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SS amenvat t ing 

1.. Inleiding 

Dee meerderheid der sterren is geen eenling, zoals onze Zon. Ze komen in paren voor ('dubbel-
sterren')) of in groepjes van 3 of meer. De begeleider is soms even zwaar, soms lichter. Als 
sterrenn ouder worden neemt de hoeveelheid waterstof, in hun binnenste af door omzetting in 
heliumm en de hoeveelheid zwaardere elementen neemt toe. Bij dit proces van kernfusie komt 
dee door de ster uitgezonden energie vrij . Toch is de hoeveelheid brandstof van een ster niet 
onuitputtelijkk en onherroepelijk komt eens het einde. Hoewel zware sterren meer brandstof 
hebben,, verbruiken ze die ook sneller. Dit heeft tot gevolg dat een vrij licht sterretje als onze 
Zonn honderden keren langer kan leven dan sterren die tien of meer maal zwaarder zijn. 

Dee preciese details van de levensloop van sterren ('evolutie' genaamd), de duur hiervan, 
alsmedee hoe de eindfase precies verloopt, hangen voornamelijk af van de massa van de ster. 
Ookk hangt de evolutie af van het feit of een ster een eenling is, of wellicht een begeleider heeft. 
Alss de ster zich in een nauw dubbelster systeem bevindt zal de evolutie van elk der sterren die 
vann de ander beinvloeden. De zwaarste ster zal eerder zijn eindfase bereiken. In die eindfase 
zall  de ster groter worden. Hij kan, als de afstand tussen beide sterren maar klein genoeg is zelfs 
zoo groot worden, dat hij materiaal van zijn buitenlagen op zijn begeleider zal gooien. Deze zal 
dann zwaarder worden en sneller evolueren dan wanneer hij alleen was geweest, of wanneer de 
tweee sterren veel verder uit elkaar hadden gestaan. 

Dee eindfase van een ster als de Zon verloopt heel wat 'rustiger1 dan die van de zwaardere 
sterren.. Ondanks dit wat minder spectaculaire verloop zal de Zon in de eindfase van haar leven 
uitzettenn en de planeten die het dichtst bij haar staan opslokken, wat het einde van het leven 
opp Aarde zal betekenen. Gelukkig duurt het nog wel zo'n 5 miljard jaar voordat het zover is. 
Hett einde van de zwaardere sterren komt veel sneller. Zij eindigen bovendien hun leven op echt 
spectaculairee wijze: met een grote knal, die we een supernova explosie noemen. Een recente 
supernovaa is die van begin 1987 in de Grote Magelhaense Wolk. In zo'n supernova explosie 
stortt de kern van de ster in, terwijl de buitendelen naar buiten worden geblazen. Als een ster 
supernovaa wordt, wordt hij honderden miljoenen malen helderder dan de Zon. Zo helder dat 
hijj  op enorme afstanden zichtbaar is (nova betekent 'nieuwe ster'). Al wat van de ster rest, na 
afloopp van het grote vuurwerk, is een interessant object dat we een neutronenster noemen. Deze 
zal,, als hij zwaar genoeg is, verder ineen storten tot een zwart gat, zo geheten omdat er zelfs 
geenn licht meer aan kan ontsnappen. Wij mensen hebben op Aarde maar een snelheid van 11.3 
km/ss nodig om aan de zwaartekracht van onze planeet te ontsnappen, maar in de buurt van 
zo'nn zwart gat zou je 300.000 km/s nodig hebben, dus bijna 3000 maal zo veel. Het licht reist 
mett een snelheid van ongeveer 300.000 km/s en kan vanuit een zwart gat niet meer ontsnappen: 
vandaarr de naam zwart gat. 

Ditt proefschrift gaat over neutronensterren en zware sterren. Hoofdstuk 2 zal voornamelijk 
gaann over de eigenschappen van neutronensterren, terwijl de nadruk in de hoofdstukken 3-8 
meerr ligt op de zware sterren. 
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2.. Milliseconde pulsars en radio pulsars met een lichte begeleider 

Zoalss al eerder gesteld, eindigen hele zware sterren hun leven na een supernova explosie meestal 
alss een neutronenster. Een neutronenster is een zeer vreemd object: ongeveer zo zwaar als onze 
Zon,, maar veel kleiner. Een neutronenster heeft maar een doorsnede van zo'n 20 km, tegen 1.4 
miljoenn km in het geval van de Zon. Terwijl een litertje 'Zon' niet veel zwaarder weegt dan een 
pakk melk, weegt een liter 'neutronenster' maar liefst 500,000 miljard kg! 

Zo'nn neutronenster, de naam zegt het al, bestaat vrijwel geheel uit neutronen: neutrale 
(ongeladen)) deeltjes, net zo zwaar als een proton. Toen vlak voor de supernova (SN) explosie 
dee binnen delen van de ster ineen stortten, werden de electronen en protonen samengeperst om 
zoo neutronen te vormen. Samen met de al aanwezige neutronen vormden ze zo de neutronenster. 

Tweee andere eigenschappen van een neutronenster zijn zijn snelle aswenteling; een neutro-
nensterr draait in ca. 1 seconde om zijn as; en zijn hoge magneetveld van zo'n 1012 Gauss, 
miljardenn keren zo sterk als dat van de Zon. Het is niet helemaal duidelijk wat de oorzaak 
vann dit hoge magneetveld is, maar een mogelijke, voor de hand liggende verklaring zou zijn dat 
hett het restant veld is van de oorspronkelijke, veel grotere ster, maar nu veel sterker geworden 
omdatt het object nu nog maar een doorsnede heeft van zo'n 20 km. Het veld van onze eigen 
Zonn zou zo'n 5 miljard keer zo sterk worden, als ze de grootte had van een neutronenster. Een 
zelfdee soort verklaring kan men aandragen voor de snelle spin-periode: door de wet van behoud 
vann impulsmoment ( es hoeveelheid draaiing) zal een roterend voorwerp, als het kleiner wordt, 
snellerr gaan draaien. 

Dee snel draaiende neutronenster, wiens magnetische as en rotatie as meestal niet zullen 
samenvallenn (dit is bij de Aarde ook niet het geval!), zendt vanaf de magnetische polen radios-
tralingg uit. Als we op de Aarde naar een neutronenster kijken, zien we elke omwenteling een 
flitsjeflitsje ('puls') radiostraling langskomen; een mooie analogie is die van een vuurtoren, waar we 
dee lichtbundel vervangen door een bundel radiostraling. Zo'n neutronenster noemen we dan 
ookk wel een pulsar: het lijk t alsof de radiostraling gepulst is. 

Naarmatee een neutronenster ouder wordt, zal hij langzamer gaan draaien en mogelijk neemt 
ookk de sterkte van het magneetveld af. Op een gegeven moment zal de pulsar niet meer in 
staatt zijn een 'radiobundel' te genereren en de neutronenster houdt op dat moment op met een 
pulsarr te zijn. 

Ditt zou het einde van het verhaal moeten zijn, maar er zijn de laatste paar jaar een paar 
opmerkelijkee objecten waargenomen, die ertoe geleid hebben dat we onze theorieën enigszins 
moetenn aanpassen. Tot voor kort terug waren al onze pulsars (ca. 500) eenzame neutronen-
sterrenn die in ongeveer 1 seconde om hun as draaiden en vrij sterke magneetvelden hadden. 
Err waren er maar een paar die veel sneller roteerden, maar die waren dan ook heel jong, zoals 
bijvoorbeeldd de pulsar in de Krabnevel, die in het jaar 1054 ontstond. 

Pass kortgeleden ontdekte men pulsars met heel andere eigenschappen: hun magneetvelden 
zijnn tot een factor fts 1000 lager en ze roteren veel sneller dan de 'gewone' pulsars. Er zijn erbij, 
diee zelfs bijna 1000 keer per seconde om hun as draaien. Deze pulsars noemen we milliseconde 
pulsars.. Een aantal van deze objecten hebhen zelfs een begeleider, meestal een lichte. In de 
loopp van de jaren is het aantal van dit soort objecten sterk toegenomen. De reden hiervoor is 
simpel:: pas recentelijk is het, m.b.v. grote radiotelescopen en krachtige computers, mogelijk 
gewordenn deze objecten te ontdekken. 

Err zijn twee vragen die ons bezig houden: hoeveel van dit soort objecten zijn er in ons 
heelal,, en: hoe zijn ze ontstaan. Ze zijn immers zo anders dan 'gewone' pulsars! 
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Dee zal au kort een populair vormings-scenario beschrijven. We denken tegenwoordig dat, in 
dee schijf van onze melkweg, alle milliseconde pulsars zijn ontstaan in een dubbelstersysteem. 
Ditt geldt uiteraard ook voor die met een begeleider. Hoewel een 'gewone' pulsar in zijn eentje 
geborenn kan zijn, geldt dit dus niet voor deze 'nieuwe' klasse van pulsars. 

Dezee objecten worden in een dubbelstersysteem gevormd waarvan de partners vrij dicht 
bijj  elkaar staan. In het begin verloopt de evolutie zoals we die al eerder gezien hebben: de 
zwaarstee van de twee evolueert het snelst en, als hij zwaar genoeg is, wordt er na een SN 
explosiee een neutronenster gevormd die, na korte tijd, als pulsar zichtbaar wordt. De lichtere 
begeleiderr is in deze fase nog steeds in de bloei van zijn leven. In de loop van de tijd begint de 
pulsarr minder snel te draaien, het magneetveld kan afnemen en uiteindelijk 'dooft' de pulsar 
uit.. Na een zekere tijd zal de begeleider ook in de eindfase van zijn leven komen en, als 
dee onderlinge afstand klein genoeg is, zal hij als zijn buitenlagen uitzetten, niet alleen materie 
maarr ook impulsmoment (hoeveelheid draaiing) op de oude ex-pulsar gooien. De materie die op 
dee neutronenster terecht komt zal het magneetveld verder doen afnemen en het impulsmoment 
zall  de neutronenster doen opspinnen. Als de buitenlagen van de begeleider helemaal 'leeg' 
zijn,, hebben we een snel draaiende neutronenster met een laag magneetveld en het restant 
vann de begeleider. Hoe snel je de neutronenster kunt laten spinnen hangt van de sterkte van 
hett magneetveld af. Neutronensterren met een hoog magneetveld kunnen niet zo snel roteren, 
maarr hoe lager het veld, des te harder de neutronenster kan roteren. De neutronensterren in 
onss verhaal hebben zo'n laag magneetveld, dat ze wel tot zo'n 1000 maal per seconde om hun 
ass kunnen draaien. Erg veel harder zou trouwens helemaal niet kunnen, de ster zou dan uit 
elkaarr vliegen. Een 'laag' magneetveld is overigens maar een relatief begrip, we spreken nog 
steedss over magneetvelden die zo'n 100 miljoen keer zo sterk zijn als dat van de Zon. 

Onzee lage veld neutronenster, die nu heel hard roteert, wordt herboren als pulsar: het mech-
anismee dat de 'radiobundel' genereert kan weer functioneren en onze 'vuurtoren' flitst weer aan. 
Wee zitten nu in een situatie met een hele snelle pulsar en het lichte restant van de begeleider. 
Datt verklaart nog steeds niet waarom er een groot aantal 'eenzame' (single) milliseconde pul-
sarss zijn. Voor één groep hebben we een verklaring: zij komen voor in zogenaamde bolvormige 
sterrenhopen,, een enorme concentratie sterren in een bolvormige groep. Deze bevinden zich 
inn de zogenaamde 'halo', die ons melkwegstelsel omringt, gecentreerd om het centrum van de 
Melkweg.. De hoeveelheid sterren is daar zo groot en hun onderlinge afstand zo klein, dat het 
heell  goed mogelijk is dat een derde ster op zeker moment zó dicht langs ons dubbelster paar 
passeert,, dat hij het koppel uit elkaar doet vallen: we hebben nu een enkelvoudige milliseconde 
pulsar. . 

Eenn andere methode voor de milliseconde pulsar om zijn begeleider kwij t te raken is wat 
exotischer.. Als de begeleider erg licht is en erg dicht bij de pulsar staat, kan diens hoog-
energetischee straling het kleine sterretje helemaal 'verdampen' tot er uiteindelijk niets meer van 
overr is. Een soort omgekeerd kannibalisme dus. 

Dee hoeveelheid milliseconde en dubbelster radiopulsars is in de loop van de jaren dus sterk 
toegenomen,, dankzij verbeterde waarnemings technieken en snelle computers. De vraag 'ho-
eveel'' van dit soort objecten er zijn is desondanks geen eenvoudige. In hoofdstuk 2 van dit 
proefschriftt worden enkele problemen besproken van het maken van zulke schattingen over de 
aantallen.. Zijn deze schattingen accuraat genoeg? Zien we meer van dit soort objecten dan 
wee aanvankelijk gedacht hadden of juist minder? Een antwoord op die vragen leert ons weer 
meerr over of onze theorieën over de vorming van dit soort objecten wel of niet kloppen en hoe 
wee die eventueel kunnen verbeteren. Een belangrijke conclusie uit hoofdstuk 2 is dat, hoewel 
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err zekere discrepanties lijken te bestaan tussen voorspellingen en waarnemingen, het voorbarig 
iss deze geheel op het conto van een onvolkomen theorie te schuiven. Men moet zorgvuldig te 
werkk gaan en er vooral voor waken harde conclusies te trekken op grond van te weinig gegevens: 
"smalll  number statistics" is een gevaarlijke val! 

3.. B-emissie sterren 

Hett grootste deel van dit proefschrift gaat over een veel vroegere fase in het leven van sterren: 
sterrenn in de bloei van hun bestaan. Het gaat nog steeds over sterren die zwaarder zijn dan de 
Zon.. Een deel van hen zal het leven eindigen met een SN explosie, maar de wat lichtere niet. 
Hett gaat om sterren die we Be sterren noemen. Wat nu zijn B-emissie sterren? 

Dee term 'Be' slaat voornamelijk op iets wat we een spectrale classificatie noemen. Sterren 
wordenn op grond van hun spectrum in verschillende groepen ingedeeld. Een spectrum krijg 
jee als je bijvoorbeeld wit licht door een prisma laat vallen. Er onstaat dan een regenboog aan 
kleuren:: het prisma rafelt de kleuren uit elkaar. In het zichtbare gedeelte loopt het spectrum van 
violett (korte golflengte) tot rood (lange golflengte). In het voor het menselijke oog onzichtbare 
gedeeltee heb je aan de rode kant het infrarood en radio gebied en aan de andere kant het 
ultraviolett (UV) en het röntgen gebied. Verder zie je in het spectrum van een ster veel donkere 
lijntjess (absorptielijnen genoemd) en soms een aantal heldere (emissielijnen). Aan de hand van 
zo'nn spectrum worden sterren ingedeeld in de klassen O (erg hete sterren), via B, A, F, G en K 
tott M (erg koel). In dit proefschrift gaat het over sterren van klasse B. Ze zijn erg heet (10000 
tott 30000 graden) en zwaar, van zo'n 2.5 keer zo zwaar als de Zon voor de lichtsten tot zo'n 
155 keer zo zwaar als de Zon. Verder kijken we naar sterren die niet te ver geëvolueerd zijn, 
inn de bloei van hun leven dus. Het bijzondere van de Be sterren slaat nu op dat "e-tjew. Ze 
krijgenn een 'e' in hun spectraal classificatie omdat in een bepaald gebied van hun spectrum één 
off  meerdere emissielijnen hebben. In het geval van een Be-ster worden deze lijnen veroorzaakt 
doorr waterstof. De karakteristieke lij n heet Ha. 

Sommigee Be sterren hebben altijd en overal emissielijnen, die vaak erg sterk zijn. Bij andere 
Bee sterren zijn de lijnen veel zwakker en soms verdwijnen ze zelfs helemaal, voor kortere of 
langeree tijd. In zulke perioden lijken deze Be sterren heel sterk op 'gewone' B-type sterren. Het 
enigee wat Be sterren, wat betreft hun fysische eigenschappen, globaal onderscheidt van de rest, 
iss dat ze sneller lijken te roteren. Hoewel er ook wel snelle rotators onder de gewone B sterren 
zitten,, roteren de meesten langzamer dan 100 km/s, terwijl, hoewel er wel een paar langzaam 
roterendee Be sterren zijn, de meeste Be sterren harder roteren dan 200 km/s. 

Hoewell  de aanwezigheid van waterstof emissielijnen een karakteristiek uiterlijk kenmerk is 
vann Be sterren, zijn er nog wel meer. Een heel belangrijk kenmerk, wat sterk de nadruk op 
ligtt in dit proefschrift, is de aanwezigheid van de zogenaamde exces infrarood straling. Deze 
iss vooral in 1983 door IRAS (InfraRood Astronomische Satelliet) goed waargenomen bij een 
grotee groep Be sterren. Onder een exces hoeveelheid straling verstaan we dat, vergeleken met 
eenn 'gewone' B-type ster, in het infrarood gebied (golflengten langer dan van rood licht) méér 
stralingg wordt uitgezonden. 

Dee belangrijkste vragen zijn nu: waarom vertonen deze Be sterren emissielijnen van water-
stoff  en hebben ze een overschot (exces) aan infrarood straling? En waarom zij wel en andere 
B-typee sterren niet? Heeft die rotatie er iets mee te maken? 

Eenn gedeelte van die vraag is vrij eenvoudig te beantwoorden. Het feit dat de Be ster een 
infraroodd exces heeft en emissielijnen van waterstof laat zien, duidt op de aanwezigheid van extra 
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materiaall  rond de ster ('circumstellair materiaal'), waarvan we denken dat het zich bevindt in 
eenn schijf in het equatoriale vlak van de ster (zie bijvoorbeeld Figuur ??). De oorsprong van 
zo'nn schijf is niet helemaal duidelijk. Ook is het niet duidelijk waarom sommige Be sterren wel 
enn andere niet zo'n schijf hebben. Wat wel duidelijk lijk t is dat de (snelle) rotatie er iets mee 
tee maken heeft. Langzaam roterende B-type sterren hebben geen schijf, terwijl "snelle" er wel 
éénn (kunnen) hebben. 

Eenn volgende vraag is nu hoe een ster zo snel kan roteren. De meest voor de hand liggende 
verklaringg zou zijn dat de Be ster als snel roterende ster wordt geboren. Er is echter nog een 
anderee mogelijkheid. Zo zagen we in het vorige hoofdstuk dat je een 'dode' pulsar weer kunt 
herlevenn door overdracht van massa vanaf een begeleidende ster. Een dergelijk massa-overdracht 
scenarioo is ook denkbaar voor Be sterren. 

Wee stellen ons twee sterren voor, beiden zwaarder dan de Zon, de één een stukje zwaarder 
dann de ander. Verder bevinden ze zich niet al te ver van elkaar. De zwaarste van de twee zal zich 
opp een gegeven moment in de eindfase van zijn leven bevinden. Hij zwelt op en, bij voldoende 
kortee afstand, zal materie en impulsmoment ('draaiing') op zijn partner overdragen. We krijgen 
dann een verjongde, zwaardere ster, die snel roteert. Hoe het met de oorspronkelijk zwaarste ster 
uiteindelijkk afloopt, nadat hij zijn buitenlagen op zijn partner heeft gedeponeerd, hangt af van 
zijnn oorspronkelijke massa. Hij kan gedurende lange tijd een helium ster zijn, evolueren tot een 
wittee dwerg of zelfs, via een SN explosie, tot een neutronenster. We concentreren ons echter nu 
opp de nieuwe, snel-roterende ster. 

Wee hebben nu dus twee manieren gevonden op een snel roterende ster te vormen, die weer 
opp zijn beurt een Be ster kan worden: via massa-overdracht in een dubbelster-systeem, of door 
dee ster zo snel roterend geboren te laten worden. 

Inn Hoofdstukken 3,4 en 7 wordt ingegaan op hoe je Be sterren uiterlijk kunt herkennen. 
Watt voor andere eigenschappen hebben deze objecten? We hebben gezien dat ze emissielijnen 
vann waterstof hebben en teveel infrarood straling vertonen. Verder blijken ze behoorlijk vaak 
voorr te komen: zeker zo'n 15 procent van alle B-type sterren is Be ster. Hoe ziet zo'n schijf van 
circumstellairr gas er eigenlijk uit? In Hoofdstuk 8 wordt dieper ingegaan op de vorm en structuur 
vann zo'n schijf. Vergelijk bijvoorbeeld de Figuren ?? en ??. Het vormingsschema via dubbelster 
evolutiee komt aan de orde in Hoofdstukken 5 en 6, alsmede hoe je zo'n vormingstheorie kunt 
testen.. Voorlopige resultaten, gevonden uit analyse van waarnemingen verkregen met ROS AT 
(eenn Röntgensatelliet), duiden op enige problemen in de dubbelster theorie. 

Vormingg van alle Be sterren via dubbelster evolutie lijk t problematisch. Toch moet er een 
flinkk aantal B(e) sterren zijn dat zo'n dubbelster evolutie heeft meegemaakt. Er zijn namelijk Be 
sterrenn die een neutronenster als begeleider hebben. Ze verraden ons hun aanwezigheid doordat 
err materiaal van de schijf van de Be ster op de neutronenster valt en daarbij Röntgenstraling 
opwekt. . 

Dee waarheid over de reden waarom Be sterren zo snel roteren ligt waarschijnlijk in het 
midden:: een aantal zal snel roterend worden geboren, en een aantal verkrijgt, via dubbelster 
evolutiee zijn snelle rotatie. De schijf, die de IR straling en de emissielijnen veroorzaakt, is dan 
voornamelijkk een gevolg van hun snelle rotatie en heeft niets met hun ontstaansgeschiedenis te 
maken. . 

Rotatiee is waarschijnlijk niet het enige wat een ster tot Be ster maakt, want waarom zijn dan 
sommigee snel roterende sterren (nog????) geen Be ster en waarom verliezen sommige Be sterren 
hunn Be karakter van tijd tot tijd? Van het raadsel van de Be sterren is, sedert hun ontdekking 
inn 1866 door Secchi, nog maar een klein deel ontsluierd. Wellicht dat de volgende missie van 
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eenn infrarood satelliet ISO (Infared Space Observatory), die in 1995 zal worden gelanceerd, ons 
verderr op weg zal kunnen helpen. 


