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Nederlandse samenvatting

1 De evolutie van sterren

Wanneer men naar de sterrenhemel kijkt ziet men jaar in,
jaar uit dezelfde vertrouwde sterrenbeelden. Zelijken niet
te veranderen. In vroeger tijden ging men er dan ook van
uit dat de sterrenhemel eeuwig en onvergankelijk was. Ook
Griekse filosofen gingen hier van uit en zij hadden dan ook
hun hele visie van de kosmos rond dit idee opgebouwd.
Deze filosofen hadden zo veel gezag dat eeuwenlang nie-
mand hun idee¨en durfde aan te vechten. Pas aan het eind
van de middeleeuwen durfde Copernicus het aan om aan
deze denkbeelden te twijfelen en het duurde tot in deze
eeuw voordat men ontdekte dat de kosmos niet onveran-
derlijk is en dat ook sterren geboren worden en sterven.
De levensduur van een ster is echter zo lang dat men in
een mensenleven geen enkele verandering kan waarnemen.
Onze zon bijvoorbeeld is al vijf miljard jaar oud en het zal
nog eens vijf miljard jaar duren voordat er ingrijpende ver-
anderingen zullen plaatsvinden in het inwendige van deze
ster.

Om dit proces beter te kunnen begrijpen zal men eerst
moeten bekijken hoe de zon de energie produceert die
het elke seconde uitstraalt. Dit gebeurt door een proces
dat kernfusie heet. In het inwendige van de zon heersen
enorm hoge temperaturen en dichtheden. Door deze om-
standigheden kunnen twee waterstof atomen zo heftig op
elkaar botsen, dat het af en toe gebeurt dat de kernen van
de waterstof atomen samensmelten. Dit proces kan nog
verder gaan en zo wordt uiteindelijk helium gevormd. Men
zegt dan dat waterstof verbrandt wordt tot helium. Zoals
bij alle verbrandingsprocessen komt hierbij energie vrij en
een gedeelte daarvan zal uiteindelijk als licht worden uit-
gestraald. Dit is precies hetzelfde proces waarmee men ook
op aarde energie probeert op te wekken in kernfusie reac-
toren. De zon kan dus licht uitstralen omdat in het centrum
van de ster waterstof tot helium wordt verbrandt. De voor-
raad waterstof in de zon is enorm, maar uiteindelijk, over

vijf miljard jaar, zal deze toch eens op raken. Hierdoor zal
het karakter van de zon drastisch veranderen. Zij zal enorm
opzwellen en afkoelen en zodoende een rode reus worden.
Dit is echter nog niet het einde van het leven van de zon. In
de gebieden rondom het centrum zal nog steeds waterstof
aanwezig zijn en nu zal deze verbrand worden tot helium.
Dit kan een tijdjedoorgaan en dan is ook deze voorraad wa-
terstof op. Ondertussen is de temperatuur en de dichtheid
in het centrum de zon verder toegenomen en nu kan helium
verbrand worden tot koolstof en zwaardere elementen in
het centrum. De ster krimpt dan weer in. De verbranding
van helium verloopt veel sneller dan de verbranding van
waterstof en dit heeft tot gevolg dat de zon in deze fase veel
helderder zal zijn dan ze nu is. Dit heeft uiteraard ook tot
gevolg dat de voorraad helium in het centrum snel op zal
zijn. In deze fase zal de zon wederom enorm opzwellen tot
een rode superreus. Als laatste redmiddel kan de zon dan
nog helium en waterstof verbranden in twee verschillende
schillen rondom de kern. Zodoende kan ze haar enorme
lichtkracht nog een tijdjehandhaven.Debuitenste lagen van
een rode superreus zitten erg ver van de kern af en zijn nog
maar heel zwak aan die kern gebonden. Door haar enorme
lichtkracht kan de zon deze buitenste lagen nu makkelijk
wegblazen. De zon zal dus erg veel massa verliezen en dit
gaat net zo lang door tot de veel hetere kern van de ster
wordt blootgelegd. De buitenste lagen van de zon worden
dus steeds verder de ruimte in geblazen terwijl binnenin
steeds hetere lagen van de kern worden blootgelegd. Op
een bepaald moment wordt de kern zo heet dat de buitenste
lagen, die nu op grote afstand van de zon zijn gekomen,
worden ge¨ıoniseerd en op zullen lichten. Dit is een proces
dat enigszins te vergelijken is met wat er in een spaarlamp
of TL buis gebeurt. Zo’n oplichtende nevel noemt men een
planetaire nevel. De zon zal in deze fase niet lang meer te
leven hebben. Al snel zal alle waterstof en heliumop zijn en
is er niets meer over om verbrand worden. De zon zal dan
af gaan koelen en uiteindelijk een witte dwerg worden. De
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planetaire nevel zal steeds verder uitdijen en uiteindelijk zo
ijl worden dat hij onzichtbaar wordt.

2 Openstaande vragen

De evolutie van elke lage massa ster zal net zo verlopen
zoals hierboven voor de zon beschreven is. Het globale
schema van die evolutie is algemeen geaccepteerd. Toch
blijven er nog heel wat open vragen betreffende de late
stadia van deze evolutie. Met late stadia wordt hier de evo-
lutie bedoeld vanaf het moment dat de zon voor de tweede
keer opzwelt tot een rode superreus. Men noemt de ster
dan een AGB ster. Dit is de fase waar het enorme massa
verlies begint en het is precies dit proces dat nog niet goed
begrepen wordt. Men heeft wel een globaal idee van de
oorzaak, maar men is nog niet in staat om gedetailleerde
berekeningen te maken die in alle opzichten realistisch zijn.
Ook blijkt het erg moeilijk te zijn om waarnemingen te doen
waar betrouwbare waarden voor het massa verlies uit kun-
nen worden afgeleid. Zodoende is nog niet goed bekend
hoe groot het massa verlies in deze fase is en hoe het veran-
dert in de tijd. Toch veranderd de ster ingrijpend door dit
massa verlies en kennis op dit gebied is dan ook belangrijk
om goede modellen van de evolutie van zo’n ster te kunnen
maken.

In het voorgaande is ook al opgemerkt dat het enorme
massa verlies van een AGB ster net zo lang doorgaat totdat
alleen de kern nog over is. Op dat moment zal het massa
verlies sterk verminderen. Men noemt een ster in die fase
een post-AGB ster. Een post-AGB ster wordt voortdurend
heter omdat het beetje massa verlies dat nog over is, steeds
hetere lagen van die kern blootlegt. Dit betekent dat het
tempo waarin de ster heter wordt, direct verband houdt met
de snelheid waarmee ze massa verliest. Aangezien ook dat
proces niet goed bekend is, is dus ook niet goed bekend hoe
snel een post-AGB ster heter wordt. Toch is het belangrijk
om dit te weten, want het heeft namelijk erg veel invloed op
de manier waarop een planetaire nevel gevormd wordt. De
post-AGB fase duurt maar heel kort en daarom zijn er nu
nog maar enkele tientallen van dat soort sterren gevonden.
Dit betekent dat ook uit waarnemingen nog maar weinig
bekend is over deze sterren.

Wanneer een ster van de AGB fase overgaat in de post-
AGB fase, zal niet alleen het massa verlies veel minder
worden, de massa zal ook met een veel hogere snelheid
worden uitgestoten. Dit betekent dat de lagen die tijdens
deze fase worden weggeblazen uiteindelijk tegen de lagen
zullen botsen die tijdens de AGB fase werden uitgestoten,
en die een veel lagere snelheid hebben. Hierdoor zal de
vorm van het uitgestoten materiaal geheel veranderen en
ontstaat uiteindelijk de typische vorm die men bij plane-
taire nevels waarneemt. Dit betekent dat het massaverlies
tijdens de AGB en post-AGB fase niet alleen belangrijk is
voor de snelheid waarmee een ster heter wordt en naar de
planetaire nevel fase evolueert, maar dat dat massa verlies

tevens bepalend is voor de vorm die die nevel uiteindelijk
krijgt. Dit betekent dat als men het massaverlies tijdens de
AGB en post-AGB fase beter zou kennen, men ook de evo-
lutie van post-AGB sterren en planetaire nevels veel beter
zou kunnen begrijpen. Het omgekeerde is echter ook waar,
namelijk dat men door het bestuderen van post-AGB ster-
ren en planetaire nevels meer over het massa verlies tijdens
de AGB en post-AGB fase kan leren.

In het voorgaande werd opgemerkt dat sterren licht kun-
nen uitstralen dankzij het feit dat zij in hun inwendige wa-
terstof verbranden tot helium of helium tot nog zwaardere
elementen. De onderlinge verhouding van de hoeveelheid
waterstof, helium en zwaardere elementen noemt men de
chemische samenstelling. Door de verbrandings processen
verandert dus de chemische samenstelling in de kern van
een ster. De snelheid waarmee deze processen verlopen
zijn erg belangrijk om te kunnen voorspellen hoe een ster
evolueert. Echter ook hier geldt dat onze kennis nog niet
volledig is. Men probeert wel om theorie¨en op te stellen,
maar het is heel moeilijk om deze met waarnemingen te
toetsen omdat dieverbrandings processen nou eenmaal diep
verscholen in het binnenste van de ster plaatvinden. Nu is
het zo dat gedurende de laatste fase van de AGB er mo-
menten zijn waarbij de ster heel grondig gemengd wordt.
Daarbij wordt materiaal uit het binnenste van de ster (waar
dus die verbrandingsreacties plaatsvinden) naar de opper-
vlakte gebracht. Hierdoor verandert de chemische samen-
stelling aan de oppervlakte van de ster. Men noemt dit ook
wel verrijking omdat er op deze manier meer zwaardere
elementen aan de oppervlakte komen. Vervolgens wordt
dit verrijkte materiaal weggeblazen en komt uiteindelijk
in de planetaire nevel terecht. Dit betekent dat de chemi-
sche samenstelling van een planetaire nevel ons iets zegt
over wat heel lang geleden in het binnenste van die ster is
gebeurd.

In het voorgaande heeft men dus kunnen zien dat het
waarnemen van post-AGB sterren en planetaire nevels om
twee redenen belangrijk is: enerzijds hoopt men hierdoor
meer te leren over het massa verlies tijdens de AGB en post-
AGB fase en anderzijds hoopt men meer te leren over de
verbrandings reacties die zich in het inwendige van de ster
afspelen. Deze dingen zijn beide belangrijk om de evolutie
van een ster beter te kunnen begrijpen.

3 Waarnemingen en modellen van
planetaire nevels

In het voorgaande is besproken waarom het belangrijk is
om planetaire nevels te bestuderen. Bij de waarnemingen
van die nevels worden vaak spectra genomen. Dit is een
techniek waarbij het licht dat wordt uitgezonden door de
nevel, wordt uiteengerafeld in de verschillende golflengten
(of kleuren) waaruit het bestaat. Dit proces kan men zelf
makkelijk nabootsen door bijvoorbeeld een gloeilamp te
laten schijnen op de onderkant van een CD. Wanneer men
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onder de juiste hoek kijkt, ziet men een regenboog van
kleuren. Dit is het spectrum van het licht dat de gloei-
lamp uitzendt. Omdat alle kleuren die in dit spectrum
voorkomen, geleidelijk in elkaar overgaan spreekt men van
een continu spectrum of continu¨um. Bekijkt men nu een
ander soort lichtbron, zoals bijvoorbeeld een TL buis, of
nog beter een spaarlamp, dan ziet men dat dit spectrum er
heel anders uitziet. Men kan dit het beste zien als men een
plaat karton maakt met een klein gat erin en hiermee de
lamp afdekt (zodat al het licht zo veel mogelijk uit ´eén punt
komt) en verder direct zonlicht vermijdt. Als men goed
kijkt ziet men dat er in dit spectrum slechts enkele kleuren
voorkomen en er dus helemaal geen sprake is van een con-
tinu spectrum. Men zegt in zo’n geval dat het spectrum
alleen uit emissielijnen bestaat. Bij de lamp die ik bekeek
kon ik een heldere rode lijn zien, een vrij zwakke gele lijn,
dan weer een heel heldere groene lijn, een heel zwakke
blauwe lijn en tenslotte eenzeer heldere diep violettelijn.
Dit eenvoudige experiment zegt ons dus meteen dat het
proces waarmee licht wordt opgewekt in een gloeilamp
fundamenteel anders is dan in een spaarlamp. In de spaar-
lamp wordt alleen maar licht op heel nauwkeurig bepaalde
golflengtes uitgezonden en diegolflengtes zijn bepaald door
de samenstelling van het gas binnenin de lamp.

In het voorgaande is al opgemerkt dat de processen
waarmee licht wordt opgewekt in een planetaire nevel tot
op zekere hoogte te vergelijken zijn met die in een spaar-
lamp of TL buis. Het is dan ook zo dat het licht dat door
planetaire nevels wordt uitgezonden alleen uit emissielijnen
bestaat. Ook hier geldt dat de preciese golflengtes van die
lijnen bepaald worden door de chemische samenstelling
van het gas in de nevel. Met andere woorden, door het
spectrum van een planetaire nevel te bestuderen kan men
de chemische samenstelling van dat gas bepalen. Het is
echter ook mogelijk om andere gegevens uit het spectrum
af te leiden, zoals bijvoorbeeld de temperatuur en dichtheid
van de nevel maar ook de temperatuur van de centrale ster.
Om deze gegevens allemaal te kunnen bepalen moet men
niet alleen naar de golflengtes van de lijnen kijken, maar
ook naar de onderlinge verhouding van de lichtsterkte van
die lijnen (dit wordt kortweg de lijnsterkte genoemd). Het
is erg ingewikkeld om deze lijnsterktes te berekenen en
men heeft daarvoor dan ook grote computer programma’s
geschreven. Men noemt deze programma’s foto-ionisatie
codes.

Samenvattend kan men dus zeggen dat men planetaire
nevels waarneemt door er spectra van te nemen. Deze
spectra bestaan alleen uit emissielijnen en de preciese
golflengtes en sterktes van die lijnen kan men gebruiken
om bepaalde gegevens van de planetaire nevel af te leiden.
Voorbeelden zijn de temperatuur, dichtheid en chemische
samenstelling van de nevel en de temperatuur van de cen-
trale ster. Men gebruikt een foto-ionisatie code om deze
analyse uit te voeren. Men zegt dan dat men een model
van de planetaire nevel maakt. De gegevens die men op
deze manier vindt kan men weer gebruiken om theoreti-
sche voorspellingen over de evolutie van sterren te toetsen.

4 Inhoud van dit proefschrift

Op 17 november 1995 werd vanaf een ESA lanceerplat-
form in Kourou de Infrared Space Observatory (ISO)
gelanceerd. Deze satelliet is bedoeld om waarnemingen
te doen in het infrarode spectrum. Infrarood straling wordt
ook wel warmtestralinggenoemd en is licht met een langere
golflengte dan zichtbaar licht. Ook van infrarood licht kan
men een spectrum maken en er is daarin geen wezenlijk
verschil met een spectrum van zichtbaar licht. Het enige
verschil is dat de golflengte anders is. Daardoor is het
echter mogelijk om hele andere emissielijnen te zien en
dit biedt dan ook de mogelijkheid om aanvullende infor-
matie te verkrijgen. Ook is het zo dat veel planetaire nevels
stofdeeltjes bevatten en deze zenden een continu spectrum
uit in het infrarood (maar niet in zichtbaar licht). Dit spec-
trum kan men gebruiken om informatie over het stof te
verkrijgen. Omdat dit stof tijdens het massaverlies in de
AGB fase werd gevormd, kan men hier dus ook weer din-
gen uit leren over de late evolutie stadia van sterren.

Waarnemen in het infrarood is vanaf de grond erg
moeilijk. Onze atmosfeer absorbeert erg veel infrarode
straling. Dit veroorzaakt het zogenaamde broeikas effect
en zorgt er voor dat we een aangename temperatuur op
aarde hebben. Het maakt het echter ook noodzakelijk om
infrarode spectra vanuit de ruimte te maken. Dit is een
van de taken dieISOheeft. Voor een aantal golflengten in
het infrarood was het tot nu toe volledig onmogelijk om
spectra te maken enISO is de eerste satelliet die ons die
mogelijkheid biedt. Juist omdat dit alles nog zo heel erg
nieuw is, waren de bestaande foto-ionisatie codes nog niet
volledig voorbereid om deze spectra te analyseren. Het was
dan ook mijn eerste taak om een foto-ionisatie code uit te
kiezen en die aan te passen en te testen voor dit werk. De
code die gekozen werd heetCLOUDY en de veranderingen
die ik hierin gemaakt heb, zijn beschreven in een appendix
(hoofdstuk 8) van dit proefschrift.

Wanneer men dan op deze wijze een geschikte foto-
ionisatie code heeft verkregen, kan men een model maken
van een spectrum en verkrijgt men op die manier gegevens
over de nevel die dit spectrum uitzond. Om nu een behoor-
lijke vergelijking te kunnen maken tussen deze gegevens
en theoretische modellen is het echter niet alleen vol-
doende om zo’n model te maken, men moet ook weten
hoe nauwkeurig de resultaten van dat model zijn. Dit is
een vraag die niet makkelijk te beantwoorden is en waar-
naar tot nu toe ook nog maar weinig onderzoek gedaan is.
In hoofdstuk 2 wordt dit probleem nader onderzocht. Ik
beschrijf daarin een nieuwe methode die ik heb ontwikkeld
om spectra te analyseren. Deze methode is bedoeld om
enerzijds de resultaten nauwkeuriger te kunnen bepalen en
anderzijds om het ook mogelijk te maken om informatie
over het stof af te leiden. Deze methode werd getest door
haar toe te passen op een kunstmatige set waarnemingen.
Dit heeft het voordeel dat men van te voren precies weet wat
er uit het model moet komen. Ook kan men op deze manier
allerhande waarneemfouten simuleren en onderzoeken wat
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de invloed daarvan is op het model. Op deze wijze wordt
een gedetailleerd beeld verkregen welke gegevens van het
model betrouwbaar zijn en welke niet. Vervolgens wordt
de methode ook toegepast op de spectra van vijf echte
planetaire nevels en worden de resultaten vergeleken met
gegevens die al eerder gepubliceerd waren (en die dus met
andere methodes verkregen zijn). Hieruit komt duidelijk
naar voren dat de nauwkeurigheid van deze,oudere, me-
thodes veel te wensen over laat.

Tijdens dit onderzoek kwam naar voren dat het erg
belangrijk is om de diameter van een planetaire nevel goed
te kunnen meten, wil men een goed model kunnen maken.
In hoofdstuk3 worden nieuwe formules afgeleid die daarbij
nuttig kunnen zijn.Ook worden allerhandevoorbeelden van
de toepassing van die formules getoond.

De methode die in hoofdstuk 2 is beschreven, werd
een aantal malen toegepast op echte nevels. Een voorbeeld
hiervan is te vinden in hoofdstuk 5 waar een planetaire
nevel uit de Large Magellanic Cloud (LMC) werd geanaly-
seerd. De LMC is een klein onregelmatig melkwegstelsel
dat dicht bij ons eigen melkwegstelsel staat en tot de zo-
genaamde ‘lokale groep’ behoort. De planetaire nevel die
gemodelleerd is (SMP 58), heeft als bijzonderheid dat hij
de eerste planetaire nevel in de LMC is waarvan radio
straling is waargenomen. Gebaseerd op dit model, en ook
op andere feiten, kunnen we concluderen dat deze nevel
waarschijnlijk kleiner is dan vergelijkbare nevels in ons
eigen melkwegstelsel vanwege het feit dat de nevel langza-
mer uitdijt. Dit geeft mogelijk nieuwe inzichten over de
manier waarop materie wordt uitgestoten tijdens de AGB
en post-AGB fase.

In hoofstuk6 wordt de analyse beschreven van de eerste
twee spectra die metISO zijn genomen. Allereerst wordt
het spectrum van NGC 7027 besproken. In dit spectrum
kunnen aanwijzingen worden gevonden dat de centrale ster
van deze nevel in de laatste 15 jaar heter is geworden. Dit is
de eerste keer dat een dergelijke aanwijzing wordt gevon-
den voor deze nevel. Ook voor andere nevels wordt zoiets

maar zelden waargenomen. Dit betekent dat deze nevel een
uitstekende kandidaat is om de evolutie van de centrale ster
rechtstreeks te volgen. In het spectrum van NGC 6543 wer-
den we verrast door het feit dat er een lijn afwezig was, die
we van tevoren wel verwacht hadden. Gebaseerd op dit feit
konden we concluderen dat onze oorspronkelijkeaannames
betreffende het spectrum van de centrale ster fout waren.
We waren zelfs in staat om specifieke uitspraken te doen
over de hoeveelheid extreme ultraviolet straling die deze
ster uitzendt. Dit soort metingen zijn extreem moeilijk en
er zijn dan ook maar heel weinig harde gegevens bekend.
Dit resultaat is dan ook belangrijk om onze kennis op dit
gebied te toetsen.

In hoofdstuk 4 wordt een onderzoek beschreven dat
geen rechtstreeks verband met het voorgaande houdt, maar
dat wel belangrijk is om de late evolutie stadia van sterren
beter te begrijpen. Het betreft hier een theoretisch onder-
zoek, waarin de evolutie in de tijd van het spectrum van een
post-AGB ster wordt onderzocht. Met name wordt hierbij
aandacht besteed aan het infrarode deel van het spectrum.
Zoals al eerder was opgemerkt, kan men in dit gedeelte
de continue emissie van het stof vinden. Ook is al gezegd
dat, om een beter begrip van de evolutie van een ster te
krijgen, het belangrijk is om meer te weten te komen over
het massa verlies tijdens de AGB en post-AGB fase van
die evolutie. Waarnemingen aan de stofschil rond een post-
AGB ster zijn een uitstekende manier om dit te doen. Uit
ons onderzoek blijkt namelijk dat de evolutie van het in-
frarode spectrum van die stofschil erg gevoelig is voor de
verschillende aannames omtrent het massa verlies, zoals
die nu nog gemaakt moeten worden in evolutie berekenin-
gen. Dit betekent dat onderzoekingen van het type zoals
dat in hoofdstuk 4 wordt gepresenteerd, ons kunnen helpen
om de infrarode waarnemingen van post-AGB sterren beter
te begrijpen. Ze kunnen er dan uiteindelijk toe leiden, dat
men meer inzicht krijgt welke aannames omtrent het mas-
saverlies van AGB en post-AGB sterren realistisch zijn en
welke niet.


