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Het idee van Zwarte Gaten (18de  eeuw)

1783, John Michell en 1796 LaPlace 
spraken over een hemellichaam “zo zwaar 
dat zelfs licht niet kan ontsnappen”.   
Als de ontsnappingssnelheid groter is dan 
de lichtsnelheid, zie je niets. 



De melkweg zoals gezien door Gaia





Het einde van een ster-leven:

Supernova

Planetaire nevel

of

Hubble Space Telescope opname 
van de Cat’s Eye Nebula



Vorming van stellaire zwarte gaten:

bv rode superreus explodeert 

SN2008bk: Mattila et al. 2010

ster explosies: supernovae



Supernova's komen ook dichterbij voor

SN 1987A in de Grote 
Magellaanse wolk  

(23 februari 1987)



Reynolds, Fraser, Gilmore 2015

direct ineenstorten van een  
rode superreus!

Vorming van stellaire zwarte gaten



Rode super-reuzen?

rode super-reuzen als massa verliezende ster?



Faint (infra)red transients

Direct collapse RSG

Adams et al. 2017

20072007



Speciale supernovae: gamma-flitsen

SN1998bw: 
Een gamma-flits & supernova 
Type Ic

BeppoSAX 
identificatie



Speciale supernovae: gamma-flitsen, 
vorming van zwarte gaten



gamma flits + gravitatie straling!
GW170817

credit: ESO



GW170817

credit: 
STSCi





Rontgen dubbelster animatie”

Hoe vinden we kleine zwarte gaten? 
Ze zijn toch zwart?



Rontgen dubbelsterren in het centrum van 
onze melkweg 

Credit:  NASA, CXC: Wang, Baganoff, Muno et al.

“



Uitbarstingen van een zwart-gat systeem 

RXTE/ASM light curve GX339-4

GX 339-4 RXTE/ASM



Very Large Telescope

www.eso.org

http://www.eso.org


Spectra van sterren

Absorptie lijn spectrum van waterstof



Doppler verschuiving vd 
absorptie lijnen in een 

dubbelster



Stukje van spectrum van een ster zoals de zon

Lijnen door Na



Doppler effect op stukje van spectrum vd zon

v=—1000 km/s

v=—500 km/s

v=0 km/s
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v=1000 km/s
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Bepalen vd massa van een zwart gat

2S 0921-630/V395 Car

K1 Template HD 124106

Residuals

Bron spectrum

Vergelijk spectrum

“Rest licht”
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Bepalen vd massa van een zwart gat

K=99.1±3.1 km/s

Zwart gat



PorbK3
c

2⇡G
=

MNS sin3i

(1 + q)2
(3)

v sin i

K2
= 0.46[(1 + q)2q]1/3 (4)

Meet de verbreding van de ster lijnen  
zwart gat





Hilditch 2001

Charles & Coe 2006

Modelleer de variaties in de hoeveelheid licht





Via Rontgendubbelster 
methode

Geboorteplaats van zware sterren



Supernova explosie: massa verdwijnt uit de dubbelster 
= Blaauw kick

Blaauw 1961



Andere zwarte gaten? Zwaar en middel?

Zeker 1 super-zwaar zwart gat in het 
centrum van onze melkweg



Het centrum van onze melkweg in zichtbaar 
licht 



Een zwaar zwart gat in het centrum van onze 
melkweg 





Een zwaar zwart gat in het centrum van onze 
melkweg 

Massa vh zwarte gat:~4 miljoen zonsmassa



Bijna alle grote sterrenstelsels hebben een 
super-zwaar zwart gat

Bv in quasars



Bijna alle grote sterrenstelsels hebben een 
super-zwaar zwart gat

en in dit melkwegstelsel



 credit STSci



En middel-grote zwarte 
gaten?



Middel-grote zwarte gaten?

Black hole mass density; Merloni & Heinz 2012

??



middel-grote zwarte gaten
zouden moeten bestaan want ze vormen de 

bouwstenen van de super-zware zwarte gaten



Ultra-heldere Rontgen bronnen

HST

Chandra

Cartwheel galaxy

(Credit: NASA/CXC/A.Wolter & G.Trinchieri et al.)

(Credit: NASA/STScI)

“



Warmte-straling waarnemingen van ULXs
rode super-reuzen als massa verliezende ster?



VLT

ULX in NGC253

rode super-reuzen als massa verliezende ster?



Heida, Torres, Jonker, et al. 2015
Vradial=66±6 km/s

VLT/X-shooter
ULX in NGC253

rode super-reuzen als massa verliezende ster?



M86

SDSS



Detectie van een nieuw soort signaal

XRT000519



Een middelgroot zwart gat die een  
witte dwerg uiteenrijt?



Witte dwergen



Samensmeltende sterrenstelsels = samensmeltende 
zwarte gaten

Ronddolende middel-grote zwarte gaten ?



Gravitatie straling kan leiden tot bewegend zwarte gat
Samensmeltende super-zware zwarte gaten

http://ccrg.rit.edu/movies/



Een gravitatie straling raket:
linear momentum transport

De amplitude van de “terugslag” hangt af 
van oa de mate van draaiing van de zwarte 

gaten, en hun onderlinge orientatie

Redmount & Rees 1989



Globular cluster

Hyper-compact
cluster
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BBC News: Black hole ‘hurled out of galaxy’
En de tussenmaat zwarte gaten?

Jonker et al 2010



Gaia satelliet



Gaia scant de hemel af 



Gaia’s scherpte blik



En de tussenmaat zwarte gaten?

zouden moeten bestaan want ze vormen  
de bouwstenen van de super-zware zwarte 

gaten




