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De algemene relativiteitstheorie van Albert Einstein kan beweging in een zwaarte-
krachtsveld volledig beschrijven. Een grondig begrip van de zwaartekracht ontbreekt
ons echter; het verband tussen de zwaartekracht en de quantumtheorie en de ware aard
van zwarte gaten wordt bijvoorbeeld nog altijd onderzocht. Een ander natuurkundig
onderwerp waarvan ons begrip niet volledig is, beschrijft de interacties van elemen-
taire deeltjes bij extreem hoge dichtheden, die op grotere schaal het verband tussen
druk, dichtheid en temperatuur bepalen. De wiskundige formulering van dit verband
is de toestandsvergelijking, waarvoor verschillende modellen bestaan, en waarmee we
bijvoorbeeld de massa en straal van compacte sterren kunnen voorspellen. Zwarte
gaten en neutronensterren, zogenoemde compacte objecten, bieden ons de mogelijk-
heid om zwaartekrachttheorieën en toestandsvergelijkingen te toetsen onder extreme
omstandigheden die we op aarde niet kunnen nabootsen. Als sterren zwaarder dan
8 zonsmassa’s (M�) de voor kernfusie benodigde brandstof hebben opgebrand, is het
evenwicht tussen de naar buiten gerichte kracht ten gevolge van de drukgradiënt en
de naar binnen gerichte zwaartekracht niet langer stabiel. Bij verstoring van dit
evenwicht is in dit stadium van de sterevolutie een onomkeerbare ineenstorting het
resultaat; in grote lijnen geldt dat voor sterren die aanvankelijk zwaarder waren dan
20–25 M� er een zwart gat achterblijft, en dat er voor sterren tussen 9–20 M� een
neutronenster achterblijft. Een neutronenster heeft doorgaans een straal van ⇠10 km
en een massa tot ⇠2 M�, en in zijn kern kan de dichtheid groter zijn dan die van een
atoomkern (3⇥1014g/cm3). In zwarte gaten is materie zodanig samengeperst dat de
kromming van de ruimtetijd zeer sterk is; zelfs licht kan niet ontsnappen. De algemene
relativiteitstheorie voorspelt dat baanbewegingen rond compacte objecten naast een
omloopfrequentie ook andere karakteristieke frequenties hebben. Als bijvoorbeeld de
baan niet precies haaks op de rotatie-as staat, zal de gehele baan precederen met een
nodale precessiefrequentie die onder andere afhangt van de rotatiesnelheid en massa
van het centrale compacte object.

Het merendeel van de sterren in het heelal draait in tweetallen om een gemeen-
schappelijk zwaartepunt. Het komt voor dat een compact object (een neutronenster
of zwart gat) en een andere, lichtere, ster zich in zo’n dubbelstersysteem bevinden.



Als er massaoverdracht plaatsvindt, waarbij gas van de lichtere ster op het compacte
object valt, vormt zich door het behoud van impulsmoment een accretieschijf waarin
het gas naar binnen spiraliseert. Het binnenste deel van de accretieschijf warmt op
door de vrijgekomen gravitationele energie en straalt voornamelijk in het röntgen-
golflengtegebied. Het röntgensignaal dat we kunnen detecteren van deze lage massa
röntgen-dubbelstersystemen (low mass X-ray binaries, LMXBs) is variabel tot op een
zeer korte tijdschaal van millisecondes; door het bestuderen van deze variabiliteit kun-
nen we kenmerken van het zwaartekrachtsveld dichtbij het compacte object afleiden.
Om een duidelijk beeld te krijgen van de periodiciteiten in het signaal passen we een
Fourier-transformatie toe van het tijds- naar het frequentiedomein. Een smalle piek
bij 1 Hz in het verkregen power spectrum komt overeen met een sinusoïdaal signaal
in het tijdsdomein met een periode van 1 s. Het power spectrum van een röntgen-
dubbelstersysteem bevat vaak smalle pieken met breedtes die ongeveer 20% van hun
frequentie bedragen, zogenoemde quasi-periodieke oscillaties (QPO’s), en ook brede
componenten die meerdere decades in frequentie kunnen bestrijken.

In dit proefschrift gebruiken we alle beschikbare data van een selectie dubbelster-
systemen met zwarte gaten of neutronensterren uit het archief van de Rossi X-ray
Timing Explorer (RXTE) missie en vergelijken we QPO frequenties en frequentiere-
laties van deze dubbelsterren om relativistische QPO modellen en modellen voor de
toestandsvergelijkingen van neutronensterren te toetsen. In Hoofdstuk 2 concentre-
ren we ons op dubbelstersystemen met neutronensterren die vermoedelijk een lage
magneetveldsterkte hebben, en waarvan de rotatiesnelheid bekend is. Omdat, zo-
als eerder genoemd, in de algemene relativiteitstheorie de nodale precessiefrequentie
afhangt van de rotatiesnelheid van het centrale compacte object is deze dataset bij
uitstek geschikt om een dergelijk verband te meten. We introduceren een nieuwe
nauwkeurige methode om frequentierelaties te meten van QPOs bij hoge frequentie
met QPOs bij lage frequentie. We vergelijken onze resultaten met voorspellingen van
relativistische modellen voor baan- en precessiefrequenties, en concluderen dat er geen
volledige overeenstemming is. We vinden het verwachte effect van de verschillende
rotatiesnelheden van de neutronensterren op de frequentierelaties niet terug in de ge-
meten frequentierelaties, en deze zijn ook steiler dan voorspeld. We opperen dat in
plaats van baan- en precessiefrequenties van testdeeltjes in een vacuum, een meer re-
alistische accretiegeometrie zoals een torus wellicht frequenties voortbrengt die beter
overeenkomen met onze resultaten.

In de data die we gebruikten voor de analyse in Hoofdstuk 2 vonden we zeer
hoge QPO-frequenties. In Hoofdstuk 3 gaan we hier verder op in, omdat een hoge
baanfrequentie rond een neutronenster een bovengrens stelt aan zijn massa en straal.
De ster kan niet groter zijn dan de baan in de accretieschijf die we afleiden van de
QPO-frequentie. De grens op de massa van de neutronenster komt voort uit het feit
dat in de algemene relativiteitstheorie ieder object een innermost stable circular orbit
(ISCO) heeft, waarbinnen geen stabiele baanbeweging mogelijk is. Hoe zwaarder het



object, hoe groter de straal van de ISCO. Door de hoogst gemeten QPO-frequentie te
vergelijken met voorspellingen van realistische toestandsvergelijkingen voor de maxi-
male baanfrequentie rond roterende neutronensterren (danwel begrensd door de ISCO,
danwel door de straal van de neutronenster) kunnen we een bovengrens stellen op de
massa van de neutronenster in LMXB 4U 0614+09 van 2.1 M�.

In Hoofdstuk 4 onderzoeken we QPO-frequentierelaties in pulserende bronnen, die
vermoedelijk een sterker magneetveld hebben dan de bronnen in Hoofdstuk 2. Ook
hier treffen we steilere frequentierelaties aan dan voorspeld worden voor relativistische
baanfrequenties van testdeeltjes. We concluderen dat een andere accretiegeometrie
in combinatie met magnetische en klassieke precessie-effecten de data zou kunnen
verklaren.

De meeste QPOs hebben meerdere smalle pieken die een factor twee, of een ander
geheel getal, van elkaar verschillen in frequentie. In Hoofdstuk 5 richten we ons op deze
‘harmonischen’ en passen we onze nauwkeurige methode voor het meten van QPO-
frequentierelaties uit Hoofdstuk 2 toe op QPOs in een aantal dubbelstersystemen
met een zwart gat. We vinden behalve de QPO-harmonischen ook een aanzienlijk
aantal QPO pieken die oppervlakkig gezien hetzelfde zijn, maar met frequentieratio’s
die zeer aanzienlijk afwijken van een geheel getal. We concluderen dat er meerdere
mechanismen nodig zijn om het gelijktijdig voorkomen van deze QPOs te kunnen
verklaren.


