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Samenvatting

In dit proefschrift worden de latere stadia van de evolutie van sterren behan-
deld. Het grootste gedeelte van dit proefschrift is gewijd aan de studie van
post-AGB sterren. Dit zijn sterren die gevormd zijn met massa’s van iets min-
der dan die van onze Zon tot acht maal haar massa. In de laatste hoofdstukken
van dit proefschrift wordt een ster bestudeerd waarvan oorspronkelijk werd
gedacht dat het zo’n post-AGB ster was. Bij nadere bestudering blijkt echter
dat het zeer waarschijnlijk een massieve ster is in een vergelijkbaar stadium
in haar evolutie als een post-AGB ster. In dit geval is zij zo helder als een half
miljoen zonnen bijelkaar, en het enige bekende object in deze evolutie fase.

Inleiding

Temidden van de sterren van de Melkweg vallen vooral de zware, heldere exemplaren
op. Deze sterren evolueren snel en ontploffen uiteindelijk als een supernova: ze blazen
hun buitenlagen met grote snelheid weg, terwijl de kern achterblijft als neutronenster of
zwart gat. Deze spectaculaire verschijnselen staan centraal in menig populair verhaal over
sterren. Lichte tot middelzware sterren doen het wat rustiger aan: ze stralen langdurig met
een vrijwel constante helderheid, zwellen uiteindelijk op tot een rode reuzenster en blazen
gedurende langere tijd hun buitenlagen de ruimte in, waarna de kern achterblijft als witte
dwergster. De weggeblazen buitenlagen kunnen zichtbaar worden als een planetaire nevel.

Zware sterren zijn sterren die ongeveer acht maal of meer zwaarder zijn dan de zon.
Lichte tot middelzware sterren hebben een massa tussen ca. één en acht zonsmassa’s. Een
derde groep wordt gevormd door de zeer lichte sterren. Dit zijn sterren met een massa
van 0,8 maal die van de zon of minder. Over het einde van deze sterren is niet veel
bekend; ze kunnen namelijk ouder worden dan de leeftijd die onze Melkweg nu heeft.
Met andere woorden: alle sterren die geboren zijn met een massa van 0,8 zonsmassa of
minder zijn nog in de bloei van hun leven! Hoewel vrij veel aandacht uitgaat naar de eerste
twee groepen sterren, vormen de middelzware en massieve sterren slechts een minderheid
van de 200 miljard sterren die onze Melkweg rijk is. Bekijken we de grafiek met de
‘geboortegewichten’ van sterren, dan valt op dat massieve sterren (M > 8 zonsmassa’s)
slechts een fractie van het totale aantal sterren vormen. Opvallend is ook dat de overgrote
meerderheid van pasgevormde sterren een lage massa (< 0,8 zonsmassa) heeft. Uit de
grafiek vinden we dus dat verreweg de meeste sterren tot de klasse van lichte tot zeer
lichte sterren behoren en slechts een kleine minderheid een supernova zal worden.

1



SAMENVATTING - SUMMARY IN DUTCH

Figure 1 De ‘initial mass function’ die aangeeft hoeveel sterren van een bepaalde massa worden
geboren. Het is duidelijk dat meer lage massa sterren worden gevormd dan hoge massa sterren.

Het Hertzsprung-Russell-diagram

Het leven van een ster kan het beste worden beschreven met behulp van een figuur dat in
het begin van de 20ste eeuw onafhankelijk door de astronomen Hertzsprung en Russell
voor het eerst werd gemaakt; men noemt dit nu het Hertzsprung-Russell-diagram of HR
diagram. In dit diagram worden de temperatuur en de lichtkracht van een ster tegen
elkaar uitgezet. Een voorbeeld van een HR diagram is gegeven in de volgende figuur;
op de horizontale as is de temperatuur van de ster weergegeven en op de verticale as de
helderheid (ten opzichte van de zon). Uit historische overwegingen stijgt de temperatuur
van rechts naar links.

Evolutie naar de rode reuzen fase

De zon brengt het grootste deel van zijn leven door als een gewone ster met een temperatuur
van zo’n 5700 graden. In het HR diagram staat hij dan op de hoofdreeks, een smalle band
die in dit diagram van linksboven naar rechtsonder loopt en waarop we de meeste sterren
aantreffen. De energie die nodig is om zo lang te stralen, wordt gewonnen uit de fusie van
waterstofatomen tot heliumatomen in de kern van de ster. Hier zijn druk en temperatuur
hoog genoeg om dit proces in gang te houden. In het geval van de zon zal zo’n tien miljard
jaar na haar geboorte de waterstof in de kern volledig opgebruikt zijn. De leeftijd van de
Zon wordt op dit moment geschat op 5 miljard jaar en zij is dus halverwege.
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NA DE RODE REUZEN FASE
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Figure 2 Hertzsprung-Russel diagram, waarin links de lichkracht van de sterren is uitgezet (t.o.v.
de Zon), en bovenaan de oppervlakte temperatuur (met dank aan Jeroen Gerritsen).

Zodra de kern stopt met de waterstofverbranding, zoekt de ster een andere mogelijkheid
om zijn energiehuishouding op gang te houden. De meest voor de hand liggende manier
zou zijn om de heliumvoorraad in de kern te ontsteken, maar de temperatuur die nodig is om
helium te ‘verbranden’ is veel hoger dan die nodig is voor waterstoffusie. Daarom zal eerst
waterstoffusie in een schil rondom de heliumkern plaatsvinden. Tegelijkertijd krimpt de
kern in, terwijl de buitenste delen uitdijen. We krijgen een situatie waar de kern kleiner en
heter is en de oppervlakte van de ster groter en koeler is dan vroeger. De ster is dan uitgezet
tot zo’n 150 maal de oorspronkelijke straal en heeft een oppervlaktetemperatuur van 3000
graden. De ster is een rode reus geworden. Een ster kan miljoenen jaren doorbrengen als
rode reus, maar dit is toch nog altijd duizenden malen korter dan zijn hoofdreeksfase.

Na de rode reuzen fase

Op een gegeven moment is de temperatuur in de kern zo gestegen dat helium alsnog
kan ontbranden. De ster reageert hierop door iets te krimpen en wat heter te worden.
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SAMENVATTING - SUMMARY IN DUTCH

De ster verschuift nu naar de ‘horizontale tak’ in het HR diagram. Als het helium in de
kern na verloop van tijd is uitgeput wordt er helium in de schil verbrand. De nieuwe fase
van heliumschil-verbranding leidt tot het uitzetten van de ster tot honderden malen de
straal van de zon, de ster is ongeveer even heet als tijdens de rode reuzenfase, maar vele
malen helderder. De ster staat in het HR diagram op de Asymptotische Reuzentak (in het
Engels: Asymptotic Giant Branch, AGB), zo genoemd omdat men in het HR diagram van
bolhopen in de jaren vijftig een lijn van sterren kon onderscheiden die zich ‘asymptotisch’
naar de rode reuzentak toebeweegt.

De AGB leidt in feite het ultieme einde van de ster in. De sterkern, die grotendeels
uit koolstof bestaat, krimpt verder samen en wordt steeds heter. Direct daarbuiten zit een
schil met helium. De materie in deze delen van de ster is gedegenereerd: het is zo zwaar
samengedrukt dat zeer snel bewegende elektronen tegendruk leveren om de zwaartekracht
te weerstaan. De energieproduktie van de ster is nu eerst afhankelijk van helium, Dit is
de vroege AGB-fase. Als de helium in de schil uitgeput is, dan wordt er weer waterstof
dat zich in een schil om de oude helium schil bevindt, verbrand tot helium. Het nieuw
gevormde helium klontert samen op de kern.

Door deze aanwas krimpt de kern onder invloed van zijn eigen zwaartekracht en wordt
dientengevolge heter. De toename van de temperatuur kan zorgen voor een zogenaamde
heliumflits: een explosieve fusiereactie in de nieuw gevormde heliumschil. Als reactie
hierop dijen de buitenlagen van de ster tijdelijk uit en wordt de ster aan zijn oppervlak iets
koeler. De situatie stabiliseert totdat de temperatuur in de schil zover is gedaald dat helium
niet meer verbrand kan worden en waterstoffusie het weer overneemt. Dit is de eerste van
een serie thermische pulsen, waarbij de totale helderheid van de ster steeds toeneemt. Een
belangrijk gevolg van deze thermische pulsen is dat de producten van heliumverbranding,
de elementen koolstof, stikstof en zuurstof, naar het steroppervlak worden gebracht (in
de Engelstalige vakliteratuur heet dit ‘dredge-up’). Dit is te zien in de spectra van AGB
sterren: er zijn duidelijke sporen van deze zwaardere elementen te zien, meer dan in nog
niet geëvolueerde sterren. Waarschijnlijk als gevolg van de thermische pulsen wordt de
ster instabiel en begint als geheel te pulseren, zoals de welbekende Mira-variabelen. Als
zo’n ster zijn maximale straal heeft, kan het gas worden weggeduwd van de ster. De ster
begint significante hoeveelheden van zijn buitenste lagen te verliezen. Dit massaverlies
is in de orde van grootte van 10�7 tot 10�4 zonsmassa per jaar en het gas beweegt zich
met een snelheid van 10 - 20 km/s van de ster af. Aan het begin van de AGB-fase bestaat
de ster uit een compacte kern met een typische massa van 0,6 maal de zonsmassa en
afhankelijk van het geboortegewicht uit een mantel met een massa van 0,3 maal to enkele
zonsmassa’s. Op een gegeven moment is door het grote massaverlies de massa van de
mantel zo klein geworden dat het niet meer mogelijk is om nog meer massa te verliezen
en het massaverlies stopt. De precieze oorzaak voor het einde van de AGB-fase is echter
nog niet goed begrepen.
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HOGE BREEDTE SUPERREUZEN

De post-AGB fase

Als de AGB-fase geëindigd is, is een compacte kern met een lichte mantel overgebleven.
De totale massa van de ster is, afhankelijk van haar geboortegewicht, 0,6 - 1,4 zonsmassa,
waarvan de kern meer dan 99% in beslag neemt. Uit modelberekeningen blijkt dat er een
relatie is tussen de temperatuur van de ster en de massa van zijn mantel. Doordat er nog
steeds waterstof wordt verbrand in een schil onder in de mantel, neemt de massa van de
mantel steeds af en de temperatuur van de ster geleidelijk toe. Na enkele duizenden tot
tienduizenden jaren is de ster zo heet geworden dat de eerder uitgestoten gasschil rondom
de ster geïoniseerd kan worden, wat leidt tot het zichtbaar worden van een planetaire
nevel (PN). De periode tussen de AGB en de planetaire nevelfase noemt men post-AGB
of proto-planetaire nevelfase. In feite is het enige verschil tussen de planetaire nevelfase
en de post-AGB-fase de aanwezigheid van geïoniseerd gas rondom de ster. Tijdens de
planetaire nevelfase kan de temperatuur van de ster oplopen tot 100.000 graden, maar
op een gegeven moment is er geen waterstof meer om te verbranden. De koek is dan
letterlijk op. Wat er nog rest is het samentrekken van de ster, waarbij de ster kleiner wordt
en afkoelt. De ster heet dan een witte dwerg, een zeer compact object waarin de materie
is gedegenereerd waardoor het de zwaartekracht kan weerstaan. Uiteindelijk blijft er een
koud compact object over.

Het vinden van planetaire nevels en rode reuzen/AGB-sterren bleek relatief eenvoudig
omdat de sterren duidelijk te onderscheiden zijn van andere sterren. Een planetaire nevel
is duidelijk herkenbaar aan haar rijke emissielijnen spectrum, terwijl een AGB ster te
herkennen is aan bijvoorbeeld haar plaats in het HR-diagram van bolhopen.

Voor een post-AGB ster ligt dat totaal anders. De ster heeft gedurende deze fase tem-
peraturen tussen de 5000 en 25.000 graden Kelvin, (corresponderend met spectraaltypes
G tot B), en in het optische licht zijn er weinig opvallende emissielijnen te verwachten. Er
is echter een eigenschap die men verwacht bij post-AGB-sterren die niet aanwezig is bij
normale sterren; de aanwezigheid van een stofschil rond de ster. Dit stof is gevormd tijdens
de grote massaverliezen die de ster onderging in de AGB-fase. Het stof absorbeert straling
van de ster en wordt opgewarmd tot temperaturen in de buurt van 100 - 500 K. De straling
van het stof kan gedetecteerd worden in het infrarood. Met name de Nederlands-Brits-
Amerikaanse infrarood satelliet IRAS heeft een grote bijdrage geleverd aan het ontdekken
van vele AGB- en post-AGB-sterren.

Hoge breedte superreuzen

Het wordt algemeen aangenomen dat alle sterren in het vlak van de Melkweg geboren
worden. De dikte van dit galactisch vlak is ongeveer 100 parsec (1 parsec is ongeveer 3
lichtjaar). Heel zware sterren leven zo kort, minder dan enkele miljoenen jaren, dat ze uit
eigen beweging bijna nooit buiten dit vlak kunnen komen. Lichte sterren daarentegen leven
lang genoeg om zelfs met een kleine eigenbeweging nog ver buiten het vlak te kunnen
komen. Stel, een ster heeft een modale snelheid van 10 km/s naar buiten, dan beweegt deze
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Figure 3 De spectrale energie distributie van de post-AGB ster SAO 240664. De zwarte puntjes
representeren waarnemingen, de stippellijn is de straling van de ster zelf, en de doorgetrokken lijn
representeert de straling van het circumstellaire stof (N.B. 1000 nm = 1 �m).

in 100.000 jaar slechts 1 parsec. Na tien miljoen jaar, de gemiddelde levensverwachting
voor een zware ster, heeft zo’n ster nog ’maar’ 100 parsec afgelegd. Een lichte ster, zoals de
zon, leeft 10 miljard jaar en kan dan wel 1000 parsec uit het vlak bewegen. Er is dan ook een
duidelijke relatie tussen de massa (ofwel levensduur) van sterren en de gemiddelde hoogte
die ze boven het galactische vlak hebben. Van superreuzen wordt algemeen aangenomen
dat het zware sterren zijn met een massa groter dan 20 maal die van de zon. Zij zullen
dus weinig buiten het melkwegvlak voorkomen. Er bestaat echter een klein aantal sterren
met een superreuzen-spectrum die een hoogte van enkele duizenden lichtjaren boven het
vlak zouden hebben. Deze sterren werden voor het eerst in de jaren 50 opgemerkt door de
Amerikaanse astronoom Bidelman. Dit was en is niet in overeenstemming met het idee dat
stervorming voornamelijk in het vlak plaatsvindt. Ze werden als aparte klasse gekenmerkt:
de superreuzen op hoge galactische breedte (’high latitude supergiants’). De evolutionaire
status van deze sterren bleef evenwel onduidelijk, totdat dankzij de IRAS-missie in de jaren
80 werd ontdekt dat vele van deze objecten stralen in het infrarood. Deze emissie komt
van stof dat zich om de ster bevindt en waarschijnlijk is geassocieerd met een voorgaande
periode met groot massaverlies. Deze periode werd snel in in verband gebracht met de
AGB. De ‘hoge breedte’ sterren zijn zeer waarschijnlijk post-AGB-sterren. Ofschoon hun
spectrum lijkt op dat van een superreus, is hun helderheid geringer en daarmee ook hun
afstand kleiner. Ze staan dus helemaal niet zo ver van het vlak van de melkweg af en zijn
bovendien oud genoeg om deze afstand af te kunnen leggen.
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IRC +10420 – GROTER, HELDERDER, ZWAARDER

Ter illustratie van het infrarood exces wordt in de volgende figuur een ‘spectrale
energie distributie’ van zo’n object getoond. De energiedistributie toont de verdeling van
de uitgestraalde straling van een object. Hete objecten vertonen een piek in het blauw,
koele objecten vertonen een piek in het rood. In deze figuur zijn er twee pieken: één
tengevolge van het sterlicht (in dit geval van een F5 superreus, ongeveer 6500K) en één
piek door het koele stof, dat in dit geval een temperatuur heeft van slechts 100 K. Als men
een expansiesnelheid van 10 - 15 km/s voor de stofschil aanneemt, kan men met behulp
van een numeriek model dat het stof rond de ster simuleert uitrekenen dat de ster tijdens
zijn AGB-fase een massaverlies van ongeveer 10�6 zonsmassa per jaar had. Ook blijkt de
‘leeftijd’ van de schil, de afstand tussen het stof en de ster, in de orde van enkele honderden
jaren te liggen. Dit laatste betekent dat de ster nog in dit millennium in de AGB-fase was
en nu ‘pas’ op weg is naar de planetaire nevelfase!

IRC +10420 – groter, helderder, zwaarder

IRC +10420 is een object waarvan lange tijd werd gedacht dat het een post-AGB ster was,
Het is een superreus met een enorm ‘infrarood excess’. Haar galactische breedte is echter
minder groot dan die van de boven beschreven post-AGB sterren. Uit nadere bestudering
van IRC +10420 bleek echter dat haar afstand tot de Aarde zo groot als 15000 lichtjaar
zou kunnen zijn. Dit zou betekenen dat de ster een half miljoen keer zo helder is dan onze
Zon, en enkele tientallen malen zwaarder is.

Als dit inderdaad het geval is, dan bevindt IRC +10420 zich in een evolutionaire
fase van massieve sterren die sterk lijkt op de post-AGB fase; de transitie tussen een rode
reuzen tak (in dit geval de rode superreuzen tak - Red Supergiant Branch, RSG) en een
hetere fase, de Wolf-Rayet fase, waarna de ster explodeert als een supernova.

Het interessante aan deze ster is dat zij het enige tot nu toe bekende voorbeeld van zo’n
post-RSG ster is. De studie van een dergelijk object levert dan ook belangrijke informatie
op voor de kennis op het gebied van massieve sterren.

De inhoud van dit proefschrift

Hoofdstukken 2 tot en met 8 van dit proefschrift behandelen post-AGB sterren. In hoofdtuk
2 wordt de basis gelegd voor een goed gedefinieerde verzameling van dit soort objecten.
Hiertoe werden de posities van de sterren in een optische catalogus, de Smithsonian Astro-
physical Observatory Catalogus (met 250.000 sterren helderder dan de 11de magnitude),
vergeleken met de 250.000 objecten die door IRAS waren gemeten. Doordat circumstel-
lair stof koel is, werden alleen die objecten geselecteerd die een lage temperatuur hadden.
Dit leverde een verzameling op van (slechts) 462 objecten. Uiteraard zijn niet al deze
sterren post-AGB-ster: na waarnemingen blijkt een groot aantal van hen jonge objecten te
zijn, het tegenovergestelde van de ver-geëvolueerde objecten waar dit verhaal over gaat.
Verdere studie leverde een groep van ongeveer 20 sterren op, waarvan sterke aanwijzin-
gen bestaan voor een post-AGB-karakter. Verschillende aspecten van deze groep sterren
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worden bestudeerd. In hoofdstuk 3 wordt een nieuw spectraal gebied geopend, met de
waarnemingen van een aantal sterren in het nabij-infrarode deel van het spectrum. De
aardatmosfeer laat voornamelijk in het ultraviolet en het infrarood weinig licht door, en
men is genoodzaakt om zich te beperken tot kleine ramen in het spectrum om te kunnen
observeren. De voornaamste conclusie in dit hoofdstuk is dat bij menig post-AGB ster
emissie van koolmonoxide, dat energie kan uitzenden op 2.3 �m, variabel is. De inter-
pretatie die we hieraan verbinden is dat post-AGB sterren wellicht massa verliezen, en
de variabiliteit zou dan betekenen dat dit massaverlies niet kontinu is. Er kan echter niet
worden uitgesloten dat de variabiliteit veroorzaakt wordt door pulsaties van de ster.

In hoofdstuk 4 wordt een studie gedaan naar snelle variaties in een waterstoflijn, H�.
In de astronomische literatuur was gesuggereerd dat die lijn variabel is op tijdschalen
van enkele minuten. In dit geval kan de variabiliteit zeker niet met pulsaties verklaard
worden, maar zou er massaverlies moeten plaatsvinden. Met het gebruik van zeer goede
kwaliteit data konden we vaststellen dat de variabiliteit niet binnen minuten plaatsvindt.
De astronomen die claimden dat ze veranderingen zagen keken zeer waarschijnlijk naar
ruis.

Een vreemd aspect van de groep post-AGB sterren is dat ze bijna allemaal dezelfde
temperatuur hebben (spectraal type F), terwijl een post-AGB ster temperaturen kan hebben
van pakweg 5000 tot 25.000 graden. Het zou kunnen zijn dat de aannames die we gebruikt
hebben voor de oorspronkelijke selectie toevallig voornamelijk koele sterren opleveren.
Het blijkt dat dit inderdaad het geval kan zijn, beide gebruikte catalogi werken elk op
hun eigen manier de selectie van hete post-AGB sterren met een ‘oude’ stofschil tegen.
In hoofdstukken 5 en 6 wordt een poging gedaan om nieuwe post-AGB sterren te vinden
door het loslaten van één criterium in de oorspronkelijke selectie: de eis van een detectie
op 12 �m. Er worden inderdaad nieuwe kandidaten gevonden die heter zijn dan eerder.

In hoofdstuk 7 wordt een studie gedaan naar de evolutie van een ster in de post-AGB
fase. Met een computermodel dat tot onze beschikking stond konden we de veranderingen
in de spectrale energie distributie nauwgezet volgen. Tenslotte wordt in hoofdstuk 8 een
bepaalde emissie band in het infrarood besproken. Het blijkt namelijk dat post-AGB
sterren en jonge stervormingsgebieden (HII gebieden) beide een piek op 21 �m vertonen.
Het doel van dit onderzoek was om de verschillen tussen beide soorten objecten goed op
een rij te zetten. Dit is gelukt, maar op een andere manier dan we dachten. Het blijkt dat
de emissie in de HII gebieden verklaard kan worden als een artefact van de datareduktie.
Het instrument dat deze objecten heeft waargenomen, de Lage Resolutie Spectrograaf aan
boord van de IRAS satelliet, was ontworpen voor puntbronnen. Het blijkt nu dat alle HII

gebieden met een emissieband op 21 �m uitgebreid zijn. Onze analyse laat zien dat dit
inderdaad kan leiden tot een kunstmatige emissieband op 21 �m tijdens de data reductie.

In hoofdstukken 9 en 10 wordt de massieve ster IRC +10420 bestudeerd. Hiertoe
zijn waarneemgegevens die bijna het hele bereik van het electromagnetische spectrum
bevatten gebruikt. Van het blauw tot en met het millimeter gebied (‘microwave’) zijn
waarnemingen van deze ster gedaan. In het optische gedeelte van het spectrum is het
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DE INHOUD VAN DIT PROEFSCHRIFT

mogelijk om de ster zelf te bestuderen, terwijl het infrarood tot het millimeter gebied
nuttig is om het circumstellaire materiaal te bestuderen. Verschillende conclusies kunnen
worden getrokken uit dit werk; het meest spectaculaire is wel dat het blijkt dat de ster
sterk veranderd is in de laatste twintig jaar. In de eerste plaats blijkt uit de studie van de
fotometrie en het spectrum dat IRC +10420 waarschijnlijk meer dan 1000 graden heter
geworden is, en dat in de laatste tien jaar een aantal spectraallijnen in emissie is gegaan.
Ten tweede blijkt dat het circumstellaire materiaal rondom de ster niet ‘gewoon’ is. De
emissielijnen vertonen ongewone lijnprofielen waarvan een paar op de voorkant van dit
proefschrift te zien zijn.

Uit deze gegevens hebben we geconcludeerd dat er zeer waarschijnlijk materie invalt
op de ster. Dit materiaal is tijdens een vroegere evolutie fase uitgestoten door de ster maar
kon niet genoeg snelheid verkrijgen om te ontsnappen uit het zwaartekrachtveld van de
ster.
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