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Röntgendubbelstersystemen bestaan uit een centraal compact object (een witte dw-
erg, een zwart gat of een neutronenster) en een begeleidende ster (een normale ster).
Het compacte object en de begeleidende ster draaien rondom een gemeenschappelijk
zwaartepunt. Onder bepaalde omstandigheden kan materie van de begeleidende ster
op het compacte object vallen. Dit proces wordt accretie genoemd. Röntgendubbel-
stersystemen zijn erg helder aan de hemel; ze halen hun energie uit de gravitationele
energie die vrijkomt bij het accretieproces. Accretie levert tenminste één orde van grote
meer energie op dan nucleaire reacties in normale sterren. Röntgendubbelstersystemen
kunnen worden ingedeeld in twee klassen afhankelijk van de massa van de begeleidende
ster: lage massa röntgendubbelstersystemen (LMXBs; Engelse afkorting) en hoge massa
röntgendubbelstersystemen (HMXBs; Engelse afkorting).

Een lage massa röntgendubbelstersysteem bevat normaalgesproken een begeleidende
ster met een massa minder dan 1 zonsmassa. De begeleidende ster kan een hoofdreeksster,
een witte dwerg of een rode dwerg zijn. De begeleidende ster transporteert zijn materie
naar het compacte object via een accretieschijf. Een hoge massa röntgendubbelster-
systeem heeft een zware (∼10 zonsmassa’s of meer) begeleidende ster, vaak een vroeg
type ster (een O- of B-type ster, of een blauwe superreus). In het algemeen wordt
materie in zulke systemen van de begeleidende ster naar het compacte object getrans-
porteerd via een stellaire wind. In LMXBs wordt materie van de buitenste lagen van
de begeleidende ster afgestript en valt het op het oppervlak van het compacte object
via sterke zwaartekracht. De invallende materie vult de volledige Roche-lob via het
eerste Langrangepunt. Gedurende dit proces neemt de invallende materie hoekmomen-
tun mee van de begeleidende ster, waardoor de materie zijn radiale beweging staakt.
Ondertussen blijft de materie in de tangentiele richting doorbewegen en vormt zo een
roterende accretieschijf. De wrijving en viscositeit tussen de verschillende lagen van de
accretieschijf transporteren het hoekmomentun naar buiten, terwijl de materie zich naar
binnen verplaatst. Volgens de Algemene Relativiteitstheorie wordt de binnenste stabiele
baan (ISCO; Engelse afkorting) gedefineerd door het punt waarop de zwaartekracht sterk
genoeg is om de materie naar het oppervlak van het compacte object te trekken. Hier-
door kan een accretieschijf het gehele gebied tussen de ISCO en het eerste Lagrangepunt
omvatten.

In deze scriptie presenteer ik de studie van neutronenster lage massa röntgendubbel-
stersystemen, waarbij ik me voornamelijk richt op de ijzer-emissielijn, de reflectiecompo-
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Figure 1: Artistieke impressie van een lage massa röntgendubbelstersysteem. Matter
wordt van de begeleidende ster (rechts) naar het compacte object (links) overgebracht
via een accretieschijf. Dit figuur is afkomstig van http://luiscalcada.scienceoffice.
org/illustration/binary-blackhole/.

nent en marginaal stabiele nucleaire verbranding op het oppervlak van de neutronenster.
In hoofdstuk 2 maak ik gebruik van vijf suzaku observaties en zes observaties met de

XMM-Newton telescoop om de evolutie van het continuum spectrum en de ijzer lijne-
missie in het neutronenster lage massa röntgendubbelstersysteem 4U 1636–53 over ver-
schillende spectrale toestanden te bestuderen. De XMM-NEWTON observaties worden
gecomplementeerd met gelijktijdige RXTE observaties. Ik heb ontdekt dat het contin-
uüm consistent is met het scenario van een afgekapte schijf. Bovendien bleek dat de flux
en equivalente breedte van de ijzer-lijn eerst toeneemt en vervolgens afneemt wanneer de
flux van de gecomptonizeerde component toeneemt. Dit kan veroorzaakt worden door
veranderingen in de ionisatietoestand van de accretieschijf of door effecten die het licht
van de emissie van het gecomptonizeerde component verbuigen als de hoogte waarop
deze component wordt geproduceerd veranderd in verschillende spectrale toestanden.

In hoofdstuk 3 onderzoek ik het neutronenster lage massa röntgendubbelstersysteem
4U 1728–34 doormiddel van een XMM-NEWTON observatie, een simultane RXTE ob-
servatie en een suzaku observatie. Om de spectra van de bron te fitten heb ik gebruik
gemaakt van een zelfconsistent model met twee reflectiecomponenten van de schijf afkom-
stig van het neutronenster oppervlak of van de corona. De resultaten tonen aan dat
huidige data niet goed genoeg is om een complex model als deze te veroorloven. Vervol-
gens heb ik deze twee reflectiecomponenten individueel gefit aan de spectra. Voor het
eerst is de inclinatiehoek van 4U 1728–34 nauwkeurig gemeten, 33±2 graden, met behulp
van de fits van de suzaku observaties. Daarnaast ontdekte ik dat de thermische emissie
van de accretieschijf niet benodigd is om de spectra te fitten. Dit zou een gevolg kunnen
zijn van de relatief sterke absorptie door het interstellaire medium, wat het aantal zachte
fotonen van de schijf dat wij observeren verlaagt. Het ontbreken van de emissie van de
schijf kan ook worden verklaard als de zachte thermische emissie van de accretieschijf
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opnieuw wordt verwerkt in de corona, waardoor de directe emissie van de schijf zwak is.
In hoofdstuk 4 beschrijf ik de eerste detectie van een mHz quasi-periodische oscillatie

(QPO) in het neutronenster lage massa röntgendubbelstersysteem 4U 1636–53, met be-
hulp van een XMM-NEWTON observatie. De mHz QPO verscheen aan het begin van
de observatie totdat een röntgenuitbarsting plaatsvond. Vervolgens verdween de QPO
voor ∼25 ks, maar kwam het daarna terug en bleef tot aan het einde van de observatie.
Ik heb spectra van segmenten met of zonder de QPO in deze observatie gefit en ontdekte
dat de temperatuur van het neutronenster oppervlak toeneemt van het QPO segment
naar het non-QPO segment en vice versa. Daarnaast vond ik een correlatie tussen de
frequentie van de mHz QPO en de temperatuur van een zwarte straler-component. Dit
is consistent met voorspellingen van modellen waarin de frequentie van de mHz QPOs
afhangt van de vrijgekomen energie in de brandende laag van de korst.

In hoofdstuk 5 richt ik me tot de spectrale- en timing-eigenschappen van de mHz
QPOs in het neutronenster lage massa röntgendubbelstersysteem 4U 1636–53, gebruik
makend van XMM-NEWTON en RXTE observaties. Ik ontdekte dat de mHz QPOs
in alle observaties significante variaties in frequentie vertoonden, welke altijd verdwenen
voor een type I röntgenuitbarsting. Ik observeerde voor het eerst de volledige levensduur
van een mHz QPO, ∼19 ks. De spectroscopie liet zien dat er geen significante correlatie
bestaat tussen de frequentie van de mHz QPO en de temperatuur van het zwarte straler-
component, wat afwijkt van theoretische voorspellingen. Daarnaast analyseerde ik alle
röntgenuitbarstingen in deze bron en vond dat alle type I röntgenuitbarstingen geasso-
cieerd met de mHz QPOs kort, helder en energetisch zijn, wat een mogelijk connectie
tussen mHz QPOs en heliumrijke röngenuitbarstingen aangeeft.

In hoofstuk 6 ga ik verder met de analyse van de type I röngenuitbarstingen geas-
socieerd met mHz QPOs in 4U 1636–53. Hiervoor maakte ik gebruik van observaties
uit het archief van de Rossi X-ray Timing Explorer. Ik richt mij tot de convexiteit van
uitbarstingen waarmee we de vorm van het toenemende deel van de lichtcurve van de
uitbarsting kunnen meten. Volgens recente modellen is dit bovendien gerelateerd aan
de locatie van ontbranding van de uitbarsting op het neutronenster oppervlak. Ik ont-
dekte dat alle type I röntgenuitbarstingen geassocieerd met de mHz QPOs (39 in totaal)
in 4U 1636–53 positieve convexiteit hebben binnen een 3.5 zekerheidsinterval. Ik vond
geen enkel geval van een röntgenuitbarsting met negatieve convexiteit geassocieerd met
een mHz QPO. Deze ontdekking geeft aan dat het marginaal instabiele nucleaire ver-
brandingsproces verantwoordelijk voor de mHz QPO plaatsvindt op de evenaar van de
neutronenster. Dit scenario zou de tegenstrijdigheid tussen de hoge accretiesnelheid, die
nodig is voor het aanzetten van de mHz QPOs in theoretische modellen, en de relatief
lage accretiesnelheid afgeleid van observaties kunnen verklaren.
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