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STERREN worden geboren, leven en gaan dood, net als mensen. Dit proefschrift heeft
betrekking op de laatste fases in de evolutie (leven) van sterren als onze zon, die plaats

vinden voor hun dood, de zogenaamde Planetaire Nevel fase. Over 5 miljard jaar zal ook de
zon deze fase door gaan en een Planetaire Nevel worden: een schil van gas, het restant van
de buitenste lagen van de ster. Dit materiaal beweegt langzaam bij de ster vandaan en mengt
uiteindelijk met andere materie in het heelal. Hieruit worden nieuwe sterren geboren en deze
door sterren afgestoten materie vormt dus één van de bouwstenen waaruit nieuwe sterren
en wellicht planeten gevormd zullen worden. Ons lichaam bestaat uit elementen die ooit in
sterren geproduceerd zijn!! Het onderzoek in dit proefschrift is gericht op het beter leren
begrijpen van de chemische samenstelling van deze restanten, met name welke elementen
voorkomen en in welke onderlinge verhoudingen. Laat me je vertellen over deze fascinerende
fase van sterevolutie...

De levenscyclus van sterren

De geboorte

Sterren zijn de bouwstenen van melkwegstelsels. Onze zon (Fig. 1) bevindt zich in de arm
van een spiraalvormig melkwegstelsel (de Melkweg) dat sterk lijkt op dat in Fig. 1. Verge-
leken met hun enorme onderlinge afstanden nemen melkwegstelsels een verwaarloosbaar
kleine hoeveelheid ruimte in, hoewel melkwegstelsels uit honderden miljoenen sterren be-
staan. Deze ruimte wordt het interstellaire medium genoemd. Het is voornamelijk leeg, maar
hier en daar zijn er dichte gaswolken1, moleculaire gebieden genaamd. In deze gebieden
worden nieuwe sterren geboren. Dit dichte gas bestaat voornamelijk uit waterstof (daarom
bestaan sterren meestal voor ∼ 90% uit waterstof), maar het bevat ook wat moleculen en
microscopisch kleine deeltjes die sterrenkundigen stof noemen. Dit gas blijft bij elkaar door
haar eigen zwaartekracht. Hoe meer gas, hoe sterker de zwaartekracht en hoe meer gas kan
worden aangetrokken. Dit cumulatieve proces leidt tot een toename in de dichtheid, vooral
in het centrum. De toename in dichtheid resulteert in een stijgende temperatuur. Op een
gegeven moment is de temperatuur in het centrum zo hoog dat thermonucleaire reacties (de
motor van de ster) plaats gaan vinden en de ster begint te stralen. In andere woorden, de ster
is geboren!

1Zulke dichte gaswolken zijn nog altijd leger dan het beste vacuum dat we op aarde kunnen maken!
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Figuur 1–. Onze zon (links) is één van de honderden miljarden sterren die de Melkweg vormen, een
spiraalvormig melkwegstelsel, zoals het externe melkwegstelsel NGC 628 (rechts). Bron: zon → EIT-
SOHO Consortium, ESA, NASA. NGC 628 → Gemini Observatorium-GMOS Team.

In het begin is de belangrijkste thermonucleaire reactie die plaats vindt in de ster de fusie
van vier waterstofatomen tot één heliumatoom. Het resulterende heliumatoom is lichter dan
de vier waterstofatomen samen. Wat gebeurt er met de rest van de massa? Die wordt omgezet
in energie en baant zich een weg naar het oppervlak, waardoor de ster straalt.

Het leven

Er zijn verschillende overeenkomsten tussen het leven van een ster en dat van ons. Vanaf
het moment dat we geboren worden, begint ons lichaam te veranderen. We groeien, worden
groter, onze haarkleur verandert misschien, en sommigen verliezen uiteindelijk haar op
dramatische wijze. Deze veranderingen verschillen per persoon. De een is langer dan de
ander, sommigen zijn blond, anderen hebben bruin haar, de een verliest meer haar dan de
ander, etc... Bij sterren bepaalt de massa hoe de evolutie (het verouderen) verloopt. De
thermonucleaire reacties vervullen de rol van het hart in ons leven en laten de ster stralen
(leven). Het verschil is dat thermonucleaire reacties een ster miljoenen en miljoenen jaren
kunnen laten stralen. De zon is bijvoorbeeld 5 miljard jaar oud en zal nog 5 miljard jaar
leven!! De levensduur van sterren hangt af van hun massa; hogere massa’s betekenen kortere
levensduur (ze verouderen sneller). Tijdens hun evolutie (hun leven) ondergaan sterren
fysieke veranderingen. Ze worden groter. Onze zon zal zo groot worden dat ze de aarde
opslokt! Ze worden ook helderder, kouder en uiteindelijk beginnen ze massa te verliezen
naarmate ze ouder worden. Voor ze dood gaan trakteren ze ons echter op het grootste
spektakel uit hun glorieuze leven (zie de foto’s op de omslag).

Het einde

De manier waarop sterren aan hun einde komen, hangt af van hun massa. Sterren met massa’s
groter dan ∼8 keer de massa van de zon2 ondergaan een plotselinge explosie waardoor de hele
ster uit elkaar kan scheuren. Zo’n explosie noemen we een Supernova. Sterren met massa’s

2De massa van sterren wordt vaak gemeten in zonsmassa’s. De massa van de zon is 1.989 × 10
30 kg = 1M�.
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Figuur 2–. Twee voorbeelden van de laatste fase voor de dood van een ster met een massa vergelijk-
baar met de zon, de Planetaire Nevel fase. De technische namen zijn NGC 2392 (links) en NGC 6543
(rechts), maar ze staan ook bekend als de Eskimo-nevel en de Kattenoog-nevel. Bron: Eskimo-nevel
→ NASA, Andrew Fruchter en het ERO Team, STScI. Kattenoog-nevel → J.P. Harrington en K.J.
Borkowski, STScI, NASA.

als de zon beginnen te pulseren tijdens de laatste evolutiestadia. Op een gegeven moment wor-
den de pulsaties instabiel en stoot de ster een deel van zijn buitenste lagen af. Het uitgestoten
gas wordt verlicht door de hete centrale ster, wat resulteert in de zogenaamde Planetaire Ne-
vel fase (zie Fig. 2). Enige duizenden jaren na het afstoten van de buitenste lagen, stoppen de
thermonucleaire reacties (het hart). De ster koelt af en verandert in wat sterrenkundigen een
witte dwerg noemen. De restanten van zowel Supernovae als van Planetaire Nevels komen
terecht in het interstellaire medium, totdat nieuwe sterren gevormd worden.

De Planetaire Nevel fase

De ontdekking van Planetaire Nevels

De ontdekking van de Planetaire Nevel fase vond plaats in de 18e eeuw (zie Pottasch
2001 voor een goed overzicht hierover). Sterrenkundigen wisten destijds van het bestaan
van sterren, planeten en kometen, maar ook over enkele objecten met een nevelachtig
uiterlijk. Met telescopen kon hun aard nog niet vastgesteld worden. Charles Messier
(1730-1817) zocht naar kometen en publiceerde in 1784 een catalogus (de Messier Cata-
logus) van 103 objecten inclusief kometen en de nevelachtige objecten. William Herschel
(1738-1822) was de eerste die voorstelde dat de meeste nevelachtige objecten opgelost
konden worden in sterren. We weten nu dat deze objecten melkwegstelsels zijn. De
anderen noemde hij Planetaire Nevels omdat hij ze vond lijken op Uranus, de planeet
die hij kort daarvoor had ontdekt. Het duurde veel langer totdat voordat men begreep
dat deze objecten niets met planeten te maken hebben, maar de laatste evolutiestadia van
sterevolutie representeren. Dankzij moderne telescopen weten we nu dat Planetaire Nevels
morfologisch onderverdeeld kunnen worden in twee groepen, sferisch en bipolair (zie Fig. 3).
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Figuur 3–. De sferische nevel M 57 (links), de Halter-nevel, vergeleken met de bipolaire Planetaire
Nevel Mz 3 (rechts). De oorzaak voor dit verschil in vorm van Planetaire Nevels is een nog onopgelost
probleem. Bron: M 57 → Hubble Heritage Team (AURA/STScI/NASA). Mz 3 → NASA, ESA en
Hubble Heritage Team (STScI/AURA).

De laatste stadia van sterevolutie

We hebben gezien dat de Planetaire Nevel fase het laatste stadium van de evolutie van sterren
met massa’s tussen 1 en ∼8 zonsmassa’s is, maar laten we de context wat beter proberen te
bepalen. Tijdens de evolutie (voor de PN fase) begint de ster haar buitenste lagen de verliezen.
Het oppervlak van de ster zendt voortdurend straling (licht) uit. Als steeds meer massa wordt
verloren, komen de binnenste delen van de ster aan het oppervlak. De binnenste delen van
de ster zijn heter, dus wordt het uitgestoten gas blootgesteld aan steeds fellere straling. Op
een gegeven moment is de straling heet genoeg om de uitgestoten materie te doen gloeien; de
Planetaire Nevel fase is begonnen. Dit gas dat de straling van de centrale ster doet opgloeien
wordt de Planetaire Nevel genoemd. Deze fase in de sterevolutie is heel kort ten opzichte
van de totale levensduur van een ster, slechts zo’n 10 000 jaar. De nucleaire reacties in het
centrum van de ster hebben geleid tot een kern die bestaat uit koolstof en zuurstof. De kern
van de ster is niet heet genoeg om reacties te ontsteken om koolstof en zuurstof in andere
elementen om te vormen en zo energie op te wekken. De nucleaire reacties stoppen. De ster
koelt af en sterft en de uitgestoten materie vervaagt ook, omdat het niet meer verlicht wordt.

Eerder, tijdens de snelle (∼ 1000 jaar) overgang naar de Planetaire Nevel fase kan de
centrale ster materie in smalle bundels wegschieten. Ook ontwikkelt de ster in deze fase
een snelle (∼ 1000 km/s) sterrenwind. Deze bundels en snelle sterrenwind vervormen de
min of meer sferische uitgestoten materie, waardoor alle prachtige vormen ontstaan waarin
Planetaire Nevels voorkomen (zie Fig. 3). De interactie van deze winden leidt tot sterke
schokken, die het gas opwarmen en samendrukken. Het gas wordt natuurlijk ook verhit door
de straling van de centrale ster. Welk mechanisme overheerst – dynamische verhitting of
stralingsverhitting – is niet altijd duidelijk voor lijnen die in het neutrale en moleculaire gas
ontstaan.
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Figuur 4–. Links: de toegestane energieniveaus van een electron in een atoom en verschillende pro-
cessen waarvoor deze niveaus belangrijk zijn. Zie de tekst voor uitleg van de verschillende gevallen.
Rechts: de ster straalt licht uit, dat door een spectrometer wordt gescheiden in de verschillende compo-
nenten.

Natuurkundige processen
Sterrenlicht als bron van informatie

Het licht van een ster kan een sterrenkundige veel vertellen. Niet alleen kan het gebruikt wor-
den om de hoeveelheid energie van de ster te bepalen, maar ook de temperatuur en chemische
samenstelling. Elementen (koolstof, stikstof, neon, etc.) bestaan uit protonen, neutronen
en electronen. De electronen worden aan het atoom gebonden door de electromagnetische
kracht.

Zo bestaan koolstofatomen uit zes protonen (positieve lading), zes neutronen (neutrale
lading) die de kern vormen en zes electronen (negatieve lading) in een baan eromheen. In deze
toestand wordt het atoom geschreven als C0 (6 positieve - 6 negatieve ladingen = 0). Deze
electronen bevinden zich op een bepaalde afstand van de kern, die afhangt van de energie van
het electron. Dit is geen willekeurige afstand, maar kan alleen bepaalde waardes hebben. In
andere woorden, de electronen kunnen alleen bepaalde energieën hebben en ze hebben een
voorkeur voor de laagste energieniveaus (dicht bij de kern). We kunnen de energie van een
electron relateren aan de snelheid. Hoe meer energie, hoe sneller het electron beweegt.

Een voorbeeld van de mogelijke banen van een electron in een atoom, weergegeven door
de bijbehorende energieniveaus is te zien in het linkerpaneel van Fig. 4; de uitleg volgt hier-
onder:

• Geval A. Als een electron van een hoger naar een lager energieniveau gaat, wordt de
extra energie uitgezonden als een foton. Dit foton is licht!! Het uitgestraalde foton
heeft een energie die gelijk is aan het energieverschil tussen de twee niveaus, hier E3-
E2.

• Geval B. Een inkomend foton of botsingen van atomen kunnen een elektron aanslaan
naar een hogere energietoestand. Als de energie van het geabsorbeerde foton of de
botsing hoog genoeg is, kan het electron zo snel gaan dat het uit het atoom kan ont-
snappen; dit wordt foto-ionisatie genoemd. Het atoom heeft dan een electron minder
en bijvoorbeeld zo’n koolstofatoom wordt dan geschreven als C+ (6 protonen met po-
sitieve lading - 5 electronen met negatieve lading = +1). Een atoom kan evenzoveel
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electronen verliezen als het heeft (6 voor koolstof), maar iedere keer dat een electron
ontsnapt, worden de resterende sterker aan het atoom gebonden. De energie nodig om
nog een electron te verwijderen wordt dus groter, in andere woorden, het electron moet
sneller bewegen om te ontsnappen. Als een atoom 1 electron kwijt is, is het enkel-
voudig geı̈oniseerd. Verliest het nog een electron, dan is het tweevoudig geı̈oniseerd.
(C2+). Geı̈oniseerde atomen (C+, C2+ etc.) worden ionen genoemd.

• Geval C. Vrije electronen kunnen ingevangen worden door een atoom; dit heet re-
combinatie. Deze electronen komen in een bepaalde energietoestand terecht en vallen
geleidelijk terug naar de laagst mogelijke energietoestand, waarbij ze licht uitstralen
als in geval A.

Een ster bevat atomen van vele elementen, die allemaal fotonen uitzenden. Het sterren-
licht dat we zien, is dus een combinatie van alle fotonen die uit de ster onstsnappen. Deze
combinatie van fotonen heet straling en geeft de ster een kleur. De kleur van een ster hangt
samen met de temperatuur. De ster Rigel in het sterrenbeeld Orion is bijvoorbeeld heel blauw
(en heet), terwijl Betelgeuze rood (en koel) is. Dit is beter te begrijpen als we het vergelij-
ken met een draad die verhit wordt. Als de draad heter wordt, verandert de kleur van rood
naar geel en uiteindelijk blauw. In feite zendt de draad straling uit in alle kleuren, maar de
temperatuur bepaalt in welke kleur het meest. Als we de draad verder verhitten verandert de
kleur nog meer, maar onze ogen kunnen het niet meer waarnemen. Net als bij de draad is
de kleur van de ster afhankelijk van de temperatuur. Sterrenkundigen zien licht als een golf
waarvan de afstand tussen de toppen (de golflengte) afhangt van de energie. Een element zal
dus fotonen uitzenden bij een bepaalde golflengte (een bepaalde kleur). Door metingen in het
laboratorium weten we bij welke golflengtes bepaalde elementen stralen. Deze golflengtes
zijn meestal heel klein en worden gemeten in nanometers (1 nm = 0.000000001 meter). Als
het licht dat we zien een combinatie is van talloze golflengtes van verschillende elementen,
hoe kunnen we ze dan onderscheiden? Isaac Newton (1642-1727) bedacht de oplossing. Hij
realiseerde zich dat zonlicht door een glazen prisma gescheiden wordt in allerlei kleuren (de
kleuren van de regenboog). Hij leidde daaruit af dat het licht van de zon een combinatie
was van al deze kleuren. Maar wat doet het prisma eigenlijk? Het prisma buigt het licht
af afhankelijk van de golflengte en daardoor wordt het gescheiden in wat we een spectrum
noemen. Het menselijk oog is maar gevoelig voor een beperkt bereik van golflengtes, of-
tewel ons oog neemt slechts een klein deel van het totale spectrum waar. Dit deel heet het
optische spectrum (de kleuren van de regenboog). Het totale spectrum met de verschillende
delen is afgebeeld in het rechterpaneel van Fig. 4. Sterren stralen niet alleen in het zichtbare
deel, maar ook bij andere golflengtes, onzichtbaar voor het menselijk oog (zoals infrarood en
ultraviolet). Daarom hebben sterrenkundigen instrumenten ontwikkeld die gevoelig zijn voor
die delen van het spectrum die we niet kunnen zien om het licht van sterren te meten. Deze
instrumenten (spectrometers) zijn gebaseerd op hetzelfde principe als het glazen prisma en
scheiden het licht in haar verschillende kleuren.

De spectra van Planetaire Nevels bestaan dus uit de straling die uitgezonden wordt door
atomen die aangeslagen zijn door recombinatie van electronen met ionen of door botsingen.
Overgangen tussen energieniveaus hebben golflengtes die kunnen lopen van röntgenstraling
tot submillimetergolven. De analyse beschreven in dit proefschrift is voornamelijk gebaseerd
op het infrarode gedeelte van het spectrum, omdat de meeste ionen in deze gebieden straling
uitzenden. Daarnaast is ook het ultraviolette deel van het spectrum gebruikt en in mindere
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Figuur 5–. Spectrum van een
Planetaire Nevel. De pieken
komen overeen met overgangen
van verschillende elementen, zo-
als die in Geval A in Fig. 4.

mate het zichtbare deel.
Een voorbeeld van het spectrum van de Planetaire Nevel NGC 6302 in een klein deel

van het infrarode gebied is te zien in Fig. 5. Op de x-as is de golflengte uitgezet en op de
y-as de intensiteit. We zien bijvoorbeeld een lijn (piek) bij ∼ 24 300 nm van Ne4+ (een
neonatoom dat 4 electronen is kwijtgeraakt). We weten dus dat er neon in de nevel zit. De
sterkte (hoogte) van de lijn geeft ons een idee van de hoeveelheid Ne4+ in de nevel.

Fotodissociatiegebieden rond Planetaire Nevels

De meeste waterstof in een Planetaire Nevel is geı̈oniseerd. De schil waarin de ionisatie
plaats vindt heet de Strömgren bol. In werkelijkheid is het wat gecompliceerder aangezien
sommige nevels niet bolvormig zijn (Fig. 3). Buiten deze schil is er ook nog straling, maar
met een lagere energie, niet hoog genoeg om waterstof te ioniseren. Deze neutrale3 gebieden
die af hangen van de energie van de centrale ster, worden fotodissociatiegebieden genoemd.
De term fotodissociatiegebieden is een algemene term, en dit soort gebieden vindt men ook
in andere omgevingen zoals stervormingsgebieden. De fotodissociatiegebieden zijn zeer be-
langrijk, omdat er meer neutrale dan geı̈oniseerde materie in de nevels blijkt te zijn. In deze
gebieden kunnen elementen als neutraal zuurstof (O0), enkelvoudig geı̈oniseerd koolstof en
silicium (C+, Si+) voorkomen.

Verrijking van het interstellaire medium
We hebben gezien dat het gas waaruit sterren gevormd worden voornamelijk uit waterstof
bestaat. Door het afstoten van hun buitenste lagen geven Planetaire Nevels gas terug aan
het insterstellaire medium waaruit volgende generaties sterren zullen worden gevormd.
Dit gas bevat nog steeds veel waterstof, maar ook wat andere elementen, metalen! In de
sterrenkunde worden alle elementen behalve waterstof en helium metalen genoemd (d.w.z.
koolstof, stikstof, zuurstof, neon, enz.). Waar komen deze metalen vandaan?

3Deze gebieden worden neutraal genoemd, omdat de waterstof neutraal is. Ionen die geı̈oniseerd kunnen worden
door straling met een lagere energie dan waterstof kunnen echter wel voorkomen.
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De metalen zijn in het centrum van sterren geproduceerd via de thermonucleaire reacties.
Alleen de buitenste lagen worden afgestoten, maar gedurende hun leven ondergaan sterren
verschillende mengperiodes waarin materiaal uit de binnenste delen naar het oppervlak
worden gebracht. De buitenste lagen zijn dan aangevuld met producten (helium en metalen)
van de thermonucleaire verbranding in het centrum van de ster. Daarom is het gas dat via de
Planetaire Nevel in het interstellaire medium terecht komt, verrijkt met metalen. Dit betekent
dus dat toekomstige generaties sterren die uit dit verrijkte gas gevormd worden, hogere
abondanties4 van metalen zullen hebben. Planetaire Nevels bepalen daarom de chemische
evolutie en de spectrale eigenschappen van melkwegstelsels. Supernova’s dragen ook bij aan
de chemische verrijking van het interstellaire medium en zijn massiever, maar ook kleiner in
aantal. De stikstofproductie in de Melkweg is waarschijnlijk het werk van Planetaire Nevels,
zwaardere elementen zoals zuurstof, ijzer enz. waarschijnlijk van Supernova’s.

Verder zijn Planetaire Nevels een perfect laboratorium voor het bestuderen van de resul-
taten van de nucleaire reacties die plaats vinden in de sterren. Dit wordt gedaan met behulp
van modellen die de nucleaire reacties en mengprocessen die sterren ondergaan reproduceren
en de chemische samenstelling van de Planetaire Nevels voorspellen. Deze modellen zijn
afhankelijk van verschillende parameters, zoals de oorspronkelijke massa van de ster (voor-
dat massaverlies optreedt) en de efficiëntie van de mengprocessen. Door de waargenomen
abondanties in Planetaire Nevels te vergelijken met de voorspelde waardes, is het mogelijk
om de parameters in de modellen te bepalen en iets te leren over de vorming van elementen
in sterren.

In dit proefschrift

Enige belangrijke vragen in de studie van Planetaire Nevels die we getracht hebben te beant-
woorden in dit proefschrift zijn: 1) Welke nucleosynthetische processen vinden precies plaats
in hun binnenste? 2) Welke natuurkundige processen zijn betrokken bij het naar het sterop-
pervlak brengen van deze nieuw gevormde elementen? 3) Wat is de bijdrage van sterren met
relatief lage massa’s aan de chemische verrijking van het interstellaire medium? en 4) Welke
processen geven Planetaire Nevels vorm?

Het leeuwendeel van dit proefschrift bestaat uit het bepalen van de abondanties in de
Planetaire Nevel fase. Hiervoor hebben we een aantal Planetaire Nevels in het infrarode deel
van het spectrum waargenomen met de Infrared Space Observatory (ISO) satelliet. Deze
satelliet had twee spectrometers aan boord die het golflengtegebied van 2.5 tot 196 µm5

bestreken. Deze golflengtes kunnen niet vanaf de grond worden waargenomen (zelfs niet
vanaf hooggelegen en zeer droge locaties) omdat de moleculen in de atmosfeer deze infrarode
straling absorberen. ISO opende een nieuw venster voor het waarnemen van de Planetaire
Nevel fase in het infrarode deel van het spectrum.

Het gebruik van het infrarode spectrum heeft vele voordelen vergeleken met andere
golflengtegebieden. Ten eerste zenden veel elementen infrarode straling uit in deze oude
sterren. Dit is zeer belangrijk voor het bestuderen van abondanties. Ten tweede worden de
infrarode lijnen minder sterk verduisterd door stof dat zich tussen ons en de ster bevindt.
Omdat stof straling sterker absorbeert bij kortere golflengtes, heeft infrarode straling er

4Met abondanties bedoelen we de verhoudingen waarin elementen voorkomen ten opzichte van elkaar.
5Infrarode golflengtes worden normaliter gemeten in micrometers (µm), waarbij 1 µm = 0.001 millimeter.
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minder last van dan zichtbaar of ultraviolet licht. Ten derde worden de lijnen niet sterk
beı̈nvloed door de temperatuur van de nevel.

De hoofdstukken 2, 3 en 4 van dit proefschrift zijn gewijd aan het bepalen van de tempe-
ratuur en de abondanties in verschillende Planetaire Nevels. Dit is voornamelijk gedaan met
infrarood data van ISO, maar ook met informatie van lijnen in het zichtbare en ultraviolette
deel van het spectrum. We hebben de temperatuur van de nevels afgeleid met meerdere
geı̈oniseerde elementen. In sommige Planetaire Nevels hebben we een relatie gevonden
tussen de temperatuur en de energie die nodig is om de elementen te ioniseren. Ionen
die hogere energieën nodig hebben om geproduceerd te worden, zijn een aanwijzing voor
hogere temperaturen. Dit betekent waarschijnlijk dat deze ionen dichtbij de hete centrale
ster gevormd worden, waar meer fotonen met hoge energieën zijn. Ionen die bij lagere
temperaturen gevormd worden geven een lagere temperatuur en worden dus waarschijnlijk
verder van de centrale ster gevormd. De combinatie van de verschillende spectrale gebieden
blijkt een zeer effectieve manier te zijn om accurate abondanties te bepalen, omdat alle (of
bijna alle) stadia van ionisatie van een element zichtbaar zijn. Accurate abondanties van
helium, koolstof, stikstof, zuurstof, neon, zwavel en argon zijn bepaald.

In hoofdstuk 5 worden deze abondanties vergeleken met theoretische modellen. Van
deze vergelijking hebben we het volgende geleerd: 1) Drie van de bestudeerde Planetaire
Nevels hebben de hoogste helium en de laagste koolstof abondanties. Deze objecten moeten
een proces hebben ondergaan dat Hot Bottom Burning (Hete Bodem Verbranding) genoemd
wordt en waarbij helium geproduceerd en koolstof vernietigd wordt. 2) Alle bestudeerde
Planetaire Nevels zijn nabije (∼ 5 × 1016 km) objecten en zijn waarschijnlijk gevormd van
gas van eenzelfde chemische samenstelling als dat waaruit de zon gevormd is. Modellen
tonen aan dat hoewel de meeste Planetaire Nevels voldoen aan deze onderstelling, de
waargenomen zuurstofabondantie in drie gevallen (dezelfde als in 1) ) beter overeenkomt
met modellen die uitgaan van gas met een kleinere hoeveelheid metalen. Dit betekent dat het
gas waaruit deze drie PNs gevormd zijn waarschijnlijk een andere chemische samenstelling
had.

In hoofdstuk 6 hebben we onderzocht of de lijnen van C+, O0 en Si+ waargenomen in de
neutrale gebieden van een deel van de PNs de veroorzaakt zijn door schokken of door de stra-
ling van de centrale ster. We hebben deze lijnen vergeleken met de voorspellingen van schok-
en fotoı̈onisatiemodellen. De resultaten tonen aan dat de vorming van deze lijnen het gevolg
is van de straling van de centrale ster. We hebben geı̈oniseerde en neutrale massa’s bepaald
en vergeleken. Uit deze vergelijking blijkt dat voor deze nevels de fotodissociatiegebieden
de belangrijkste reservoirs van het omringende gas zijn. Echter, het belang van de relatieve
hoeveelheid geı̈oniseerd gas neemt in de loop van de tijd toe ten koste van het neutrale gas.
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