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SAMENVATTING G
Inn het algemeen wordt aangenomen dat de voorloper van het kompakte
objektt (gewoonlijk een neutronen ster) in een zwaar röntgen dubbelstersysteemm een helium ster is geweest (van den Heuvel en Heise 1972;
Sutantyoo 1973). Deze helium ster was op zijn beurt de kern van de aanvankelijkk zwaarste komponent van de dubbelster en bleef achter nadat
dee zwaarste ster zijn waterstof-rijke mantel aan zijn begeleider had
overgedragenn tijdens een eerste optreden van "Roche-lobe overflow" (vgl.
Dee Loore en De Grève 1975). De helium ster evolueerde daarna snel naar
zijnn uiteindelijke vorm, terwijl zijn begeleider nog steeds in een betrekkelijkk vroeg stadium van zijn evolutie verkeerde. De uiteindelijke
struktuurr van de helium ster hangt kritisch af van zijn massa. Indien
dee ster uiteindelijk minder zwaar wordt dan de limietmassa van Chandrasekharr (^ 1.4 M ) zal hij zeker als een witte dwerg eindigen - een konfuguratiee die zich tegen zijn eigen zwaartekracht in stand kan houden
doorr de druk van het (niet extreem relativistisch) gedegenereerde elektronenn gas. Helium sterren, waarvan de uiteindelijke massa groter is
dann de Chandrasekhar limiet, zullen een supernova explosie ondergaan;
hunn kernen storten ineen tot neutronen sterren of zwarte gaten. Een dergelijkee supernova gebeurtenis is, naar men aanneemt, essentieel voor het
vormenn van röntgendubbelsterren.
Hoofdstukk I is gewijd aan de evolutie van helium sterren van verschillendee massa. Indien de buitenlagen van de helium ster sterk gaan
expanderen,, zal er een tweede stadium van "Roche-lobe overflow" plaatsvinden.. Dit is belangrijk, want de daarop volgende massa-overdracht zou
dee massa van de helium ster onder de Chandrasekhar limiet kunnen brengen
enn zodoende de vorming van een röntgendubbelster verhinderen. Omdat de
expansiee van de buitenlagen kritisch afhangt van de massa van de krimpendee koolstof-zuurstof kern (die overbleef na afloop van de helium kern
verbranding),, bleek het nodig om een fysisch zelfkonsistente methode te
ontwikkelenn ter bepaling van de grens van een uitzettende helium verbrandendee konvektieve kern. Een dergelijke methode was nog niet voorhandenn en veroorzaakte een aanzienlijke onzekerheid aangaande de afmetingenn van de resulterende koolstof-zuurstof kernen. Het resultaat van deze
evolutie-berekeningenn is dat helium sterren met een massa van ongeveer
22 M

koolstof-zuurstof kernen rond 1 tl blijken te ontwikkelen. Dit is

dee grensraassa voor het nog niet onder gedegenereerde omstandigheden ontstekenn van koolstof in de kern; sterren met minder zware kernen blijven
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inn een stadium van kernkontraktie zonder in het centrum koolstof te
ontsteken.. Een dergelijke voortgezette kernkontraktie gaat gepaard met
eenn omvangrijke uitzetting van de stermantel en zal tot hernieuwde
massa-overdrachtt leiden. Het valt aan te nemen dat tijdens deze tweede
fasee van Roche-lobe overflow de helium ster nagenoeg zijn gehele heliumrijkee mantel zal verliezen, zodat er een witte dwerg van ongeveer 1 M
zall overblijven. Hiermee komt de grensmassa voor helium sterren die nog
eenn supernova stadium doorlopen iets boven de 2 M

te liggen.

Hett was nodig om veel van de in het evolutie programma ingebouwde
fysikaa te vernieuwen ten einde de daarop volgende evolutiestadia te bestuderen.. Ook het effekt van massaverlies ten gevolge van een intense
sterrewindd moest in rekening worden gebracht. De resultaten van dit werk
zullenn in een afzonderlijk artikel worden gepubliceerd.
Inn hoofdstuk II worden de resultaten gegeven van gedetailleerde
evolutiee berekeningen van het beginstadium van massa-overdracht naar
dee ineengestorte relativistische ster ten gevolge van "Roche-lobe overflow"
(datt is de fase waarin de dubbelster waarneembaar is als een röntgenbron).
Aangetoondd wordt dat - in tegenstelling tot wat algemeen wordt aangenomenn - de heldere, zware röntgendubbelsterren zeer wel door "Roche-lobe
overflow",, in plaats van door een sterke sterrewind kunnen worden
gevoed.. De snelle röntgen pulsars (P < 10 sec) Her X-l and Cen X-3
roterenn hoogstwaarschijnlijk gemiddeld met de evenwichts-rotatiesnelheid
(vgl.. Henry en Schreier 1977). In dat geval is het mogelijk om met behulpp van de resultaten van de massatransport berekeningen van hoofdstuk II
dee toename van de rotatiesnelheid van de massa ontvangende neutronen ster
tee voorspellen. Het blijkt dat de aldus verkregen waarden in goede
overeenstemmingg zijn met de waargenomen afname van de röntgen puls-perioden
vann bovengenoemde twee bronnen. Dit lijkt een sterke aanwijzing te zijn
voorr het optreden van "Roche-lobe overflow" in deze twee dubbelster systemen. .
Inn hoofdstuk III wordt aangetoond dat de getijdenkracht die wordt
uitgeoefendd op een zich in een dubbelster bevindende pre-supernova helium
ster,, onvoldoende is om de te snelle rotatie van deze ster gedurende
zijnn verdere leven nog te synchroniseren met zijn baanbeweging. Zodoende
magg men aannemen dat de pulsars in deze systemen bij hun geboorte snel
roteren,, evenals de enkelvoudige pulsars. Men neemt aan dat de snelle
rotatiee van pulsars wordt geremd door het uitzenden van magnetische
dipooll straling (Ostriker en Gunn 1969). Echter, de rotatie van pulsars
diee lid zijn van een nauwe dubbelster kan veel efficiënter worden ver-
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