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Chapter 12 

S amenvat t ing 

De heetste en helderste sterren in het universum, ook wel vroeg-type sterren of OB sterren genoemd, 
vormen het onderwerp van dit proefschrift. Vanwege hun grote massa, zo'n 10 tot 100 maal die 
van de Zon, verlopen de kernfusiereacties in het inwendige zeer snel. De opgewekte energie wordt 
na transport door het inwendige aan het oppervlak (de fotosfeer) uitgestraald. Per seconde zendt 
een OB ster een honderdduizend maal meer licht uit dan de Zon. Op hun weg naar bulten door de 
atmosfeer van de ster, botsen de talrijke lichtdeeltjes (fotonen) als het ware met materiedeeltjes in 
de steratmosfeer (dit ubotsings"proces noemt men absorptie, waarbij de geabsorbeerde straling een 
naar buiten gerichte druk produceert), wat tot gevolg heeft dat de buitenlagen van de atmosfeer 
weg worden weggeblazen. Zo'n uitstromende atmosfeer noemt men een sterrewind. Ook de Zon 
heeft zo'n wind, de zonnewind; met satellieten heeft men gemeten dat ter plaatse van de Aarde 
materiedeeltjes in de zonnewind een snelheid hebben van ongeveer 500 km s - 1 . In totaal verliest 
de Zon via de zonnewind meer dan 600 miljoen kilogram materiaal per seconde. Het magneetveld 
van de Aarde beschermt ons tegen al dit uitstromend materiaal afkomstig van de Zon. Alleen aan 
de magnetische polen stromen deeltjes uit de zonnewind soms naar binnen; als dit gebeurt, licht 
de dampkring op en ziet men het prachtige poollicht (ook wel: noorderlicht, aurora). 

Toch is het massaverlies van de Zon maar beperkt; OB sterren stoten per seconde bijna een 
miljard maal zoveel materie uit door middel van hun sterrewind. Het gas in deze sterrewinden 
bereikt snelheden van 1000 tot 3000 km s"1, dat is 1% van de snelheid van het licht. Deze ster
rewinden spelen dan ook een belangrijke rol in de energie- en massahuishouding van het interstellaire 
medium. Anderzijds wordt de levensloop van OB sterren zelf sterk beïnvloed door het optreden 
van dit grote massaverlies van ongeveer één a tien zonsmassa's in een miljoen jaar. Om de evolutie 
van OB sterren en hun relatie tot het interstellaire medium goed te kunnen begrijpen, is het van 
belang het massaverlies goed te bestuderen. Gelukkig laat een sterrewind zijn sporen na in het 
spectrum van de ster. Sterke spectraallijnen die in de uitstromende sterrewind worden gevormd, 
hebben een karakteristieke vorm, een zogenaamd P Cygni profiel. Dit type profiel, genoemd naar 
de ster P Cygni in het sterrenbeeld Zwaan die een extreem hoog massaverlies heeft, komt vooral 
voor in het ultraviolette (UV) deel van het spectrum, dat kan worden waargenomen met behulp 
van satellieten die zich buiten de aardse dampkring bevinden. 

In dit proefschrift worden de resultaten beschreven van een studie naar het tijdsafhankelijke 
gedrag van de winden van O-sterren. Het blijkt namelijk dat er sterke variaties kunnen optreden in 
de dichtheidsstructuur van de sterrewind, die zich uiten als veranderingen in de vorm van de P Cygni 
profielen. Smalle absorptie componenten (z.g. "Discrete Absorption Components", afgekort tot 
DACs) bewegen zich door deze profielen van lage naar hoge snelheid, en verschijnen met een 
grote regelmaat. De oorsprong van deze variabiliteit is onbekend, maar blijkt een fundamentele 
eigenschap te zijn van de stralingsgedreven winden van vroeg-type sterren. In de hoofdstukken 2 tot 
en met 5 wordt een gedetailleerde beschrijving gegeven van het optreden van variabiliteit in de wind 
van O-type sterren, in het bijzonder het gedrag van de smalle absorptie componenten. Hiervoor 
wordt gebruik gemaakt van een unieke collectie van UV spectra van een tiental heldere O sterren, 
die door ons is bijeengebracht gedurende de afgelopen zeven jaar. Een belangrijke conclusie van 
ons onderzoek is dat de karakteristieke tijdschaal van de variabiliteit in deze sterrewinden gegeven 
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wordt door de rotatie periode van de ster. Verder vinden wij verschillende aanwijzingen dat deze 
variabiliteit al dicht bij de ster plaats vindt. We stellen voor dat de basis van de sterrewind 
gedomineerd wordt door een (zwak) magneetveld dat verankerd is aan de ster en met deze mee 
draait. 

Dat de DACs htm oorsprong vinden dicht bij de ster, wordt ondersteund door de waarnemingen 
die wij presenteren in hoofdstuk 6 tot en met 8. Tegelijkertijd met de satellietwaarnemingen van 
het UV spectrum, met daarin de P Cygni profielen die ver in de wind worden gevormd, hebben 
we verscheidene heldere O-sterren gevolgd in het zichtbare deel van het spectrum. Hierin bevinden 
zich lijnen die gevormd worden bij de basis van de sterwind, dichtbij de ster. Wij hebben in een 
aantal gevallen overtuigend bewijs gevonden dat vlak voor het verschijnen van een DAC in een UV 
P Cygni profiel, de basis van de sterwind variaties vertoont. Deze waarnemingen passen precies in 
het plaatje dat het gedrag van de wind dichtbij de ster bepaald wordt door een magneetveld dat 
met de ster mee roteert. Dit magneetveld kan er voor zorgen dat op sommige plaatsen boven het 
steroppervlak gebieden van een hogere dichtheid voorkomen, die voor ons zichtbaar worden zodra 
zij voor de ster langs draaien. 

Hoe precies de DACs gevormd woiden is nog onduidelijk. Op dit moment werken verschillende 
onderzoekers aan een theoretische verklaring voor de door ons bestudeerde verschijnselen. Men 
zoekt de oplossing in het niet stabiel zijn van het versnellings mechanisme van stralings gedreven 
sterwinden. Dit zou dan resulteren in het "klonteren" van de sterwind. Deze "klonters" bewegen, 
sneller dan het geluid, in de vorm van schokgolven door de wind. Zo'n geschokte sterwind is 
veelbelovend, ook om andere eigenschappen van de sterrewind te verklaren. Wij hebben echter 
laten zien dat de rotatie van de ster zeker in rekening moet worden gebracht, zoals hierboven 
uiteengezet. 

Het tweede deel van dit proefschrift beschrijft spectroscopische waarnemingen van OB sterren 
die vergezeld worden door een compact object: een neutronen ster of een zwart gat, het overblijfsel 
van de explosieve ineenstorting van de kern van een voormalige O of B ster. Door het sterke 
zwaartekrachtsveld van het compacte object wordt materie ingevangen afkomstig van de sterrewind 
van de begeleidende OB ster. Dit materiaal valt met grote snelheid in de richting van het compacte 
object en wordt daarbij zo heet dat het röntgenstraling gaat uitzenden. Deze systemen noemt men 
zware röntgen dubbelster systemen, wegens de grote massa van de OB ster. Het interessante van 
deze systemen is onder meer dat de röntgenbron informatie kan verschaffen over de eigenschappen 
van de sterrewind van de OB ster (en andersom). 

In hoofdstuk 9 beschrijven we de ontdekking van een aantal brede emissielijnen in het UV spec
trum van een van de helderste zware röntgen dubbelsterren. Wij laten zien dat deze emissielijnen 
afkomstig zijn uit de omgeving van het compacte object en zichtbaar worden in het UV spectrum 
van de OB ster na te zijn verstrooid door deeltjes in de sterrewind. Het bijzondere van deze ont
dekking is dat voor het eerst dankzij deze zogenaamde Raman verstrooiing een deel van het extreem 
UV spectrum van een compact object is waargenomen met hoog oplossend vermogen. Aanwijzin
gen voor (ook) een geschokte structuur van de sterrewind in zware röntgen dubbelsterren worden 
gepresenteerd in hoofdstuk 10. Het optreden van dichtheid» fluctuaties die gepaard gaan met de 
schokken in de wind, kan tevens verklaren waarom de röntgen lichtkracht van deze systemen zo 
sterk varieert. In het laatste hoofdstuk worden waarnemingen beschreven van het gebied in de 
sterrewind vlakbij het compacte object. De waarnemingen kunnen het best verklaard worden door 
te veronderstellen dat zich in het systeem (in de sterrewind van de OB ster) een verdichting bevindt 
die het compacte object volgt in zijn baan rond de OB ster. 

Het bestuderen van variabele processen die zich afspelen in de wind van vroeg-type sterren, 
verschaft veel informatie over de structuur van de sterrewind zelf. In dit proefschrift wordt het 
gedrag van variaties in de sterrewind gedetailleerd beschreven en worden verklaringen voorgesteld 
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voor het optreden van de (verschillende vormen van) variabiliteit. Nauwkeurige, meer-dimensionale 
berekeningen van het tijdsafhankelijk gedrag van stralings gedreven sterrewinden, met daarbij in 
rekening gebracht de rotatie van de ster en een eventueel magneetveld, zullen nodig zijn om de 
waargenomen variabiliteit nader van een theoretische verklaring te kunnen voorzien. 


