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ULTRAVIOLET



Ultraviolet

(“black light”)

UV-A 315-380 nm
• bereikt aardoppervlak

• huidbruining (30% penetratie

in lederhuid)

• vorming vitamine D

• zonneallergie

UV-B 280-315 nm
• zonnebrand (erytheem)

• sneeuwblindheid

• huidkankers (dramatische toename)

(basaalcel-, plaatepitheel-

carcinoom, melanoma gravis)

• vorming vitamine D

• gedeeltelijk geblokkeerd door 

zonnebrandmiddelen

• grijze staar (cataract)

• immuunysteem (infectieziekten)

• ozongat

UV-C 100-280 nm
(extreem, vacuüm- UV)
• absorptie door atmosfeer

• wisselwerking met eiwitten

• sterilisatie (drinkwater,…)

• kunstmatig opgewekt
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Ontdekking van het UV

Johann Wilhelm Ritter

(1776 –1810)

• Pruisisch (Silezisch) chemicus,

fysicus en filosoof

• vroegromantisch tijdvak (vriend

van Goethe, Herder, Von 

Humboldt, Brentano en Ørsted)

• galvanisatie, elektrolyse 

• versnelde zwarting van AgCl door

‘chemische Strahlen’ 

 later ‘ultraviolet’ (1801)

• ‘vacuüm’-UV (EUV) λ < 200 nm: 

Victor Schumann (1841-1913) 

(fluorietprisma  waterstoflijn) 

(1893)

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Ritter_Wasserelektrolyse.jpg


Wetenswaardigheden over UV

➢bijen en sommige vogels zien UV ( bloemen)

➢UV veroorzaakt vnl. biologische effecten

➢te veel UV veroorzaakt staar (cataract)

➢doet sommige stoffen fluoresceren

➢bronnen: Hg-damplampen, elektrische boog 

(lassen), zonnebanken, excimeerlasers (ArF)

➢doorlaatbaar: kwartsglas (UV-lampen)

➢detectie door photomultipliers (PM),

scintillatiedetectoren



(Enkele) toepassingen van UV
niet-destructief onderzoek:
➢ inspectie van coatings (uitharding inkten, kleefstoffen,…)

➢ criminologie (vervalste documenten, vals geld, verificatie / handtekeningen, 

forensisch onderzoek,…)

➢ onderzoek kunstvoorwerpen (schilderijen,…)

➢ archeologie (archeometrie, spectroscopie)

➢ entomologie (lichtval voor identificatie en telling)

➢ mycologie (365 nm = UVa: teelt; 254 nm = UVc: sterilisatie)

➢ belichting / fotoresist (VUV, ontwikkeling in fotolithografie)

➢ filatelie (UVa, fosforlaag op postzegels)

➢ mineralogie (UVa, vele mineralen)

➢ fototherapie – dermatologie (UVa, UVb; eczeem, psoriasis, pruritus, lichen 

planus, vitiligo, infecties,…)

➢ fluorimetrie = fluorescentiespectroscopie (identificatie (an)organische 

stoffen)

➢ DNA-analyse (UV-microspectroscopie, forensische laboratoria)

➢ desinfectie / leidings- & recreatief water (afbraak residueel O3, Cl2 en 

chloramines na voorbehandeling, Cryptosporidium oöcysten resistent Cl)

➢ tandheelkunde (polymerisatie, witte composietvullingen)



Mimulus (maskerbloem)

noordpoolkap Jupiter 

(Hubble)

blacklight

sterilisatie





Ultravioletastronomie
10 - 320 nm

bovenste atmosfeer  ruimte

▪ hete, energetische (niet-thermische) processen

▪ lijnenspectra  chemische samenstelling, dichtheid,

temperatuur

[bv. spectra van kometen (Kohoutek)]

❖ interstellair medium 

❖ planetaire nevels, SNRs, AGN

❖ jonge, massieve sterren (bv. Rigel, OB-sterren) en galaxieën (sommige) 

zeer oude sterren en galaxieën nabij geboorte of dood 

(hoogenergetische straling) 

❖ Seyfert-, starburst-galaxieën, H II-gebieden, 

BL Lac-objecten, AGN, quasars

❖ pionier: Charles Stuart Bowyer (°1963) (CA) 

❖ vóór ruimtetijdperk onmogelijk !



De zon
• oppervlaktemperatuur ~6000 K,

• straling vnl. VIS, + IR en UV

• temperatuur te laag voor X-stralen

• late jaren ‘40 (raketexperimenten): 

sterke X-stralenbron!

afkomstig niet van oppervlak 

maar vd corona (miljoenen K)

(zonneatmosfeer)

Probleem: hoe kan een oppervlak van 6000 K een atmosfeer 

tot zo hoge temperatuur opwarmen?

ANTWOORD: magnetisch veld. Mechanismen?

a) reconnectie van coronaire lussen

b) magnetische energie uit golven onder het oppervlak



https://www.nasa.gov/sites/default/files/images/719590main_Grid-Sun-orig_full.jpg






19,5 nm 30,4 nm

De zon in EUV

• bij 30,4 nm: dieper uit de chromosfeer dan bij 19,5 nm

• minder EUV-straling aan de polen (‘coronaire gaten’)

• UV in zonnestraling eerst waargenomen door T.Burnight

tijdens vlucht V2-raket (White Sands, NM,  28 januari 1949)

• Bevestiging door Yuhkoh-satelliet, 1991

http://umbra.nascom.nasa.gov/images/latest_eit_195.gif


SDO (Solar Dynamics Observatory)  waarnemingen / EUV

zonnevlam

CME6 aug.2010

https://www.nasa.gov/sites/default/files/uvloops_0.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Solar_Dynamics_Observatory_1.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Solar_Dynamics_Observatory_insignia.png


De zon in X-stralen

0,3-4,5 nm (zachte X-stralen))

• niet alle delen van de corona stralen even intens (lussen, bogen,…)

• coronaire gaten aan de polen

• beeld: Soft X-Ray Telescope / Yohkoh, in baan ~630 km boven aarde

http://umbra.nascom.nasa.gov/images/latest_sxt.gif


ZON

harde X-stralen

(2-6 keV)

(NuSTAR)

zachte X-stralen

(0,2-2,4 keV)

(Hinode, Japan)

EUV-stralen

17,1-19,3 nm)

(Solar Dynamics 

Observatory 

(SDO, NASA)

https://www.jpl.nasa.gov/spaceimages/images/largesize/PIA19821_hires.jpg


Nuclear Spectroscopic Telescope Array (Nustar)

(NASA)

http://www.astronomy.com/sitefiles/resources/image.aspx?item={CD93FF3D-2301-4D38-A472-299CEE13FCEA}


JUPITER



Bezoeken aan Jupiter: Pioneer 10 (1973), Pioneer 11, Voyager 1, Voyager 2 

en Ulysses, Cassini, New Horizons, Galileo, Juno.

Magnetosfeer asymmetrisch (3.106 km zonzijde, tot 650.106 km staartzijde, 

voorbij Saturnus!) (manen erbinnen - activiteit van Io)  magneetveld 20.000x 

sterker dan dat vd aarde

2 stralingsgordels: 

a) energierijke deeltjes,

b) stralingsgordel, sterker dan Van Allen-gordels  

 beschadiging / sondes Galileo – gevaar / ruimtereizen 

(103 x lethale dosis)

aurora boven Jupiter

(UV, Hubble)

turbulente wolken en convectiecellen

(S, P, KWS) (UV, Juno-missie, 2017) 



Chandra XRO

17 uur, 24-26 feb. 2003

Jupiter = sterke bron van 

röntgenstraling door aurora-

verschijnselen aan polen 

sterk, snel draaiend magnetisch 

veld  sterke elektrische velden

rond de planeet (inductie)

deeltjes gevangen in 

magnetisch veld 

versneld tot atmosfeer 

boven de polen 

botsingen  poollicht

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jupiter_xray_ill.jpg


buitenste korst v Jupiter

(metallische waterstof) 

geeft elektrische stromen

(dynamo-effect)

Vulkaanuitbarstingen op

Io  grote hoeveelheid SO2

 grote torus rond Jupiter. 

Sterk magnetisch veld v Jupiter doet

torus synchroon met de planeet 

roteren (co-rotatie) en drukt zonnewind 

weg. De torus laadt het magneetveld 

met plasma (S+, O+, S2+,O2+) en strekt 

dit uit in een magnetische schijf 

(magnetoschijf).

 Vorm v Jupiters magnetosfeer

is te danken aan Io’s plasma en zijn

eigenrotatie, niet aan de zonnewind

zoals bij de aarde!

genereren magneetveld

(~20.000x sterker dan vd A)



Sterke stromen in magnetosfeer  permanente aurorae om de polen heen

+ radio-emissies (cf. zwakke radiopulsar).

Magnetosfeer vangt en versnelt deeltjes

 intense stralingsgordels (cf. Van Allen-gordels, maar x n.103).

Deeltjes beïnvloeden chemische + fysische eigenschappen / oppervlak

v Jupiters manen. 

Credit: J. Clark (U.Mich.) et al., HAST, NASA



De Krab in radio-, IR-, VIS en X-stralen 

X-stralen
winden van

hoogenergetische

deeltjes, afkomstig 

vd pulsar

(nevel meest 

compact)

(beeld 40% groter 

dan VIS beeld)

VIS (optisch)
diffuus licht van

middelenergetische

deeltjes < pulsar

heet gas

(n.104 K)

(beeld 80% groter

dan radiobeeld)

IR
elektronen met 

lagere energie 

stofdeeltjes 

+ heet gas tussen 

filamenten

RADIO
elektronen met

laagste energie

leggen grootste

afstand af

(ontdekking pulsar

1968)
(nevel het grootst)

diffuse nevel en snel roterende pulsar (1968)
allebei bronnen van straling bij alle golflengten
hoogenergetische deeltjes e+ en e- spiralen rond magnetische veldlijnen 
 synchrotronstraling



De Krabnevel dankt zijn blauwe gloed aan synchrotronstraling

Krabnevel (M 1) (in Taurus)
• ~10 lj groot, expansie ~1,9 miljoen km/u,  zeer variabel

• slechts 6000 lj verwijderd

• Messier 1771

• 4 juli 1054, China, ‘gastster’, type I SN

• zichtbaar 1 maand overdag, 2 jaar ‘s nachts

• eerste radiobron (Bolton 1948) bij optisch object 

(na de zon)

 optisch beeld (Hubble): bijna sferische, 

expanderende gaswolk met filamentstructuur

verder ingezoomd 

emissie / elektronen 

(< neutronenster-pulsar) en

synchrotronstraling

 ingezoomd: emissie / filamenten:  O- en H-lijnen, 

maar vnl. synchrotronstraling

neutronenster (pulsar)



• neutronenster (energiebron) binnen in Krabnevel: een der bekendste pulsars 

• rotatie om as 30 s-1

• magneetveld 100 MT (megatesla!!!) 

> 1 biljoen x sterker dan aardmagnetisch veld !!!

• neutronenster; zeer snelle rotatie  1 ‘dag’ = 1 ms – 10 s

• voortdurend uitzending / geladen deeltjes (e- en e+)

bewegen zich langs magn. veldlijnen die met zelfde snelheid als n-ster

zelf draaien -- > synchrotronstraling (radio- tot gammagolven)

• recente bevindingen: pulsen van 400 GeV in ms



Synchrotronstraling (1)

EIGENSCHAPPEN 

▪ smalle, bijzonder intense bundel 

(107-108 x straling / röntgenbuis)

▪ geconcentreerd in bewegingsrichting 

(relativistisch beaming = natuurlijke collimatie

(kleine ruimtehoek, grote helderheid)

▪ breed spectrum (polychromatisch, breedbandig

(van microgolven tot harde X-stralen)

▪ hoge flux, ruimtelijke coherentie  hoge stabiliteit

▪ gepulste tijdsstructuur

▪ polarisatie (lineair en circulair) 

ONTSTAAN

• versnelde ladingen (meestal elektronen)  straling (wetten Maxwell)

• tangentieel aan bewegingsrichting in equatoriaalvlak / synchrotron 

uitgestraalde fotonen

▪relativistische elektronen, spiraalbeweging in sterk magneetveld door 

Lorentzkracht  versnelling  straling (wetten van Maxwell)

http://chandra.harvard.edu/resources/illustrations/x-raysLight.html#xlightRadiate


Synchrotronstraling (2)
GESCHIEDENIS

▪ voorspeld 1944 (Iwanenko, Pomeranchuk; Schwinger), 

▪ waargenomen 1946-47, Research centrum 

General Electric, Schenectady (NY)

▪ aanvankelijk aanzien als parasitair bijproduct 

(lastig en gevaarlijk) van elektronenversnellers

(energieverlies)

▪ nut pas ingezien in jaren ‘70

Astronomische bronnen (in sterke magneetvelden): 

•SMBH ( jets, gravitationeel 

versneld doorheen magneetvelden)

•zon 

•Krabnevel 

•γ-ray bursts

•stralingsgordel Jupiter (dm-golven

= radiostraling)

jet van M 87 (Hubble)Krabnevel

synchrotronstraling

Ontdekking: 

1956 Geoffrey Burbidge; jet van M 87



PRODUCTIE

fotonen tangentieel aan de beweging van elektronen uitgestraald in 

equatoriaalvlak van een synchrotron

Synchrotronstraling (3)

CERN (Genève) 

LEP (Large Electron-Positron Collider – thans LHC): 27 km 100 GeV

SPS (Super Proton Synchrotron, 1976, 7 km) (protonen): 450 GeV

(huidige LHC: n.TeV)

Fermilab (Chicago): 500 GeV 

‘afgetapt’ via

afbuigmagneten

relativistische elektronen

v = 99,99986 % van c
(energie ~600 x

rustmassa-energie)

opslagring

EIGENSCHAPPEN: 2 relativistische effecten

❖ voorwaartse verstrooiing (bewegingsrichting)

❖ Dopplereffect: frequentie MHz over factor 106-107 vergroot
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Synchrotronstraling (4)

vermogen, uitgestraald door 1 elektron: (relativistisch, γ >> 1)

(E = elektronenergie, B = magnetische veldsterkte, r = kromtestraal)

Merk op: uitgestraald vermogen (energieverlies / synchrotron)

~  E2
 energieverlies groter naarmate snelheid toeneemt

~ 1/r²   ring met zo groot mogelijke straal gewenst

~ 1/m4
 energie-afstraling van lichte deeltjes groter 

(voor e- 1013 x groter dan voor protonen) 

versnelling gebeurt via wigglers en undulatoren (cf. FEL = vrije-elektronen-laser)

invallende

e--bundel

synchrotronstraling



2. De elektronenstroom wordt

geïnjecteerd in de lineaire

accelerator en wordt opgezwiept

door hoogenergetische micro-

en radiogolven

afbuigmagneet 1. Elektronenkanon 

(verhit filament = kathode)

dwingt vrije elektronen

voor opening o. invloed

v. sterk elektrisch veld

 elektronenstroom / 

dikte / mensenhaar

controle-

stations

bundel

5. quadrupool- en

sextupoolmagneten

justeren en focusseren

de elektronenbundel

lineac

e--kanon

3. de lineac injecteert

elektronen in de booster-

ring; magneetveld dwingt

e- in cirkelbaan; 

boosterring jaagt e- op tot

E = 300 MeV en 

v = 0,9999986c

opslagring

RF versnellings-
caviteit

4. Boosterring injecteert de e- in 

een toroïdale opslagring. Computer-

gestuurde magneten buigen de e--

baan  filtering en manipulatie van

elke bundel tot gewenste kenmerken

voor het experiment

booster

ring

Werking van een synchrotron



Synchrotron Soleil

Parijs 2006

Energie e-: 2,75 GeV

Omtrek: 354 m

Omloopstijd e-:  1,2 µs

d.i. 847.000 s-1



Soleil (ESRF), Grenoble
Advanced Photon Source, Argonne National Laboratory

Chicago, IL

National Synchrotron Light Source II (NSLS-II) 

U.S. Department of Energy, Brookhaven

Australian Synchrotron, Melbourne



Alpher–Bethe–Gamow-artikel of αβγ paper
(het ‘alfabetisch artikel’) Phys.Rev. 1 april 1948

Ralph Alpher (PhD-student) o.l.v. George Gamow, 

opgedragen aan vriend Hans Bethe (in absentia)

‘de BB creëert waterstof, helium en zwaardere elementen’ 

 verklaring v voorkomen in het vroege universum

Alpher zeer boos over deze ‘grap’!

[Theorie klopt voor lichte elementen, later nucleosynthese 

verklaard door Bethe, Eddington, Hoyle.]

B2FH-artikel (Rev.Mod.Phys., 1957)

Geoffrey en Margaret Burbidge + William Fowler en Fred Hoyle

baanbrekend artikel “Synthesis of the Elements in Stars”

“Every one of our chemical elements was once inside a star. The same star. 

You and I are brothers. We came from the same supernova.” (Allan Sandage, 

Carnegie Observatories, vriend van Burbidge).

Joni Mitchell: “We are stardust.”

Burbidge: ‘I became an astronomer by marrying one’

(tegenhangers van BB)

De grappen van astrofysici

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Alpherbethegamov.gif




Actieve galaxieën
De meeste sterrenstelsels zijn ‘slapend’

(alle materie op stabiele baan) (rond zwart gat)

Actief sterrenstelsel: zeer veel energie in centrum

AGN (Active Galactic Nucleus)
compact gebied in centrum van massief melkwegstelsel

supermassief zwart gat (106 - 1010 M☺) (SMBH)

materie valt voortdurend naar binnen

• verhitting door intense zwaartekracht

• spiraalvormige accretieschijf

 elektromagnetische straling (radio-γ)

• torus rond buitenrand (gas + stof) + corona

• transport + materie nr binnen, impulsmoment nr buiten

• intens magnetisch veld  jets

• zeer hoge helderheid







AGN



SMBH 400.106MO

108 ly ver in Virgo

waarschijnlijk afkomstig v botsing

tussen 2 galaxieën enkele miljarden 

jaren geleden.

NGC 4261 

X-stralenbeeld

(Chandra)

Spiraalvormige stofschijf 

800 ly breed

omringd door tientallen

zwarte gaten en neutronensterren

https://en.wikipedia.org/wiki/File:NGC_4261_X-ray.png


Centaurus A (NGC 5128)
• 5de helderste sterrenstelsel; 6,6 mag

• 12 miljoen ly

• 1012 zonnemassa’s

• deel van de M 83-groep

• lensvormig-elliptisch 3.105 x 4,5.105 ly (90 x 140 kpc)

• waarschijnlijk botsing / 2 kleinere galaxieën

• ontdekt door James Dunlop (Schot); Parramatta

(New South Wales, Australië)

1828: A Catalogue of Nebulae and Clusters of Stars in the 

Southern Hemisphere observed in New South Wales

▪ supermassief ZG (55.106M☺)

▪ relativistische jets (X-str. +

radiogolven) > 1 Mly lang
(wegens botsing / jet – omringend gas)

▪ SN 1986, type Ia 



Centaurus A (NGC 5128)

radio-emissie (lobben)

24 µm (IR) (gas en stof)

UV-, X-stralen (0,5-5 keV)

(heet gas + 

relativistische

elektronen,  snelheid ½ c)

(ingekleurd)

4° N van ω-Cantauri

12 Mly ver

bolhoop zichtbaar met blote oog

straalstromen elk 1 Mly lang

kern ~honderden miljoenen M☺



Beweging van sterren rond ZG in Melkweg (geen SMBH !) 

Beeld / MPE, Garching 



De Andromeda-galaxie: hoogenergetische X- en UV-straling 

(5 januari 2016)

https://en.wikipedia.org/wiki/File:PIA20061_-_Andromeda_in_High-Energy_X-rays,_Figure_1.jpg


Orbiting Astronomical Observatory (OAO) (NASA)

reeks v 4 telescopen (slechts 2 succesvol) (1966-1972)

OAO-2 (dec.1968), 11 UV-telescopen

• kometen omringd door enorme halo’s waterstof (n105 km)

OAO-3 (Copernicus): hoge-resolutiespectra / honderden sterren 

+ observatie / X-stralen-dubbelsterren, intensiteitsschommelingen 

van Cen A, absorptielijnen van Cyg X-1,…

• pulsars met lange periode (minuten)

International Ultraviolet Explorer (IUE)

meest productieve satelliet ooit (bijna 18 jaar!)! (1978-

1996) (NASA - UK Science Research Council + ESA)

• 1986: komeet van Halley

• supernova 1987A 

• atmosfeer / Jupiter na inslag komeet

Shoemaker-Levy (1994)

Enkele UV-ruimtetelescopen



OAO3 (Copernicus)
1972-1981



IUE = International Ultraviolet Explorer

BELANGRIJKSTE OPDRACHTEN/

▪ hoge-resolutiespectra van sterren / 
alle spectraaltypes  fysische karakteristieken 

▪ gasstromen in en rond dubbelsterrensystemen

(sterrenwinden, interstellair stof)

▪ spectra v zwakke sterren, galaxieën en quasars

▪ SNRs (bv. SN 1987A in Grote Magellaanse Wolk, nog steeds zichtbaar)

▪ spectra van planeten en kometen (bv. komeet v Halley 1986, 

atmosfeer / Jupiter na inslag / komeet Shoemaker-Levy 9, 1994)

▪ herhaalde waarnemingen v objecten met variabele spectra

▪ wijzigingen in sterrenlicht door interstellair stof en gas

Lancering 1978, non-stop tot 1996 (14 j later dan gepland!) SUCCESS STORY!

Eerste satelliet in hoge omloopbaan (42.000-26.000 km)



De inslag van komeet Shoemaker-

Levy SL9 op planeet Jupiter
▪ eerste waargenomen botsing tussen twee hemellichamen

▪ 21 brokstukken 16-22 juni 1994 (sommige Ø 2 km) 

(meervoudige inslag)

▪ bijzonder spectaculair: vuurbollen zo groot als de aarde

 kraterketens

▪ komeet ontdekt 24 maart 1993: Eugene & Carolyn Shoemaker & David Levy 

▪ spectra  CS2, H2S, S2, NH3, (geen O !), Fe, Mg, Si

Eugene ^ &

< Carolyn Shoemaker

Gallup, New Mexico

record aantal kometen!

Io



Universiteit Sydney 1968: Vela SNR geassocieerd met Vela pulsar 

bewijs dat een supernova neutronensterren vormt. Rotatie ~11/s.

De Vela SNR is slechts 800 ly ver.  Restant van explosie voor 12.000 jaar.



Vela SNR

TEC 140mm  F/7 APO ED 

REFRACTORTELESCOOP

Foto: Marco Lorenzi

Warrumbungle Observatory,

Coonabarabran, Australia 

http://www.glitteringlights.com/Equipment/Observatory


zonnewind

ionenstaart

stofstaart

kern

contactoppervlak

≥ 1 miljard km

Niet op schaal !!

-studie / zonnewind (ionen uit zonnecorona: p, e-, He++, N++ e.a.): 

komeetatmosferen uiterst geschikt . Want: 

-kometen geen magnetisch veld  directe interactie / ionen met gas / komeet-

atmosfeer (coma – omvang ~106 km)  info over komeet, zonnewind + interactie

- komeetkern (1-10 km)  duizenden liter gas (H2O, CO, CO2, CH4,…) + stof  coma

blauwe stofstaart in bewegingsrichting +

- ionenstaart van de zonnewind af (tot miljarden km) (langs veldlijnen)

-zonnewindionen geneutraliseerd door ladingsoverdracht met komeetgas 

 UV- en X-stralen

informatie over zonnewind

Extreme Ultraviolet Explorer (EUVE)

(2001)  Hale-Bopp, Hyakutake

Encke, Holmes, Shoemaker-Levy 9;…

enz.



• zonnewind = stroom geladen deeltjes (p, e-, He++, C+, O++) uit 

corona, dichtheid  ~10 deeltjes cm-3,100 -1000 km/s, afh. v 

plaats uit corona

• komeet verstoort  zonnewind al op ~100.000 km vd 

komeetkern

• eerste wisselwerking: geladen molecuulfragmenten vh 

kometengas opgepikt door zonnewind (1000 km van kern) 

wind vertraagt  boeggolf (bow shock) (100.000 km v kern) 

• maar zonnewind dringt diep de ijle coma binnen

• zonnewindionen uiteindelijk geneutraliseerd door 

ladingsoverdracht met kometengas  UV + X + 

spectraallijnen/terugval

KOMETEN (2)







Komeet Kohoutek (Far-Ultraviolet 

Electrographic Camera/Spectrograph)

• Skylab-ruimtewandeling, 25 december 1973
(dichtste nadering 21,3.106 km) – ook Soyuz 13

• (ingekleurd) eerste komeet gefotografeerd vanuit ruimte

• ook observatie / zon (ontstaan zonnevlam)

+ Area 51, Nevada (verboden)

Skylab 4

• 3de bemande Skylab-missie

• 3de (laatste) bemanning aan

boord v Amerikaans 

ruimtestation, 84 dagen

• lancering: Saturnus IB raket

Kennedy Space Centre, Florida



Intermezzo: de hype van komeet Kohoutek, 

“de komeet van de eeuw”

❖ Hyperbolische baan, lange periode (-150.000 – +75.000 j) < Kuipergordel,
waarneming Soyuz 13 en Skylab 3 

❖ C/1973 E1 niet te verwarren met periodische komeet 75D/Kohoutek 
(Luboš Kohoutek,Tsjechië, 7 maart 1973, perihelion 28 dec.)

❖ ‘Doomsday’, jan.1974, voorspeld door The Children of God (David Berg)

❖ Peanuts: Snoopy en Woodstock verbergen zich onder deken, 
bang voor ‘vreemd licht’ 29 dec.1973 – 3 jan.1974, Linus herkent
Kohoutek

❖ 7de single v Kraftwerk, dec.1973: “Kohoutek-Kometenmelodie”
(enkele maanden later op album ‘Autobahn’: ‘Kometenmelodie’)

❖ in Pink Floyd bootleg album "In Celebration of the Comet –
The Coming of Kohoutek", “Eclipse Suite" 
(later ‘The Dark Side of the Moon’)

❖ + tal van andere verwijzingen in romans, gedichten, strips, 
concerten, muziek,… 





mengsel van quasars 

energiebronnen: supermassieve zwarte gaten

+ pas gevormde sterren

Hubble Space Telescope 
Hopkins Ultraviolet Telescope (HUT) (ASTRO-2 Space Shuttle missie, 1995) 
(NASA Origins, Johns Hopkins University, NASA Goddard Space Flight Center, 

Centre National d'Etudes Spatiales, Canadian Space Agency,  University of 

Colorado, University of California, Berkeley).

FUSE lancering 24 juni 1999, 8 jaar in bedrijf (2x verlengd)

• hoge-resolutiespectra in het VUV (90,5-118,5 nm) 

• zwakke galactische en extragalactische objecten 

• spinnenweb-achtige structuren van He+ in ISM 

zichtbaar spectrum
 waarneming op aarde

Keck-observatorium

meer abundant maar sterk geïoniseerd

door hoogenergetische quasarstraling 

 moeilijker detecteerbaar

FUSE

He+ houdt een elektron 

 spectraallijnen
(versch. golflengten, afhankelijk v 

afstand wegens expansie)

vergelijking intergalactische UV-absorptie

H -- He

CONCLUSIE:



UV-observaties / FUSE Explorer

✓ UV vanuit zwarte gaten in actieve galaxieën en pas gevormde sterren 
opnieuw energietoevoer  her-verhitting + ionisatie

✓ FUSE onderzocht het verre licht van quasars – 10 miljard jaar terug
(20 dagen, aug. en okt. 2000)  complementair: Hubble bij lagere λ (geen He)

✓waterstof veel meer voorkomend maar moeilijk te detecteren want 
geïoniseerd (p + e-)

✓ koel moleculair gas in het Melkwegstelsel, o.a. N2 (buiten zonnestelsel)

✓ ver verwijderde sterrenstelsels en quasars.

✓ Eta-Carinae dubbelster

✓ grote hoeveelheid H2O uit Mars ontsnapt

✓ H2 op Mars

✓ ‘KDP 0005-5106’ in Cassiopeia HEETSTE WITTE DWERG
(200.000°C) !!! (nog raadsel: Ca- en He-atmosfeer (???))

(Far Ultraviolet Spectroscopic Explorer)

✓ complementair aan Hubble – GEEN FOTO’S, WEL SPECTRA



FUSE: Far Ultraviolet Spectroscopic Explorer (1999)

wat waren de omstandigheden tijdens de eerste 

minuten na de BB?
Meting van geïoniseerd helium (He+) in het ISM

= verspreid in ruimte; overblijfsel / BB He+-kernen gevormd in 

eerste minuten in chaos na de BB  vangst van elektronen  bij 

expansie  koud He-gas (neutrale atomen)  gevangen in web-

achtige structuren tussen galaxieën (wegens gravitationele insta-

biliteiten) - (niet in melkwegstelsels of sterren)  bevestiging v 

theoretische modellen

Later: herionisatie door krachtig ZG in nieuw gevormde 

melkwegstelsels.

Johns Hopkins University (Baltimore, Maryland)

– (eerste missie o. auspiciën / universiteit) (herinner New Horizons missie / 

Pluto, 13 juli 2015) 90-120 nm (VUV) He-absorptie in VUV

• structuur / gravitationele instabiliteiten  condensatie / materie

• verspreiding / chemische elementen onder de galaxieën

• eigenschappen / interstellaire gaswolken waaruit sterren en                      

zonnestelsels gevormd worden

• verre quasars 10 miljard lj   her-ionisatie van het door zwarte    

gaten (zoals ochtendnevel optrekt na zonsopgang’)

(20 dagen, aug. en okt. 2000)



Far Ultraviolet Camera/Spectrograph (UVC)

Opdrachten:

•studie geocorona, ionosfeer en 

aurorae / aarde (spectra + beelden)

•heliofysica, 

•intergalactische waterstof in verre 

melkwegclusters

•maanatmosfeer (vulkanische gassen?)

•maanoppervlak

•extragalactische stelsels

•sterren en nevels in de Melkweg

•grote Magellaanse Wolk

aarde, gezien vanop de maan in UV: 

dagzijde reflecteert veel UV van de 

zon; nachtzijde: UV-emissiebanden 

van aurora (geladen deeltjes) 

= geocorona

Apollo 16-maanmissie
(John Young, Charles Duke, landing april 1972)

• Schmidt-camera, 20 kg, 20° zichtveld

• beelden 105-126 en 120-155 nm 

• 30-135 nm spectroscopie (VUV) 

• (sterren / type O,B,A)

• correctorplaten LiF en CaF2

• fotokathode CsI

zon in EUV

(17,1 nm)



GALEX satelliet 

(Galaxy Evolution Explorer)
(NASA-CalTech)
(lancering 2003, Pegasusraket )

(2003-2012)  6600  km

ruimtetelescoop

VUV-NUV (135-280 nm)

GaAs-zonnecellen  300 W

stervorming in galaxieën

exploratie / kosmos tot 1010 jaar terug

twee melkwegstelsels zullen binnen "afzienbare" tijd met elkaar botsen 

UV (hier blauw)  gevolgen van het naderende melkwegstelsel nu al te zien 

nieuwe stervorming in lange slierten vanuit de kern / melkwegstelsel.

http://www.urania.be/astronomie/ruimtevaart/ruimtetelescopen/infraroodtelescopen#sthash.ckg1o9r.dpf



Quasar PG 1302-102 (in Virgo)
• Regelmatige helderheidsvariaties te wijten aan 2 om elkaar 

wentelende SMBHs (binair ZG-stelsel)

•‘botsing’ over 105 j (sneller dan verwacht) Nature 17 Sept.2015 

(Columbia University) explosie 108 x feller dan SN !!!

• afstand 290.109 km (niet 1000.109 zoals gedacht)

• relativistisch bundeleffect (versterking in bewegingsrichting 

naar de aarde toe)

•  UV-straling om de 5 jaar 2,5x intenser

(Hubble – GALEX)

Ontdekking mei 2015:

SN Ia explosie door samensmelting van 2 witte dwergen!

(UV-camera’s SWIFT en Kepler)

Recente ontdekkingen



ASTROSAT
Lancering 28 sep. 2015

Indian Space Research Organization (ISRO)

multi-golflengte missie

Instrumentatie:

VIS (320–530 nm),

NUV (180–300 nm)

VUV (130–180 nm)

zachte X-str (0.3–8 keV & 2–10 keV) 

harde H-str. (3–80 keV & 10–150 

keV) 

periodische en niet-periodische intensiteitsvariaties / kosmische bronnen

(oscillaties,…)

spectroscopische studie X-binaries

AGN, SNR, galaxieclusters, sterrencorona’s



M101  Pinwheel Galaxy 

(Windmolenstelsel)

✓ spiraalstelsel in Grote Beer, ø 170.000 ly, afstand 27 miljoen ly 

✓ lid/ Lokale Groep

✓ veel groter dan verwacht, lichtzwakker  vaak verwaarloosd
[Andromeda M31 iets dichterbij (2,5 Mly) en 2x zo groot maar lager boven gezichtslijn]  

✓ absolute magnitude -21,6

✓ ontdekt door Pierre Méchain 

✓ 4 supernova’s: 1909, 1951, 1970, 24 aug.2011 (Palomar, CA) (heldere nevels)

✓ HII-gebieden in spiraalarmen

✓ NASA-ESA foto 28 feb. 2006 (Hubble) meest gedetailleerd



Windmolengalaxie (Pinwheel) M101 (in Ursa Major)



Far Ultraviolet Camera/Spectrograph

•foto’s genomen door astronaut John Young:

sterrenwolken, nevels, buitenste atmosfeer / aarde

•eerste telescoop voor observaties vanop het 

oppervlak van een ander planetair object! 

(april 1972)



Phoebos: meest dichtbije maan bij planeet (Mars) – 6000 km

(grootste v 2 manen) - onregelmatige vorm

MAVEN: Mars Atmosphere and Volatile Evolution
MUV-verstrooid zonlicht 121,6 nm / H-atomen in bovenste atmosfeer

van Mars (lancering 2013, missie verlengd 2016)

Phoebos tegen achtergrond van UV 121,6 nm, 

verstrooid door H-gas in bovenste atmosfeer / Mars

Foto: CU/LASP (Boulder) + NASA



X-straling of röntgenstraling
E: 1,2 - 240 keV 

λ: 1 nm - 6 pm

f: ~3.1017 - ~5.1019 Hz

(A: anode: Mb, Cu, W)

Beenderweefsel: Ca (Z=20) ander weefsel H (Z=1), 

C (Z=6), O (Z=8)

 projectie

CT- (CAT-)scans

kristallografie, fluorescentieanalyse, enz.



8 november 1895, Würzburg

Wilhelm Conrad Röntgen
(“het beroemdste experiment uit de fysica”)

28 december 1895: “Über eine neue Art von Strahlen”

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Roentgen2.jpg&filetimestamp=20090218145250
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Room_where_R%C3%B6ntgen_found_x-rays.jpg&filetimestamp=20080728190344
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/69/Nobel_Prize_diplom_Wilhelm_Conrad_R%C3%B6ntgen.jpg


Röntgens ontdekking
▪ artikel van Ph. von Lenard 1894 / kathodestralen wekt aandacht van 

Röntgen

▪ nauwgezet experimentator; Julius Maximilian Universität, Würzburg

▪ Crookes-buizen

▪ fluorescentie van kartonnen schermpje met BaPt(CN)4.4H2O

▪ bij blokkeren / straal: beenderen / hand   “X-stralen”

▪ 6 weken geïsoleerd  17 secties resultaten in 

Sitzungsberichte / Medisch-Fysisch genootschap Würzburg

▪ “dan brak de hel los” (brief aan Zehnder)

▪ slechts 1 voordracht: Würzburg 23/1/1896
(hand van anatoom Von Kölliker) 

▪ 1899 Herman Haga (Groningen) diffractie; 

1906 Charles Barkla (Liverpool): polarisatie

(Nobelprijs 1917)  elektromagnetische golven

▪ na WOI (inflatie ) geldgebrek. Persoonlijkheid:

integriteit, toewijding, humor, zelfkritiek, 
eerlijkheid, trouw



Oorsprong van X- of röntgenstralen

• overgangen / binnenste (sterk gebonden) 

elektronen in atomen

• afremming van geladen deeltjes: 

Bremsstrahlung = remstraling (anode, glazen 

wand,…)

• krachtigste bronnen in de kosmos
(discrete: M87, Krabnevel, Sco X-1, Cyg X-2,…)
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voor röntgenstralen van λ = 10-10 m = 0,1 nm:   

~104 V = 10 kV nodig



▪ verbazing + griezel + opwinding – herhaling 

experiment met Crookes-buizen 

(Crookes 1876)    (geen patent)

▪ ontvangst Wilhelm II (13/1/1896) vele prijzen

▪1ste Nobelprijs fysica 1901

▪ geruchten, speculaties, verhalen 

▪ complete industrie  steeds nieuwe apparaten & 

nieuwe toepassingen 

▪ radiodiagnostiek  radiotherapie 

▪ in eerste jaren: groot succes als kermisattractie!

▪ bouwpakketten (General Electric)  elektrocutie

▪ tot in de jaren ‘50 fluoroscoop in schoenwinkels

▪ onoordeelkundig en veelvuldig gebruik (demonstraties) 

 verbrandingen, amputaties, kankers; leukemie, 

gezichtsstoornissen, miskramen (na bekkenfoto’s) 

(o.m. medewerkers / labo T.A.Edison)

▪ Henri van Heurck eerste B. (Antwerpse) pionier

Na Röntgens ontdekking



Eigenschappen van X-stralen

➢ioniserende werking  gassen geleidend ( ionisatiekamer)

➢substanties met lichte elementen: transparant, 

met zware: absorberend

➢invloed op fotografische materialen

➢elektronen uit metaaloppervlakken geslagen

➢groot penetratievermogen, niet gemakkelijk weerkaatst 

of gebroken

➢geen afbuiging door elektrische / magnetische velden

➢continu spectrum (remstraling, continue, ‘witte’ 

X-stralen) waarop heldere, karakteristieke lijnen 

(specifiek, monochromatisch) gesuperponeerd 

(Kα-, Kβ-lijnen,…)
 X-stralenfluorescentieanalyse (energiedispersief EDXRF of 

golflengtedispersief WDXRF)



Moderne X-stralenbuis





Voorbeeld: excitatiespectrum van een rodium-X-stralenbuis





1. ZWARTE STRALING < lichamen met hoge temperatuur

2. REMSTRALING (Bremsstrahlung)

3. INVERS COMPTONEFFECT (bv. hot spots in Cygnus A) 

4. SYNCHROTRONSTRALING

5. K-VANGST  (EC) (p  n), bv. Rb83
 Kr83 (neutronensterren)

6. FLUORESCENTIE (air showers, kosmische stralen)

7. IONISATIE LADINGSUITWISSELING (KOMETEN) (1996-verrassing): 

< interactie met zonnewindionen: ‘stelen’ e- uit komeetatmosfeer; na CEX

de-excitatie  grondtoestand met uitzending X-stralen of VUV

8. KARAKTERISTIEKE STRALING

Ontstaan van röntgenstraling



Eerste (geboorte) en laatste (dood) fasen / levenscyclus / ster
- Zwaarste jonge sterren: zeer hoogenergetische straling + extreem

heet gas (invloed op andere sterren)

Vbn.: Orionnevel, 

NGC 346 (open sterrenhoop in Kleine Magellaanse Wolk (SMC), 

210.000 ly ver, ontdekt 1826 James Dunlop)

Hubble, Spitzer

- Einde /  massieve sterren  zware elementen (Pb, Ni, Au,…), 

vele radioactief  γ-straling

restanten van SN (compacte, dichte objecten) moeilijk te detecteren, 

tenzij onderdeel / dubbelstersysteem  accretie  T ~MK 

aanwezigheid aangetoond door X- en γ-straling

Vb.; Cygnus X1

XMM-Newton, INTEGRAL

Verre heelal
SMBHs en clusters van melkwegstelsels (actieve sterrenstelsels)

 extreem hoogenergetische straling

Röntgen- en gammastralenastronomie



Röntgenastronomie - Historiek

– begin ’20-er jaren (kortegolfcommunicatie US Navy)
onderzoek ionosfeer

– 1946 X-stralen uit de zon – Goddard Space Flight Center

– 18 juni 1962 Riccardo Giacconi: experimenten met Aerobee-raket

op zoek naar X-stralen vd zon, gereflecteerd door maanoppervlak

(Nobelprijs)

i.p.v. de maan  1ste  HELDERE RÖNTGENDUBBELSTER in MW:

Scorpius X-1 + röntgenachtergrond

– verdere experimenten met raketten + ballonnen

– 1971: UHURU-satelliet 339 bronnen v X-stralen

– 70-er jaren: Ariel 5, SAS-3, OSO-8, HEAO-1

– HEAO-2 (= High Energy Astrophysical Observatories, 3 in totaal, ‚2‘ = 

Einstein-observatorium): eerste grote röntgentelescoop met goede

resolutie

– 90-er jaren: ROSAT > 100.000 bronnen

– Sindsdien tot op heden: Chandra, XMM-Newton



NGC 346 in de SMC

(in Toekan)

(Hubble)



absorptie door atmosfeer  detectie op grote hoogte (ballon, raket, satelliet)

X-stralen: 8 nm – 8 pm

50 PHz – 50 EHz

0,12 – 120 keV

(T ~1,4.106- ~1,4.109 K)

zachte X-stralen: 10 – 0,1 nm

harde X-stralen:  0,1 – 0,01 nm (~ EUV)

korte λ ‘X-stralen’ (continu spectrum, 

linacs)

OVERLAPPEND MET

lange λ ‘γ-stralen’

meeste kosmische bronnen: 0,5 – 5 keV



Naam Periode Energieband(en) (keV) Aantekening

Ginga (Astro-C) 1987-1991 1-500 Japan

Granat 1989-1994 35-100/ 2 keV-100 MeV

USSR/Rusland met Europese landen, 

onder meer Sigma en ART-P instrumenten 

met gecodeerde maskers

ROSAT 1990-1999 0,04-2 Duitsland, VS en Groot-Brittannië

Compton Gamma-Ray 

Observatory (CGRO)
1991-2000 30 keV-30 GeV VS

Yohkoh (Solar A) 1991-2005 Japan, VS en Groot-Brittannië

ASCA (Astro-D) 1993-2001 0,4-12 Japan, VS

Rossi X-ray Timing 

Explorer (RXTE of XTE)
1995-heden 1-30 / 0,16-0,28 / 1-7 VS

BeppoSAX 1996-2002 0,1-300 Italië, Nederland

Chandra X-Ray 

Observatory (AXAF)
1999-heden 0,1-10 VS

HETE-2 2000-heden 0,5-400
VS, Japan, Frankrijk, en Italië; voor

gammaflitsen

XMM-Newton 1999-heden 0,1-15 Europa

SMART-1 2003-2006
Europa, maanmissie met 

röntgenspectrometer en Solar Monitor

Integral 2002-heden 15-60 Europa

Swift 2004-heden 15-150 / 0,2-10 VS, Groot-Brittannië en Italië; gammaflitsen

Agile 2007-heden 15-60
Italië, satelliet voor gammastraling (30 MeV

- 50 GeV) met röntgendetector



Astronomische röntgenbronnen

clusters / galaxieën: ‘mergers’ – schokgolven 107-108 K 

vb.; Bullet Cluster (1E 0657-558) Abell 4067

(1,4.109 jaar geleden) – evidentie / donkere materie

quasars

zwarte gaten: radio-emissie  e- spiralend rond magneetlijnen

 synchrotronstraling

AGN

SNRs, bv. SN1572 (‘ster van Brahe’ – Chandra)

sterren met sterk magneetveld  geen accretieschijf

vb.: Vela X-1, Hercules X-1, Scorpius X-1,…

dubbelsterren met witte dwerg

neutronensterren

sommige objecten / zonnestelsel (bv. maan, meestal 

gereflecteerde straling / zon)

Bremsstrahlung

zwart lichaam-straling

synchrotronstraling

inverse Comptonverstrooiing



NuSTAR (Nuclear Spectroscopic 

Telescope Array)
nieuw design:

• geen gewone spiegels mogelijk  inval 

onder scherende hoek (2°, bijna parallel) om 

penetratie te vermijden (principe / ricochet)

(ultraprecieze opstelling);

• brandpuntafstand 10,2 m  mast, pas op 

baan uitgeplooid;

• coating (DK) / 400 ultra-dunne lagen, 

afwisselend HD (Pt, W) en LD (Si,SiC) 

(multilayer Pt/SiC en W/Si  79 keV = K-

kant Pt)  grotere gevoeligheid + goede

resolutie

• lancering midden 2012 (Kwajalein-atol,

Marshall-eilanden; Univ.Cal., Berkeley)

• zachte tot harde X-stralen

PtZnTe-pixeldetectoren omringd door afscherming / CsI-anticoïncidentie

METINGEN: radioactiviteit in SNRs (CasA): Ti-44-concentratie in ‘t midden

SMBHs, verborgen onder dikke lagen gas & stof (NGC 1365)

https://www.nasa.gov/sites/default/files/pia15265_5.jpg


UHURU (NASA)

(’70-) Geigerteller

zwarte gaten, 

neutronensterren

gigantische 

melkwegstelsels

SKYLAB
(NASA) (’70-)

Apollo Telescope 

Mount

focusserend

onderzoek / zon

EINSTEIN (NASA)

(1978) 1ste met

spiegels

schokgolven / 

sterexplosies

heet gas / galaxieën

7000 X-str.bronnen

ASCA (Japan, USA) 

(1993-2000)

Advanced Satellite

For Cosmology

and Astrophysics

energieverdeling /

X-str.bronnen

RXTE (NASA)

(1995) Rossi X-ray

Timing Explorer

variabiliteit / bronnen

neutronensterren

zwarte gaten

BeppoSAX
(It,Nl) (1996-2002)

0,1 -300 keV

γ-flitsen + 

nagloeiende 

X-stralen

XMM-Newton 
(ESA) (1999)

High-Throughput

X-ray Spectroscopy 

Mission

spectroscopie

CHANDRA (NASA)

(1999)

paradepaardje!

4 verneste spiegels

menigvuldige 

opdrachten

ROSAT 
(D,UK,USA) (1990) 

60.000 bronnen

zeer hete gassen 

(MK) in ster-

atmosferen 

NuSTAR
Nuclear Spectro-

scopic Telescope 

Array (2012-2016)

3-79 keV

SMBH, SNR



SNR ‘Puppis A’ 

Een der helderste röntgenbronnen

0,3-8 keV  materie verhit door SN

24 µm en 70 µm: I

R - stofdeeltjes, totaal ¼ M☺

inwendige X-stralenbron: 

neutronenster

“Kosmische kanonbal”

+

 XMM-Newton + Chandra:

9 waarnemingen 2000-2010

observatietijd bijna 2 dagen

SNR 3700 j geleden

7000 ly ver, Ø 100 ly

21 aug.2014

10 sep.2014

WISE (Wide-Field Infrared 

Survey Explorer) 

zachte X-stralen r

X-stralen gemiddelde energie

harde X-stralen

http://chandra.harvard.edu/photo/2014/puppisa/puppisa.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Puppis_A_-_WISE_-_609623main_pia14884-full_full.jpg


Chandra’s grootste ontdekkingen (top 10)

1. 86 clusters van galaxieën, inclusief Abell 85 

(vorming en groei) (zeer complex, minstens 2 mergers)

2. SMBHs: X-stralenemissie

3. Botsing van reusachtige galaxieclusters

(bv. Bullet Cluster 1E0857-558 – heet gas (160 MK) vertraagd t.o.v. 

galaxieën  beste aanwijzing voor donkere materie ???) 

4. Binaire SMBHs bv. NGC 6240 (2 galaxieën)

5. SMBH / Melkweg SgrA* X-stralenflits 14 sep 2013 – magnetar

6. jonge SNR (SN feb.1987) in Grote Magellaanse Wolk

7. details / structuur / SNR

8. AGN (detectie / uniforme X-stralensignalen over de 

hemel)

9. snelle wind (3% c) in zwart gat IGR J17091-3624

(Scorpius) (ontdekt door INTEGRAL apr 2003) (steelt

materie v begeleider  accretie) )

10. Jonge zon-achtige sterren in Orionnevel M42



IC 10

• enige starburst galaxy – zeer veel Wolf-Rayetsterren

(snelle vorming)

• minstens12 zwarte gaten en110)  röntgendubbelsterren 

 kandidaten voor gravitatiegolven

• opmerkelijk: geen kleine stofdeeltjes (weggeblazen door UV)

(in Cassiopeia)

onregelmatige galaxie, 2,2.106 ly ver  

Lewis Swift 1887

Nicholas Mayall: ‘extragalactisch’

Edwin Hubble: ‘behoort tot Lokale Groep’

bevestigd 1996

IC 10

o zeer heet (25.000-50.000 K) (blauw)

o zeer massief (> 20 M⊙)

o krachtige sterrenwind (> 2000 km/s)

o bijzonder spectrum: O en N

STARBURST-GALAXIEËN ZIJN UITSTEKEND VOOR STUDIE /

RÖNTGENDUBBELSTERREN (gas en stof opgebruikt)

https://www.accademiadellestelle.org/wp-content/uploads/2017/08/FB_IMG_1502399876428.jpg


Kosmische röntgenbronnen & röntgenastronomie

Sco X-1: 9000 ly; 1ste extrasolaire röntgenbron

• neutronenster (1,4 M☺)  accretie  versnelling  energetische straling (nova)

(Novae-specialiste: Cecilia Payne-Gaposchkin)

• variabele intensiteit (periode ~19u) door eclips van V818 Scorpii

• output 2,3.1031 W (~60.000 L☺)

• 1962 ontdekking Riccardo Giacconi + team (raket vr X-stralendetectie)

UHURU (Swahili ‘vrijheid’ – vriendschap met Kenya, lancering Mombasa)

= SAS-A (Small Astronomy Satellite), X-Ray Explorer Satellite 1970-1973

▪ eerste veelomvattend onderzoek / kosmische X-stralenbronnen 2-20 keV

▪ ontdekkingen: Cen X-3, Vela X-1, Her X-1, Cyg X-1 ( zwart gat)



SNR ‘Puppis A’, 3700 jaar geleden, 

6500-7000 ly ver, ø 100 ly

XMM-Newton X-ray Multi-Mirror Mission (ESA)
(lancering Ariane-raket 10 dec.1999)

0,3-8 keV  materie verhit door SN

24 µm en 70 µm: IR - stofdeeltjes, totaal ¼ M☺

+

zachte X-stralen < Spitzer Space 

Telescope, MIPS = Multiband Imaging 

Photometer

X-stralen gemiddelde energie

harde X-stralen



röntgendubbelsterren

Hoofdster (normale ster) (= helderste) wordt door begeleider

(minst heldere maar zwaarste) ‘leeggezogen’

LMXB
(low-mass X-ray binary)

zwart gat

neutronenster

(begeleider)

compacte accretor

gele reus

(hoofdster met

lage massa)

hoofdster

(normale ster)

massa (waterstof) gaat 

draaien in accretieschijf, 

 bron van röntgenstraling

LMXB = lage-massaröntgendubbelster: 

M < MO

massa wordt niet direct overgedragen 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Low-mass_X-ray_binary.jpg




SS 433: microquasar [‘raadsel van de (20ste) eeuw’]

▪ in Aquila - röntgendubbelster

▪ in centrum van SNR G039.7-02.0 (10.000 j geleden)

▪ normale ster (type A) draaiend om neutronenster of zwart gat, 

omgeven door accretieschijf van hete materie

▪ twee jets van protonen en elektronen v ≈ (0,24-0,28)c, 

ejectie met verschillende snelheden

▪ schijf schommelt , periode 162 dagen ( precessie, 

kurkentrekkerstructuur)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ss433_art_big.gif


▪ massa begeleider  (A)> 10 M☉  evolueert snelst tot einde (~n.106 j) 

 RR  transfereert buitenste lagen naar lichtere ster (B)

▪ A verbruikt snel alle brandstof  SN 

blijft over: neutronenster (of zwart gat)

▪ B wordt zwaarder  RR en draagt massa

over naar compact object  A

▪ D.i. massaoverdracht door windaccretie

(sterrenwind, aangetrokken door compacte 

begeleider) 

▪ botsing van sterrenwind op begeleider 

 röntgenstraling (H fusie tot He + X-stralen)

HMXB = zware röntgendubbelster



contact-dubbelster

Edouard Roche

(1820 – 1883)

(Saturnusringen)

Roche
-lobben

-sfeer

-volume

https://en.wikipedia.org/wiki/File:%C3%89douard_Roche.jpg


• potentiaalveld /dubbelster (massaverhouding 2), in stelsel dat coroteert  

• druppelvormige gebieden in equipotentiaalplot Roche-lobben vd twee 

sterren

• punten L1, L2 en L3 = punten van Lagrange (krachten heffen elkaar op)

• via zadelpunt L1 kan gas vd ene ster naar de andere vloeien als deze 

haar Roche-lob vult



Scorpius X-1 (Sco X-1) 
➢ sterkste bron van röntgenstraling (röntgendubbelster)(LMXB) 

➢ vermogen 2,3.1031 W (~60.000 x L⊙ ); microquasar

➢ afstand  ~ 9000 ly

➢ eerst ontdekte röntgenbron:1962 Riccardo Giacconi + Frank Paolini

Aerobee-raket 

➢ blauwe variabele ster V818 Scorpii eclipserend rond Sco X-1 

regelmatige intensiteitsvariaties tot 1 magnitude, periode ~18,9 uren

➢ Sco X-1 = neutronenster (accretor) ~1,4 M⊙ intense zwaartekracht 

zuigt gas van V818 Scorpii, (donor, 0,42 M⊙ ) naar zich toe

 accretieschijf  verhitting  röntgenstraling



hierna

niet gebruikte of nog 

niet bruikbare dia’s

(reserve) 



Arendnevel
(XMM + Herschel)

combinatie / beelden:

VIR + X-stralen

(2 uitersten /

elektromagnetsich

spectrum!)

interactie v

hete, jonge sterren

met omringend 

ultra-koud gas +

stof van ~ 0 K

(beide golflengte-

gebieden geblokkeerd

door aardatmosfeer!



Ejnar Hertzsprung 

(1873-1967)

Henry Norris Russell

(1877-1957)





NGC 1365 = ‘Great Barred Spiral Galaxy’

▪ balkspiraalstelsel 56.106 ly ver,

▪ supernova’s 2012fr, 2001du, 1975C,1983V

SMBH 2.106 M☺



Mysterie / M82 (Sigaargalaxie) (combinatiebeeld / 3 observatoria)

stoflagen

zachte X-stralen

(Chandra X-ray Observatory)

harde X-stralen

(NuSTAR)

VIS (Nat.Opt.Astr.Observatory,

Kitt Peak, AZ)

ULX (Ultra Luminous X-ray source)

M82 X-2: helderste bekende pulsar, periode 1,37s

data / RXTE --> M82 X-1

misschien toch ZG / 

intermediaire massa

(missing link?)



M82 X-1



VIS (Hubble Space Telescope) X-stralen (Chandra X-ray Observatory)

M 82 (in Ursa Major) in 2 verschillende stralingsgebieden

•neutronenster + begeleider >  5,2M☺, omloop 2,5d – pulsar onttrekt materie  accretieschijf

potentiële energie  straling  stralingsdruk stopt verdere accretie (Eddingtongrens)

•ULX (Ultra Luminous X-ray source) 0,3-10 keV in 1s – energieafgifte 15% die vd zon in 1 jaar!

•lichtkracht overstijgt Eddingtongrens 100x !! (Sterke magneetvelden ?)



(blauw) < (rood) zachte X-stralen 

< Spitzer Space Telescope, MIPS =Multiband Immaging Photometer

(groen) X-stralen gemiddelde energie

(blauw) harde X-stralen

SNR ‘Puppis A’, 3700 jaar geleden, 6500-7000 ly ver, ø 100 ly

XMM-Newton 0,3-8 keV  materie verhit door SN

24 µm en 70 µm: IR . Stofdeeltjes, totaal ¼ M☺

Nazien en

verdiepen



Detectie van X-stralen

ionisatiekamer vastestofdetector (SS)



CCD-detector
principe: omvorming X-straling  afbeelding

2D detector: rijen / X-straal gevoelige pixels

elektrisch signaal  beeld

transparant luminescent scherm: dunne film 

Y3Al5O12(Ce) 20 µm op YAG-kristal 250 µm dik



Tulpgalaxie

2017

RESERVE

https://www.accademiadellestelle.org/wp-content/uploads/2017/02/CygX1_HaOIIIRGB_eder_web1024.jpg


NGC 3293

2017

RESERVE

https://www.accademiadellestelle.org/wp-content/uploads/2017/08/chandraobser.jpg




AMSTERDAM - Japanse en Amerikaanse astronomen hebben een object 

in ons Melkwegstelsel ontdekt dat een enorme uitbarsting van 

röntgenstraling vertoonde. 

Het object, dat in de richting van het sterrenbeeld Centaurus staat, is 

waarschijnlijk een bijzondere dubbelster. De röntgenbron heeft de aanduiding 

MAXI J1409-619 gekregen.

Hij is genoemd naar de Monitor of All-Sky X-ray Image, een instrument dat deel 

uitmaakt van de Japanse module van het internationale ruimtestation ISS. 

MAXI is een soort bewakingscamera die de hemel afspeurt naar opvallende 

bronnen van röntgenstraling. 

Ook in september werd met dit instrument al een röntgenuitbarsting 

waargenomen. MAXI J1409-619 is een zogeheten röntgennova. 

Neutronenster

Hij bestaat uit een zware ster en een neutronenster (of een zwart gat), die om 

elkaar heen draaien. Tussen de ster en zijn compacte begeleider vindt materie-

overdracht plaats. Het vermoeden bestaat dat een plotselinge verheviging van 

de materiestroom aan de basis van röntgenuitbarstingen als deze staat.



X-ray burster = lichte 

röntgendubbelster met  neutronenster 

als compact object 

uitbarsting van röntgenstraling 

ster vult Rochelob vult  materie-

overdracht naar neutronenster

materie valt  direct op oppervlak / 

neutronenster (buitenste schil 

waterstof  helium + veel energie 

lichtkracht neemt toe

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Persistent_transient.jpg


<< The noise of the war’s alarm should not distract attention 

from the marvellous triumph of science which is reported from 

Vienna. It is announced that prof. Röntgen of the Wûrzburg 

University has discovered a light which for the purpose of 

photography will penetrate wood, flesh, cloth and most other 

organic substances. The professor has succeeded in 

photographing metal weights which were in a closed wooden 

case, also a man’s hand which showed only the bones, the 

flesh being invisible. >>

The Daily Chronicle, 1896 (Zuid-Afrika --- Boerenkrijg)

<< Sir, it may be worthwhile just putting on record

that during the past week I have seen fluorescence 

excited by Röntgen-rays after they had penetrated 

the bodies of two men, standing one behind the other

in their clothes. >>
Lezersbrief aan de Times, 31 maart 1896

I am full of daze, shock and amaze,

for nowadays I hear they will gaze

through cloak and gown – and even stays,

these naughty, naughty Röntgenrays!



Detectoren / X-stralen in astronomie (1) 

Proportionele tellers

gasionisatie vf; Geiger-Müller

ionen en e- opgevangen in elektrostatisch veld: potentiaalverschil

 stroompuls evenredig met invallende energie

EXOSAT: Ar/CO2-kamer / Be-venster / Xe/CO2-kamer

Apollo, Soyuz, TOURNESOL

Principe: interactie / X-stralen met materiaal

elektrische lading (fotoëlektronen): 

proportionele tellers, CCD-halfgeleiders

licht: scintillatiedetectoren (scintillators)

warmte (bij absorptie geproduceerd): calorimeters


