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HOGE-ENERGIE-

ASTRONOMIE

gammastralen

kosmische stralen

neutrino’s



INHOUD

 Wat leert ons de astronomie met hoogenergetische straling?

(hoogenergetische gammastraling – kosmische straling –

neutrino’s)

 Hoe ontstaat hoogenergetische gammastraling?

(mogelijke emissieprocessen)

 Wat zijn de eigenschappen van hoogenergetische gammastraling?

(interactieprocessen in de kosmos)

 Welke bronnen van hoogenergetische straling zijn er in de kosmos?

 Hoe wordt hoogenergetische straling gedetecteerd in de ruimte en 

op de grond?

(de belangrijkste gammasatellieten en observatoria)



ontstaan uit kosmische stralen,

versneld door krachtige jets uit

supermassieve zwarte gaten (SMBH) 

in actieve galactische kernen (AGN)

Nieuwe theorie

(januari 2018)

neutrino’s en γ-fotonen dochterdeeltjes van 

kosmische stralen, ontstaan via deeltjesbotsingen

gemeenschappelijke

oorsprong ???

hoogenergetische gammastralen

ultra-hoogenergetische kosmische stralen

hoogenergetische neutrino’s



Astronomische waarneming

een overzicht
• optische astronomie: spiegels, lenzen, SS-detectoren

(400-700 nm)

• infraroodastronomie (> 1 µm): ruimtetelescopen (vnl. 
reflectie)

• radioastronomie (mm-dam)

• hoge-energie-astronomie:
– ver-ultravioletastronomie

– röntgenastronomie (X-stralenastronomie)

– gammastralenastronomie

– neutrino’s, kosmische stralen 

– gravitatiegolvenastronomie (TOEKOMST !!!)

zwarte gaten, neutronensterren, actieve galactische centra, 
supernova’s + restanten, gamma-flitsen, oerknal



‘Hoge energie’, wat is dat?

ter oriëntatie: 1020 eV ≈ kinetische energie / hard geslagen 
tennisbal (maar dan gebundeld in 1 deeltje!). Herinner: 1 eV = 1,6.10-19 J

Philip Morrison: 

„zichtbaar licht is slechts een herwerkte versie van meer

fundamentele emissiefenomenen bij veel hogere energie“

Een γ-stralenkosmos ziet er heel anders uit

dan de wereld die wij ZIEN !!!   spectaculairste astrofysica

LE   - 0,1-100 MeV: nucleaire processen
HE   - 0,1-100 GeV: ruimte-astronomie
VHE – 0,1-100 TeV: astronomie in grondobservatoria
UHE – 0,1-100 PeV: alleen hadronische processen, grond
EHE – 0,1-100 EeV: deel van kosmische stralen, grond

Opmerking: bij zeer hoge energieën speelt het deeltjesaspect meer rol dan het golfaspect!
meer energie vd straling vermeld dan golflengte!



Credit: FA Lecture https://images.slideplayer.com/26/8876839/slides/slide_11.jpg



• hoogenergetische gloed / galaxie wegens botsingen / 

geladen deeltjes

• annihilatie van exotische deeltjes

 hemel vol supermassieve zwarte gaten, materie uitstotend

met ~lichtsnelheid (gigantische stofzuigers

 alles eromheen leeg, 30% materie in energie omgezet)

 massieve sterexplosies (witte dwerg zwart gat: 

gammastraal als doodskreet)

 gamma bursts (gammaflitsen) 1967 ontdekt Vela-5 (militair),

wereldkundig 1973 (Koude Oorlog), 1991 CGRO (NASA); 

doorbraak met BeppoSAX (It-Nl)

 hyperdichte neutronensterren met gigantische

magneetvelden

 kosmische stralen uit:

De hoogenergetische kosmos



Herhaling – overzicht:

wat brengt ons de hoge-energie-astrofysica?

Zij toetst de natuurwetten (fysische wetten)

in de meest extreme omstandigheden van het universum:

 in compacte sterren (r ~10 km) tot zwarte gaten / miljarden M⊙

 in intense magneet-, gravitatie- & elektrische velden

 bij sterke botsingen en intense explosies

 in extreem dicht gecomprimeerde materie of stralingsveld

 bij zeer hoge temperaturen

 bij de ruimtetijd-distorsie nabij zwarte gaten

 i.v.m. versnelling subatomaire deeltjes tot energieën / n.10 J

 in schokgolven, turbulente, sterk geëxciteerde media

 in relativistisch bewegende zwarte gaten, jets, pulsarwinden



DONKERE MATERIE
rotaties sneller dan voorspeld  SUPERSYMMETRIE ( LHC)

(supersymmetrische donkere-materiedeeltjes zijn hun eigen antideeltje:

botsing  annihilatie  γ-straling)

MINI-ZWARTE GATEN
Stephen Hawking (kwantummechanica (kwantumfluctuaties) + relativiteitstheorie):

zwart gat instabiel  inkrimping  straling

(waarneembaar bij kleine zwarte gaten < 1012 kg)

OPLOSBARE (???) PROBLEMEN :

EXTRA DIMENSIES (???) 

Kaluza-Klein gravitonen

MATERIE IN EXTREME CONDITIES
Supermassieve zwarte gaten in centrum / galaxie  hoge energie  γ-straling



Gammastralenastronomie: inter- + multidisciplinair:
astronomie, kosmologie, (astro)fysica, kernfysica, deeltjesfysica, 

klassieke + kwantumelektrodynamica, speciale + algemene relati-
viteitstheorie, magnetohydrodynamica, plasmafysica

 hoogenergetische = niet-thermische processen (de meest extreme,
krachtigste, meest energetische) in het universum
deeltjesfysica zonder (aardse) versnellers

 γ-stralen unieke kosmische boodschappers, samen met kosmische 
stralen, neutrino’s  en gravitatiegolven in de context met de 
zoektocht naar donkere materie

 de moederdeeltjes van γ-stralen: relativistische elektronen, 
protonen en kernen ondergaan versnelling in de buurt van 
relativistische objecten zoals zwarte gaten, neutronen-
sterren/pulsars, supernova-implosies



 γ-stralen zijn unieke dragers van astrofysische en 
kosmologische informatie over hoogenerge-
tische fenomenen in tal van galactische en 
extragalactische bronnen in het universum. 

 Ze worden geproduceerd in elektromagnetische 
en hadronische interacties. 

 Ze penetreren tamelijk vrij doorheen inter-
galactische en galactische magnetische en       

fotonenvelden.

 Ze worden gedetecteerd door detectoren 
in de ruimte en op aarde. 



Versnellingsmechanisme

• een versnellende primaire bron is niet voldoende om γ-stralen 
te produceren!

• bijkomende vereiste: dicht medium als doel (target)

materie
straling
magnetisch veld



Energiebron die de lichtsterke blazars e.a. AGN spijst?

Maximale energie / fotonen in AGN jets? 

Welke deeltjes in de bundel?

Bij welke energie γ-stralen verzwakt? 

Verband met diffuse IR- en VIS-emissie?

Energie / gepulste γ-emissie uit pulsars? Versnelling?

SNR γ-bronnen bij 100 GeV? SNR bronnen van 

hoogenergetische kosmische straling?

Andere bronnen (vnl. 50-250 GeV ongeëxploreerd!)

Voornaamste problemen / 

hoogenergetische straling



Mogelijke emissieprocessen 

van γ-straling

1. Thermische straling

2. Remstraling (Bremsstrahlung)

3. Synchrotronstraling

4. Inverse Comptonverstrooiing

5. Nucleosynthese

6. Radioactieve vervalprocessen



MOGELIJKE EMISSIEPROCESSEN (1)

1.Thermische straling

• meest voorkomend in het universum
• stralingswet van Planck
• verschuivingswet van Wien  λmax = b/T (b = 2,8977.10-3 m.K)
• voor een piek in de γ-band moet  de oppervlaktemperatuur ~300 MK zijn

(alleen in AGN)
•  niet efficiënt voor γ-straling, tenzij in extreme objecten (zonnecorona,

accretieschijf / zwart gat geven alleen X-stralen) wel in accretieschijf / AGN

2. Remstraling (Bremsstrahlung)
• afremming / geladen deeltje in elektrisch veld / ander deeltje of atoomkern
• vermogen ~ q² en ~ m-2

 alleen lichte deeltjes zoals e- en (zeldzamer) e+  

(voor proton 106 x minder effect)
• relativistisch e- moet energie > 40 keV hebben
•  niet efficiënt voor γ-straling, tenzij e- volledig 

afgeremd 



Thermische straling



Bremsstrahlung

Credit: Goddard Space  Flight Center



MOGELIJKE EMISSIEPROCESSEN (2)

3. Synchrotronstraling
• bij schroefvormige (helicoïdale) beweging / geladen 

deeltjes in magneetveld (e- )
𝑭 = q 𝒗 x 𝑩 + q 𝑬

• straling in kegel raaklijnig aan baan / deeltje
• alleen in intense magneetvelden (AGN en GRB) 

4. Inverse Comptonverstrooiing
• e- botst op vrije fotonen  (bv. van CMB)
• in sommige astrofysische objecten kan de energie van vrije

elektronen door allerlei versnellingsmechanismen groter 
zijn dan die van de thermisch uitgezonden fotonen 

 energie (en frequentie) der fotonen verhoogd
vb.: fotonen met radiofrequentie (109 Hz) worden UV-fotonen (1015 Hz)

fotonen / ver IR (3.1012 Hz) worden X-fotonen (3.1018 Hz)
optische fotonen (4.1014 Hz) worden γ-fotonen (4.1021 Hz) (E = 1,6 MeV)

• een ‘koelingsproces’: elektronen verliezen energie aan γ-fotonen
• belangrijk mechanisme in AGN en GRB



Bron: gemini.edu
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https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjMuL6BrPzhAhUOKewKHa2ODHgQjRx6BAgBEAU&url=http://chandra.harvard.edu/resources/illustrations/x-raysLight.html&psig=AOvVaw0wrHUkvQHzU3ULIK7hI2Z4&ust=1556868987123329


Inverse Comptonverstrooiing bij blazars

relativistische elektronen uit binnenste jets v blazars
(BL Lacertae-objecten)
veroorzaken inverse Comptonverstrooiing van fotonen 

van diverse herkomst:

 uit synchrotronstraling van de e- zelf
 uit externe bronnen:

• rechtstreeks vanuit accretieschijf (optisch dicht, geometrisch dun)
• verstrooid aan accretieschijf

Waarnemingen:
EGRET aan boord vd CGRO ontdekte dozijnen blazars > 100 MeV
(meestal radioquasars)

LAT in de GLAST (30 MeV-300 GEV): honderdduizenden nieuwe bronnen, vnl. blazars



Inverse Comptonverstrooiing

NASA/Goddard Space Flight Center



Centaurus A in ‘gammalicht”

Fermi- gammasatelliet (NASA)

• γ-fotonen ~ 1011 x energierijker dan radiogolven

• γ-jets ~ 10 x groter dan radiojets 

• γ-stralen afkomstig v inverse Comptonverstrooiing

MECHANISME: ‘kosmisch biljart’
 vanuit accretieschijf rondom het SMBH naar 

weerszijden energierijke elektronen uitgezonden

 bewegen mee met magnetisch veld. 

 fotonen vd kosmische microgolf-

achtergrondstraling botsen met de elektronen

 energiestoot  radiofotonen worden     

gammafotonen (‘fotonenversnellers’)

gloed  / γ-jets



MOGELIJKE EMISSIEPROCESSEN (3)

5. Nucleosynthese
1H + 1H  2H + e- + νe  (0,42 MeV) (7,9.109 j)

2H + 1H 3He + γ (5,49 MeV) (1,4 s)
enz.

proton-protoncyclus
(bv. zon)

• eveneens in de CNO-cyclus (zware sterren)…
• de γ-straling treedt uit steroppervlak met veel lagere energie
• in sommige galactische stelsels komt de γ-straling zonder veel energieverlies vrij
• begeleidend proces: vrijkomende positronen – e+e-annihilatie γ-straal 511 keV



6. Radioactieve vervalprocessen
a) π0

2 γ (67,5 MeV) (meson: quark + antiquark) 

(sterke wisselwerking / nucleonen) (π0 rustenergie 135 MeV; kortlevend: 8,4.10-17 s)

b) kernsplijting / onstabiele isotoop

mogelijke vervalschema’s:
α: bv. 238U  234Th + α
β: atomair of bv.  n  p + e- + νe

*

γ: bv. 60Co  60Ni* + e- + νe
60Ni*  60Ni + γ

 golflengten in spectrum geven aanwezigheid / elementen aan

MOGELIJKE EMISSIEPROCESSEN (4)



NASA/Goddard Space Flight Center

Neutraal pionverval na botsing van protonen



Interacties van hoogenergetische 
fotonen

1. Annihilatie

2. Interactie met kosmische achtergrond

3. Čerenkoveffect



INTERACTIES VAN HOOGENERGETISCHE FOTONEN (1)

1.Annihilatie
e+ + e-

 2 γ (511 keV)

2. Interactie met kosmische achtergrond
• zeer grote afstand te overbruggen  vele obstakels
• voornaamste: kosmische achtergrondstraling (CMB), vnl. IR en microgolven

 universum ondoorzichtig voor energie > 100 TeV
• vrije weglengte / foton zeer kort  e-e+ paar

γ + γCMB e- + e+

• energie / CMB  ~  0,00115 eV (T = 2,73 K)
(piek 160,2 GHz, λ = 1,873 mm; 
uit Wien: λ = 1,06 mm, f = 283 GHz)
(ontdekking Penzias & Wilson 1965)

Uit de γ-straal kunnen bij hoge energie 
opnieuw paren ‘deeltje-antideeltje’ ontstaan, 
niet alleen e-e+, maar ook µ-µ+, quark-antiquark,
dit alles via verval van een Z-boson…



INTERACTIES VAN HOOGENERGETISCHE FOTONEN (2)

3. Čerenkoveffect
• recente telescopen observeren hoogenergetische fotonen in VHE-spectra
• energie / fotonen > 100 GeV (bij lagere energie geen doordringing in atmosfeer)
• flux / VHE-fotonen te gering voor ruimtetelescopen (te klein oppervlak)

 Indirecte meting / deeltjes, geproduceerd bij intrede  / kosmische fotonen 
in atmosfeer

• meestal paarproductie  γ-straal, geeft op zijn beurt paarproductie enz. en
e- dat γ-straal kan produceren door remstraling of invers Comptoneffect
 opnieuw paarproductie…

• ‘shower’ tot γ-energie niet lager dan 1,02 MeV (minimum voor paarproductie)
• γ-straal geeft veel minder deeltjes dan kosmische straling van dezelfde energie,

want
a) deze laatste (nucleonen + mesonen) geeft meer interacties met atmosfeer

om secundaire deeltjes te genereren
b) γ-straal gaat tot 100 TeV, kosmische straling tot 5 grootteorden hoger

• meting via Čerenkoveffect (Nobelprijs 1958)



INTERACTIES VAN HOOGENERGETISCHE FOTONEN (3)

Čerenkoveffect
• geladen deeltje in een medium  polarisatie / atomen  straling 
• (optisch, vnl. blauw)
• als snelheid v / deeltje < c/n  sferische polarisatie en destructieve interferentie,

maar als v > c/n, polariseren alleen atomen achter het deeltje; 
sferische golffronten interfereren constructief   straling

• alleen in isolerend medium (want in geleider kunnen atomen naar evenwichts-
toestand gaan zonder emissie / foton)

• emissie in kegel

openingshoek
voor Čerenkovlicht:
θ = bgcos(1/nβ)
met β = v/c = 1:

in lucht op zeeniveau:
1,4° (n = 1,00029)

in water: 42°



INTERACTIES VAN HOOGENERGETISCHE FOTONEN (4)

Čerenkoveffect: aankomsttijd

reistijd / Čerenkovfotonen (nabij as / shower)
t2 ≈ h/(c/n) ≈ 20 µs

verschil / reistijd / Čerenkovfotonen tussen top
en basis:
t2 – t1 ≈ (n – 1).L/c ≈ 5 ns

 laatst uitgezonden fotonen arriveren eerst!

ver van de as:
afgelegde weg domineert  effect brekingsindex

 eerst uitgezonden fotonen arriveren eerst!



Čerenkoveffect - Čerenkovstraling
Pavel Čerenkov (1904-1990)

ontdekking 1934 St.Petersburg – Nobelprijs 1958
(samen met Ilja Frank en Igor Tamm)

 Čerenkoveffect: vreemde blauwe gloed, 

uitgezonden door radioactieve materialen 

bij onderdompeling in een vloeistof

 toepassing in hoge-energiefysica: 

detectie en snelheidsmeting / geladen deeltjes

OORSPRONG:

geladen deeltjes planten zich voort in

een medium met snelheid groter dan 

de fasesnelheid vh licht in dat medium

 straling = Čerenkovstraling

‘swimming pool reactor’



VERKLARING VAN HET ČERENKOVEFFECT
• elektrodynamica: lichtsnelheid 

c is constant in vacuüm

• in een medium (diëlektricum): vf = c/n 

= fasesnelheid (n = brekingsindex)

(bv. water: n = 1,33  vf = 0,75c)

• materie (bv. geladen deeltje) kan in zulk 

medium versneld worden tot snelheid > vf

(groepssnelheid > fasesnelheid)

• deeltje door diëlektricum  lokaal

EM veld wordt verstoord  gepolariseerd

door elektrisch veld / deeltje

• indien vdeeltje < vstoring  relaxatie tot

mechanisch evenwicht

>  respons / medium te

traag  storing

in kielzog / deeltje  energie uitgestraald 

als schokfront

•  schokfront, cf. vliegtuig, geluidsmuur,

kogel

c/n < vf < c

β = vf / c

cos θ = 1/nβ

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


Bronnen van gammastraling

1. Zonnevlekken

2. Diffuse emissie uit galactisch vlak

3. Millisecondenpulsars

4. Actieve galactische kernen

5. Gammaflitsen (BRBs)

6. Kosmische achtergrond

7. Nucleosynthese



MAAR ontdekkingen / laatste jaren voegen bronnen toe:
- γ-stralen / MeV kunnen ook uit het zonnestelsel komen!

o.a. de zon zelf
- ook in de aardatmosfeer tijdens stormen  (1800 stormen op elk tijdstip!)

- nova’s
- pulsars 
- interacties via sterrenwinden
- interactie tussen jets van microquasars en kosmische 

achtergrondstraling
- koppel hemelobjecten (bv. neutronenster met sterk magnetisch veld 

vergezeld van zeer zware ster) in periastrum

‘klassieke’ bronnen van hoogenergetische γ-straling (GeV):
materie invallend in zwart gat (AGN)
supernova-explosies
GRBs

Inleiding: de ‘nieuwe’ bronnen 



BRONNEN VAN GAMMASTRALING (1)

1. Zonnevlekken
• 11-jarige cyclus (Heinrich Schwabe tussen 1826 en 1842)
• eerste waarneming / γ-straling  1972
• grootste deel vd straling is continuüm in 

laagenergetische γ-band 100 keV-100 MeV

γ-straling in onze Melkweg; boven: tijdens schaarse
zonne-activiteit, onder: tijdens zonne-uitbarsting

• γ-straling afkomstig van de-excitatie van C en O na excitatie door 
hoogenergetische protonen:

p + 12C  p + 12C*  p + 12C  + γ (4,44 MeV)
p + 16O  p + 16O* p + 16O  + γ (6,13 MeV)

• spectraallijnen geven belangrijke informatie over snelheid / processen in de zon
bv. lijn 2,22 MeV: vangst / neutron door proton, 
maar ook vangst / neutron door 3He
 verhouding 3He/1H geeft info over processen in zonneatmosfeer 

+ begin / nucleosynthese in sterren
• ook lijn 511 keV: annihilatie e-e+

• protonen versneld tot vele GeV binnen 10s, e- tot tientallen MeV binnen 2s 
conclusie: ook versnellingsprocessen (cyclotronmechanisme) in ‘gewone’ sterren!



Gepaarde zonnevlekken
• 2 zonnevlekken met tegengestelde 

magnetische polariteit (104km, 0,1 T)
(aan de grens v éénpolige regionen)

• relatieve snelheid t.o.v. elkaar ~ 107 m/dag 
doet elektrisch veld ontstaan ~10 V/m  
versnelling tot GeV

Meest recente bevindingen (jan.2019) / γ-uitbarstingen vd zon:

MINST energetische < 50 GeV tijdens MEEST actieve periode vd zonnecyclus 
nabij de polen
MEEST intense (> 100 GeV) tijdens zonneMINIMUM nabij evenaar (periode / 
minste zonnevlekken en CME’s)
MYSTERIE !!!!
??? Invloed van planeten op hun baan (gravitatie- en elektromagnetische 
krachten), Jupiter en Saturnus… ???
6 γ-stralen > 100 GeV tijdens 1,4 jaar zonneminimum (Linden et al. 2018)
geen tijdens daaropvolgende 7,8 jaar

zonnecycli: Schwabe (11 jaar), Hale (22 jaar) door differentiële rotatie v plasma 
 dynamo-effect, rotatie sneller aan evenaar dan aan polen (?????)



BRONNEN VAN GAMMASTRALING (2)

• de MW (balk-spiraalstelsel) is een heldere bron van γ-stralen  / ~100 MeV – GeV
door interstellaire processen
(vorming / jonge sterren, vorming / zware sterren, kosmische stralen)

• OSO-3 in 1967-68 - SAS II - COS-B (GMC-complex in Orion)
• verbeterde observatie door EGRET op Compton Gamma-Ray Observatory 

(1991-2000)



BRONNEN VAN GAMMASTRALING (3)

3. Millisecondenpulsars
• pulsar (ontdekking 1967) = neutronenster, ‘dode’ ster met > 8M⊙

• meeste stralen (indien in lijn met aarde) in VIS,
maar (verrassend!): enkele honderden met sterke γ-straling!
(Velanevel, Krabnevel, Gemingapulsar) – laatste 10 jaar grote toename / 
gedetecteerde niet-thermische gepulseerde emissie binnen magnetosfeer 
van pulsars oude pulsars

• normale emissie afkomstig / verschil magnetische pool – rotatiepool
straling uitgezonden door magnetische polen
straling binnen kegel, kinetische-energieverlies  vertragende rotatie

• millisecondenpulsar: eerste PSR B1937+21 ontdekt in 1982 (Backer)
• zeer snelle rotatie (1-10 ms), verhindert sluiting / magnetische veldlijnen (gap)

waarschijnlijk absorptie v energie vanuit begeleider (accretie), lager 
magneetveld  ‘gerecycleerde pulsars’
(ondersteuning: gevonden in bolhopen:

35 in Terzan 5, 22 in 47 Tucanae, 8 in M28, 8 in M15) 
• straling in outer acceleration gap

geen straling binnen kegel – geen energieverlies (huidige opvatting: 
kin. energieverlies door gravitatiegolven groter dan winst door accretie)



Terzan 5 (Agop Terzan, 1968) in Sagittarius
• bolhoop in balk / MW, mag -7,5
• L = 8.105 L⊙, M = 2.106 M⊙

• zeer oud (vorming / MW)
• dichte pakking  vele botsingen  X-stralen
• vele dubbelsterren (soms neutronensterren)
• 34 milliseconden-radiopulsars (snelste:

PSR J1748–2446ad: 716 Hz, 1,40 ms
• ultra-hoogenergetische γ-stralen (GeV tot 

24 TeV), afkomstig van inverse Compton-
verstrooiing aan de CMB door relativistische 
e- uit magnetosfeer / millisecondenpulsars

47 Tucanae (47 Tuc, NGC 104)
• 2de-helderste bolhoop (na ω Centauri, 

cf. volle maan), zuidelijk (Toekan)
• zeer oud, miljoenen sterren
• honderden X-stralenbronnen (dubbel-

sterren met neutronensterren)
• 1ste bolhoop gedetecteerd met 

γ-straling (ms-pulsars)

M 15 (NGC 7078)
• in Pegasus (herfst-

vierkant), L = 3,6.105 L⊙
• zeer compacte bolhoop
• planetaire nevel
• zwart gat (?)

https://en.wikipedia.org/wiki/File:The_unusual_cluster_Terzan.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:The_unusual_cluster_Terzan.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Heic1510a.tif
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Heic1510a.tif


Pulsar als versneller

Pulsar: draaiende neutronenster, restant / supernova-implosie
/ zware ster

R ≈ 20 km, ρ ≈ 6.1013 g/cm³ (cf. nucleaire dichtheid)

Bij implosie blijft behoud van impulsmoment:
(Iω)ster = (Iω)pulsar  ωpulsar = Ister/Ipulsar .ωster = (Rster/Rpulsar)² . ωster

periode Tpulsar = (Rpulsar/Rster )².Tster

met Tster ~ 1 maand  (~ 2,6.106 s) …  Tpulsar ~ ms

flux blijft behouden  B ≈ 2,5.108 T !!!
door draaiing  elektrisch veld ~1015 V/m !!!

Binair systeem: gigantische plasmastroom,
elektrisch veld: energie ~ tientallen MeV





= afstand waar de rotatiesnelheid
vh plasma de lichtsnelheid zou
bereiken (materiesnelheid < c). 
De deeltjes vertragen daar en 
worden teruggestrooid. 



Credit: NASA's Goddard Space Flight Center

Uit computersimulatie / deeltjes uit pulsar: interactie met sterk magnetisch en elektrisch veld 
rond neutronenster  (elk ‘deeltje’ zijn er biljoenen!!! - lichter = intenser)
e- (blauw) afkomstig vnl. uit polen – wilde verstrooiing, vaak terug naar pulsaroppervlak
e+ (rood) afkomstig uit lagere regionen (in dunne ‘current sheet’)
 vorming van radio- en γ-pulsen 



BRONNEN VAN GAMMASTRALING (4)

4. AGN (Active Galactic Nuclei)
• enorme energie-emissie vanuit centrum
• SEYFERT – QUASAR – BLAZAR (onderscheid afhankelijk / inclinatiehoek 

(blazar: materiejet in onze kijkrichting)
• reeds vermoed in jaren ‘50, nu bevestigd
• sterke roodverschuiving  enorme afstand
• afkomstig v materie (stof  en sterren) die in SMBH valt 
• accretieschijf verhit tot MK  thermische γ-straling
• + γ-straling afkomstig van remstraling en invers Comptoneffect 

(e- afgekoeld, fotonen energiewinst)
• na uitdoving / accretie wordt AGN normale galaxie

(vandaar SMBH in binnenste / vele galaxieën)
• vaak ook jets, zelf bronnen van γ-straling, waarschijnlijk door magnetische velden 

en materiewinden

JETS:
o compacte objecten

o accretie  verlies / potentiële gravitationele energie  dissipatie in 2 materiejets, ꓕ schijf

o relativistische snelheden  compensatie van energie-exces en impulsmoment
o gecreëerd door magnetisch veld in omringend gas



jets zijn symmetrisch, maar wegens relativistische bundeling zien wij
alleen een naar ons gerichte gebundelde jet

Vrij naar:
6 cm-VLA-radiobeeld / Astron, University of Colorado



Mechanisme / versnelling binnen jets 

• versneld tot lichtsnelheid
• interactie met omgevend magnetisch veld 

 elektromagnetische straling

elektronen

protonen

• eveneens versneld door schokgolven  rechtstreeks naar aarde
• relativistisch  bij reactie met licht of andere materie:

vorming / instabiele pionen

In de jets komen inhomogeniteiten voor
(schokfronten wegens botsing met dichtere materie)

opnieuw in wisselwerking met e-

 hoogenergetische γ-straling

fotonen (γ)
muonen
elektronen
positronen
neutrino’s

afhankelijk
van lading



straling uit langzaam 
bewegend object (v << c)
is isotroop met normale 

dopplerverschuiving

(synchrotron)straling uit 
object met relativistische

snelheid  (v ~ c)
is gericht (gebundeld)

met zijwaartse 
dopplerverschuiving

Vrij naar: 



BRONNEN VAN GAMMASTRALING (5)

5. GRBs
• eerste bronnen / γ-stralen geobserveerd (Vela)
• geen continue emissie zoals AGN
• toevallige fenomenen / variabele duur (ms - 10-tallen s) ca. 1 per dag
• satellieten (+ Keck) nemen nagloed (afterglow) waar in IR, VIS, UV en X
• afstand (5 – 12).1012 lj
• emissie kan niet isotroop zijn (te korte tijd voor isotrope verdeling) 

asymmetrisch

INDELING:
 lange GRBs (~1 min) < collapsar (SN in sterren / tientallen M⊙ na 

nucleosynthese / Fe: meer energie uitgestraald dan geabsorbeerd collaps; 
als snel draaiende kern > 3 M⊙ ZG
materie die niet het ZG heeft gevormd gaat in accretieschijf rond snel draaiende ster
 γ-straling wegens synchrotroneffect

 korte GRBs (fracties van s): ??? botsing / compacte objecten 

(bv. 2 neutronensterren of zwarte gaten)



p

p

π0

π+

γ

γγ

p

n

e-

e+µ+

𝝂µ

ത𝝂𝒆

ത𝝂µ𝝂e

Versnelling van  elektronen en protonen bij GRBs: hoogrelativistische protonen 
interageren in de schokregio met licht (γ), onder vorming v instabiele pionen (π0,π+), 
die naargelang van hun lading meteen vervallen tot muonen (µ), elektronen (e-), 
positronen (e+) en elektron-, resp. muon-neutrino’s (𝝂e,𝝂µ) en hun antideeltjes (ഥ𝝂𝒆,ഥ𝝂µ). 
Bij dit verval komen ook γ-fotonen vrij.



De meest spectaculaire ontdekking: GRBs

Gammaflitsen 
- ~1 per dag

- duur: fractie/s – min.

- flikkerend, uitdovend

- uit alle mogelijke richtingen

- meer energie in 10 s dan

de zon in 10 Gj !!!!!!!!

- fysische oorsprong ???

(wsch. synchrotronstraling 

/ versnelde e-)

• extreem energierijke explosies in verre galaxieën

• sterk gefocusseerd  meeste niet waargenomen

• soms sterk nagloeien:  X-str., UV, VIS, IR, µ-golf, radio

• 1ste precieze plaatsbepaling: BeppoSAX (GRB 970228)

• mergers / n-sterren,…?

• gekoeld door adiabatische expansie, synchrotronstraling en inverse 

Comptonverstrooiing



Lange GRBs

De jet is zo snel, dat de synchrotronstraling blauwverschuiving tot γ-straling ondergaat!



γ-stralen worden geproduceerd door 2 verschillende 
processen:

a) (leptonisch proces) versnelling van elektronen over het magnetisch 
veld  fotonen (γ) (elektromagnetische interacties)
b) (hadronisch proces) versnelling van protonen (sterke interacties)

 fotonen (γ), muonen, elektronen,(anti)neutrino’s
Soms komen beide voor (in materie-, stralings- en magnetisch veld-
cascades)!

Een neutrinosignaal toont dus versnelling van protonen aan!
Waarom wordt kosmische straling niet rechtstreeks geanalyseerd?

Afwijking door magnetische velden, vnl. in de MW 
 herkomst niet te achterhalen

γ-stralen (fotonen) niet afgebogen door magnetische velden
MAAR: wel geabsorbeerd (bv. stofwolken) (energie gaat niet verloren!)
Hoogenergetische γ-straling; vernietigd door wisselwerking met CMB 
 reikwijdte sterk beperkt
OPLOSSING: neutrino’s…



γ-straling wordt geproduceerd 
in hadronische én elektro-
magnetische interacties

νµ en νe worden alleen in 
hadronische interacties 
geproduceerd

interacties van elektronen, protonen en kernen met straling, plasma en/of 
magnetische velden (als kosmische deeltjesversnellers)
 neutrale, stabiele deeltjes als secundaire producten 



BRONNEN VAN GAMMASTRALING (6)

6. Kosmische achtergrond
• isotroop in universum keV – 10-tallen MeV
• waarschijnlijk afkomstig / AGN in eerste fasen / universum

7. Nucleosynthese
fusie van H: T = 107 K   δ = 100 g/cm³
fusie van He: T = 109 K δ = 1012 g/cm³

fusie Mg  26Al: door convectie naar buitenste lagen gevoerd en door sterrenwind
weggeblazen  γ-straling

ook SNs geven γ-straling: buitenlagen door schokgolf weggeslingerd, waarna
intense nucleosynthese / 56Ni en 44Ti (hoge lichtkracht)

γ-stralen voortdurend
geabsorbeerd door
omringende materie



Detectie van hoogenergetische γ-straling
met ruimtesatellieten en vanop de grond

Experimentele technieken
Astrofysische resultaten 



Montage / galactische gammastraling boven de H.E.S.S.–telescopen (High Energy 
Stereoscopic System ) in Namibië.. Credit: Namibia: F. Acero, met map: HESS Collaboration



aardatmosfeer: ondoorzichtig voor vele soorten straling, o.a. γ
rechtstreekse detectie / niet-thermische straling alleen mogelijk 

via ruimte-instrumenten (satellieten) (~100 MeV - ~100 GeV)

• fotonen met E > 100 MeV geven bijna exclusief  γ e+ + e-

• γ-straal verdwijnt  reflectie (spiegels) en refractie (lenzen) 
niet toepasbaar

•  eigenschappen / γ-straal alleen te achterhalen via meting 
/ 2 geladen deeltjes
(instrumentatie gebruikt in kern- en deeltjesfysica)

 paarproductie niet mogelijk in vrije ruimte (schending / energie-
& impulsbehoud)

  vereiste: atoomkernen (absorberen deel / impuls maar bijna 
geen energie)

  som / energieën van e+ en e-
 energie / γ-straling

(scintillatiedetectoren, calorimeters)

Essentie van detectie / hoogenergetische γ-straling



De ruimte is gevuld met intense straling!
• primaire: leptonische en hadronische kosmische straling
• secundaire: protonen, elektronen, positronen, neutronen, γ-straling

Probleem bij instrumentatie: kosmische γ-straling scheiden 
van ongewenste straling

geproduceerd door interacties van kosmische straling
o.a. in de atmosfeer (uit alle richtingen)

Hoe?
anticoïncidentieschild rond detector (niet volledig)
(plastic scintillator: hoge efficiëntie / detectie / geladen deeltjes 
 lage probabiliteit / absorptie / γ-straling





Gammastralenastronomie 
 1961: Explorer 11 (NASA)(MIT) – eerste waarneming γ-

stralen, 22.000 geladen deeltjes in kosmische stralen in 23d9h;

’22 events’ = begin / γ-stralenastronomie
lancering 27 april 1961 vr detectie / γ-str. > 50 MeV

“An ingenious telescope in a satellite has 

provided the first view of the universe at the 

shortest wavelength of the electromagnetic 

spectrum. This historic glimpse is supplied by just 

22 gamma rays.”
‘Gamma Ray Astronomy’ William L. Kraushaar & George W. 

Clark, Scientific American, 1962

 1967, 1969, 1970: 12 militaire Vela-satellieten: γ-flitsen

(Vela-Hotel-onderdeel / Vela-project, controle / bovengrondse

kernexplosies, naleving Kernstopverdrag 1963 door Rusland)

(pas 1973 vrijgegeven) – ‘Vela-incident’ 22 sep.1979

klein onderzoeksprogramma leidde tot 

ontwikkeling gps!!



Het Vela-project
< velador (Spaans: ‘wachter’)

Opzet: naleving Partial Test Ban Treaty (Kernstopverdrag) (1963) door vnl. Sovjet-Unie 

controle op bovengrondse kernproeven

 begin 1959 (klein onderzoeksprogramma), einde 1984 (geslaagd ruimteonderzoek)

 in ’70-er jaren overgenomen door DSP = Defense Support Program

 eind jaren ’80: uitbreiding Navstar Global Positioning System (GPS)
(NAVigation Satellite Time And Ranging)

 nu: MASINT = Measurement and Signature Intelligence 

Uitvoering: 12 satellieten

6: Vela Hotel (kernproeven in de ruimte)

6: Advanced Vela (kernproeven in de atmosfeer)

• lancering in paren 1967, 1969, 1970 levensduur verlengd (tot 15 j)

• hoogte 100.000-110.000 km (boven Van Allen-gordels)

Instrumentatie: röntgen-, neutronen-, gammadetectoren, zonnepanelen, Si-

fotodiodesensoren

 lichtflitsen tijdsresolutie ms, nauwkeurigheid 5000 km

 41 x alarm (Frankrijk, China)

 Vela-incident: dubbele lichtflits 22 sept.1979 onbewoond  Prins Edward-

eiland (tussen Patagonië en Antarctica)

 onderzoek Jimmy Carter  Zuid-Afrika??? 

 geen ioniserende straling   ‘waarschijnlijk geen kernproef’ (mini-meteorieten?)

 onverwachte ontdekking: gammaflitsen (GRBs)





detectie van hoogenergetische  γ-straling 
met satellieten vs. op de grond

 satellieten / γ-stralen / GeV:
moeilijk te lanceren (zware en grote detectoren)

γγγγγγγγγ
γγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγ

γγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγ
γγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγ

γγγγγγγγγ

 instrumenten op de grond (Čerenkov) / γ-stralen / TeV:
• collectieoppervlakte >> detectoren
• gevoeliger voor zwakkere signalen bij hogere energieën

γγγ



DETECTIE VAN KOSMISCHE
γ-STRALING 

 veel minder γ-stralen uit kosmische bronnen dan straling uit 
optische bronnen
 grotere detectoren nodig !

 aantal γ-interacties  evenredig met massa / bron
 combinatie / instrumenten  20 keV tot > 30 GeV

CGRO
3 detectiemethoden gecombineerd:

EGRET
grootste venster op γ-stralenhemel: 30 MeV-30 GeV

• partiële of totale absorptie / γ-energie door medium met hoge dichtheid
• collimatie door zwaar absorberend materiaal
• conversie / γ-straling  e-e+- paren (vonkenkamer)

richting / herkomst
aankomsttijd
energie
eventueel polarisatie



 1972: SAS-2 satelliet γ-straling in Melkweg

 1975: COS-B satelliet in kaart gebracht

 1991 CGRO satelliet                  4 instrumenten

(o.a. BATSE)

 1996: BeppoSAX-satelliet: hyper- en supernova’s

Wide Field Camera

 2002: INTEGRAL

 ~1989-…: Čerenkovtelescopen

 2004: SWIFT: GRB’s

 2008: Fermi Gamma-Ray Space Telescope (vh. GLAST)



3 generaties / detectors

1. OSO-3 satelliet
heldere γ-bronnen in MW-vlak

2. SAS-2, COS-B, CGRO / EGRET
technologie : 1970-1980

3. AGILE, FermiLAT
moderne technologie



BeppoSAX
• naam: < Giuseppe (‘Beppo’) Occhialini (1907-1993)

SAX = Satellite per Astronomia X

• 0,1-200 keV instrumentatie:

• scintillatiedetectors, spectrometers, WFC

• lancering Florida  - operatie 1996-2002

COS-B (Celestial Observation Satellite)
• instrumentatie: vonkenkamer, γ- en X-stralendetectie

• flux & distributie / galactische γ-stralen + puntbronnen

• pulsars en MW-straling

• zeer succesvol  data / γ-astronomie x 25 toegenomen

(catalogus / γ-bronnen, o.a. 3C273 = 1ste extragalact. bron)

• ook röntgendubbelster Cygnus-X waargenomen

• lancering Californië  - operatie 1975-1986 

SAS 2 (Small Astronomy Satellite):
2de satelliet / programma / studie X-, γ-stralen, UV, VIS en IR

• ruimtelijke en energieverdeling / extragalactische γ-straling

/ 20-300 MeV; kaart / MW-emissie,isotrope achtergrondstraling  

• instrumentatie: scintillatiedetector, vonkenkamer, telescoop 

vr geladen deeltjes

• ontdekking Geminga-pulsar < SNR 300.000j geleden,  γ-straling / Vela-pulsar

• lancering Kenya  - operatie 1972-1976



Geminga-pulsar
Gemini gamma-ray source
“gh'è minga”: het is er niet
(Lombardisch, Milaan)

• ontdekking: SAS-2 (1972-1973)
• 815 lj
• 20 jaar niet geïdentificeerd
• 1991: ROSAT, EGRET periode 237 ms, X-(zwak) en γ-straling (99%)

Credit : NASA/DOE/International LAT Team

Krabnevel-pulsar

(X-str.beeld / Chandra)

Vertraagd beeld. felle pulsen en zwakkere tussenpulsen
‘Lucky Imaging' camera Univ. Cambridge

• 1939: SNR 1054; 7170 lj
• waarneembaar in VIS !!!
• Ø 20 km; 33 ms (30 omw./s)
• synchrotronstraling radio tot γ
• terminatieschok geeft grillige (spookachtige) vorm aan 

omringende nevel

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Geminga.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Geminga.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:267641main_allsky_labeled_HI.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:267641main_allsky_labeled_HI.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crab_Nebula_pulsar_x-ray.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crab_Nebula_pulsar_x-ray.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crab_Lucky_video2.gif
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crab_Lucky_video2.gif




Giuseppe (‘Beppo’) Occhialini

• Fossombrone (Pesaro) 1907-Parijs 1993
• bijdrage tot pion(pi-meson)verval (Bristol)
• pionier kosmische straling (positronen)
• 1937-1944 Brazilië (Sao Paolo)
• prof. Genua, Milaan
• 2004 Foundation Giuseppe Occhialini (Fossombrone) 

(stichter Antonio Vitale): opleiding fysici, 
popularisering fysica, cursussen,…

• Occhialini-prijs (SIF) (Premio Occhialini)

 verwoed bergbeklimmer (Pico Occhialini, Brazilië)
 asteroïde 20081
 BeppoSAX-satelliet

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Giuseppe_Occhialini_2007_Serbian_stamp.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Giuseppe_Occhialini_2007_Serbian_stamp.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Occhialini.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Occhialini.jpg


Compton Gamma Ray Observatory (CGRO) 

• lancering Space Shuttle Atlantis 1991

• werking tot 2000 op 450 km hoogte, 17 ton!

• 4 telescopen aan boord, 20 keV-30 GeV

o.a. EGRET  20 MeV-30 GeV

de Compton toonde aan dat

de γ-stralen afkomstig zijn van

over het universum verspreide

galaxieën en niet uit onze MW!
de maan in γ-stralen (afkomstig / 

bombardement  / kosmische stralen)

https://en.wikipedia.org/wiki/File:STS-37_Launch.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:STS-37_Launch.jpg


mochten we γ-stralen kunnen

zien, zou de nachthemel ons

erg vreemd voorkomen!

2 ronddraaiende

neutronensterren zouden

de helderste objecten zijn

Gemingapulsar

Krabnevelpulsar

Credit: D.J. Thompson, D.L. Bertsch (NASA/GSFC),

D.J. Morris (UNH), R. Mukherjee (NASA/GSFC/USRA)

foto van EGRET: de maan in γ-stralen

- heldere vlek, geen details zichtbaar

- helderder dan de zon 

Energetic Gamma Ray Experiment

Telescope, aan boord van het CGRO

(Compton Gamma Ray Observatory)

(NASA-satelliet)

https://en.wikipedia.org/wiki/File:EGRETlogo.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:EGRETlogo.jpg


EGRET = Energetic Gamma Ray Experiment 

Telescope (1991-2000)

detectie / γ-stralen o.a.uit de Maan

(afkomstig v bombardement door

kosmische stralen)

• detectie γ-stralen 30 MeV-30 GeV

• eerste onderzoek / hemel > 100 MeV

 271 bronnen

• uitgerust met vonkenkamer (gevuld met He of Ne):

induceert e-e+ paarproductie tussen platen

• plastic scintillator

• calorimeter NaI (Tl) 

registreert data (o.a.

energie) van e- en e+

• anti-coïncidentie 

(koepel) 



Paar(productie)telescoop (Pair Telescope) (1)
• Bij energieën > 30 MeV is paarproductie de dominante interactie / fotonen 

in de meeste materialen
 studie / pulsars, AGNs, diffuse emissie

• paarvorming in detector (vonkenkamer)
• hoge resolutie dankzij siliciumstripdetectoren (cf. Fermi)
• afwisselende convertorlagen (zwaar metaal, 

bv. lood vormt e-e+paren,) tussen geleidend 
materiaal (vonkkamer) (gevuld met gas en 
kris-kras doorkruist door draden)

• eens paar gevormd in een convertorlaag doorkruist kamer en 
ioniseert gas

• triggering / detector: elektriciteit op draden   vrije e- aangetrokken 
=  gedetecteerd signaal EGRET 

• pad / vonken (cascade door  versnelling onder hoogspanning
secundaire ionisaties)  3-d beeld / e-e+ -paden

• spoorvormend materiaal kan ook siliciumstrip detector zijn:
in één vlak Si-strips in x-richting, in ander in y-richting 
 positiebepaling / deeltje

• hele telescoop omgeven door anticoïncidentieschild (houdt geladen deeltjes met
105 x hogere intensiteit in kosmische stralenflux tegen)



Paar(productie)telescoop (Pair Telescope) (2)
• wegens de schaarsheid v hoogenergetische γ-fotonen: detector zo groot mogelijk
(cf. spiegel / optische telescoop!)
EGRET: 1600 cm², d.i. <<< Čerenkovdetectoren

maar >>> lage-energie-scintillatiedetectoren
• analogie met optische telescopen: “beeld” vd bekeken regio

(richting v elk foton gemeten) 

centrum / MW, ‘gezien’ door EGRET

• nadeel: energieresolutie / vonkenkamer
slechts 20% (verliezen , multiple verstrooiing
vnl. bij lage energie
• bij hoge energie: slechte absorptie door 
calorimeter  lagere resolutie

• Si-strips verhogen resolutie 10%

Fermi Gamma-ray Space Telescope: 
scan / hele hemel in slechts 2 orbits 
(ca. 3 uren)! 



Fermi-gammastralentelescoop

FGST = Fermi Gamma-ray Space Telescope
oude naam:

GLAST = Gamma-ray Large Area Space Telescope
lancering 11 juni 2008 (raket Delta II 7920-H)

NASA, US Dept. of Energy + CEA, DLR, ASI, JAXA, SNSB

 actieve galactische centra

 pulsars

 zwarte gaten

 donkere materie

 SNR (supernovarestanten)

LAT (Large Area Telescope): fotonen 20 MeV – 300 GeV

– γ-detectie via paarconversie; blikveld 20% / hemel

GBM (Gamma-ray Burst Monitor) 

14 scintillatiedetectoren: 

12 NaI-kristallen (8 keV-1 MeV) 

2 Bi4Ge3O12 (150 keV-30 MeV) (BGO)



GLAST (Gamma-ray Large Area Space Telescope) = FERMI

(NASA)
cf.  LHC (Large Hadron Collider) 

(CERN)

zelfde

microscopische

fenomenen

FERMI: supermassieve zwarte gaten en neutronensterren

FERMI ziet (cf. oog) 20 % van de hemel per omwenteling

2 omwentelingen om de aarde (~3 uur)

GLAST: William Atwood, Steven Ritz, Peter Michelson

(Univ.of Cal.,Sta.Cruz)   (NASA Goddard     (Stanford University)

Space Flight Center)



Large Area Telescope (LAT) op de Fermi Gamma-

Ray space Telescope FGRST (eertijds GLAST)

(lancering juni 2008, Delta II-raket) lage baan 550 km

Ontdekkingen:

 grootste GRB (lichtkracht ~9000 gewone SN)

jet-materiaal 0,999999c

 AGN slechts voor 30% verantwoordelijk 

voor γ-straling (70% waarsch. starburst-galaxieën, 

galactische mergers, donkere materie?) 

 helderste zonnevlam ooit

 SNRs als deeltjesversnellers 

april 2012: bijna botsing met Russische

Kosmos 1865-restant – ternauwernood vermeden!

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6f/Fermi_Gamma-ray_Space_Telescope_logo.svg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6f/Fermi_Gamma-ray_Space_Telescope_logo.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:GLAST_schematic.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:GLAST_schematic.jpg


‘The odd couple’: 2 elkaar  rakelings passerende sterren 

B1259-63/LS 2883: pulsar ploegt zich 2x per omloop (3,4 j = 41 mnd)) doorheen 

enorme gasring van begeleider  LS 2883  flitsen X- & γ-straling



AGILE Satelliet

(IABG, München

16 juni, 2006)

350 kg satelliet
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De helderste γ-stralen-BLAZARS gedetecteerd door AGILE



Vela-pulsar

 sterrenbeeld Vela (Zeilen)

 960 ly ver

 rotatieperiode 89 ms (11 rotaties s-1)

 < SNR (11.000-12.300 j geleden)

 helderste object in de ‘γ-hemel’

 1968 University of Sydney 

neutronenster geassocieerd met SN



Vela-pulsar

pulserende γ-stralen

van Vela-pulsar

rotatie 11.195 s-1

(periode 89,33 ms)

• samen ontdekt met SN 1968, Univ. Sydney 1968

(SNR 1200 km/s)  bewijs dat SN n-ster vormt

• 3de helderste object in hoogenergetische γ-hemel



Cygnus X-1: 
• röntgendubbelster (ZG + hete superreus HDE 226868 met T > 30.000 K)

• jets  9.1029 W (103 x vermogen / zon), 30° t.o.v. gezichtslijn  precessie

• deel / jets interactie met tamelijk dicht deel / ISM  ring / radio-emissie (nevel)

• geen jet aan andere zijde / accretieschijf want lagere dichtheid ISM

• 1ste stellair ZG – γ-straling  > 100 GeV, interactie met sterrenwind / HDE 226868

+ X-straling aan basis / jets

Cygnus X-3: 
• microquasar: radio-, X-, γ- en kosmische straling

• op grotere afstand (37.000 lj) dan X-1, verduisterd door stofwolken

• binair systeem: Wolf-Rayet-ster met sterke sterrenwind (uitstoot) 

+ zware component (neutronenster of klein ZG) 

•  relativistische jets en γ-straling > EeV, µ uit p-verval

beeld / Cygnus-regio

AGILE



Cyg X-3: Black Hole or NS ?

massive WR, strong wind

Porb = 4.8 hr



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☺

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



Actieve (AGN-) sterrenstelsels

elliptische galaxieën – 2 enorme lobben

radio-emissie =  synchrotronstraling

10 MHz - 100 GHz 1039 W
Centaurus A

kleiner dan quasars, compact

BL Lac  H 0323+022 

:
vorming van jonge sterren in korte periode ~10 Mj (X-str.) M82

~puntbron (‘klein’)

helderheid / ~1000 sterrenstelsels

radiogolven tot γ-stralen maar vnl. IR

ULAS J1120+0641

spiraalgalaxie met 1 specifieke emissie

meest lichtkrachtige galaxie (met quasars, wsch. zelfde energiebron)

10% van alle melkwegstelsels

SMBH in centrum + accretieschijf (UV) (zo helder als hele Melkweg)

Circinus-galaxie

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Centauros_a-spc.png
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Centauros_a-spc.png
https://en.wikipedia.org/wiki/File:H0323bl2.gif
https://en.wikipedia.org/wiki/File:H0323bl2.gif
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:M82_HST_ACS_2006-14-a-large_web.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:M82_HST_ACS_2006-14-a-large_web.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Artist's_rendering_ULAS_J1120+0641.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Artist's_rendering_ULAS_J1120+0641.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Circinus.galaxy.750pix.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Circinus.galaxy.750pix.jpg


AGN
• kerngebied: zeer sterke + sterk variabele lichtbron

(bij gewoon MW-stelsel: superpositie / licht / sterren)

• structuurrijk spectrum: van radio- tot γ-stralen / hoogste energie

• sterke dopplerverschuiving afkomstig / sterk aangeslagen atomen

Seyfert-

galaxie

(1943) 

• opkomst radioastronomie  nieuwe energieband

zeer intense bronnen, aanvankelijk niet op te lossen  QUASARs

(naamgeving < Hong-Yee Chiu, mei 1964)

• doorbraak 1963 Maarten Schmidt: γ-stralen in radiobron 3C273

(optisch bekend object met toen exotische roodverschuiving z=1,58)

 extragalactische bron

• ontdekkingen dankzij details / VLBI

op afstand zeer helder centraal object, lobben verbonden door

smalle jets met bijzonder hoge energie

 M87 = Virgo A; COS B: 2C273, EGRET 1991: blazars



AGN



SMBH en accretieschijf



Onderscheid?

• eigenlijk een semantische kwestie!

• ⱻ in feite slechts één klasse:

alle AGN hebben een SMBH

hierin stort materie

 energie verspreid onder verschillende vormen

classering, gebaseerd op 

• herkomst energie 

• spectrale intensiteit





IC 310 galaxie

 melkwegstelsel in Perseuscluster van galaxieën, 260 Mly ver, zeer helder,

SMBH 300.106 M☺ zeer dichtbije AGN

 -260 miljoen jaar: hoogenergetische γ-straling uit SMBH (ook radio-jets)

 onderzoek  uitgezonden in een smalle regio (kleiner dan waarnemings-

horizon) nabij snel roterend zwart gat

 accretie / materie,  ongewoon intense emissie  sterachtige kern (AGN); 

rotatie-energie  plasmajets, γ-straling GeV-TeV (p + γ  π  γ)

 rond ZG circulerende materie  elektrische stromen en magneetvelden 

collimatie en versnelling / geladen deeltjes tot snelheden ≈ c  in ISM, 

~ hele EM spectrum



https://www.bing.com/images/search?q=supermassive+black+hole+accretion+disk+jet&view=detailv2&&id=93F1A8AF55ED031FAA2AD4706F4E2F22AB6A2193&selectedIndex=373&ccid=UtknR3MS&simid=608040411199310533&thid=OIP.M52d927477312c8e6b05a3635ad6f1138o0
https://www.bing.com/images/search?q=supermassive+black+hole+accretion+disk+jet&view=detailv2&&id=93F1A8AF55ED031FAA2AD4706F4E2F22AB6A2193&selectedIndex=373&ccid=UtknR3MS&simid=608040411199310533&thid=OIP.M52d927477312c8e6b05a3635ad6f1138o0






W 28
• oude SNR (35.000-150.000 j) + GMC

• 2-3 kpc ver (tamelijk dichtbij)

• positie: in vlak / Melkweg, Sagittarius

tussen H II-regionen (Trifid-, 

Lagunanevel) 

• krachtige SNR, duidelijk schokfront

• rijk aan thermisch en niet-thermische 

bronnen

• gemengde morfologie: schil met 

radio-emissie, centraal X-stralen

• interactie met moleculaire wolken

• zeer hoge γ-emissie (2-200 GeV)

Onderzoek: Fermi Gamma-ray Space Telescope (LAT = Large Area Telescope)

Čerenkov-telescopen, Agile

 bronnen van hoog-energetische gammastraling 

versnellen kosmische stralen

 studie van SNRs is zeer belangrijk om de juiste 

oorsprong van kosmische stralen te achterhalen



https://www.bing.com/images/search?q=supermassive+black+hole+accretion+disk+jet&view=detailv2&&id=35457E0433E68CD8ABF165760B4C7F0D96C842FB&selectedIndex=11&ccid=3FKoh0zq&simid=608024300767152341&thid=OIP.Mdc52a8874cea801ae6c71f62ee75667eo0
https://www.bing.com/images/search?q=supermassive+black+hole+accretion+disk+jet&view=detailv2&&id=35457E0433E68CD8ABF165760B4C7F0D96C842FB&selectedIndex=11&ccid=3FKoh0zq&simid=608024300767152341&thid=OIP.Mdc52a8874cea801ae6c71f62ee75667eo0
https://www.bing.com/images/search?q=supermassive+black+hole+accretion+disk+and+jet&view=detailv2&&id=6EFC0973907E4896C873892AE431B830FBEA2B30&selectedIndex=203&ccid=EUGh+jnz&simid=607995404233214502&thid=OIP.M1141a1fa39f3e49356fb7cc67242e422H0
https://www.bing.com/images/search?q=supermassive+black+hole+accretion+disk+and+jet&view=detailv2&&id=6EFC0973907E4896C873892AE431B830FBEA2B30&selectedIndex=203&ccid=EUGh+jnz&simid=607995404233214502&thid=OIP.M1141a1fa39f3e49356fb7cc67242e422H0


Actief sterrenstelsel





Seyfertgalaxieën
10 % van alle melkwegstelsels

relatief normale spiraalstelsels

dichterbij en minder helder dan quasars

zeer lichtsterke, compacte kern, zeer helder oppervlak

helderheidsvariaties over enkele dagen

AGN:108-1011 L☺ SMBH met accretieschijf

emissielijnen

VIS en IR

hoge ionisatie

H, He, N, O

UV en X-str. met absorptielijnen

sterke Dopplerverbreding

snelheid 500-4000 km/s

nabij accretieschijf

Type I: brede lijnen nabij ZG

Type II: smalle lijnen, buitenkant AGN

(kleinere snelheid)

ook ‘verboden lijnen’

+ intermediaire types



Carl Keenan Seyfert
(1911-1960)

• Harvard College (prof. Bok)

• geneeskunde  astronomie

• studie / kleuren en magnitudes / sterren(stelsels)

• Mt.Wilson

• Cleveland – militair onderzoek

• 1943 spiraalgalaxieën spectroscopisch onderzoek

• Andromedanevel

• telescoop (Schmidt+Newton+Cassegrain)

• melkwegstelsels

• Nashville – auto-ongeval



Seyfertgalaxieën – voorbeelden (1)

NGC 3081 (Type II)

NGC 1275 (intermediair type)

Draaikolkgalaxie



Seyfertgalaxieën – voorbeelden (2)

M 66 (in Leo-Triplet)

(Spitzer tel.)

M 88
(Coma Berenices)

M 106

(Canes Venatici)

M 77

(Type II)

(Walvis)



Seyfertsterrenstelsel NGC 1566



SMBH 

met 400.106 M⊙

100 Mlj ver

in Maagd

ontdekking 1784

William Herschel

X-stralenbron

Actief

sterrenstelsel



M106 in

Canes Venatici

(radiogolven, X-stralen, jets; zeer heldere kern = SMBH)
Credit: NASA, ESO , NAOJ

• Ontdekt door Messier 1781

• Seyfert-spiraalgalaxie

• SMBH (X-stralen uit opgeslokte massa’s)

• SN ontdekt, mei 2014

• karakteristieke paarse kleur < H2O-maser

• 22-25 Mlj ver – één der meest dichtbije

en grootste galaxieën (cf. Andromeda)



Centaurus A (gigantische galaxie), waarneming in verschillende gebieden van 

het elektromagnetische spectrum

Zwart gat in centrum

~106 MO

jets langs as/galaxie

http://it.wikipedia.org/wiki/Immagine:BlackHole1.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/Immagine:BlackHole1.jpg


(SNR) W 28, radio 90 cm (Brogan et al.)



CR en het ISM
CR belangrijk voor de studie vd evolutie vh ISM!

 studie van interactie CR met SNR

 ionisatie / dicht moleculair gas (vorming / sterren en planeten)

 ionen gekoppeld aan veld  regelen gravitationele collaps

 magnetohydrodynamische effecten + turbulenties beïnvloeden 

accretie

 kosmische straling verstrooid door magneetvelden

 vele vragen:

- hoe versneld?

- oorspronkelijke energiespectra?

- propagatieweg door de GMC?

 studie / spectra  CO, HCO+, DCO+, …

 vergelijking met chemische modellen in 

niet-evenwichtsthermodynamica



http://www.isee.nagoya-u.ac.jp/en/study01.html



AGILE
AGN
AS
ASI
BATSE
BL
CANGAROO

CEA
CGRO
CMB
COS
CR
CTA
DLR
DSP
EAS
EECR
EGRET
ESA
ESRO
FGST
FLWO
GLAST
GBM
GMC
GPS
GRB
HAWC
HESS
ICAT
INTEGRAL

Astro-rivelatore Gamma a Immagini LEggero
Active Galactic Nucleus (Nuclei)
Air Shower
Agenzia Spaziale Italiana
Burst And Transient Source Experiment 
BLazar
Collaboration of Australia and Nippon (Japan) for a GAmma-
Ray Observatory in the Outback
Commissariat à l'Energie Atomique
Compton Gamma Ray Observatory
Cosmic Microwave Background
Celestial Observation Satellite
Cosmic Ray, Cosmic Radiation
Cherenkov Telescope Array
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt
Defense Support Program
Extended Air Shower
Extreme Energy Cosmic Radiation 
Energetic Gamma Ray Experiment Telescope
European Space Agency
European Space Research Organisation
Fermi Gamma ray Space Telescope
Fred Lawrence Whipple Observatory
Gamma-ray Large Area Telescope
Gamma-ray Burst Monitor
Giant Molecular Cloud
Global Positioning System
Gamma Ray Burst
High-Alitude Water Cherenkov gamma-ray observatory
High Energy Stereoscopic System
Imaging Cherenkov Air Telescope
INTErnational Gamma-Ray Astrophysics Laboratory

satelliet
actieve galactische kern
kosmische stralen
Italiaanse ruimtevaartorganisatie
aan boord van het CGRO

Franse overheidsinstelling kernenergie

(3 K-)kosmische achtergrondstraling
COS-B
kosmische straling

aerospace, energie, ruimtevaart

kosmische straling

gammastralendetetor v CGRO

oude naam vh ESA

oude naam vd Fermi-telescoop
aan boord vd Fermi-telescoop
moleculaire reuzenwolk
navigatiesysteem
gammaflits
kosmische straling
kosmische straling
kosmische straling



JAXA
JWST
LAT
LHC
MAGIC
MASINT
MIT
MW
NASA
NAVSTAR
NGC
NS
OSO
PSR
QUASAR
RR
SAS
SAX
SMBH
SN
SNR
SNSB
SS
STACEE
UHECR
VERITAS
VHE
VIS
VLBI
WFC
WGAS

Japan Aerospace Exploration Agency
James Webb Space Telescope
Large Area Telescope
Large Hadron Collider
Major Atmospheric Gamma Imaging Cherenkov Telescopes
Measurement And Signature INTelligence
Massachusetts Institute of Technology
Melkweg, Milky Way
National Aeronautics and Space Administration
NAVigation Satellite using Timing And Ranging
New General Catalogue
Neutron Star
Orbiting Solar Observatory
Pulsar
QUAsi-StellAr Radio object
Rode Reus
Small Astronomical Satellite
Satellite per Astronomia X
SuperMassive Black Hole
SuperNova
SuperNova Remnant
Swedish National Space Board
Solid State 
Solar Tower Atmospheric Cherenkov Effect Experiment
Ultra-High Energy Cosmic Radiation
Very EneRgetic Imaging Telescope Array System
Very High Energy
Visual (light)
Very Long Baseline Interferometry
Wide Field Camera
Werkgroep Algemene Sterrenkunde

Japanse ruimtevaartorganisatie

Fermi-satelliet
CERN, Genève
kosmische straling

Boston

neutronenster

pulserende neutronenster

SAS-2
röntgenastronomie - BeppoSAX
supermassief zwart gat in AGN
explosief einde zware ster
supernovarestant
Zweedse ruimtevaartorganisatie
SS-detector
kosmische straling
kosmische straling

VHE-fotonen
zichtbaar licht

aan boord vd BeppoSAX
Volkssterrenwacht Urania


