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SAMENVATTING 

Waarnemingen van jonge, massieve sterren hebben aangetoond dat daaronder zeer veel dubbelsterren voor
komen. De separaties van deze dubbelsterren varieren van zeer klein tot zeer groat. De vorm van de frequentie
verdeling van de separaties doet vermoeden dat er in wezen twee groepen dubbelsterren zijn: nauwe en wijde. 
In dit proefschrift is nagegaan of, uitgaande van de hypothese dat sterren worden gevormd in groepen met 
een negatieve energie, de "wijde" dubbelsterren beschouwd mogen worden aJs een overblijfsel van deze groepen. 
Men mag op grond van het karakter van de bewegingen in kleine groepen verwachten dat zo nu en dan sterren 
zullen ontsnappen. De negatieve - energie moet echter behouden blijven, er moet daarom een dubbel of meer
voudig stelsel overbIijven. 

Het is niet mogelijk de bewegingen van sterren in kleine groepen analytisch te beschrijven, daarom werd de 
oplossing van de bewegingsvergelijkingen voor de sterren in een groot aantal groepen langs numerieke weg 
bepaald. Dit deel van het onderzoek, beschreven in artikel I, heeft een inzicht gegeven in de eigenschappen van 
het desintegratieproces van kleine groepen sterren. Ondermeer werden het aantal ontsnappende sterren en de 
eigenschappen van de overblijvende dubbele en meervoudige stelsels bepaald. Ook werden de frequentieverdeling 
der ontsnappingssnelheden en de invloed van massadispersie en rotatie kwantitatief vastgelegd. 

Het is aannemelijk dat zich na het stervormingsproces nog gas tussen de sterren bevindt. De aanwezigheid 
hiervan leidt tot wrijving; er wordt energie aan de groep sterren onttrokken met het gevolg dat de afmetingen 
van de groep kleiner worden. Verder is het in principe mogelijk dat twee sterren die elkaar vanuit de verte na
deren, na de ontmoeting om elkaar heen blijven draaien, en zo een dubbelster vormen. Een orde-van-grootte 
schatting van deze effeeten is gegeven in artikel II. 

De waargenom~n eigenschappen van de jonge, massieve dubbel- en me:rvoudige sterren worden samengevat 
in artikel Hi. Hierbij is gebruik gemaakt van recent materiaal. 

In artikel IV zijn de uitkomsten van de numerieke experimenten gebruikt om de eigenschappen van 
dubbelsterren te voorspellen aan de hand van een aantal modellen. De resultaten hiervan kunnen worden ver
geleken met de waargenomen eigenschappen. Ten gevolge van het onvolledige beeld dat met de waarnemingen 
is verkregen, kan deze vergelijking niet erg diepgaand zijn, maar zij wijst wei in de riehting dat er inderdaad een 
verband bestaat tussen de desintegratie van kleine stergroepen en de vorming van wijde dubbelsterren. 

Allen die aan de totstandkoming van dit proefschrift hebben me;:gewerkt, betuig ik mijn dank. 


