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8
Nederlandse samenvatting

Let’s Tango in Massive Dubbelsterren

HET moet een spectaculair gezicht geweest zijn toen de Franse astronomen C.J.E. Wolf en
G. Rayet in 1867 met behulp van een soort prisma de eerste spectra van enkele bijzondere

sterren zagen; sterren die nu hun namen dragen, de Wolf-Rayet sterren. Ze ontdekten dat
drie sterren in het sterrenbeeld Cygnus (Zwaan) brede, heldere emissielijnen vertonen die
“allemaal geel, oranjeachtig geel en groenachtig geel” van kleur zijn. Heldere lijnen waren
al eerder bij andere sterren ontdekt, maar het was de breedte van deze lijnen die de opwinding
op aarde veroorzaakte.

De verschillende fases in het leven van een ster worden samengevat in Sect. 8.1. In
Sect. 8.2 wordt uitgelegd dat de brede lijnen die de Franse astronomen hebben gezien, veroor-
zaakt worden door sterrewinden, waarbij gas van de oppervlakte van een ster afblazen wordt.
Sterrewinden worden vooral bij massieve sterren aangetroffen. Als er twee massieve sterren
rond elkaar bewegen, dan bevinden ze zich in een dubbelstersysteem. Hun sterrewinden zul-
len met elkaar in botsing komen, en verscheidene verschijnselen veroorzaken (Sect. 8.3). In
dit proefschrift worden de effecten van de botsende winden in Wolf-Rayet dubbelstersystemen
bestudeerd. De hoofdstukken worden samengevat in Sect. 8.4.

8.1 Het leven en dood van een ster

Als een gaswolk in het heelal voldoende massief is, dan kunnen de druk en de temperatuur in
de kern van de wolk zo hoog worden dat er kernreacties beginnen plaats te vinden: een ster is
geboren. De ster begint licht uit te stralen in alle kleuren van de regenboog. Des te zwaarder
de gaswolk, des te groter de druk en de temperatuur in de kern. Dit leidt tot intensievere
kernreacties, die heter en krachtiger zijn en de materie sneller verbranden. Er komt zoveel
energie vrij dat de buitenkant van ster expandeert en in veel gevallen zelfs van de ster af
geblazen wordt. Dit laatste verschijnsel wordt een sterrewind genoemd.
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172 CHAPTER 8. NEDERLANDSE SAMENVATTING

Sterren beginnen hun levensloop altijd met het verbranden van waterstof, het meest voor-
komende element in het heelal. Verbranding van waterstof levert voornamelijk helium op.
Uiteindelijk, na miljoenen jaren van waterstofverbranding, raakt al het waterstof in de kern
op en zal deze voornamelijk uit helium en enkele andere, zeldzame elementen bestaan. De
verbranding van waterstof zal zich naar een bolschil verplaatsen die zich om de kern bevindt
en naar buiten expandeert. Nadat de waterstofverbranding in de kern gestopt is, begint deze in
te krimpen. Als de ster voldoende zwaar is, leidt deze inkrimping van de kern tot een hogere
temperatuur, waarbij helium kan fuseren tot koolstof. De sterevolutie begint nu weer van vo-
ren af aan, waarbij helium de rol van waterstof op zich neemt en koolstof de rol van helium.
De kern wordt omgezet in koolstof dat op zijn beurt, na verdere inkrimping, weer kan worden
omgezet in zuurstof, zuurstof in silicium, en silicium in ijzer. Elke keer dat er verbranding
van nieuw element in de kern plaatsvindt, verplaatst de verbranding van het laatste element
zich naar een nieuwe, naar buiten toe bewegende bolschil. De ster zal op een ui gaan lijken.
Des te ouder hij wordt, des te meer bolschillen waarin elementen verbrand worden.

Na verbranding tot ijzer zal de kern heel sterk krimpen. Dit proces zal echter niet tot
verbranding van een ander element leiden. In plaats daarvan wordt de materie in de kern zo
sterk in elkaar gedrukt dat elk elektron en proton een ander deeltje vormen, een neutron. Hier-
door wordt een kern van neutronen gevormd. it kost zoveel energie dat de ster onder invloed
van zijn eigen gravitatiekracht heel snel kleiner wordt. Als er voldoende neutronen zijn, dan
wordt de gezamenlijke druk hoog genoeg om de gravitatiekracht te weerstaan. De krimping
stopt dan zo abrupt dat er plotseling schokgolven worden gevormd. Hierdoor worden de bol-
schillen die om de kern van de ster liggen van de ster afgeblazen. Dit wordt een supernova
genoemd. Wat overblijft is een zeer kleine, maar zware neutronenster. Als de oorspronkelijke
ster heel zwaar is (meer dan 25 keer zo zwaar als onze zon), dan kunnen de neutronen in de
kern de ineenstorting van de ster niet tegenhouden. Deze sterren zullen voorgoed inkrimpen
tot zogenaamde zwarte gaten, die materie uit hun omgeving aantrekken.

8.2 Wolf-Rayet sterren

Net buiten de brandende kern zullen de elektronen door de hoge temperatuur niet meer met
atoomkernen verbonden zijn en vrij door het gas bewegen; het gas is geı̈oniseerd. Als ze in
aanraking komen met een andere atoomkern zullen ze straling uitzenden. Als we het licht van
deze straling via een prisma op een scherm laten vallen, dan krijgen we een streepje te zien
– het spectrum, dat bestaat uit alle kleuren van de regenboog. Dit doorlopende gedeelte van
een sterspectrum is ook bekend als het continuüm. Het koelere gas in de buitenste schil van
de ster zal een groot deel van de energie die vrijkomt bij de verbranding in de binnendelen
van de ster absorberen. Het gas kan echter alleen licht met bepaalde energieën absorberen.
Op deze plaatsen zitten er minder heldere lijnen in het spectrum, omdat een deel van het
licht geabsorbeerd is. Deze lijnen worden absorptielijnen genoemd. De energie waarop licht
geabsorbeerd kan worden, is verschillend voor elke soort materie. De helderheid van absorp-
tielijnen is afhankelijk van de temperatuur van de ster, die op zijn beurt afhankelijk is van de
oorspronkelijke massa van de ster.

Sterren die nog waterstof in de kern verbranden, kunnen in verschillende klassen worden
ingedeeld, afhankelijk van de verhouding van deze lijnen, en dus van de temperatuur en de
beginmassa van de ster. De meest massieve, hete sterren worden ingedeeld in de O klasse,
gevolg door de B, A, F, G en K klasse. De koelste en lichtste sterren zitten in de M klasse. De
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FIGUUR 8.1— Het interactiegebied, in de vorm van een kegelmantel, dat door botsende winden van
Wolf-Rayet en OB type sterren gevormd wordt. De afstand van de kegel tot de sterren en de vorm van
de kegel is afhankelijk van de verhouding van de impulsen (massaverlies per tijdseenheid� windsnel-
heid) van de sterrewinden van beide componenten. De kegel bevindt zich dichter bij de ster waarvan
de wind de kleinste impuls heeft.

zon is een redelijk hete, lichte G klasse ster. Om deze reeks te kunnen onthouden, wordt vaak
het volgende ezelsbruggetje gebruikt: “O Be A Fine Girl Kiss Me” (vrije vertaling: O wees
een aardig meisje, kus me). Of was het “Guy” (jongen) in plaats van Girl?

Wolf-Rayet (WR) sterren zijn geëvolueerde, zware sterren, die aan het begin van hun
leven meer dan 25 keer zo zwaar waren als de Zon. Als de ster helium tot koolstof verbrandt,
veroorzaakt de hoge temperatuur in de ster een sterke sterrewind, waarbij materie van de
buitenkant van de ster wordt weggeblazen. Op deze manier verliest een WR ster per jaar een
hoeveelheid materie die ongeveer gelijk is aan de massa van de aarde. Het gas beweegt met
een snelheid van ongeveer 1000 tot 3000 kilometer per seconde. Ter vergelijking, onze zon
verliest per jaar 100 miljoen maal minder gas. De snelheid van de sterrewind vertaalt zich in
brede emissie- em absorptielijnen. Hoe sneller de wind, hoe breder de lijnen.

De brede emissielijnen in de spectra van WR sterren zijn vooral afkomstig van geı̈oniseerd
helium, en wat minder vaak voorkomend: stikstof (het WN type), koolstof (het WC type) en
zuurstof (het WO type). De letters N,C en O staan hier voor Nitrogen (stikstof), Carbon (kool-
stof), en Oxygen (zuurstof). Deze emissielijnen worden in de atmosfeer, buiten de brandende
kern van de ster gevormd. We kunnen deze lijnen zien omdat de waterstofrijke buitenlaag van
de WR ster afgeblazen is door een intense sterrewind, die het resultaat is van de waterstofver-
branding (in het WN type) of de heliumverbranding (het WC/WO type) zijn blootgesteld. We
denken dat massieve sterren tijdens hun leven de volgende fases doorlopen:
O! WN!WC ! (WO!) Supernova.
De WR fase duurt enkele honderdduizenden jaren, hetgeen een stuk korter is dan de miljoe-
nen jaren die de O fase duurt. Tijdens deze O fase neemt de massa van de sterren af. Een WR
ster is dus minder zwaar dan een O ster.
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8.3 Massieve dubbelsterren en het model van botsende winden

Sinds de eerste ontdekking zijn er in onze Melkweg honderden sterren ontdekt die WR ver-
schijnselen vertonen: sterren met zeer sterke en brede emissielijnen in hun spectrum. Van
de 227 WR sterren die tot nu toe in de Melkweg bekend zijn, maken 84 (37%) deel uit van
een dubbelstersysteem. Van de WR sterren die tot zo’n dubbelstersysteem behoren, wordt
90% vergezeld door een massieve ster van het O of B type; Een WR ster heeft een compacte
(kleine, maar heel zware) metgezel die samen Cygnus X-3 vormen, wiens röntgenstraling als
een vuurtorensignaal knippt; van de overige dubbelstersystemen moet nog vastgesteld worden
wat voor soort ster de WR ster vergezelt.

Net als WR sterren hebben O en B type (vanaf hier: OB) sterren krachtige en intense
winden. Als zo’n ster een WR ster vergezelt, en we hebben boven gezien dat dit meestal
het geval is, dan botsen deze twee krachtige winden, hetgeen resulteert in een spectaculair
vuurwerk. De ster wordt helderder over het gehele spectrum. Het gebied waar de winden
botsen fungeert als een kanaal waardoor materie uit het systeem kan verdwijnen. Het kan
echter ook als een “muur” tussen de twee sterren staan die de ene ster van de andere afschermt,
waardoor ze net zo zullen evolueren als wanneer ze alleen waren geweest.

Dubbelstersystemen hebben een groot voordeel ten opzichte van geı̈soleerde sterren, om-
dat de massa van beide sterren gemeten kan worden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van
een idee van Kepler, later gegeneraliseerd door Newton, die opmerkte dat de periode van de
baanbeweging van dubbelsterren (hoe lang het duurt voordat de sterren een rondje om elkaar
heen hebben afgelegd) afhankelijk is van de massa van de sterren. De evolutie en structuur
van een ster wordt volledig bepaald door zijn massa. Het is daarom erg belangrijk om deze
massa te kennen als we sterren in het heelal bestuderen. Vanwege de “muur”, kunnen dub-
belsterren met botsende winden ons een beter inzicht in de stuctuur en evolutie van massieve
sterren geven dan afzonderlijke geı̈soleerde sterren.

Al in 1982 is er voorgesteld dat botsende winden verantwoordelijk zijn voor de extra
röntgenstraling en voor de variatie over alle golflengtes in WR dubbelstersystemen. Dit idee
is verder uitgewerkt door Usov in 1992. Usov heeft een analytisch model opgesteld waarin
de botsende winden schokken veroorzaken. Deze schokken verwarmen het gas van de wind,
ook plasma is genoemd, tot tien á honderd miljoen graden, en de elektronen worden versneld.
Als elektrisch geladen deeltjes als elektronen versneld worden, dan zullen ze elektromagneti-
sche straling gaan uitzenden. Hierdoor zal het dubbelstersysteem extra röntgenstraling gaan
uitzenden. Dit wordt wel het Bremsstrahlungmechanisme genoemd. In dit model vindt de
botsing (de schok) plaats op punten waar de botsende winden een gelijke, tegengestelde druk
hebben (Fig. 8.1), het zogenaamde botsingsgebied. In een uitgebreider model hebben Eichler
& Usov in 1993 voorgesteld dat de schok de elektronen versnelt tot relativistische snelhe-
den (snelheden in de orde van grootte van de snelheid van het licht). Als er een magnetisch
veld aanwezig is, dan zullen de elektronen een spiraalbeweging in dit magnetische veld gaan
uitvoeren, waardoor ze versneld worden en straling gaan uitzenden. Dit is de synchrotronstra-
lingmechanisme dat vooral extra straling in het radiogolflengtegebied oplevert.

De afstand van de twee sterren in een dubbelstersysteem tot het botsingsgebied is uit-
sluitend afhankelijk van de verhouding van de impulsen van de beide sterrewinden. Deze
impuls wordt bepaald door de hoeveelheid gas die de ster per tijdseenheid wegblaast en door
de snelheid waarmee het gas wordt weggeblazen. Een WR ster verliest altijd meer gas per
tijdseenheid dan een OB ster, terwijl de snelheid waarmee het gas in beide gevallen wordt
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FIGUUR 8.2— De infrarood (2.2�m) af-
beeldingen van WR 98a op drie verschil-
lende tijdstippen. Duidelijk te zien is de
spiraalstructuur, die in de tijd ronddraait
tegen de wijzers van de klok in. De peri-
ode voor een volledige omwenteling van
de spiraalstructuur van WR98a is onge-
veer 565 dagen [uit Monnier et al. 2000,
met toestemming van de AAS]

weggeblazen ongeveer gelijk is. Hierdoor is de impuls van de sterrewind van een OB ster
kleiner dan die van een WR ster en zullen de botsende winden in een WR dubbelstersysteem
een kegelmantel vormen die dichter bij de OB ster ligt dan bij de WB ster (zie Fig. 8.1). De
twee ‘staarten’ van de kegelmantel zullen door de baanbeweging van de sterren afbuigen in de
richting van de baan. Met behulp van dit model is de variatie in de röntgen- en radiostraling
van een WR dubbelster, WR 140, met succes verklaard. Het model van Usov is sindsdien
door vele groepen toegepast op andere WR dubbelstersystemen.

Tot begin 1999 is het botsingsgebied nooit direct waargenomen. Hierdoor wist men niet
precies hoe het eruit zag. De botsende winden konden alleen met behulp van niet-directe ma-
nieren worden gemodelleerd. Maar alleen zien is geloven. Toen de eerste infrarood foto in het
tijdschrift Nature verscheen waarop een bewegende, spiraalvormige wolk te zien was in plaats
van twee stippen (een voor elk van beide sterren in het het dubbelstersyusteem), was iedereen
erg opgelucht. En helemaal toen er nog een andere spiraal in een ander WR dubbelstersys-
teem ontdekt werd (Fig. 8.2). Hiermee werd bevestigd dat eerder gepubliceerde radioplaatjes
door hun lagere resolutie en gevoeliqgheid alleen een gedeelte van de botsinggebied kunnen
laten zien (Fig. 8.3).

8.4 De multi-golflengte variabiliteit en het onderzoek

Van de lage energieën in het radiogebied tot aan de hoge röntgen tot -energieën is het effect
van botsende winden in WR dubbelstersystemen waargenomen. In dit proefschrift worden
de effecten van botsende winden in ultraviolet, infrarood en radiogolflengte gebieden bespro-
ken. Na de introductie van het onderzoek in hoofdstuk 1 worden de eigenschappen van de
spectra van een aantal WR sterren besproken in hoofdstuk 2. Hier wordt aangetoond dat het
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optische en het infrarode gedeelte van de spectra van WR sterren gedomineerd worden door
straling die afkomstig is van het oppervlak van de sterren (de fotosfeer). Het radiogedeelte
van de spectra wordt gedomineerd door straling afkomstig uit de sterrewinden. Verder verto-
nen WR dubbelstersystemen een steilere afname van straling met toenemende golflengte dan
enkelvoudige WR steren. Veel WR dubbelstersystemen vertonen een bult in het infrarood
spectrum die veroorzaakt wordt door stofvorming (zie beneden).

Als de ionen die de absorptielijnen veroorzaken, bewegen, dan zal de plaats van deze lij-
nen iets veranderen. Hoe sneller ze bewegen, hoe groter deze verplaatsing. Deze zogenaamde
Dopplerverschuiving is equivalent aan wat te horen is als een auto met loeiende sirene langs-
rijdt. Als de auto dichterbij komt, wordt de toon van de sirene steeds lager. Als hij vervolgens
weer wegrijdt, dan wordt de toon van de sirene weer hoger. De oorzaak hiervan ligt in het
feit dat geluid net als licht een golfverschijnsel is en dat bewegingen de golflengte van de
uitgezonden golven zal doen veranderen. Zo zullen lijnen in een spectrum van een ster die
naar een waarnemer toebeweegt naar kleinere golflengtes bewegen (ze worden blauwer), ter-
wijl ze naar grotere golflengtes bewegen (roder worden) als de ster van de waarnemer af
beweegt. Vanwege deze effecten bevatten lijnen in een sterspectrum meer informatie dan al-
leen het continuü, omdat bewegingen van het gas bestudeerd kunnen worden. Zo zullen de
bewegingen van de dubbelsterren om elkaar heen Dopplerverschuivingen veroorzaken, waar-
door bestudering van de lijnen informatie over de eigenschappen van de baan van de sterren
oplevert.

Door de baanbeweging zijn de absorptielijnen, die alleen tussen de bron en de waarnemer
gevormd kunnen worden, sterk afhankelijk van de geometrie van het systeem ten opzichte
van de waarnemer. Als we de snelheid van de wind van deze lijnen willen bepalen, moeten
we rekening houden met deze geometrische effecten, want de gezichtslijn naar de ster en
de staart van het botsingsgebied kunnen samenvallen. Als deeltjes met hoge snelheid van
het botsingsgebied zich in de gezichtslijn bevinden, kan de totale snelheid hoger zijn dan de
snelheid van de sterrewind zelf.

In hoofdstuk 3 wordt de variabiliteit van WR 140 in het ultraviolete gebied besproken.
WR 140, een dubbelstersysteem met componenten van type WC en O, is gedurende 15 jaar
regelmatig waargenomen met de International Ultraviolet Explorer (IUE) satelliet. De baan
van dit dubbelstersysteem is heel eccentrisch (e=0.84), hetgeen betekent dat de afstand tussen
de twee componenten zeer sterk variëert in de tijd. Tijdens de apastron fase (wanneer de
sterren hun grootste onderlinge afstand hebben) is de separatie ongeveer 10 keer zo groot als
tijdens het periastron (de kleinste afstand tussen de sterren). Volgens het model van Usov
zal de vorm en de sterkte van de kegelmantel van de botsende winden dan ook in de tijd
variëren. We hebben deze variatie in de absorptielijnen van geioniseerd koolstof en silicium
waargenomen. Deze lijnen worden op verschillende plaatsen in de wind van de WR ster
gevormd, afhankelijk van onder andere de temperatuur in het gebied. Bij aankomst in het
botsingsgebied hebben deze lijnen de eindsnelheid van de wind bereikt. Er zijn inderdaad
variaties in de tijd in de lijnen die in overeenstemming is met de periode van de baan. Een
interessant aspect is dat deze variatie nogal abrupt is: er is een scherpe verandering in de
sterkte van de absorptielijnen direkt na het periastron. In dit hoofdstuk beargumenteren we
dat dit een resultaat is van de vervanderde vorm van de kegelmantel door de baanbewegingen
van de twee sterren.

De vorm van de spectrum van WR sterren vertoont een extra hoeveelheid straling in het
infrarood gebied die veroorzaakt wordt door stof. Het is niet waarschijnlijk dat er in de vijan-
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FIGUUR 8.3— De structuur van de bot-
sende winden in het dubbelstersysteem
WR 146, waargenomen door de EVN op
de radiofrequentie van 1.6 GHz. Afge-
beeld op de radiokaart zijn het theore-
tische gebied van gelijke impulsen van
de winden, de verwachte positie van de
WR and OB sterren, en de radiostraling
rond de sterren (de cirkels). Binnen deze
cirkels wordt radiostraling veel minder
sterk waargenomen. De afmetingen van
de tekeningen zijn uitgerekend voor een
afstand tot het dubbelstersysteem van on-
geveer 40 000 000 000 000 000 Km (on-
geveer 260 miljoen maal de afstand van
de aarde tot de zon). De botsende winden
zijn het sterkst in de top van de kegel-
mantel. De stippen langs het interactie-
gebied geven de tijd aan voor de plasma
om uit te stromen van de top van de ke-
gelmantel.

dige omgeving van een hete, massieve ster stof wordt gevormd. Dit wordt bevestigd door het
feit dat er geen WN type sterren zijn waarvan het bekend is dat er stof gevormd wordt. Wel
vertonen de spectra van 30% van de WC type sterren sporen van stof (een extra hoeveelheid
straling in het infrarood). Het is nog niet precies duidelijk hoe dit stof gevormd wordt. Het
feit dat meer dan 60% van de WR sterren met sporen van stof tot een dubbelstersysteem be-
horen, is een belangrijke aanwijzing voor de oorsprong van dit stof. De enorme dichtheid van
het gas die de botsing veroorzaakt (tot enkele tienduizenden keer hoger dan in een uniforme
wind) is groot genoeg om stof te vormen. Sommige van de stoffige WR sterren vertoonden
een in de tijd veranderend surplus in het infrarood. Bij WR 140 zijn er drie maxima te zien
met een interval van 7.9 jaar. Deze maxima traden telkens 90 dagen na het periastron op. In
het verleden is gesuggereerd dat deze vertraging overeenkomt met de tijd die de materie met
hoge dichtheid en temperatuur nodig heeft om af te koelen en tot stof te kunnen condenseren.
Als de sterren nog verder van elkaar komen te staan, wordt de materie weer minder dicht en
stopt de stofvorming. Deze verklaring is misschien ook van toepassing op WR dubbelstersys-
temen die een voortdurend infrarood surplus vertonen. Met behulp van een infrarood techniek
zijn er zeer recent spiraalstructuren ontdekt in de WR sterren WR 104 en WR 98a (Fig. 8.2).
Beelden van drie verschillende tijdstippen laten zien hoe de spiraalstructuur roteert. WR 104
en WR 98a zijn WC9+OB dubbelstersystemen, met een periode van ongeveer 1 jaar, die in
een bijna exacte cirkelvormige baan bewegen. De korte periode zorgt er voor dat de dichtheid
van het gas in de botsing hoog genoeg is om tot stofvorming te kunnen leiden en de bijna
cirkelvormige baan staat garant voor continuı̈teit van de stofvorming.

Gewoonlijk zenden (enkelvoudige) WR sterren slechts zwakke radiostraling uit. Door de
grote afstand van WR sterren tot de aarde kan de normale, continuum, radiostraling alleen
van een klein aantal dichtbij staande WR sterren waargenomen worden. In een model dat
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een gladde, uniforme, sferisch-symmetrische wind beschrijft, hebben Wright & Barlow laten
zien dat de sterkte van de straling van het infrarood tot het radiogebied verandert met fre-
quentie (�), en wel als ��. De exponent � zou volgens de theorie 0.6 moeten zijn. Dit wordt
bevestigd door vele waarnemingen van thermische objecten. De synchrotronemissie van het
botsingsgebied zal de radiostraling sterk doen toenemen en als we de componenten van een
dubbelstersysteem niet als aparte objecten kunnen waarnemen, dan zal er vooral op lagere
frequentie meer radiostraling waargenomen worden. De spectraalindex � is dan ongelijk aan
0:6. WR 146 en WR 147 zijn voorbeelden van systemen die deze verschijnselen vertonen en
worden besproken in hoofdstukken 4(WR 146) en 5 (WR 147).

WR 146 en WR 147 zijn twee van de meest radio-heldere WR sterren. Ze zijn gedurende
tien jaar met de Westerbork Radio Synthesis Telescope (WSRT) waargenomen. De WSRT
kan de componenten van de dubbelstersysteem niet als aparte sterren ‘zien’, en dus hebben
we alleen de totale straling van de twee componenten kunnen bestuderen. Met andere radio-
telescopen die groter zijn dan de WSRT hebben we een ander beeld van het systeem kunnen
krijgen. De ster en het botsingsgebied zijn dan als aparte bronnen te zien. Hierdoor hebben
we de thermische straling van de ster kunnen bepalen. Door deze thermische straling van
de totale straling af te trekken, hebben we ook de niet-thermische straling die afkomstig is
van het botsingsgebied kunnen isoleren. In hoofdstuk 4 wordt voor WR 146 en in hoofd-
stuk 5 wordt voor WR 147 de variatie in de tijd van deze niet-thermische straling beschreven.
WR 146 vertoont drie soorten variaties, namelijk:
i) een langdurige verandering die waarschijnlijk veroorzaakt wordt door het feit dat het sys-
teem uit twee componenten bestaat die bewegen in een eccentrische baan. Deze verandering
bestaat uit een consistente en langdurige toename van de straling gedurende de hele waarne-
mingsperiode.
ii) Een sinusoı̈dale variatie met een periode van 3.4 jaar. We argumenteren dat deze variatie
mogelijk veroorzaakt wordt door de aanwezigheid van een derde component met lage massa,
die rond de O of de WR ster draait.
iii) Een willekeurige variatie die veroorzaakt wordt door het feit dat de wind niet homogeen
is, maar uit klonten van vrije elektronen bestaat. Als een klont het botsingsgebied binnen-
komt, wordt de synchrotronstraling sterker, net als wanneer extra olie op vuur gegooid wordt.
Aan de andere kant zullen vrije elektronen de energie uit synchrotronstraling absorberen om
sneller te kunnen bewegen. De sterkte van de absorptie is onder andere afhankelijk van de
dichtheid van het gas. Hierdoor zullen binnenkomende klonten variaties in de straling en de
absorptie veroorzaken. In WR 147 is de klonterende wind de belangrijkste oorzaak van de
waargenomen variaties.

Aangemoedigd door de speciale eigenschap van WR dubbelsterren, namelijk dat er extra
emissie en variatie in het radiogebied is, hebben we een studie verricht met als doel het vin-
den van meer WR dubbelsterren. Wij hebben de groep sterren Cygnus OB2 met de WSRT
in kaart gebracht. Dit gebied is heel rijk aan sterren, maar doordat er veel stof aanwezig
is dat het zichtbare licht absorbeert (optische extinctie), is het heel moeilijk om deze ster-
ren optisch te vinden. In het radiogebied is de absorptie bijna afwezig en kunnen we dieper
in het gebied kijken. Het Cygnus OB2 gebied is veel groter dan het “gezichtsveld” van de
WSRT. Hierdoor moet het gebied in kleine “tegels” worden opgedeeld, die vervolgens afzon-
derlijk worden waargenomen. Deze tegels kunnen dan gecombineerd worden tot een groot
“mozaı̈ek”. Het 1400 MHz beeld wordt vergeleken met de beelden van het gebied op 350
MHz. Verder vergelijken we de resultaten met literatuur data van radio, infrarood en optische
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golflengtes. De resultaten, die gepresenteerd worden in hoofdstuk 6, bevatten de tot nu toe
zwakste waargenomen bronnen van Cygnus OB2 op die twee frequenties. Wij hebben ook
nieuwe, veranderlijke radiobronnen ontdekt, die mogelijk een WR ster of massieve sterren
met botsende winden bevatten. Dit kan door een “mozaı̈ek”waarneming op 5 GHz bevestigd
worden, en ook met behulp van afzonderlijke waarnemingen op alle golflengtes, hetgeen in
de nabije toekomst zal gebeuren.
De “mozaı̈ek”waarneming van Cygnus OB2 heeft veel nuttige resultaten opgeleverd. Het is
echter slechts een kleine hoekje aan de onmetelijk grote hemel. Hoeveel meer WR sterren
zijn er? Hoeveel meer dansende dubbelsterren met botsende winden zijn er? Zorgvuldige
mozaı̈ekwaarnemingen van andere gebieden kunnen deze vragen beantwoorden en ons ten-
minste dichter bij de waarheid brengen.

Tot nu toe hebben we over sterren in ons eigen melkwegstelsel gesproken. Wolf-Rayet
verschijnselen zijn echter ook te zien in andere melkwegstelsels. Beginnend met een goede
kennis van de dichtbijstaande WR sterren en groepen van sterren, kunnen we proberen om
veel verder weg staande melkwegstelsels te bestuderen. Zo bevat de materie die door ster-
rewinden uitgeblaasd worden veel zware elementen: helium, koolstof, zuurstof, stikstof, en
mangaan. WR sterren zijn daarmee een bron van stof tussen de sterren. Hoe zal deze materie
de melkwegstelsels beı̈nvloeden? WR sterren zijn zo helder dat de verschijnselen van heel
ver af te zien zijn. Hierdoor kunnen we ze als brandende kaarsen in het donker gebruiken,
om nog verdere objecten te onderzoeken. Door de verste objecten te onderzoeken, komen we
dichter bij het verhaal van de eerste fase van het heelal, want dit zijn de objecten die gevormd
werden toen het heelal nog maar net bestond. Het uiteindelijke doel is om onze oorsprong te
vinden en dit doel zal mij zeker dieper in de astrofysische wereld trekken.
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