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ZWARTE GATEN
VOOR DE
LACHSPIEGEL

De extreme wolken rond de
waarnemingshorizon
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Wanneer een ster dicht bij een zwart gat komt, verliest ze haar buitenste lagen door de
enorme zwaartekracht. Het meeste gestolen gas vormt een enorme draaikolk rond het
zwarte gat, maar een deel verdampt tot een wolk van elektronen met een temperatuur
van miljarden graden, zwevend vlak bij de waarnemingshorizon. Al decennialang weten we van het bestaan van deze corona, maar haar begrijpen doen we nauwelijks. Een
nieuwe telescoop, oorspronkelijk ontworpen om de eigenschappen van neutronensterren te ontrafelen, geeft ons nu verrassende nieuwe inzichten in dit illustere verschijnsel.

E

en zwart gat zie je nooit direct.
Zoals de wind slechts zichtbaar is
in haar effect op bladeren in een
boom, verraden zwarte gaten zich
door hun invloed op hun omgeving. Dit
kan bijvoorbeeld door de wijze waarop
twee zwarte gaten elkaar, en de ruimtetijd, beïnvloeden, zoals waargenomen
kan worden via zwaartekrachtgolven.
Al veel langer hebben sterrenkundigen
het effect gezien van zwarte gaten op
normale sterren die in een baan rond een
zwart gat draaien. Zo bewijzen sterren
die op die manier gevangen zitten in het
centrum van onze Melkweg, dat zich daar
een onzichtbaar zwart gat met een massa
van miljoenen zonnen bevindt.
Als een ster dicht genoeg in een baan
rond een zwart gat draait, zullen de buitenste gaslagen meer zwaartekrachtaantrekking voelen van het zwarte gat dan
van de ster zelf. Deze gaslagen bewegen
naar het zwarte gat. Behoud van het impulsmoment van de baanbeweging rond
het zwarte gat, maakt dat het gas daarbij
een grote zijwaartse snelheid krijgt. Het
gas valt daarom niet direct naar de waarnemingshorizon, maar draait er omheen.

Het röntgenspectrum ontrafeld
Het ronddraaiende gas nestelt zich in
een tweedelige structuur, weergegeven in
figuur 1. Het eerste deel is een accretieschijf: een enorme draaikolk waarin het
gas door wrijving het impulsmoment
herverdeelt. Voor een deel van het gas
neemt het af, waardoor dit gas dichter
rond het zwarte gat gaat draaien. Voor de
rest van het materiaal neemt het impulsmoment juist toe, zodat het totaal behouden is. Hierdoor vloeit een aanzienlijke
fractie van het gas naar het zwarte gat.
Daarnaast warmt de wrijving het gas op,
waardoor de schijf temperaturen kan
bereiken van zo’n tien miljoen graden –
een temperatuur waarbij de resulterende

warmtestraling te zien is als een Plancks
spectrum bij röntgengolflengten.
Maar in het röntgenspectrum van een
zwart gat zien we niet alleen die warmtestraling. Zoals te zien in figuur 2, die schematisch een röntgenspectrum weergeeft,
nemen we ook straling waar met nog
hogere energieën, ontstaan door inverse
Comptonverstrooiing van het licht van de
schijf. In dit proces wordt de energie van
een foton verhoogd door een botsing met
een vrij elektron. Dit duidt op het bestaan
van het tweede deel van de structuur: dicht
bij het zwarte gat – op een afstand van
tientallen tot honderden kilometers, haast
verwaarloosbaar op astronomische schaal
– bevindt zich een wolk van geïoniseerd
plasma, de corona. Deze wolk, bestaande
uit vrije elektronen en ionen, moet miljarden graden heet zijn, want anders kunnen
deze elektronen de fotonen van de schijf
immers geen hogere energie geven. Maar
hoewel deze mysterieuze corona al decennia geleden is ontdekt, weten we eigenlijk
niet veel meer dan dit.
De locatie van de corona is bijvoorbeeld
onzeker: één mogelijkheid, links in figuur
3, is bijvoorbeeld dat de corona als een
wolk boven het zwarte gat zweeft, terwijl
de schijf zich helemaal uitstrekt tot aan
de rand van het zwarte gat. Een alternatief
idee, rechts in figuur 3, is dat de schijf op
tientallen tot honderden kilometers van
het zwarte gat abrupt afgekapt wordt, als
een donut, en dit gat in de schijf wordt
gevuld met de corona. De precieze locaties
van de schijf en de corona blijven ook niet
altijd gelijk; kijk je op verschillende momenten met een röntgentelescoop naar
een accreterend zwart gat, dan verschilt
meestal de vorm van het spectrum. Soms
is de straling van de schijf dominant,
soms juist die van de corona. Dit vertelt
ons dat de corona, en de schijf, niet altijd
hetzelfde eruitzien. Maar dat onthult nog
niet wat de corona precies is.

Figuur 1. Een artistieke impressie van een accreterend zwart
gat, met de schijf van gas in
oranje, de corona in blauw en
de donorster op de achtergrond.
Credit: Aurore Simonnet/NASA’s
Goddard Space Flight Centre.
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Figuur 2. Een schematische weergave van het röntgenspectrum van een zwart gat. In de bovenste grafiek staat het spectrum: de hoeveelheid röntgenstraling als functie van de energie. Met dezelfde kleuren staat in de onderste schets aangegeven waar deze straling
wordt uitgezonden. De straling wordt gedomineerd door de accretieschijf – de disk – en de corona – aangegeven als comptonized. Daarnaast is er een derde bron van straling: fotonen afkomstig van de schijf en verhoogd in energie door de corona, die vervolgens als door
een spiegel weer van de schijf richting Aarde weerkaatst worden. Het duidelijkste onderdeel van deze reflectie is de ijzerlijn bij 6,4 keV,
die in zijn profiel de eigenschappen van de schijf codeert. Credit: [1].
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Figuur 3. Een schematische weergave van de twee mogelijke geometrieën van de corona (rood): ofwel als wolk boven het zwarte gat,
ofwel uitgestrekt tussen het zwarte gat en de accretieschijf (blauw). Credit: Fuyima Imazato, Hiroshima University.

Als je goed naar het röntgenspectrum
kijkt, zie je nog een derde onderdeel:
het licht van de corona zien we niet
alleen direct, maar ook gereflecteerd
van de schijf – de draaikolk vormt als
het ware een spiegel. Maar dit is geen
perfecte spiegel: de rotatie van de
schijf, via het klassieke dopplereffect,
en de enorme zwaartekracht dicht bij
het zwarte gat, via relativistische dopplerverschuiving, zorgen ervoor dat
het weerspiegelde beeld vervormt. De
schijf werkt dus eerder als lachspiegel.
Het weerkaatste spectrum bevat daardoor informatie over zowel de geometrie van de schijf – de spiegel – als
over de corona – het weerspiegelde.

Dit is vooral te zien in de ijzerlijn rond
6,4 keV, die onstaat doordat partieel
geïoniseerd ijzer in de schijf wordt geëxciteerd en vervolgens weer terugvalt
naar de oorspronkelijke toestand. Alle
bovenstaande effecten in de schijf zitten gecodeerd in de precieze vorm van
deze emissielijn.

Muziek is de sleutel
Het röntgenspectrum vertelt ons dus
wat er, in grote lijnen, gebeurt met het
gas dat een zwart gat aantrekt. Het
onthult dat het gas zich in twee structuren verdeelt. Maar om de corona
te begrijpen hebben we een tweede
puzzelstuk nodig. Spectra zijn name-
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lijk als akkoorden, combinaties van
klanken die niet veranderen. Maar wat
er mist om de muziek van het zwarte
gat compleet te maken, is het ritme.
Het ritme van een zwart gat bestaat uit
snelle, vaak willekeurige variaties in
de röntgenhelderheid. De straling, uitgezonden door de schijf en de corona,
verandert op tijdschalen van uren,
minuten, seconden en zelfs milliseconden. Deze variaties vertellen ons hoe
het gas in die korte tijd verandert, zowel qua interne eigenschappen, zoals
temperatuur, als qua geometrie. Zo kan
de accretieschijf op en neer wiebelen,
of soms afgeschermd worden door de
ster die eromheen draait, wat beide te
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Figuur 4. De NICER-telescoop, gefotografeerd vanaf het International Space Station. De telescoop is te zien als de kubus met de honingraatstructuur aan een kant. Op de achtergrond zijn de zonnepanelen van het ruimtestation zichtbaar. Credit: NASA.

Figuur 5. De recente ontdekking van NICER toont aan dat de corona als een gloeiend hete elektonenwolk boven het zwarte gat hangt,
zoals hier afgebeeld als de paarse wolk. Credit: NASA.

zien is als variatie in de helderheid.
Ook leert de variabiliteit ons over
fysieke afmetingen: zo zal het weerspiegelde licht, vanwege de langere
afgelegde afstanden, later aankomen
dan de directe straling van de corona.
Omdat de lichtsnelheid constant is,
zal de grootte van de vertraging in
deze licht-echo afhangen van de afstand tussen de corona en de schijf.
Historisch gezien werden deze twee
eigenschappen van zwarte gaten – de
klank en het ritme, de spectra en
variabiliteit – los bestudeerd. Maar om
te begrijpen hoe de corona er precies
uitziet, is dit niet voldoende. Daarvoor
moeten we luisteren naar de muziek

van het zwarte gat als geheel, met
haar klank en ritmes gecombineerd.
Dat is echter makkelijker gezegd dan
gedaan, want röntgentelescopen worden typisch gebouwd om slechts een
van de twee in detail te meten. Dus
deze combinatie vereist een unieke
telescoop.

De NICER-revolutie
In juni 2017 werd op het International
Space Station een röntgendetector ter
grootte van een wasmachine geïnstalleerd (zie figuur 4). Deze telescoop, de
Neutron star Interior Composition Explorer, afgekort tot NICER, meet van
individuele röntgenfotonen de energie

en tijd van aankomst met ongekende
precisie. Zo wordt de aankomsttijd
met een nauwkeurigheid van honderd
nanoseconden gemeten, wat betekent
dat de detector ruim tien miljoen
keer per seconde wordt uitgelezen.
En omdat NICER zowel energie als
tijd registreert, kunnen het spectrum
én de variabiliteit tegelijk bestudeerd
worden.
NICER werd oorspronkelijk gebouwd
om het inwendige van neutronensterren, de meest compacte sterren in
het heelal, te ontrafelen. Maar NICER
blijkt ook uitermate geschikt voor het
bestuderen van accreterende zwarte
gaten. Naast de geweldige tijds- en

September 2019 | Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde | 35

ON D ER Z O EK

energieresolutie is de telescoop namelijk ook zeer flexibel: waar röntgentelescopen vaak eenmaal, voor uren
achter elkaar, naar een ster of zwart
gat kijken, kan NICER juist meerdere
keren per dag korter waarnemen. Dit
vergroot de kans aanzienlijk dat je op
precies het juiste moment waarneemt
om je onderzoeksvraag te beantwoorden.
In de korte tijd sinds lancering heeft
NICER ons begrip van de corona op
zijn kop gezet, maar dat kon niet
zonder een portie geluk: snel na de
installatie op het ISS werd op 11 maart
2018 het ideale accreterende zwarte
gat voor het bestuderen van de corona
ontdekt [2]. Dit zwart gat, dat MAXI
J1820+070 heet naar de ontdekkende
telescoop MAXI en de coördinaten aan
de hemel, staat namelijk in onze galactische achtertuin op ‘maar’ tienduizend lichtjaar afstand. Dat betekent
dat NICER extreem veel röntgenfotonen kon opvangen – op het hoogtepunt zo’n zestigduizend per seconde,
en zo’n tien miljard in totaal, zo veel
dat de gegevens zelfs niet allemaal van
het ISS naar Aarde gestuurd konden
worden. Ook werd dit zwarte gat zo
vroeg in de missie ontdekt, dat de
sterrenkundige gemeenschap NICER
nog niet mocht gebruiken. Dit gaf de
instrumentbouwers de mogelijkheid
om buitengewoon vaak en gedetailleerd naar dit zwarte gat te kijken.

Een elektronenwolk
boven het zwarte gat
Dus wat zag NICER in dit nieuwe
zwarte gat? Ten eerste zag het de
eerdergenoemde vertraging tussen
het directe en het weerspiegelde licht
van de corona. Deze vertraging bleek
minder dan een milliseconde te zijn,
wat overeenkomt met een langer afgelegde afstand van slechts driehonderd
kilometer. Nog belangrijker is dat
deze echo niet constant was: naarmate
NICER vaker keek, bleek de vertraging korter en korter te worden. Een
afmeting van driehonderd kilometer
– ongeveer de grootte van Nederland
– onderscheiden en zien veranderen
op tienduizend lichtjaar afstand is een
sterk staaltje waarnemen, maar nog
niet genoeg om de corona te begrij-

NICER
De Neutron star Interior Explorer, oftewel NICER, is NASA’s nieuwste röntgentelescoop, aan boord van het International Space Station. De telescoop is gevoelig bij
relatief lage röntgenenergieën, tussen 200 eV en 12 keV, met een hoogste efficiëntie voor de detectie van fotonen met een energie rond 1 keV. Deze gevoeligheid bij
lage energie vormt een unieke combinatie met de hoge nauwkeurigheid van 100
nanoseconden in de aankomsttijd van de fotonen. Het belangrijkste instrument
van de telescoop, het X-ray Timing Instrument, bestaat uit 56 concentrators die
röntgenfotonen focussen op individuele detectors. In deze zogenaamde Silicon
Drift Detectoren wordt de energie van het foton gemeten door middel van de mate
waarin deze het materiaal ioniseert. NICER is de eerste telescoop waarin deze
detectoren gecombineerd worden met een extreem hoge tijdsresolutie. Dit gaat
echter ten koste van ruimtelijke resolutie: de telescoop kan geen verschil zien tussen de richtingen van de fotonen en kan dus geen röntgenbronnen onderscheiden
die minder dan vijf boogminuten uit elkaar staan.

pen. Alleen het ritme maakte nog
geen muziek.
De kleiner wordende vertraging past
namelijk in beide ideeën over de
corona: dit zegt slechts dat de corona
krimpt, maar niet of deze zweeft
boven het zwarte gat, óf in de ruimte
tussen de schijf en het zwarte gat –
in het gat in de donut. Maar in het
tweede geval zou ook het spectrum
moeten veranderen: de schijf zou dan
namelijk dichter bij het zwarte gat
komen, wat sterkere invloeden van de
zwaartekracht op de dopplerverschuiving betekent. Simpeler gezegd zou de
lachspiegel veranderen, wat dus in de
weerspiegeling te zien moest zijn.
Wat blijkt: terwijl de corona kleiner werd, veranderde het spectrum
van het weerspiegelde licht niet. De
spiegel bleef hetzelfde. En de corona
bevindt zich dus, zoals geschetst in
figuur 5, als een miljarden graden hete
wolk, boven het zwarte gat.
Maar wetenschap zou wetenschap
niet zijn zonder een hele rits mitsen en maren. Toen de hoofdauteur
van dit onderzoek dit voorjaar haar
resultaten presenteerde op een
grote Amerikaanse conferentie [3],
werd ze opgevolgd door een spreker
die een overzicht gaf van alles wat
onbekend blijft over de corona [4].
Zo blijft het onduidelijk of dit een
algemeen verschijnsel is of dat de
corona misschien meerdere vormen
kan hebben. Ook begrijpen we nog
slecht hoe de elektronen miljarden
graden warm worden en welke fractie
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zo extreem heet is. Misschien wel de
meest fundamentele vraag, waarom
de corona überhaupt ontstaat, is ook
nog niet opgelost. Ook de verschillen
en overeenkomsten tussen de corona’s van binaire zwarte gaten, zoals
MAXI J1820+070, en van superzware
zwarte gaten, zoals in het centrum
van de Melkweg, blijven onderwerp
van studie.
Toch is deze ontdekking een enorme
stap vooruit. Niet alleen voor ons
begrip van de corona, maar ook als
advertentie van de methode en van de
NICER-telescoop. Deze ontdekking
was niet mogelijk geweest zonder het
combineren van spectra en variabiliteit, zonder de fantastisch gevoelige en nauwkeurige detectoren van
NICER, en natuurlijk ook niet zonder
het nodige geluk: MAXI J1820+070
was het perfecte zwarte gat voor deze
studie en werd op precies het juiste
moment ontdekt. Want als sterrenkundigen bouwen we de technologie
en ontwikkelen we de slimste aanpak
om antwoorden uit de data te zeven,
maar dan nog moet de natuur wel een
beetje meewerken.
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