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Dit proefschrift betreft een studie naar verscheidende aspecten van de evolutie van dub-
belsterren en sterren met een hoge massa (zware sterren), met een nadruk op het uiteindelijke
lot van deze sterren, en het effect dat de dood van een dergelijke ster kan hebben op poten-
tiele partner. Het overkoepelende thema van de verschillende hoofdstukken is “de dingen
die zware sterren en ster clusters uitwerpen of verliezen tijdens hun evolutie”, i.e. opper-
vlakte lagen verloren door sterwinden (hoofdstuk 2), dubbelster componenten die verloren
raken tijdens de ineenstorting van de partner ster (hoofdstuk 3), de leden van clusters die
verstoten worden (hoofdstuk 4), en explosief massaverlies gedreven door “pair-instability”
(hoofdstuk 5, hoofdstuk 6, hoofdstuk 7, and hoofdstuk 8).

Hoofdstuk 2 presenteert de resultaten van een numeriek experiment met als doel de sys-
tematische onzekerheid in de modellen van massieve sterren ten gevolge van sterrenwinden
te kwantificeren. Door middel van de computatie van een grid van niet-roterende, massieve
enkelsterren met de metalliciteit van de zon waarbij het algoritmische recept voor de sterren-
winden werd gevarieerd, hebben wij gevonden dat de systematische onzekerheden ons ervan
weerhouden om de exacte eindmassa van een ster te bepalen. Het uiteindelijke uiterlijk van
de ster bleek niet zo veel te variëren als haar totale massa. Daarnaast leiden verschillende
functionele relaties tussen het massaverlies door de sterrenwind en de eigenschappen van een
ster Ṁ ≡ Ṁ(L,Teff ,Z, ...) tot significant verschillende “pre-collapse” structuren. Dit leidt tot
potentieel belangrijke implicaties voor studies naar supernovae (SN) explosie mechanismen,
die zich hierdoor mogelijk baseren op initiële condities met een bias.

Hoofdstuk 3 beschrijft een suite aan dubbelster populatie synthese simulaties, gericht
op het karakteriseren van de populatie aan "weduwe sterren", gescheiden van hun partner
tijdens de eerste stellaire dood die plaatsvindt in de dubbelster. We vinden dat 86+11

−22% van
alle zware dubbelsterren gescheiden raken tijdens het voorval van de eerste ineenstorting van
een van de dubbelster componenten. De onzekerheid wordt gedomineerd door de aannames
voor de SN “natal-kick”. Echter, de meerderheid van de verbroken dubbelsterren verliezen
de overlevende partner ster met een lage snelheid in de orde van een paar km s−1. I.e. de SN
natal-kicks zijn bepalend voor de verstoring van dubbelsterren, maar hebben in de meeste ge-
vallen weinig effect op de snelheid van de overlevende partner ster, welke wordt uitgeworpen
met haar pre-explosie orbitale snelheid. Wij stellen voor om de massa verdeling van zware
“runaway” sterren (afkomstig van verstoorde dubbelsterren) te gebruiken om de grootte van
de geboorte snelheid van zwarte gaten statistisch te bepalen.
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De resultaten van hoofdstuk 3 kunnen ook gebruikt worden om de oorsprong van de waar-
genomen populatie van zware “runaway” sterren te onderzoeken, die ∼ 10% van de gehele O
type sterren populatie beslaat. Het wordt in het algemeen veelal aangenomen dat de meer-
derheid van deze runaways afkomstig zijn van een verstoord dubbelster paar (Hoogerwerf
et al. 2001), echter, onder de aanname van een constante stervormingsgeschiedenis, kan geen
enkele van onze simulaties een dergelijke hoge fractie produceren. Dit suggereert dat of (i)
andere processen dan SNe in dubbelsterren de productie van runaways domineren, (ii) obser-
vaties overschatten de fractie runaway sterren door een bias in de geobserveerde data (iii) een
essentieel element van de orbitale evolutie mist in state-of-the-art populatie synthese simula-
ties, of een combinatie van het bovengenoemde.

De belangrijkste vervuiling van de set “geweduwde” sterren is veroorzaakt door sterren
die zijn uitgeworpen als gevolg van dynamische interacties in een cluster omgeving. In hoofd-
stuk 4 bestuderen wij de kinematica van VFTS682; een ster met een van de hoogst gemeten
massa’s bekend tot nu toe (M & 140 M�). Zijn "proper motion"(eigen beweging), afkomstig
van de tweede Gaia data release, suggereert dat deze ster weg beweegt van het nabije cluster
R136 (Fig. 1.3), zij het met grote foutmarges. Echter, onafhankelijke archief data van HST
bevestigen dit Gaia resultaat, en andere sterren met massa’s van meer dan 100 M� zijn com-
patibel met de hypothese dat zij zin uitgeworpen door het cluster (Lennon et al. 2018). Tot
slot ondersteunen numerieke N-body simulaties van verschillende groepen de mogelijkheid
dat een dergelijke extreem massieve ster wordt uitgeworpen (e.g., Fujii & Portegies Zwart
2011; Banerjee et al. 2012), vooral als er meer zware sterren aanwezig zijn in het cluster
(e.g., Crowther et al. 2010, 2016). De overeenstemming tussen verscheidende onafhankelijke
observaties en theoretisch werk leidt ons tot de voorzichtige suggestie dat VFTS682 inder-
daad uitgeworpen is door R136, met een snelheid relatief aan het cluster van ∼ 38±17 km s−1,
wat VFTS682 tot de hoogste massa runaway ster tot nu toe bekend zou maken.

Afhankelijk van de hoeveelheid massa die zij gedurende hun leven verliezen zouden ster-
ren met een massa zo hoog als VFTS682 aan het einde van hun leven te maken kunnen krijgen
met pair-instability. hoofdstuk 5-8 zijn gewijd aan de studie van pair-instability evolutie, in de
context van gravitatiegolven en elektromagnetische transiënte waarnemingen. Deze hoofd-
stukken zijn gebaseerd op de analyse van hydrodynamische simulaties van ster-structuren en
evolutie modellen van naakte helium kernen zonder partner ster.

In hoofdstuk 5 hebben we de radicale expansie van pulsatie pair-instability modellen, de
gevolgen van deze heftige massa ejectie voor de dubbelsterbaan en de impact hiervan op de
verdeling van BH (chirp) massa’s onderzocht. We hebben gevonden dat de pulsaties kun-
nen leiden tot een significante groei in de straal van de ster, en hierdoor ook mogelijk een
verhoogd aantal dubbelster interacties teweeg brengen. We vinden ook dat het voorkomen
dan pulsaties leidt tot een dubbel gepiekte (chirp) massa verdeling van zwarte gaten, wanneer
een simpele verdelingsfunctie wordt aangenomen voor de sterren, Tot slot, de uitwerping van
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massa kan ook leiden tot een significant excentrische baan van de dubbelster, maar deze ex-
centriciteit is compleet teniet gedaan door het uitzenden van gravitatie golven voordat zij de
band van toekomstige gravitationele golven detectoren betreden.

We hebben de robuustheid van onze pulsatie pair-instability modellen getest tegen fysi-
sche en computationele aannames in hoofdstuk 6. We vinden dat onze modellen een voor
de sterrenkundige astrofysica ongewoon voorspellende kracht hebben: de maximale massa
van een zwart gat onderaan het pair-instability gat is s ∼ 45 M�, en dit is relatief ongevoelig
voor variaties in de metalliciteit en onzekerheden in algoritmische of fysische ingrediënten
(e.g. het recept voor winden, de neutrino koel snelheden en de numerieke resolutie). Dus
de maximum BH massa aan de onderkant van het PISN massa gat zou een “standard sirene”
kunnen vormen voor kosmologische applicaties, zelfs als het voorkomen van de zwarte gaten
met de hoogste massa’s wel zou variëren met bovengenoemde onzekerheden. De onzeker-
heid die de grootste impact heeft op de maximum massa van een zwart gat aan de onderkant
van het PISN gat is de reactiesnelheid van de 12C(α, γ)16O reactie. De maximale massa van
zwarte gaten geobserveerd door middel van zwaartekrachtsgolven kan een bovengrens stellen
op deze zeer onzekere reactiesnelheid.

Hoofdstuk 7 focust op de materie die uitgestoten wordt door deze sterren, in tegenstel-
ling tot de materie die gebonden blijft. We vinden dat pair-instability evolutie mild begint,
zonder echt effect te hebben op de oppervlakte eigenschappen van de ster of op de omgeving.
Deze zwakke pulsen zijn alleen detecteerbaar aan de hand van variaties in de neutrino flux
geproduceerd door deze sterren. Als de kernmassa wordt verhoogd expanderen de modellen
veel in de radiale richting, tot ze uiteindelijk massa uitstoten. Het aantal pulsen dat een ge-
geven model ervaart hangt af van welke waarneembare uitkomst van de pulse gezien wordt
als interessant. De hoeveelheid (He-rijke) massa die verloren gaat aan pair-instability pulsen
is een steile functie van de helium kernmassa 10−6 M� . MCSM . 20 M�, waarbij de hoogste
massa voor de zwaardere ster van de twee wordt gebruikt. De initiële snelheid van de uitge-
worpen materie is typisch ongeveer t ∼ 103 km s−1, wat een mogelijke connectie suggereert
met (sommige) SN Ibn als de uiteindelijke ineenstorting in deze modellen vergezeld wordt
door een (mogelijk zwakke) explosie.

Ten slotte, hoofdstuk 8 behandelt een specifiek lang bestaand probleem in de stellaire
astrofysica; de verwerking van convectie. De pulsatie pair-instability verloopt op korte tijd-
schalen waarvoor de aanname van de stabiele staat niet meer geldig is als convectie wordt
meegerekend. Wij vergelijken in hoofdstuk 8 twee verschillende ruwe modellen voor de con-
vectie versnelling, en vinden hierbij dat de hoeveelheid massa die verloren gaat aan pulsaties
aan het onderste eind van de verdeling van He-kernmassa’s die pulsaties ondervinden, gevoe-
lig is voor de behandeling van convectie zowel voor als tijdens de pulsen. Echter, dit maakt de
kernboodschap van hoofdstuk 6 niet ongeldig, aangezien de maximale massa voor het zwarte
gat in beide gevallen op dezelfde manier wordt verkregen.

277


	Renzo Mathieu samenvatting NL.pdf
	Bibliography
	Nederlandse Samenvatting


