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SAMENVATTING 

Dit proefschrift beschrijft een fotometrisch en spectroscopisch onderzoek 

aan de zware röntgendubbelsterren HD77581/4U0900-40 (Vela X-l), HD153919/ 

4U1700-37, Skl60/4U0115-74 (SMC X-l) en Wray 977/4U1223-62. 

Het doel van dit onderzoek was: zo nauwkeurig mogelijk de massa van één 

of meer neutronensterren te bepalen; voor Vela X-l werd dit doel verwezen

lijkt. Bovendien werd de invloed bestudeerd die de neutronenster uitoefent 

op de reuzenster in een röntgendubbelster. 

Het waarnemingsmateriaal werd verzameld tijdens een groot aantal waarneem-

perioden tussen 1973 en eind 1976, door medewerkers van het Sterrenkundig 

Instituut van de Universiteit van Amsterdam en van het Astrofysisch Insti

tuut van de Vrije Universiteit van Brussel; door mijzelf werden zes waar-

neemprogramma's uitgevoerd. De fotometrische waarnemingen (helderheidsme-

tingen) werden uitgevoerd op de Europese Zuidelijke Sterrenwacht (ESO) te 

Chili met de 50 cm ESO telescoop en de 50 cm Deense telescoop en op het 

Leidse Zuidelijke Station (Zuid-Afrika) met de 90 cm telescoop. De spectro-

grammen werden opgenomen met de Coudé en Echelle spectrografen van de 152 

cm telescoop van de ESO. Met de Faul Coradi volautomatische microphotometer 

van het Sterrenkundig Instituut te Utrecht werden gedigitiseerde densiteits

registraties van deze spectra verkregen. De positie van absorptielijnen in 

de spectra werden gemeten met de Grant comperateur van het Sterrenkundig 

Laboratorium Kapteyn te Groningen. 

Het eerste hoofdstuk is gewijd aan de studie van helderheidsvariaties van 

de reuzensterren HD77581, HD153919, Skl60 en Wray 977. 

Er wordt een computerprogramma beschreven dat ontwikkeld werd om de licht-

krommen van zware röntgendubbelsterren theoretisch te berekenen. Deze bere

keningen zijn gebaseerd op het Roche model voor een door rotatie en getijde

krachten vervormde ster; om de bijdrage van ieder zichtbaar oppervlakte ele

ment aan de totale helderheid van de ster in een bepaalde fotometrische band 

te bepalen wordt gebruik gemaakt van de steratmosfeermodellen van Kurucz, 

Peytremann en Avrett (1974). De resultaten verkregen met dit programma komen 

goed overeen met die van soortgelijke programma's waarin echter min of meer 

ruwe benaderingen voor de modelatmosferen werden gebruikt; deze programma's 

werden onderling vergeleken door Wickramasinghe en Whelan (1975). 
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HD77581 werd in 1975 gedurende 46 nachten waargenomen in het Stfömgren uvby 

vier-kleuren systeem. De ellipsoidale helderheidsvariaties hebben een ampli

tude van ongeveer 0.10 magnitude (d.w.z. 10% variatie). Van de ene dubbel

steromloop tot de andere komen onregelmatige variaties voor; bovendien zijn 

de afwijkingen van de gemiddelde lichtkromme vaak gekorreleerd; dit wordt 

mogelijk veroorzaakt door een opgedrongen pulsatie van HD77581 als gevolg van 

de excentrische baan van de neutronenster. De gemiddelde lichtkromme van 

HD77581 werd vergeleken met theoretisch berekende lichtkrommen; het was hier

door mogelijk om een ondergrens voor de inclinatie van het systeem vast te 

stellen: deze ligt tussen 70 en 90-. Dit resultaat is van groot belang voor 

de bepaling van de massa van de neutronenster (hoofdstuk II) en is geheel in 

overeenstemming met de waarde van i > 74 die Avni en Bahcall (1975) vinden 

uit röntgenwaarnemingen. Bovendien werd gevonden dat de ster het kritische 

(Roche) oppervlak vrijwel volledig vult. De waargenomen variatie van de Ström-

gren cl kleurindex is consistent met de modelberekeningen.. 

De Of ster HD153919 werd waargenomen in het Stromgren systeem en in het Wal

raven VBLUW vijf kleuren systeem. De ster vertoont ellipsoidale helderheids

variaties met een amplitude van 0.04 magnitude (d.w.z. 4% variatie). Uit een 

vergelijking van de gemiddelde lichtkromme met de röntgenwaarnemingen werd 

gevonden dat het midden van de röntgeneclips niet precies samenvalt met het 

secundaire helderheidsminimum, maar een faseverschuiving van 0.06 vertoont. 

Het eerste deel van de röntgeneclips lijkt het gevolg te zijn van verduiste

ring door de zeer dichte sterrewind van deze ster, die meer dan 10 zonnemas-

sa's per jaar verliest (Hensberge,1974). Het blijkt evenwel niet mogelijk te 

zijn de lichtkromme van deze ster bevredigend te verklaren met het Roche mo

del voor dubbelsterren dat de basis van de theoretische berekeningen vormt. 

Een verklaring hiervoor kan mogelijk worden gevonden in de zeer hoge tempe

ratuur die heerst in de atmosfeer van HD153919 (35000-40000K); de (Thomson) 

verstrooiing aan vrije electronen speelt daardoor een belangrijke rol bij 

het stralingstransport, waardoor de in het Roche-model toegepaste methode om 

de verdeling van de oppervlaktehelderheid te bepalen minder nauwkeurig is. 

De Blla superreus Wray 977 werd door waarnemingen met de SAS-3 kunstmaan 

(Bradt e.a., 1976) geïdentificeerd met de röntgenbron 4U1223-62. Deze 

bron is een röfitgenpulsar, maar hij vertoont geen röntgeneclipsen, wat het 

gevolg is van de kleine inclinatie van het baanvlak (i < 60 ) . Uit onze fo

tometrische waarnemingen werd een dubbelsterperiode van 23 dagen afgeleid; 

dit resultaat werd onlangs bevestigd door Pakull (1978), die een periode 

van 22.6 dagen vond aan de hand van waarnemingen uit vier achtereenvolgende 

jaren. 
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Het laatste artikel van dit hoofdstuk beschrijft de analyse van de licht-
e 

kromme van Skl60, een 13 magnitude ster in de Kleine Magelhaese Wolk. Omdat 

zowel de massa' s van de twee componenten als de inclinatie van het baanvlak 

bekend zijn uit röntgen- en spectroscopische waarnemingen (Primini e.a., 1977; 

Hutchings e.a., 1977) kon een nauwkeurige theoretische lichtkromme worden 

berekend. De waargenomen lichtkromme (in het VBLUW systeem) wijkt daarvan 

echter sterk af; in het bijzonder de amplitude van de helderheidsvariaties 

is veel groter dan op grond van de massaverhouding en de inclinatie verwacht 

kan worden. Het bleek evenwel mogelijk te zijn om de lichtkromme te verklaren 

door aan te nemen dat in dit dubbelstersysteem de neutronenster zich in het 

middelpunt bevindt van een schijfvormige gaswolk, die ongeveer vijf procent 

bijdraagt aan de totale helderheid van het dubbelstersysteem. De aanwezig

heid van zo 'n gasschijf duidt erop dat de massaoverdracht hier plaatsvindt 

doordat de reuzenster Skl60 iets buiten zijn kritische Lagrange oppervlak 

puilt; de uitpuilende materie stroomt naar de neutronenster en vormt eerst 

een gasschijf alvorens op de neutronenster zelf te vallen. 

In het tweede hoofdstuk wordt een uitgebreide studie gepresenteerd van de 

radiële snelheidsvariaties van HD77581. De baan die de röntgenpulsar Vela X-l 
5 

(P=283 ) om deze reuzenster beschrijft werd met grote precisie bepaald door 

Rappaport en McClintock (1975). De nauwkeurigheid van de massabepaling van 

deze neutronenster is daarom geheel afhankelijk van de nauwkeurigheid waar

mee de baan van HD77581 wordt bepaald. Om een juiste interpretatie te kun

nen maken van de snelheidsmetingen werd de invioed bestudeerd van de ver

vorming van de reuzenster op de profielen van absorptielijnen in het waar

genomen spectrum. Het al eerder genoemde computerprogramma werd uitgebreid 

om ook (absorptie)lijnprofielen te kunnen berekenen; de bijdrage daaraan 

van elk oppervlakte elementje van de ster (afhankelijk van de temperatuur 

en de versnelling van de zwaartekracht ter plaatse) wordt bepaald met de 

KPA steratmosfeermodellen. Het blijkt uit deze berekeningen dat er aanzien

lijke verschillen kunnen bestaan tussen de werkelijke (baan)snelheid van de 

reuzenster en de snelheid die wordt afgeleid uit de positie van een absorp-

tielijn in het spectrum; het theoretisch voorspelde gedrag van spectraal

lijnen van verschillende ionen (Hel, Oil, SilV) is echter zeer verschillend, 

waardoor het in principe mogelijk is verstoringen van deze soort te herken

nen. Deze studie leverde voor de massa van de neutronenster Vela X-l een 
waarde van 1.74 M ; de massa van HD77581 bedraagt 21.3 M . 

o o 

In het derde hoofdstuk worden de eerste resultaten gepresenteerd van een 

gedetailleerde studie van de spectra van Wray 977 en HD77581. 
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Bij de reductie van gedigitiseerde densiteitsregistraties van de Echelle 

en Coudé spectrogrammen werd gebruik gemaakt van speciaal hiertoe door mij 

ontwikkelde computerprogramma's. Het is hiermee onder andere mogelijk om 

een gemiddeld spectrum te berekenen uitgaande van de optelling van een 

aantal afzonderlijke densiteitsregistraties. Op deze manier wordt een aan

zienlijke verbetering van de signaal/ruisverhouding (t.o.v. de individuele 

spectra) verkregen, waardoor bijvoorbeeld spectraallijnen en de variaties 

daarin veel duidelijker zichtbaar worden. 

Gemiddelde spectra van Wray 977 werden gebruikt om een betrouwbare spec

trale classificatie te maken van deze ster (Blla). De spectraallijnen HD 
p 

en H zijn duidelijk variabel en verdienen verdere studie; opvallend in 

dit spectrum zijn de zeer sterke interstellaire absorptielijnen. 

Een dergelijke studie van het spectrum van HD77581 leverde als eerste 

resultaten, interessante variaties in de spectraallijnen H. en Hell X4686A 
p 

# 

Literatuur 

Avni, Y., Bahcall, J.N. (1975): Ap. J. (Letters) 202, L131 

Bradt, H.V., Apparao, K.M.V., Clark, G.W., Dower, R., Doxsey, R., 

Hearn, D.R., Jernigan, J.G., Joss, P.C., Mayer, W., McClintock, J., 

Walker, F. (1977): Nature 269, 21 

Hensberge, G. (1974): Astron. & Astroph. 3_6_, 295 

Hutchings, J.B., Crampton, D., Cowley, A.P., Osmer, P.S. (1977): 

Ap. J. 217, 186 

Kurucz, R., Peytremann, E., Avrett, E. (1974): "Blanketed Model Atmos

pheres for Early Type Stars", Washington D.C. : 

Smithonian Institute 

Pakull, M. (1978): IAUC 3317 

Primini, F. , Rappaport, S. , Joss, P.C. (1977): Ap. J. 217, 543 

Rappaport, S. , Joss, P.C, McClintock, J.E. (1976): 

Ap. J. (Letters) 206, L103 

Wickramasinghe, D.T., Whelan, J. (1975): M.N.R.A.S. 172, 175 


