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Nederlandse Samenvatting

De straling van sterren

De nachtelijke hemel is getooid met duizenden sterren die met het blote oog gezien
flonkerende lichtpuntjes lijken. In werkelijkheid zijn ongeveer 1000 tot 2000 sterren zicht-
baar met het blote oog, die patronen vormen die we sterrenbeelden noemen. Dankzij de
telescopen van sterrenkundigen, weten we dat er miljoenen meer sterren zijn, te zwak om
zonder hulpmiddelen te zien. Sterren zijn niet gelijkmatig verdeeld over het heelal, maar
bevinden zich in grote groepen, melkwegstelsels genaamd. Een gemiddeld melkwegstelsel,
zoals onze eigen Melkweg, bevat miljarden sterren.

Net als de zon zijn sterren enorme bollen gas, die door hun eigen zwaartekracht bijeenge-
houden worden. Sommige sterren zijn groter dan de zon, andere kleiner; sommige helderder,
andere zwakker. Sterren zijn er in allerlei soorten, van de rode ster Aldebaran in het sterren-
beeld Stier, tot de felwitte Vega in de Lier en de blauwe sterren in het Zevengesternte. Kleur
is een eigenschap van licht. Licht, dat door zijn electrische en magnetische eigenschappen
electromagnetische straling wordt genoemd, kan beschouwd worden als een combinatie van
golven, met de afstand tussen de toppen van de golven als de golflengte. De kleur van licht
wordt bepaald door de golflengte. De golflengte van zichtbaar licht is heel klein; rood licht
heeft bijvoorbeeld een golflengte van 700 nanometer, terwijl blauw licht een golflengte heeft
van ongeveer 400 nanometer (1 nanometer = 0,000 000 001 meter). De kleuren van de regen-
boog liggen tussen deze golflengtes.

Het zichtbare licht, ook wel het optische golflengtebereik genoemd, is echter slechts een
miniem deel van alle electromagnetische straling. In de loop der tijd is straling met andere
golflengtes ontdekt, die onzichtbaar is voor onze ogen. In figuur 1 is het volledige elec-
tromagnetische spectrum weergegeven, met de straling van alle golflengtes. Bij golflengtes
korter dan die van zichtbaar licht, vinden we de volgende golflengtebereiken. Het ultra-
violette golflengtebereik loopt ongeveer van 10 tot 400 nanometer. Straling met golflengtes
tussen 0,01 en 10 nanometer noemen we röntgenstraling, terwijl gammastraling nog kortere
golflengtes heeft. Aan de andere kant van het zichtbare licht, dus bij langere golflengtes,
vinden we infrarode straling, met golflengtes van zo’n 700 nanometer tot 1 millimeter. Het
gebied van de microgolven ligt tussen 1 millimeter en 10 centimeter en daarna begint het
gebied van de radiostraling.

Alle objecten stralen electromagnetische straling uit van veel verschillende golflengtes,
maar de straling is altijd het sterkst in een bepaald deel van het spectrum. Waar de piek in
de uitgezonden straling ligt, hangt af van de temperatuur van het object. De kleuren van de



214 Nederlandse Samenvatting

ga
m

m
a

st
ra

lin
g

1mm 10nm 0.01nm1cm 0.000001 nm

300000 300000000

700nm 400nm

70003900

100km

−273 −270

Golflengte

Temperatuur

ra
di

o

in
fr

ar
oo

d

m
ic

ro
go

lv
en

zi
ch

tb
aa

r

ul
tr

av
io

le
t

st
ra

lin
g

ro
nt

ge
n−

¨

Figuur 1–. Het electromagnetische spectrum loopt van de kortste gammastraling tot de langste radio-
straling. Het zichtbare licht is slechts een klein stukje van het totale spectrum.

sterren zijn dus afhankelijk van hun temperatuur. Denk bijvoorbeeld aan een stuk metaal dat
in het vuur wordt geplaatst en heet wordt. Als het uit het vuur wordt gehaald, is het eerst
zo heet dat het oranje-geel gloeit. Terwijl het metaal afkoelt, verandert het van kleur, van
oranje naar fel rood en uiteindelijk zwart. Als we het metaal nog veel heter zouden kunnen
maken, zou het “witheet” worden, daarna groen gaan gloeien en uiteindelijk zo heet worden
dat het blauw licht uitstraalt, zoals het binnenste deel van de vlam van een kaars. Hetzelfde
effect zien we in sterren. Rode sterren zijn koel; hetere sterren hebben een meer blauwe kleur.
Hoeveel energie een ster in totaal uitstraalt, hangt ook af van de temperatuur. Kortom, hoe
hoger de temperatuur van een ster, hoe korter de golflengte van de piek van de uitgezonden
straling en hoe meer energie wordt uitgestraald.

De gedetailleerde studie van het licht van een object heet spectroscopie. Spectrometers
zijn instrumenten die het licht van een object splitsen in de verschillende golflengtes en zo het
spectrum laten zien. De eenvoudigste spectrometer is een glazen prisma (zie Figuur 2). Tegen
het eind van de 17e eeuw ontdekte Isaac Newton dat als zonlicht door een prisma gaat, het
opgesplitst wordt in de kleuren van de regenboog, dat wil zeggen, het spectrum van de zon.
Aan het begin van de 19e eeuw ontdekte de Duitse opticien Joseph von Fraunhofer, dat het
zonnespectrum honderden dunne, donkere lijnen bevat, de zogenaamde spectraallijnen. Vijf-
tig jaar later kwamen de Duitse scheikundige Robert Bunsen en zijn collega, de Pruisische
natuurkundige Gustav Kirchhoff, erachter, dat ieder chemisch element een eigen karakteris-
tiek patroon van spectraallijnen produceert. De donkere lijnen in het spectrum van de zon
zijn als het ware de vingerafdrukken van de elementen (zoals waterstof, helium, magnesium,
calcium, ijzer, enz.), die aanwezig zijn in de atmosfeer van de zon (zie Figuur 2).

De ontdekking dat ieder chemisch element een eigen uniek patroon van spectraallijnen
heeft, maakte het mogelijk om de chemische samenstelling van een astronomisch object te
bepalen door de spectraallijnen in het spectrum te identificeren. Met de ontdekking in 1860
door de Italiaanse sterrenkundige Angelo Secchi dat spectraallijnen ook in de spectra van
andere sterren dan de zon voorkomen, was de sterrenkundige spectroscopie geboren.

Sterren worden geclassificeerd op basis van hun spectra. Er is een enorme verscheiden-
heid aan stellaire spectra. Sommige spectra bevatten sterke waterstoflijnen; andere vertonen
absorptielijnen van calcium of ijzer, of zelfs brede absorptiestrukturen die veroorzaakt wor-
den door moleculen als titaniumoxide. Om enige orde aan te brengen in deze diversiteit, zijn
de stellaire spectra verdeeld in klassen, of spectraaltypes, die onderscheiden worden door
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Figuur 2–. (a) Wanneer een straal wit licht door een prisma gaat, wordt het opgesplitst in een continue
band met de kleuren van de regenboog. Dit heet een spectrum. (b) Als de straal wit licht door een gas,
bijvoorbeeld waterstof, heen gaat, verschijnen er donkere lijnen in het continue spectrum. Deze donkere
lijnen, die samen het spectrum van waterstof vormen, worden veroorzaakt door de absorptie van licht bij
bepaalde golflengtes door de waterstofatomen. Als het waterstofgas wordt bekeken tegen een donkere
achtergrond, bestaat het spectrum uit heldere spectraallijnen, genaamd emissielijnen. Deze emissie-
lijnen ontstaan in het gas bij dezelfde golflengtes als de absorptielijnen. (c) Sterrenkundigen kunnen
iets over de natuurkundige eigenschappen van een hemellichaam te weten komen, door het spectrum te
bestuderen. In de praktijk worden spectra geplot als grafieken van lichtintensiteit tegen golflengte. De
absorptielijnen in (b) zien eruit als dalen in de intensiteit-golflengte grafiek. Emissielijnen zouden eruit
zien als pieken.

de sterkte van de spectraallijnen van de verschillende elementen. Ieder spectraaltype wordt
aangeduid met één van de letters: OBAFGKM. Een handig ezelsbruggetje om deze volgorde
te onthouden is het engelse zinnetje “Oh, Be A Fine Girl, K iss Me!” Toen sterrenkundigen
later ontdekten hoe de oppervlaktetemperaturen van sterren de spectra beı̈nvloeden, bleek de
OBAFGKM-reeks eigenlijk een temperatuurreeks te zijn. O-sterren zijn de heetste sterren,
met oppervlaktetemperaturen van meer dan 30 000 ◦C. M-sterren zijn de koelste sterren; de
temperaturen van hun oppervlak liggen rond de 3000 ◦C. Onze zon, geclassificeerd als een
G-ster, heeft een oppervlaktetemperatuur van zo’n 5800 ◦C.

Sterren: de fabrieken van chemische elementen
Pas in de eerste decennia van de twintigste eeuw kwamen astronomen erachter hoe sterren
stralen. In het centrum van een ster loopt de temperatuur op tot meer dan 10 miljoen graden
celsius en de dichtheid is meer dan honderd keer die van water. Onder deze omstandigheden
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treden thermonucleaire reacties op, waarbij kleine atoomkernen samensmelten tot grotere.
De eenvoudigste thermonucleaire reactie is de fusie van vier waterstofkernen, het simpel-
ste en meest voorkomende chemische element, tot één heliumkern. Als deze reactie plaats
vindt, gaat er materie verloren, omdat de vier waterstofkernen samen een iets grotere massa
hebben dan de resulterende heliumkern. Deze verloren massa wordt omgezet in energie, die
uiteindelijk het oppervlak van de ster bereikt en als licht uitgestraald wordt.

Omdat sterren in feite niets anders doen dan massa in energie omzetten, hangt de totale
energie die een ster per tijdseenheid uitstraalt, de lichtkracht (L) van de ster, af van zijn massa
(M ). De meeste sterren volgen de relatie L ∝ M 3, oftewel de lichtkracht is evenredig met
de massa tot de derde macht. Een ster die tien keer zo zwaar is als de zon, is dus duizend keer
zo helder..

Sterren hebben een beperkte voorraad waterstof en dus ook een beperkte levensduur. Een
ster sterft wanneer de waterstofvoorraad opraakt. Dit betekent dat de levensduur van een
ster evenredig is met M/L. Doordat de lichtkracht sterk afhangt van de massa, is de le-
vensduur van de ster dus ook sterk afhankelijk van de massa. Hoe zwaarder een ster is, hoe
sneller hij zijn waterstofvoorraad er doorheen jaagt. Een ster die tien keer zo zwaar is als
de zon leeft bijvoorbeeld 10 miljoen (10 000 000) jaar, terwijl een ster als de zon 10 miljard
(10 000 000 000) jaar leeft. Kortom, het leven van zware sterren is kort maar hevig.

Het grootste deel van hun leven “verbranden” sterren waterstof en produceren helium.
Tijdens deze fase noemen we ze hoofdreekssterren. Als de voorraad waterstof eenmaal uit-
geput is, wordt de ster koeler, groter en helderder. Sterren als onze zon stoten uiteindelijk hun
buitenste lagen af, vormen zo planetaire nevels, en eindigen als witte dwerg; zware sterren
komen explosief aan hun eind in een supernovaexplosie, waarna het restant meestal eindigt
als neutronenster. Voordat een lichte ster “sterft” wordt de temperatuur in het centrum hoog
genoeg om helium te “verbranden” en koolstof en zuurstof te produceren. In de kernen van
zware sterren loopt de temperatuur hoog genoeg op om elementen zwaarder dan helium (zo-
genaamde metalen) te fuseren: koolstofverbranding produceert neon en magnesium; neon-
verbranding produceert zuurstof en magnesium; zuurstofverbranding levert zwavel, silicium,
fosfor en magnesium... enzovoort, totdat ijzer, dat niet verbrandt, wordt geproduceerd. In een
ster vijfentwintig keer zo zwaar als de zon, duurt de koolstofverbranding ongeveer zeshon-
derd jaar, de neonverbranding één jaar en de zuurstofverbranding maar zes maanden. De
productie van ijzer door siliciumverbranding is zo hevig dat al na één dag het meeste silicium
op is. De vorming van een inactieve, ijzerrijke kern is het begin van het eind voor een zware
ster; na een catastrofale implosie van de kern explodeert de ster binnen een paar seconden.
Tijdens de explosie kunnen elementen zwaarder dan ijzer gevormd worden als het stellaire
materiaal door de schokgolf opgewarmd wordt. De net gevormde zware elementen worden
uitgestoten in de ruimte, waar ze de bouwmaterialen vormen voor nieuwe sterren, planeten
en leven.

Kosmologen denken dat het heelal ongeveer 15 miljard jaar geleden is gevormd in de
“oerknal”, een kosmische explosie die resulteerde in een uitdijende wolk bestaand uit de
twee lichtste elementen: waterstof en helium. Er waren weinig andere elementen. De zware
sterren zijn de belangrijkste fabrieken van zware elementen in het heelal. De korte levensduur
van zware sterren zorgt ervoor dat de interstellaire materie continu verrijkt wordt.



Nederlandse Samenvatting 217

Figuur 3–. Moleculaire wolken zijn gebieden in de Melkweg waar het interstellaire stof zo dicht is,
dat het achterliggende sterren of heldere nevels aan het zicht onttrekt. Het zijn de gebieden waar sterren
worden gevormd. (Links) Eén van de bekendste donkere nevels is de Paardenkopnevel, gelegen in
het moleculaire wolkencomplex in Orion, op een afstand van ongeveer 1500 lichtjaren (Bron: Very
Large Telescope, Paranal, Chili). (Rechts) De donkere, kronkelende banen zichtbaar in een deel van
het sterrenbeeld Ophiuchus horen bij de Slangnevel. De Slangnevel is een serie donkere nevels op een
afstand van ongeveer 650 lichtjaren (Bron: Jean-Charles Cuillandre, CFHT Telescope, Hawaii).

De geboorte van sterren

De interstellaire ruimte bevat over het algemeen zeer weinig gas of andere materie. Hier
en daar verzamelt de “as” van sterren zich echter door de wederzijdse aantrekking van de
zwaartekracht. Uiteindelijk resulteert deze samentrekking in een moleculaire wolk - een ijle
gaswolk, die voornamelijk uit waterstof bestaat, maar ook kleine hoeveelheden bevat van
moleculen en microscopische korrels van vaste deeltjes, die gezamenlijk stof worden ge-
noemd.

In deze koude en donkere nevels worden sterren geboren. Sterrenkundigen hebben ver-
spreid door het Melkwegstelsel een groot aantal van deze stervormingswolken gevonden. In
sommige gevallen zijn ze te zien als een donker silhouette tegen een gloeiende nevel op de
achtergrond, zoals de Paardenkopnevel (Figuur 3 links). In andere gevallen zijn het donkere
gebieden die de achtergrondsterren aan het zicht onttrekken (Figuur 3 rechts). De grootste
moleculaire wolken zijn meer dan een miljoen keer zo zwaar als de zon. Ze bevatten een
groot deel van alle interstellaire materie, zijn zo’n 150 lichtjaar1) in doorsnee, en hebben een
gemiddelde dichtheid van 100 tot 300 deeltjes per kubieke centimeter en een temperatuur van
maar −260 ◦C.

Moleculaire wolken zijn niet homogeen, maar hebben een klonterige structuur. Ze zijn
ook niet statisch, maar zijn intern in beweging. Soms zorgen deze bewegingen ervoor dat
gebieden met een verhoogde dichtheid gaan roteren. Deze gebieden van verhoogde dichtheid
beginnen uiteindelijk in te storten onder hun eigen gewicht. In het midden wordt een zeer
compacte kern gevormd, met daaromheen een samentrekkende schil van materie. Door de ro-
tatie valt de materie voornamelijk naar binnen langs de evenaar, waardoor een schijf ontstaat.

1Eén lichtjaar is ongeveer 63 000 keer de afstand tussen de Aarde en de zon.
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Figuur 4–. Deze twee figuren tonen een schematische voorstelling van het waterstofatoom. Het wa-
terstofatoom bestaat uit één electron en één proton. In het eenvoudigste model van het waterstofatoom
kan het electron alleen rond het proton draaien in toegestane banen met n = 1, 2, 3, 4, enzovoort. Hier
zijn de eerste vier banen weergegeven. (a) Onder normale omstandigheden bevindt het electron zich in
de grondtoestand (n = 1). Als het atoom straling absorbeert van een golflengte korter dan 91.2 nanome-
ter, dan wordt het electron volledig uit het atoom gestoten. Dit proces heet ionisatie. (b) Een vrij proton
kan een vrij electron invangen. Dit proces heet recombinatie. Het ingevangen electron valt via de e-
nergieniveaus van het atoom terug naar de grondtoestand. Bij deze overgangen van een hoger naar een
lager niveau wordt licht uitgezonden op vele zichtbare golflengten. Als het electron bijvoorbeeld van
de baan met n = 3 naar n = 2 gaat, straalt het atoom licht uit met een golflengte van 656 nanometer.

De meeste materie komt in de kern terecht, maar een deel wordt uitgestoten, voornamelijk
langs de rotatieas, in een zogenaamde “outflow”. Hoe deze outflow tot stand komt, is niet
echt duidelijk. Men denkt dat het misschien veroorzaakt wordt door de interactie van een
sterke sterrenwind (een stroom van microscopische deeltjes zoals electronen, protonen en
neutronen, die ontsnappen aan het oppervlak van de ster in vorming) met de materie in de
binnenste regionen van de schijf. Uiteindelijk verzamelt meer en meer massa zich in de kern.
De materie in het midden van de kern wordt dus steeds verder samengeperst en de tempera-
tuur loopt op. Uiteindelijk wordt de temperatuur hoog genoeg (meer dan 10 miljoen graden)
om thermonucleaire reacties op gang te brengen. Een nieuwe ster is geboren! Tegen de tijd
dat een lichte ster begint te schijnen, is vrijwel al het omringende materiaal opgeslokt. De tijd
die een zware ster nodig heeft om tot thermonucleaire reacties te komen, is zo’n honderd keer
korter dan voor een lichte ster zoals de zon. Een zware ster begint dus te schijnen terwijl hij
nog omringd wordt door een dichte schil van materie. Deze schil wordt bruut uiteen gerukt
door de straling van de ster. De geboorte van een zware ster is dus moeilijk direct waar te
nemen, maar door hun omgeving te bestuderen kunnen we toch iets te weten komen over hoe
ze gevormd worden.

H II -gebieden: de kraamkamers van sterren

Sterren van spectraaltype O en B zijn de zwaarste, heetste en helderste sterren. Omdat zware
sterren zo kort leven, hebben ze geen tijd om zich ver te verwijderen van de plaats waar ze
gevormd zijn. Door hun omgeving te bestuderen kunnen we dus informatie krijgen over de
vorming van deze zware sterren. Het oppervlak van deze sterren heeft een temperatuur van
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meer dan 10 000 ◦C. Door deze hoge temperatuur stralen zware sterren veel ultraviolet licht
uit. De ultraviolette straling is zo energetisch dat het omringende waterstofgas in het gebied
waar de ster is gevormd, wordt geı̈oniseerd. Een waterstofatoom bestaat uit een positieve
electrische lading (proton), waar een negatieve electrische lading (electron) omheen draait.
De aantrekkende electrische kracht houdt ze samen. Het electron kan alleen in bepaalde
banen rond het proton draaien. Deze banen worden aangeduid met n=1,2,3,4 enzovoort, en
de energie van het electron is evenredig met de straal van de baan. Het electron “voelt” zich
het meest thuis in de baan met de laagste energie en het dichtst bij het proton, de zogenaamde
grondtoestand (n=1). Als een atoom energie absorbeert, wordt het electron in een hogere
baan gedwongen. De ultraviolette straling van zware sterren is energetisch genoeg om de
binding tussen het proton en het electron volledig te verbreken en het electron uit het atoom
te stoten. Dit proces heet ionisatie (zie Figuur 4 a). Waterstof heeft maar één electron en kan
dus maar één keer geı̈oniseerd worden, maar zwaardere atomen bevatten heel veel electronen
en kunnen deze opeenvolgend verliezen. Zo kan zuurstof bijvoorbeeld acht keer geı̈oniseerd
worden. De energie die nodig is om een electron uit een atoom te verwijderen, wordt echter
voor ieder volgend electron groter. Om het eerste electron van een zuurstofatoom te verwij-
deren, is straling nodig met een golflengte van 91.2 nanometer, maar voor het tweede electron
is al straling met een golflengte van 35.3 nanometer vereist. Vele malen geı̈oniseerde atomen
duiden dus op de aanwezigheid van zeer energetische straling.

Terwijl waterstofatomen rond de zware sterren geı̈oniseerd worden, komen sommige
losse electronen en protonen elkaar toevallig tegen en vormen weer volledige water-
stofatomen. Vlak na de vorming van zo’n atoom bevindt het electron zich in een ruime baan
rond het proton en heeft dus een hoge energie. Omdat het electron graag naar de kleinste
energietoestand “wil”, begint het naar steeds lagere banen te springen, tot het uiteindelijk de
grondtoestand bereikt. Bij iedere sprong naar een lagere baan verliest het electron energie,
die uitgestraald wordt als licht. De golflengte van het licht hangt af van de hoeveelheid ener-
gie die uitgestraald wordt. Dit proces heet recombinatie (zie Figuur 4 b). Door de energie die
vrijkomt bij alle recombinaties van waterstofatomen begint het gas te gloeien. Vooral de over-
gang van de baan n=3 naar de baan n=2, waarbij licht met een golflengte van 656 nanometer
uitgestraald wordt, is prominent. Daarom hebben emissienevels rond pas gevormde, zware
sterren een typische, rode kleur.

Omdat deze nevels voornamelijk uit geı̈oniseerd waterstof bestaan, worden ze H II-
gebieden genoemd (het symbool van waterstof is H; een geı̈oniseerd waterstofatoom wordt
aangeduid met het symbool H II, uitgesproken als “ha twee”). De temperatuur in een H II-
gebied wordt bepaald door het evenwicht tussen de opwarming door de ionisaties en de
afkoeling door de recombinaties. Typische waardes liggen tussen de 5000 en 10 000 ◦C. Het
geı̈oniseerde gas is warmer dan de omringende moleculaire wolk en begint daardoor uit te
zetten. Samen met de intense straling zorgt dit ervoor dat het H II-gebied steeds groter wordt
en het omringende materiaal samendrukt. Hierdoor kunnen meer verdichtingen ontstaan en
dus meer nieuwe sterren gevormd worden.

H II-gebieden ontstaan als kleine (met diameters van ongeveer een tiende lichtjaar), dichte
(ze hebben een gemiddelde dichtheid van 10 000 waterstofatomen per kubieke centimeter),
en heldere “hot spots” in een enorme moleculaire wolk. Ze worden dan ultra-compacte H II-
gebieden genoemd. Deze ultra-compacte H II-gebieden zijn meestal niet waarneembaar in
zichtbaar licht. De grote hoeveelheid zichtbaar licht die ze uitstralen wordt namelijk geab-
sorbeerd door het stof in de omringende moleculaire wolk. Dit stof warmt op tot een paar
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Figuur 5–. De Orionnevel is één van de bekendste H II-gebieden en is zichtbaar met het blote oog
als een vage vlek, iets beneden en links van de makkelijk herkenbare gordelsterren in het sterrenbeeld
Orion. De nevel bevindt zich op ongeveer 1500 lichtjaar van de Aarde en bevat vier heldere, zware
sterren, het Trapezium genoemd. Eén van hen, θ1C, produceert het merendeel van de ultraviolette
straling die het gebied doet opgloeien (Bron: Robert Gendler).

honderd graden celsius en straalt de geabsorbeerde energie weer uit als infrarood licht. Hier-
door zijn ultra-compacte H II-gebieden de helderste objecten in het Melkwegstelsel in infra-
rood licht, en dus gemakkelijk waarneembaar in dit golflengtebereik.

De nieuwe O- en B-sterren zorgen ervoor dat de H II-gebieden steeds verder uitdijen in de
grote moleculaire wolk. Op een gegeven moment worden de H II-gebieden waarneembaar in
zichtbaar licht, doordat de oorspronkelijke moleculaire wolk vernietigd is, of omdat ze eruit
bewegen. De H II-gebieden zijn nu niet compact meer, maar meer dan 15 lichtjaar in omvang.
Een beroemd voorbeeld van een H II-gebied in dit late stadium van evolutie is de Orionnevel
(zie Figuur 5). Deze nevel bevat één van de dichtstbijzijnde kraamkamers van sterren. Vier
hete, zware O- en B-sterren in het centrum van de Orionnevel, het zogenaamde Trapezium,
produceren de ioniserende straling die er voor zorgt dat het gas gloeit. Waarnemingen aan de
Orionnevel hebben de aanwezigheid van meer dan 2000 jonge, lichte sterren aangetoond.

De studie van H II-gebieden rond zware sterren is fundamenteel voor ons begrip van de
vorming van deze sterren, hun evolutie en hun interactie met hun omgeving. Ultra-compacte
H II-gebieden maken het mogelijk om de vroege evolutie van zware sterren en hun omgeving
te bestuderen.
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Figuur 6–. De Melkweg lijkt waarschi-
jnlijk veel op dit prachtige melkwegs-
telsel, NGC 1232, met enorme spiraalar-
men die om het centrum heen draaien
(Bron: FORS1, Very Large Telescope,
Paranal, Chili).

H II -gebieden in de galactische context

We leven in een groot melkwegstelsel, de Melkweg, dat zo’n 100 000 lichtjaar in doorsnee
is. We bevinden ons in de buitenste regionen, op ongeveer 28 000 lichtjaar van het cen-
trum, waardoor de Melkweg op een donkere nacht zichtbaar is als een lichtende band over de
hemel. We kunnen echter niet zien hoe de Melkweg er uit ziet. Sterrenkundigen hebben veel
over de Melkweg geleerd door naar andere melkwegstelsels te kijken. De Melkweg ziet er
waarschijnlijk ongeveer zo uit als het melkwegstelsel in Figuur 6, genaamd NGC 1232, met
grote spiraalarmen die rond het centrum draaien. Sterrenkundigen hebben aan de hemel kun-
nen identificeren wat waarschijnlijk het equivalent van zulke spiraalarmen in de Melkweg
zijn. Waarnemingen aan de spiraalarmen in de Melkweg en andere melkwegstelsels zoals
NGC 1232, laten zien dat ze het merendeel van de H II-gebieden, grote moleculaire wolken
en clusters van jonge sterren bevatten. Spiraalarmen zijn dus de plaatsen in melkwegstelsels
waar sterren gevormd worden.

De evolutie van melkwegstelsels hangt vooral af van de snelheid waarmee sterren
gevormd worden, en hoeveel er van een bepaalde massa gevormd worden. Dit hangt weer
nauw samen met de chemisch evolutie van het melkwegstelsel, of in andere woorden, de ver-
rijking met helium en andere zware elementen in de tijd, als gevolg van de continue productie
daarvan door zware sterren. Metingen van de abondanties van chemische elementen verschaf-
fen belangrijke aanwijzingen over deze evolutie. Ten eerste vertelt de ratio van zware ele-
menten (zoals zuurstof of ijzer) ten opzichte van waterstof ons hoeveel waterstof is omgezet
in zware elementen en daarom hoezeer de materie in een melkwegstelsel verrijkt is. Zulke
ratio’s zijn dus gevoelig voor de snelheid waarmee sterren gevormd worden. Ten tweede
bevatten ratio’s van zware elementen ten opzichte van elkaar informatie over hoe de produc-
tiesnelheden van deze elementen verschillen. Deze ratio’s hangen af van hoeveel sterren er
met een bepaalde massa gevormd worden. De abondanties gemeten in een ster zijn een maat
voor de mate van chemische verrijking op het moment dat de ster gevormd werd. Daarom
kan de chemische evolutie gevolgd worden door de abondanties in sterren van verschillende
leeftijden te meten.
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Zichtbaar licht Infrarood

Figuur 7–. Foto’s van het sterrenbeeld Orion in zichtbaar (links) en infrarood (rechts) licht. Dit be-
kende sterrenbeeld aan de wintersterrenhemel gloeit spectaculair in het infrarood, zoals te zien is op
deze foto, die samengesteld is uit data verzameld door IRAS, de Infrared Astronomical Satellite (Bron:
IPAC).

In tegenstelling tot abondanties gemeten in sterren, zijn abondanties gemeten in de inter-
stellaire materie een maat voor de verrijking op dit moment. De meest eenvoudige manier om
de abondanties van de interstellaire materie te bepalen, is door de analyse van H II-gebieden.

De snelheid waarmee sterren gevormd worden, is niet overal hetzelfde in een melkweg-
stelsel. Dicht bij het centrum worden meer sterren gevormd, en als gevolg is het gas daar meer
verrijkt met net geproduceerde elementen dan het gas in de buitengebieden. Zulke galacti-
sche gradiënten in de chemische abondanties zijn gevonden in andere melkwegstelsels, want
abondanties zijn gemakkelijk te bepalen als functie van positie. Wij bevinden ons echter in de
schijf van de Melkweg en ons zicht wordt belemmerd door grote hoeveelheden stof. Daarom
is de abondantiegradiënt in onze eigen Melkweg veel moeilijker te meten. Doordat stof het
ultraviolette licht absorbeert dat door jonge sterren uitgestraald wordt, warmt het op en straalt
de geabsorbeerde energie weer uit als infrarood licht. Dit is heel mooi te zien in Figuur 7,
waar twee foto’s van het sterrenbeeld Orion te zien zijn, één in zichtbaar en één in infrarood
licht. Op de infrarode foto zijn grote wolken interstellair stof en stervormingsgebieden te
zien, die niet te zien zijn op de foto in zichtbaar licht. Met infraroodwaarnemingen kunnen de
abondanties dus wel gemeten worden, zelfs in de centrale gebieden van onze eigen Melkweg,
waar veel stof in de weg zit.

In dit proefschrift

Met de lancering van de Infrared Space Observatory (ISO) satelliet in 1995 door de Europese
Ruimtevaartorganisatie ESA, werd het complete infrarode golflengtebereik opengelegd voor
de sterrenkunde. Vanaf de aarde is waarnemen bij deze golflengten niet mogelijk omdat de
aardatmosfeer vrijwel al deze straling absorbeert. De satelliet was uitgerust met twee spec-
trometers: de Short Wavelength Spectrometer (SWS) en de Long Wavelength Spectrometer
(LWS). Samen maakten ze het voor het eerst mogelijk om de spectra van objecten te meten
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Figuur 8–. Spectrum in het infrarode golflengtebereik van een typisch compact H II-gebied, verkregen
met de spectrometers aan boord van de ISO-satelliet. Het geı̈oniseerde gas wordt gekenmerkt door de
smalle emissielijnen van elementen zoals waterstof, stikstof, zuurstof, neon, zwavel en argon.

van 2.5 tot 196 µm2. Dankzij ISO konden sterrenkundigen voor het eerst een kijkje nemen
in moleculaire wolken en alle soorten stervormingsgebieden in detail bestuderen. In het bij-
zonder was het mogelijk om de vroegste evolutiestadia van H II-gebieden, de ultra-compacte
en compacte H II-gebieden, waar te nemen.

In Figuur 8 is het complete ISO spectrum van een typisch compact H II-gebied te zien.
Bovenop de stofemissie zijn smalle emissielijnen zichtbaar, die behoren bij atomen van wa-
terstof en zwaardere elementen zoals stikstof, zuurstof, neon, zwavel en argon, die in ver-
schillende ionistatiestadia aanwezig zijn in het geı̈oniseerde gas. Door gedetailleerde analyse
van deze lijnen kan de abondantie van het betreffende element ten opzichte van waterstof
bepaald worden. Ook kan de ionisatiegraad bepaald worden, de fractie van het totale aantal
atomen van zo’n element dat in zekere mate door de ultraviolette straling is geı̈oniseerd. De
ionisatiegraad houdt direct verband met de eigenschappen van de aanwezige zware ster (of
sterren). Infrarode emissielijnen bieden een aantal voordelen ten opzichte van optische lij-
nen. Ten eerste zijn ze veel minder verzwakt door de aanwezigheid van stof. Ten tweede zijn
ze niet gevoelig voor de exacte temperatuur van het gas en zijn daarom een directe indicatie
voor de abondanties van de elementen. Ten derde is het infrarood het enige golflengtebereik
waarin de dominante vorm van stikstof in sterk geı̈oniseerde H II-gebieden waargenomen kan
worden.

Het overgrote deel van dit promotieonderzoek is gebaseerd op de gecombineerde SWS en
LWS spectra (zoals die in Figuur 8) van een aantal ultra-compacte en compacte H II-gebieden,
die zich op verschillende afstanden van het centrum van onze Melkweg bevinden. Het belang-
rijkste doel was om de abondanties van de zware elementen ten opzichte van waterstof in deze

2Infrarode golflengtes worden meestal in micrometers ( µm) gemeten, waar 1 µm =1000 nm.
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Figuur 9–. De galactische gradiënt van de abondantie van neon ten opzichte van waterstof (Ne/H,
links) en de ratio van de abondanties van stikstof en zuurstof (N/O, rechts) – gemeten aan de H II-
gebieden bestudeerd in dit proefschrift – geplot als functie van de afstand tot het centrum van de Melk-
weg, gegeven in eenheden van kiloparsecs (1 kiloparsec = 1000 parsecs = 3260 lichtjaren).

gebieden te bepalen en te verifiëren of deze variëren met de afstand tot het centrum van de
Melkweg. Het blijkt dat deze abondanties kleiner worden van het centrum van de Melkweg
naar buiten toe, van ongeveer 5/2 tot 1/3 keer de hoeveelheid metalen in de buurt van de
zon. Deze gradiënten leveren belangrijke randvoorwaarden voor theoretische modellen van
de chemische evolutie van de Melkweg. Als voorbeeld is de gradiënt van de neonabondantie
in Figuur 9 geplot. Neon wordt geproduceerd in sterren die zwaar genoeg zijn om koolstof
te fuseren en het is een primair product van de stellaire elementproductie, aangezien het
pas tijdens de explosie van de ster gemaakt wordt. De neonabondantie houdt daarom direct
verband met de vormingssnelheid van zware sterren in het verleden. Het rechterpaneel van
Figuur 9 toont de abondantie van stikstof ten opzichte van zuurstof (N/O). Zuurstof is een
primair product dat onstaat door heliumverbranding, maar de oorsprong van stikstof is niet
duidelijk. Het kan geproduceerd zijn door koolstofverbranding in zware sterren, of het kan
een secundair product zijn in het centrum van lichtere sterren zoals de zon, die al wat koolstof
bevatten dat in het interstellaire gas zat waaruit ze gevormd werden. Een constante N/O ratio
zou betekenen dat de oorsprong van stikstof voornamelijk primair is. Dat de ratio N/O niet
constant is, betekent dus dat secundaire productie ook belangrijk is.

Tegelijk met de afname van de relatieve abondanties van metalen met de afstand tot het
centrum van de Melkweg, blijkt de ionisatiegraad van de H II-gebieden toe te nemen. Dit
verband tussen de zogenaamde metalliciteit en de ionisatiegraad is te zien in Figuur 10. De
ionisatiegraad hangt af van in welke mate de ster “in staat is” om de atomen van zware ele-
menten in het gas steeds verder te ioniseren. In eerste instantie zou je verwachten dat dit “in
staat zijn” alleen afhangt van hoe heet (zwaar) de ster is. De reden voor de variatie van ioni-
satiegraad met afstand tot het centrum van de Melkweg is lange tijd controversieel geweest.
Er zijn twee mogelijkheden geopperd. Eén bestaat eruit dat de variatie van ionisatiegraad
veroorzaakt wordt doordat hete O-sterren zich voornamelijk in de buitenste regionen van de
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Figuur 10–. Het verband tussen de
emissielijnratio [Ne III]/[Ne II] 15.5/12.8
µm en Ne/H. [Ne III]/[Ne II] is een in-
dicator van de ionisatiegraad in H II-
gebieden. De H II-gebieden in de
Melkweg worden hier vergeleken met
die in de Grote Magellaanse Wolk
(driehoeken) en de Kleine Magellaanse
Wolk (cirkels). De Kleine en Grote Mag-
ellaanse Wolken zijn twee kleine melk-
wegstelsels in een baan om onze eigen
Melkweg. Aan de zuidelijke hemel zijn
ze met het blote oog zichtbaar als twee
vage wolken. Ze bevatten minder zware
elementen dan enig deel van de Melk-
weg.

Melkweg bevinden, terwijl koelere O-sterren dichter bij het centrum zitten. De andere mo-
gelijkheid is dat de variatie veroorzaakt wordt door verschillen in de hoeveelheid metalen die
de sterren bevatten. Ik heb naar het tweede mogelijke model gekeken. Uit een vergelijking
van de waargenomen spectra met kunstmatige spectra gemaakt met de nieuwste modellen
van O sterren, blijkt dat een afname van de hoeveelheid metalen in een ster (die dezelfde is
als in het omringende H II-gebied waarin de ster gevormd is) de ster inderdaad in staat stelt
om de metalen in het gas tot een hogere graad te ioniseren. Een direct resultaat van dit on-
derzoek is dus, dat het waarschijnlijk is dat O-sterren van alle types gelijkmatig verdeeld zijn
over alle afstanden en dat de waargenomen toename in de ionisatiegraad van H II-gebieden
met toenemende afstand van het centrum van de Melkweg, gewoon een gevolg is van de
afname van metalliciteit. Dit wordt duidelijk in Figuur 10. De gemiddelde toename in io-
nisatiegraad wordt veroorzaakt door een afname van de metalliciteit met afstand. Volgens
theoretische berekeningen is de spreiding in de ionisatiegraad voor een bepaalde metalliciteit
(afstand) het gevolg van de aanwezigheid van O sterren van alle mogelijke temperaturen. Dit
resultaat trekt de betrouwbaarheid in twijfel van verschillende technieken, die sterrenkundi-
gen gebruiken om de spectraaltypes te bepalen van de ioniserende sterren in aan het zicht
onttrokken H II-gebieden, door middel van de waargenomen ionisatiegraad. Dergelijke tech-
nieken worden ook gebruikt om de leeftijden van zogenaamde “star burst” gebieden in andere
melkwegstelsels te schatten.

De bestudering van de eigenschappen van individuele H II-gebieden is ook op zichzelf
interessant. Het geı̈oniseerde waterstof in H II-gebieden straalt ook op radiogolflengtes.
Omdat radiogolven niet geabsorbeerd worden door stof, gaan ze dwars door de molecu-
laire wolken heen en kunnen vanaf de Aarde met radiotelescopen waargenomen worden.
Door radiowaarnemingen van compacte en ultra-compacte H II-gebieden, weten we dat het
geı̈oniseerde gas in een beperkt aantal “vormen” kan zijn gedistribueerd: komeetvormig,
schilvormig, kern-halo, onregelmatig of met meerdere pieken, en bolvormig. De precieze
morfologie hangt af van verschillende factoren: de leeftijd van het H II-gebied, de dynamica
van het gas, de dynamica en dichtheidsstructuur van de omringende moleculaire wolk, en de
beweging van het H II-gebied ten opzichte van het omringende medium. Omdat zoveel fac-



226 Nederlandse Samenvatting

toren een rol spelen is het tot dusverre nog niet duidelijk wat het belangrijkste mechanisme
is dat de vorm van compacte en ultra-compacte H II-gebieden bepaalt. De komeetvormige
H II-gebieden zijn bijzonder interessant. Tenminste 20% van alle tot nu toe waargenomen
compacte en ultra-compacte H II-gebieden valt in deze categorie. Ik heb G29.96−0.02, een
veel onderzocht, komeetvormig, compact H II-gebied, in detail bestudeerd. G29.96−0.02 ligt
besloten in een grote moleculaire wolk op ongeveer 20 000 lichtjaar afstand.

G29.96−0.02 is waargenomen met de Infrared Spectrometer And Array Camera (ISAAC)
op de Very Large Telescope (VLT) van de Europese Zuidelijke Sterrenwacht (Paranal, Chili).
Met deze spectrometer is het mogelijk om spectra te verzamelen (in het 2.1–2.2 µm infrarode
bereik) op meerdere posities in het object. Waar met een spectrum van ISO de “gemiddelde”
eigenschappen van H II-gebieden gemeten kunnen worden, kan met deze “meervoudige spec-
tra” gedetailleerde informatie verkregen worden over hoe deze eigenschappen variëren bin-
nen het object. Behalve de spectra van het gas op verschillende posities, bevatten de waarne-
mingen ook het spectrum van de ioniserende ster. Ik laat zien dat dit soort waarnemingen
het mogelijk maken om, ten eerste, verschillende modellen voor de dynamica te testen, ten
tweede, fysische eigenschappen zoals de temperatuur binnen het object te bepalen, en ten
derde, het spectraaltype van de ioniserende ster te bepalen. De conclusie is, dat de huidige
modellen voor de vorming en evolutie van komeetvormige H II-gebieden, herzien moeten
worden.

Tenslotte ...
Meestal roept een wetenschappelijk onderzoek meer vragen op dan het beantwoordt, en dit
proefschrift is geen uitzondering op deze regel. Niettemin heeft dit promotieonderzoek bijge-
dragen aan het vergroten van ons begrip van hoe onze eigen Melkweg verrijkt is met elemen-
ten die geproduceerd worden in het binnenste van zware sterren, en hoe deze sterren evolueren
en hun omgeving beı̈nvloeden. Veel vragen zijn nog open. Alle stadia die voorafgaan aan de
ultra-compacte fase van H II-gebieden zijn nog altijd een mysterie en de evolutie na dit sta-
dium wordt ook nog niet goed begrepen. Om de modellen verder te verbeteren zijn waarne-
mingen nodig met hogere resolutie en gevoeligheid. Nieuwe faciliteiten die doorslaggevende
informatie kunnen genereren, komen gedurende het volgende decennium beschikbaar voor
sterrenkundigen. Op infrarode golflengtes opererende satellieten zoals de Hershel Space
Observatory, de Next Generation Space Telescope (NGST) en de Space Infrared Telescope
Facility (SIRTF), vliegende observatoria zoals SOFIA, en telescopen op de grond zoals de
Atacama Large Millimeter Array (ALMA), zullen in de toekomst de hoeksteen vormen van
het onderzoek naar de vorming van zware sterren.




