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Chapterr 12 

Samenvatting g 

Ditt proefschrift bestaat naast een algemene inleiding (hoofdstuk 1) uit drie onderdelen. 

Hett eerste deel (bestaande uit de hoofdstukken 2 tot en met 4) gaat over de ontwikkeling 

vann technieken waarmee nauwkeurige fotometrie van zwakke objecten kan worden verricht 

opp groiiv*  van beciden verkregen met een Charge Coupled Device (CCD). Deze technieken 

wordenn in het tweede deel (hoofdstukken 5 tot en met 9) toegepast in een survey van zeer 

zwakkee cataclysmische variabelen (CVs). Het derde deel (hoofdstukken 10 en 11) bevat een 

fotometrischee studie van magnetische CVs uitgevoerd op basis van met de Extreme Ultra 

Violett Explorer (EUVE) vanuit de ruimte verkregen gegevens. 

Inn hoofdstuk 2 en 3 worden methoden ontwikkeld om de tweedimensionale fotometrische 

informatiee uit een CCD beeld te extraheren, met als doel het verrichten van differentiële fo 

tometrie.. Hiertoe wordt een statistisch formalisme ontwikkeld om een betrouwbare schatting 

vann fotometrische fouten te maken. Anders dan bij een fotomultiplier is het bij differentiële 

CCDD fotometrie niet mogelijk om per object de integratietijd apart te optimaliseren. All e ob-

jectenn in een CCD beeld hebben dezelfde belichtingstijd, en daarom moet met verschillen in 

signaal-- ruis verhouding rekening worden gehouden. Ook is het ruisgedrag van een CCD in-

gewikkelderr dan dat van een fotomultiplier. In hoofdstuk 4 wordt een samenvatting gegeven 

vann de technieken voor differentiële CCD fotometrie. Hierbij komen aan de orde optimale 

dataa extractie, groeikrommen en foutenbepaling. Optimale data extractie is een techniek 

omm de statistische fout in het achtergrondsignaal te minimaliseren en tegelijk die in het 

bronsignaall  te maximaliseren. Voor zwakke sterren houdt dit meestal in dat een software 

'diafragma'' wordt gedefinieerd dat kleiner is dan de seeing schijf. De signaal-ruis verhouding 

wordtt dan weliswaar geoptimaliseerd, maar kennis over het totale stersiguaal gaat daarmee 

verloren.. Men kan dit verloren signaal terugvinden met een "groeikromme', verkregen door 

metingenn van heldere sterren in hetzelfde CCD beeld voor een reeks waarden van het di-
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afragma;; hiermee kan dan een diafragmacorrectie worden bepaald. In hoofdstuk 4 wordt 

tevenss een uitgebreide lijst van referenties gegeven naar gedetailleerde technische studies 

overr de toepassing van CCDs voor astronomische fotometrie. 

Inn hoofdstuk 5 worden de eerste resultaten beschreven van een groot project dat tot doel 

hadd de ware aard van de zwakke CVs op hoge galactische breedten te doorgronden. Toen 

hett project begon waren de intrinsieke helderheden van deze systemen, en daarmee ook hun 

plaatss in het Melkwegstelsel, zeer onzeker. Het was echter wel duidelijk dat een groepje 

zwakke,, kort-periodieke CVs was gevonden met eigenschappen die van die van een gemid-

deldee CV afwijken. In de volgende drie hoofdstukken worden representatieve voorbeelden 

gegevenn van detailstudies, waarop het in hoofdstuk 5 beschreven beeld is gebaseeerd. 

Hoofdstukk 6 bevat de meest recente uit een reeks artikelen over ('CD fotometrie van 

zwakkee CVs. Tussen 1987 en nu zijn voor meer dan 60 zwakke CVs (uit een totale verza-

melingg van bijna 100) lichtkrommen verkregen, gebaseerd op in totaal meer dan 5000 (.'CD 

beeldenn (overeenkomstige waarneemt ij d meer dan 300 uur). In dit nog lopende project 

zijnn tot nu toe CVs waargenomen met helderheden tussen de 13e en 22e grootte. Per ster 

werdenn gemiddeld 90 CCD beelden opgenomen (totale waarnemingsduur circa 3 uur): de 

waarnemingenn strekten zich meestal over twee nachten uit. De gemiddelde fotometrische 

nauwkeurigheidd bedraagt 0.037 magnituden. Voor 24 systemen werd de baanperiode gevon-

den.. Drie hiervan vertonen eclipsen; zij worden in hoofdstuk 7 in detail beschreven. Voor 

nogg eens vijf systemen werd een korte periode in de helderheidsverandering gevonden, die 

veroorzaaktt wordt door de rotatie van de witte dwerg; het zijn magnetische CVs. De 

resterendee Cvs vertoonden geen regelmaat in hun helderheidsveranderingen. 

Inn hoofdstuk 9 wordt een overzicht van de huidige stand van zaken in dit project gegeven. 

Eenn deel van de bestudeerde CVs vertoont uitbarstingen met zeer grote amplituden en zeer 

langee perioden tussen deze uitbarstingen ('Tremendous Outburst Amplitude Dwarf novae', 

ofwell  'TOADs'). In hoofdstuk 9 worden deze TOADs geïnterpreteerd in termen van modellen 

vann accretieschijven; hieruit, blijk t dat gedurende de rustperioden tussen uitbarstingen in 

zowell  de snelheid van massatransport als de viscositeit in de accretieschijf zeer laag zijn. 

Hoofdstukk 10 bevat, de eerste gedetailleerde fotometrische studie die ooit in het extreem 

ultraviolettee (EUV) gebied van een CV is verricht. De EUVE resultaten voor de bron 

REII  149+28 laten zien dat de 'accretieplek', d.w.z. het gebied op het oppervlak van de 

wittee dwerg, waar de binnenstromende materie terecht komt, noch plat noch symmetrisch 

is.. Dit werk omvat, waarnemingen uit, verschillende jaren; het blijk t dat de vorm van deze 

accretieplekk met. de tijd kan veranderen. Ten tijde van de HOS AT All-Sky Survev was 

HEII  140 + 28 het helderste AM Her systeem in het EI'VE gebied. Zoals uit hoofdstuk 10 

blijk tt verandert zijn over de baanperiode gemiddelde helderheid op langere tijdschalen met 
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eenn far tor 3. 

Inn hoofdstuk 11 worden de eers te resu l ta ten van een studie van de EUV l ich tkrommen 

vann AM Her systemen gepresenteerd. De benodigde gegevens werden verkregen met gast-

waarnemingen,, en tevens uit het E U VE d a ta archief. Deze l ich tkrommen leveren het basis-

mate r iaall  voor een studie van de afmet ing en dr ied imensionale s t ruc tuur van de accret ieplek. 

Hett E UV gebied is op t imaal voor zo een s tud ie: het levert als enige een ongeh inderde blik 

opp de accret ies t room op of zeer nabij het opperv lak van de magnet ische w i t t e dwerg. Al s 

dee w i t t e dwerg slechts een accre terende pool zou hebben, klein van afmet ing, en de wi t t e 

dwergg in synchrone ro ta t ie zou zijn, dan zou men verwachten gedurende eén helft van de 

baanper iodee emissie te detecteren. Men kan natuur l i jk een geometr ische conf igurat ie be-

denkenn waar in de locat ie van de magnet i sche pool en de incl inat ie van het baanv lak zodanig 

' samenzweren'' dat de accret ieplek alt i jd z ich tbaar is; het is echter onwaarschi jnl i jk dat dit 

vaakk liet geval is. Voorlopige resu l ta ten van de E U VE waarnemingen laten zien dat voor min 

off  meer gewone systemen als UZ For en V V P up een p la t te accret ieplek de waargenomen 

l i ch tk rommenn niet kan verk laren, onafl iankeii jk van de vorm of helderheidsverdel ing die voor 

dee accret ieplek wordt aangenomen. Dat kan alleen door aan te nemen dat de accret ieplek 

eenn eindige hoogte heeft, en dat er bovendien EUV emissie uit een vert ikale kolom boven de 

accret iep lekk afkomstig is. 
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