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Samenvattingg in het nederlands 

B-emissiee Röntgendubbelsterren en dubbele neutronensterren; twee geheel verschillende ty-
penn dubbelsterren, die echter evolutionair wel met elkaar in verband staan. Dat verband is 
hett onderwerp van dit proefschrift. B-emissie Röntgendubbelsterren bestaan uit een neutro-
nensterr en een niet-geëvolueerde B-emissie (Be) ster, die een massa heeft tussen de 8 en 20 
zonsmassa'ss (M0). Een Be ster is een snel roterende ster met emissielijnen van waterstof in 
zijnn spectrum. Deze emissielijnen zijn afkomstig uit een equatoriale schijf gas rond de Be 
ster.. De ons bekende Be Röntgendubbelsterren hebben excentrische (e ~ 0.3 - 0.5) omloop-
banenn met lange periodes (forb ~ 20 - 200d). De Röntgenstraling van de neutronenster wordt 
opgewektt wanneer deze door de equatoriale wind of de gas-schijf van de Be ster beweegt 
enn materiaal van de wind of de schijf accreteert. In het laatste geval kunnen we periodieke 
Röntgenuitbarstingenn waarnemen. Dubbele neutronenster (DNS) systemen bestaan, zoals de 
naamm al zegt, uit twee neutronensterren. Eén van de twee sterren, waarschijnlijk de oudste, 
zienn we als een radio pulsar. In ons melkwegstelsel kennen we vier van dergelijke systemen. 

Voordatt we het scenario beschrijven dat deze twee soorten dubbelsterren met elkaar ver-
bindt,, zullen we evolutie van enkelvoudige sterren en dubbelsterren in het algemeen beschrij-
ven.. Dit is nodig om te begrijpen hoe een dubbele neutronenster kan ontstaan uit een Be 
Röntgendubbelster. . 

Dee evolutie van enkelvoudige sterren 

Tijdenss het grootste deel van het leven van een ster wordt in de centrale delen van de ster 
waterstoff  omgezet in helium door middel van kernfusie. Tijdens deze fase bevindt de ster 
zichh op de hoofdreeks in het z.g. Hertzsprung-Russell Diagram - een diagram waarin de 
lichtkrachtt van de ster is uitgezet tegen zijn effectieve temperatuur (de temperatuur aan het 
ster-oppervlak).. Tijdens de fase van waterstof-fusie neemt de straal van de ster langzaam toe. 
Alss de waterstof in de kern van de ster op is en de kern dus voornamelijk uit helium bestaat, 
zall  de kernfusie plaatvinden in een schil rond de heliumkern. Gedurende deze waterstof -
schilverbrandingsfasee zwelt de ster op en wordt een rode reus. Tegelijkertijd krimpt de kern 
vann de ster en wordt heter. Wanneer de temperatuur in de kern is opgelopen tot ca. 100 
miljoenn Kei vin begint de fusie van helium, waarbij helium in koolstof en zuurstof wordt 
omgezet.. Door deze hernieuwde energieproductie in de sterkern stopt zowel het krimpen van 
dee kern als het opzwellen van de gehele ster. Nadat ook de helium in de kern op is geraakt 
vindenn de kernfusieprocessen wederom plaats in een schil rond de kern, die nu voornamelijk 
uitt koolstof en zuurstof bestaat. De ster expandeert nog verder en wordt een rode superreus. 
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Dee evolutie van een ster hangt af van zijn massa en zijn chemische samenstelling. In 
sterrenn met massa's kleiner dan 6 -8 M0 neemt de straal spectaculair toe tijdens de helium-
schilverbranding.. Deze fase heet de asymptotische reuzentak. Tijdens deze fase verliest de 
sterr zijn volledige waterstof-rijke buitenmantel door middel van een sterrewind en blijf t de 
kernn van de ster achter als een witte dwerg, bestaande uit koolstof en zuurstof. In zwaardere 
sterrenn neemt de temperatuur in het centrum door de samentrekking van de kern zodanig toe 
datt koolstoffusie op gang komt. De cyclus van fusie in de sterkern en in schillen rond de 
kernn herhaalt zich en in de opeenvolgende fasen worden koolstof, neon, zuurstof en silicium 
gefuseerdd tot zwaardere elementen totdat de kern uit ijzer bestaat. Uiteindelijk stort de kern in 
onderr zijn eigen zwaartekracht en wordt een uiterst compacte neutronenster. De buitenlagen 
wordenn dan weggeblazen in een supernova explosie. 

Dee evolutie van dubbelsterren 

Tott een bepaald moment evolueren de twee sterren in een dubbelstersysteem ongeveer zo-
alss enkelvoudige sterren. Dit betekent dat de evolutie van ieder van de sterren zich voltrekt 
afhankelijkk van de massa en chemische samenstelling van die ster. Als de baan van de dub-
belsterr nauw is dan kunnen de sterren niet onbeperkt groeien tot hun maximale grootte omdat 
hunn afmeting wordt begrensd door een critisch equipotentiaal-oppervlak, aangeduid met de 
naamm Roche-lob. Het volume van dit Roche-lob, dat bepaald wordt door de massa's van de 
tweee sterren en hun onderlinge afstand, bepaalt de maximale afmeting die een component in 
eenn dubbelster kan hebben. 

Doorr het toenemen van de straal van de ster als gevolg van de fusieprocessen in de 
sterr (of door het nauwer worden van de dubbelster als gevolg van het verliezen van baan-
impulsmoment,, waardoor de Roche-lobben kleiner worden) kan een ster in contact komen 
mett zijn Roche-lob. Wanneer de expansie van de ster of het krimpen van de baan doorzet zal 
dee ster groter worden dan de Roche-lob. Het overtollige deel van de massa van de ster zal 
overvloeienn naar de ander ster via het zogenaamde binnenste Lagrange-punt. Dit proces heet 
massaoverdrachtt of, in het engels, "Roche-lobe overflow". De zwaarste ster in de dubbelster 
evolueertt het snelst en zal dus als eerste zijn Roche-lob ontgroeien. In het algemeen heet 
dee ster die zijn Roche-lob vult en vanwaar materiaal wegvloeit de donor en de ster die het 
materiaall  ontvangt heet de accretor. 

Alss de donor ruwweg even zwaar is als de accretor is de overdrachtssnelheid relatief laag 
enn de accretor is in staat al het materiaal dat overvloeit op te nemen. De massaoverdrachts-
snelheidd is echter hoog als de donor zwaarder is dan de accretor. Als de massatoestroom te 
groott is blijkt de accretor niet in staat te zijn zich op tijd aan te passen en zal expanderen. 
Dezee expansie kan er voor zorgen dat de accretor ook zijn Roche-lob vult. Er ontstaat dan 
eenn contact-dubbelster. Doordat nu beide sterren hun Roche-lob vullen, zullen ze nog verder 
expanderen,, waardoor er tenslotte materiaal is dat rond beide sterren zit: er vormt zich een 
gemeenschappelijkk omhulsel (in het engels: common envelope, CE). 

Dee CE fase resulteert in een afname van de afstand tussen de sterren als gevolg van 
wrijving.. De accretor spiraliseert naar binnen in de mantel van de donor, en in vele gevallen 
wordtt het gemeenschappelijk omhulsel uitgestoten. Een dubbelster overleeft de CE fase en 
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hett inspiraliseren als de uiteindelijk resterende sterren passen binnen hun nieuwe Roche-
lobben,, behorende bij de nieuwe dubbelsterbaan. In ons geval bestaat zo'n systeem uit de 
accretorr tezamen met de kern van de donor in een zeer nauwe baan. 

Vann Be Röntgendubbelsterren tot dubbele neutronensterren 

Verschillendee aspecten van de evolutie van enkelvoudige sterren en dubbelsterren komen om 
dee hoek kijken bij de ontwikkeling van een Be Röntgendubbelster tot DNS. De Be ster evo-
lueertt en begint zijn Roche-lob te vullen en draagt massa over aan de neutronenster. De 
onss bekende DNS systemen hebben twee neutronensterren op zeer kleine afstand - veel 
dichterr bij elkaar dan de afmeting van de sterren waarvan de neutronensterren het over-
blijfsell  zijn. Waarschijnlijk heeft er een CE fase plaatsgevonden aan het einde van de Be 
Röntgendubbelster-fase,, als gevolg van het grote verschil in massa tussen de twee sterren. 
Tijdenss de CE fase spiraliseert de neutronenster naar binnen in de mantel van de Be ster, 
enn het resultaat is een zeer nauw dubbelstersysteem bestaande uit een neutronenster en de 
heliumkernn van de Be ster. De heliumkern, die we nu heliumster noemen, evolueert verder 
enn ontploft uiteindelijk als een supernova. Het overblijfsel van de heliumster stort ineen tot 
eenn neutronenster, zodat het system nu bestaat uit twee neutronensterren. Dit scenario, dat 
beschrijftt hoe een Be Röntgendubbelster zich ontwikkelt tot dubbel neutronenstersysteem, 
wordtt het "standaardscenario" genoemd. Naast dit pad om een DNS systeem te vormen be-
staann een aantal alternatieve scenario's. In dit proefschrift hebben we het standaardscenario 
voorr de vorming van DNS systemen onderzocht. 

Ditt  proefschrift 

Inn dit proefschrift hebben we op een quantitatieve manier een aantal aspecten van het stan-
daardd evolutiescenario voor de vorming van DNS systemen uit Be Röntgendubbelsterren 
onderzocht. . 

Wanneerr de Be ster in een Be Röntgendubbelster de hoofdreeks verlaat en expandeert zal 
er,, door het grote massaverschil, een steeds sterker toenemende massaoverdracht plaatsvin-
den,, hetgeen leidt tot een CE fase en inspiraliseren. Kennis van de bindingsenergie van de 
stermantell  bij het ingaan van een CE fase is belangrijk bij het bepalen van de uitkomst, in het 
bijzonderr de massa van de resterende sterkern van de donor, de uiteindelijke afstand tussen 
dee twee sterren en of het systeem de CE fase überhaupt overleeft. Vaak wordt in de litera-
tuurr een te simpele benadering voor de bindingsenergie gebruikt. Wij hebben systematisch 
dee bindingsenergie van de mantel van donorsterren van verschillende massa onderzocht en 
vindenn dat deze substantieel afwijkt van de benaderde waarde (Hoofdstuk 2). De bindingse-
nergiee hangt af van de stermassa (zwaardere sterren hebben relatief grotere bindingsenergie) 
enn het evolutiestadium van de ster: in meer geëvolueerde sterren zijn de buitenlagen relatief 
minderr gebonden en is de bindingsenergie dus kleiner. In vergelijking met de gebruikelijke 
benaderingg vinden we ook dat de bindingsenergie, en dus ook de uiteindelijke toestand na de 
CEE fase, sterk afhankelijk is van de gekozen methode voor het bepalen van de grens tussen 
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sterkernn en -mantel. 
Dee relatief "lange" baanperiodes van bekende milliseconde radiopulsars (dubbelsterren 

bestaandee uit een neutronenster en een witte dwerg) hebben geleid tot de conclusie dat tij -
denss de CE fase de baanenergie uiterst efficient wordt omgezet in energie om het omhulsel af 
tee stoten. Deze conclusie was gebaseerd op de eerder genoemde, simpele benadering voor de 
bindingsenergie.. We vinden dat in sterren lichter dan ongeveer 8 M 0 - de mogelijke voor-
gangerss van de witte dwergen in de millisecondepulsars - de bindingsenergie relatief klein is. 
Wee concluderen dat deze kleine bindingsenergie voldoende is om de lange baanperiodes van 
dee millisecondepulsars te verklaren en dat we geen zeer efficiënte energieomzetting tijdens 
dee CE fase nodig hebben. 

Dee uitkomst van de CE fase in de evolutie van een Be Röntgendubbelster is een dubbel-
stersysteemm bestaande uit een heliumster en een neutronenster (HeS-NS) in een nauwe baan. 
Ditt is de laatste stap voor de vorming van een DNS systeem. Verscheidene auteurs hebben 
reedss de vorming van DNS onderzocht, maar zij hebben nooit de mogelijkheid meegenomen 
datt de heliumster zijn Roche-lob vult. Wij hebben gedetailleerde berekeningen gedaan aan de 
evolutiee van HeS-NS dubbelsterren, waarbij we een groot aantal massa's van heliumsterren 
enn een groot aantal baanperiodes hebben bestudeerd, om de massaoverdracht, de aard van de 
resterendee sterren en de baanparameters vóór de tweede supernova-explosie te onderzoeken 
(Hoofdstukk 3 en 4). 

Dee ontwikkeling van een heliumster is vergelijkbaar met die van een normale ster. Tijdens 
dee heliumfusie in de kern neemt de straal licht toe. Nadat de helium in de kern is opgeraakt 
verplaatstt de fusie naar een schil rond de kern, en de ster expandeert terwijl de kern krimpt 
enn de centrale temperatuur toeneemt. Als de centrale temperatuur daarvoor hoog genoeg is 
begintt de koolstoffusie. Wij hebben de evolutie van heliumsterren met een massa tussen 1.5 
enn 6.4 M 0 onderzocht. Dit zijn de overblijfselen van sterren met oorspronkelijke massa's 
vann 8 - 20 M 0. Wij bestuderen de massaoverdracht tijdens verschillende evolutiefasen van 
dee heliumster: de heliumfusie in de kern, heliumschilfusie, koolstoffusie en latere stadia. De 
uitkomstt van de HeS-NS evolutie hangt af van de massa van de heliumster en van de baanpe-
riodee van het systeem. Wij vinden dat DNS systemen ontstaan als de heliumster zwaarder is 
dann ongeveer 2.65 M e en massa overdraagt tijdens de heliumschilfusie of later. 

Wee vinden dat massaoverdracht van 2.8 - 3.3 MQ heliumsterren, en tevens 3.3 - 3.8 M 0 

heliumsterrenn met baanperiodes < 0?25, een tweede CE fase veroorzaakt als gevolg van de 
convectievee mantel die ontstaat tegen het einde van de berekeningen. Zulke systemen onder-
gaann een tweede fase van inspiraliseren en worden waarschijnlijk uiterst nauwe dubbelsterren 
(baanperiodee < 0?01) bestaande uit twee neutronensterren. Deze zullen op een tijdschaal van 
dee orde van 100000 jaar samensmelten door uitzending van zwaartekrachtgolven, hetgeen 
belangrijkee gevolgen zou kunnen hebben voor de hoeveelheid waarneembare zwaartekracht-
stralingg in het heelal en voor ons begrip van y-flitsers. Heliumsterren met massa's tussen de 
3.33 en 3.8 M 0 maar baanperiode > 0?25 en nog zwaardere heliumsterren ontwikkelen geen 
substantiëlee convectieve mantel en we verwachten daarom niet dat deze sterren een tweede 
CEE fase zullen ondergaan. Het resultaat van dergelijke HeS-NS dubbelsterren zijn DNS sys-
temenn met baanperiodes tussen 0? 1 en ld - hetzelfde periodebereik als de waargenomen DNS 
systemenn in ons melkwegstelsel. 
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Dee kernen van heliumsterren die zwaarder zijn dan ongeveer 2.65 M 0 zullen tijdens een 
supernovaa explosie ineenstorten tot een neutronenster. Omdat deze sterren geen waterstof 
bevattenn verwachten we een type I supernova waar te nemen (type I is gedefinieerd als een 
supernovaa die geen waterstoflijnen in het spectrum vertoont, terwijl type II supernovae wel 
waterstoflijnenn laten zien). Daarbij zullen heliumsterren met lage massa en systemen in een 
helee nauwe baan ook heel weinig helium in de mantel bevatten op het moment van de explo-
sie.. Deze kunnen we dan waarschijnlijk zien als type Ie supernovae (een subklasse die naast 
waterstof-- ook geen heliumlijnen vertoont), en de zwaardere systemen zullen we herkennen 
alss type Ib supernovae (wel heliumlijnen maar geen waterstoflijnen). 

Doorr de resultaten van de voorgaande hoofdstukken te combineren in een populatiesyn-
thesee berekening, hebben we de frequenties van de vorming en van het samensmelten van 
DNSS systemen onderzocht (Hoofdstuk 5). De supernova explosie hoeft niet symmetrisch 
plaatss te vinden, maar kan gepaard gaan met het geven van een extra impuls (een "kick") aan 
dee neutronenster. We hebben een model met een symmetrische explosie als ook modellen met 
asymmetrischee explosies met verschillende verdelingen van kick-snelheden toegepast. Om 
dee CE fase van de Be Röntgendubbelster te modelleren hebben we verscheidene methodes 
gebruiktt om de bindingsenergie van de mantel te bepalen. De frequentie van samensmel-
tenn van DNS systemen hangt sterk af van de verdeling van kick-snelheden bij het ontstaan 
vann de eerste neutronenster, dat wil zeggen bij het ontstaan van de Be Röntgendubbelster, en 
hangtt slechts weinig af van de modelparameters van de CE fase. We vinden een samensmelt-
frequentiee van 0.4 — 6.5 x 10- 6 per jaar in ons melkwegstelsel. Deze waarde wordt gedomi-
neerdd door de systemen met lage-massa heliumsterren, die een tweede CE fase ondergaan, 
waardoorr dit samensmelten plaatsvindt binnen ongeveer 105 jaar na de vorming. Men kan 
duss verwachten dat dit samensmelten plaatsvindt terwijl de dubbelster zich nog ruimschoots 
binnenn het melkwegstelsel bevindt waarin het ontstaan is. Deze systemen zijn daarom goede 
kandidatenn als de voorlopers van een bepaald type y-flitsers: die van korte duur (korter dan 
ca.. 1 seconde). 




