-kHz QPO met hogere spectrale- en tijdsresolutie,
bijvoorbeeld van NICER of STROBE-X, zouden ons in staat stellen om de precieze
locatie van de seed blackbody en de interne spectrale veranderingen van de boundary
layer te bepalen, en zo de fysica van deze ‘ademhalingsoscillatie’ te begrijpen.

In Hoofdstuk 5 tenslotte, doen we een spectral timing analyse van de Type B,
lage-frequentie QPO in de pas ontdekte black-hole transient MAXI J1535–571, zo-
als waargenomen met NICER in het najaar van 2017. Wij ontdekken een zwakke
Type-B QPO in de soft spectral state van de uitbarsting en bepalen zijn energie-
afhankelijke cross-spectral amplitude, tijdverschuiving als functie van energie, cross-
correlatie functie en fase-afhankelijke ratio spectra. De tijdverschuiving als functie van
energie heeft een vergelijkbare vorm, maar omgekeerd teken, vergeleken met die van
de Type-B QPO in Hoofdstuk 2. De ratio spectra laten zien dat de zachte röntgen-
straling inderdaad achterloopt op de harde röntgenstraling met ∼ 27% van een QPO
cyclus. NICER’s grandioze CCD energieresolutie in het zachte röntgenspectrum volgt
de kleine blackbody variaties als functie van QPO fase op de voet, en als de spectrale
calibratie van NICER voltooid is zullen we gedetailleerde modellen kunnen fitten aan
de QPO-fase afhankelijke spectra. We vinden in de ratio spectra geen aanwijzingen
voor veranderingen in het ijzerlijnprofiel, maar een groter röntgen-observatorium, zo-
als STROBE-X zal veel striktere bovenlimieten plaatsen op de aanwezigheid van deze
reflectiecomponent in de QPO emissie.
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