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Chapterr  13 

Nederlandsee Samenvatting 

Ditt  proefschrift heeft tot onderwerp de evolutie en eigenschappen van AG8 sterren. AG8 staat 
voorr  Asymptotic Giant Branch, oftewel Asymptotische Reuzen Tak. Deze naam heeft betrekking 
opp de groep van sterren die in het Hertzsprung-Russell diagram (waarin de hoeveelheid licht die 
eenn ster  uitstraal t uitstaat tegen de oppervlakte temperatuur  van de ster) dicht bij  de groep van 
rodee reuzen gelegen is. De AGB is het laatste evolutiestadium van sterren met een massa tussen 
dee 1 en 8 zonsmassa's. 
Inn dit hoofdstuk geef ik een beschrijving van de evolutie van AGB sterren en een samenvatting 
vann de inhoud van dit proefschrift. 

11 De evolut ie van A G B sterren 

Alleenn sterren met een massa die bij  het ontstaan tussen de circa 1 en 8 zonsmassa's ligt , blijken 
uiteindelij kk  door  een AGB fase heen te gaan. Lichtere sterren evolueren zo langzaam dat ze op 
ditt  moment in de ontwikkelin g van het heelal de AGB fase nog niet hebben bereikt. Zwaardere 
sterrenn eindigen hun leven met een supernova explosie en gaan ook niet door  een AGB fase. 
Dee essentie van de evolutie van sterren bestaat uit het fuseren van lichtere elementen tot zwaardere. 
Ditt  kernfusieproces levert de energie om de ster  te behoeden voor  het ineenvallen onder  zijn eigen 
gewicht.. Kernfusie kan optreden in het centrum van de ster  of in een schil rond het centrum. Zo 
zall  een ster  de volgende processen doorlopen: kernfusie van waterstof tot helium in het centrum 
(inn deze fase bevindt zich de Zon op het ogenblik), fusie van waterstof tot helium in een schil, 
fusiee van helium tot koolstof in het centrum en vervolgens fusie van helium in een schil. Als een 
sterr  dit laatste stadium heeft doorlopen volgt een belangrijke scheiding. Sterren die bij  de ge-
boortee zwaarder  waren dan circa 8 zonsmassa's zullen in het centrum koolstof gaan verbranden. 
I nn lichtere sterren is de temperatuur  daarvoor  niet hoog genoeg en zal er  kernfusie optreden in 
eenn tweede schil. Het proces van dubbele-schil verbranding is kenmerkend voor  AGB sterren. 
Opp de AGB zal gedurende de meeste tij d waterstof in helium worden omgezet in de buitenste 
schil.. Dit nieuw geproduceerde helium komt terecht in de binnenste schil. Na verloop van tij d 
zullenn de temperatuur  en de dichtheid zo hoog zijn dat het helium op explosieve wijze tot koolstof 
wordtt  verbrand. Dit proces heet een thermische puls (TP) of een helium schil flits. De tij d tussen 
tweee opeenvolgende thermische pulsen heet de interpul s periode. Tijdens en na een TP zal de 
lichtkrach tt  van de ster  ongeveer  2 maal de waarde hebben van net voor  de TP en dat gedurende 
circaa 1% van de interpul s periode. Bij  een TP wordt de energie die vrijkom t met name gebruikt 
omm de ster  uit te doen zetten en daardoor  wordt de temperatuur  in de twee verbrandingsschillen 
zoo laag dat er  weinig kernfusie meer  optreedt. De lichtkrach t van de ster  zakt in tot circa de 
helftt  van de waarde net voor  de TP (de luminosity dip' ) en blijf t laag gedurende 20-40% van 
dee interpul s periode. Vervolgens bereikt de ster  weer  in z'n oorspronkelijke grootte en komt de 
waterstoff  schil verbranding opnieuw op gang (de rest van de interpul s periode). De lichtkrach t 
zall  aan het einde van een thermische puls cyclus iets hoger  zijn dan net voordat de TP afging. 
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Ditt  proces kan zich vele malen herhalen al naar  gelang de massa van de ster. 
Normaall  gesproken hebben de kern van de ster  (deze bevat circa 0.6 zonsmassa's) en het gedeelte 
buitenn de kern (de mantel van de ster  met een massa die kan variëren van een paar  honderdste 
tott  maximaal zo'n 5 zonsmassa's in een bol met een straal die een paar  honderd keer  groter  is dan 
dee Zon) geen weet van elkaar. Echter, na een TP kan er  contact zijn tussen de kern en de mantel. 
Daarbijj  wordt een bepaalde fractie van de koolstof die is gemaakt tijdens de TP toegevoegd aan 
dee al aanwezige koolstof in de mantel. Dit proces heet 'dredge-up' (in het Nederlands vertaald 
'op-dreggen').. Door  dit proces zal in de buitenlagen van de ster  de C/O verhouding, de ver-
houdingg van het aantal koolstof atomen t.o.v. het aantal zuurstof atomen, stijgen. Normaal 
gesprokenn is deze verhouding ongeveer  0.5. Sterren waarbij  de C/O verhouding kleiner  is dan 
circaa 0.8 worden als M-sterren waargenomen, sterren waarbij  de C/O verhouding tussen de circa 
0.88 en de 1 ligt hebben een S-ster  spectrum en sterren met een C/O verhouding boven de 1 zijn 
C-sterrenn of koolstofsterren. Dit proefschrift gaat grotendeels over  deze koolstofsterren. 

AGBB sterren verliezen massa, en wel in een zodanig tempo dat de levensduur  van deze sterren 
hierdoorr  wordt bepaald. Eén zonsmassa in de mantel wordt er  in 10 000 tot 1 miljoen jaar 
afgepeld.. In de Zon is het massaverlies heel gering en wordt de levensduur  bepaald door  de 
snelheidd waarmee zich de kernfusieprocessen in het centrum afspelen. AGB sterren zijn relatief 
koell  met temperaturen van minder  dan 3000 °C (de Zon heeft een oppervlakte temperatuur  van 
circaa 5500 °C). De combinatie van een groot massaverlies en lage temperaturen geeft aanleiding 
tott  de vorming van moleculen en stofdeeltjes rond de ster, in de zgn. circumstellaire schil. Welke 
moleculenn en stofdeeltjes zich vormen hangt af van de C/O verhouding. Koolmonoxide (CO) is 
eenn zeer  stabiel molecuul. In een M-ster  zal al het beschikbare koolstof eerst CO vormen. De 
zuurstoff  atomen die dan nog beschikbaar  zijn, zullen dan andere moleculen vormen, bv. water 
(H 20)) en silicium oxide (SiO), of stofdeeltjes, met name allerhande silicaten. In een C-ster  is 
hett  net andersom. Hier  zullen alle zuurstofatomen in koolmonoxide gaan zitten en vormt het 
overschott  aan koolstofatomen moleculen als HCN, of stofdeeltjes als silicium carbide (SiC) en 
amorff  koolstof. Bij  S-sterren kunnen allerlei mengvormen optreden. De moleculen en stofdeeltjes 
kunnenn we waarnemen. Bij  moleculen gebeurt dit veelal door  de overgangen te bestuderen bij 
radiofrequentiess (typisch 100 6Hz). De studie van stof heeft een grote impuls gekregen met 
dee lancering van IRA S (Infraroo d Astronomische Sateliet) in 1983. Aan boord bevond zich 
o.a.. het in Nederland gebouwde LRS instrument (Lage Resolutie Spectrograaf) dat van een 
paarr  duizend bronnen goede spectra heeft genomen in het gebied tussen de 8 en 23 micrometer. 
I nn dit golflengte gebied hebben de hierboven genoemde silicaten en siliciumcarbide stofdeeltjes 
karakteristiek ee emissiebanden. Door  bestudering van LRS spectra kunnen we iets zeggen over  de 
chemischee samenstelling in de circumstellaire schil en over  het massaverlies van de onderliggende 
AGBB ster. 

22 Samenvat t ing van di t proefschrift 

Hoofdstukk 2 en 3 gaan over  de CO emissie in een klasse van M-sterren die een heel groot massaver-
liess hebben, de zgn. OH/D3. sterren. Enkele jaren geleden bleek dat in sommige van deze OH/DL 
sterrenn minder  CO werd waargenomen dan men op grond van het uit infrarod e waarnemingen 
bepaaldee massaverlies mocht verwachten. Er  werden destijds een tweetal suggesties gedaan: of 
hett  model waarmee de CO waarnemingen werden geïnterpreteerd was incorrect, of het massaver-
liess was lager  in het verleden. Dit laatste argument is gebaseerd op het feit dat het heetste stof 
dichterr  bij  de ster  zit dan de CO schil en dus recenter  gevormd is.. Ik heb een model ontwikkeld 
omm de emissie van moleculen in een circumstellaire schil te berekenen (Hoofdstuk 2) en toegepast 
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opp twee OH/I R sterren (Hoofdstuk 3). Voor  de OH/I R ster  met het kleinste massaverlies vind ik 
datt  het massaverlies bepaald op grond van de infrarod e en CO waarnemingen in goede overeen-
stemmingg met elkaar  zijn. Voor  de OH/I R ster  met het grootste massaverlies vind ik dat met 
eenn constant massaverlies de waarnemingen niet verklaard kunnen worden. Met een massaverlies 
datt  lager  is geweest in het verleden lukt dat wel. 

Hoofdstukk 4 behandelt een aspect van S-sterren. Er  blijke n S-sterren met en zonder  het element 
technetiumm (Tc) te zijn. Technetium is radioactief en vervalt met een halfwaarde tij d van circa 
2000 000 jaar . Het is een element dat na een thermische puls wordt gevormd en wordt gemengd 
inn de mantel van de ster. De afwezigheid van Tc duidt er  dus op dat er  in de laatste 1 nmjoen 
jaarr  geen 'dredge-up' heeft plaatsgevonden. 
Tott  nu toe zijn we er  van uitgegaan dat onze AGB ster  alleen door  het leven gaat. Het blijk t echter 
datt  de meeste sterren zich in dubbelster  (of meervoudige) systemen bevinden. De zwaarste van 
dee twee sterren zal het snelst evolueren. Als deze ster  een massa tussen de 1 en de 8 zonsmassa's 
heeftt  en de afstand tussen de twee sterren is groot genoeg, zal deze een AGB ster  worden. Het 
interessantee aspect is dat een deel van de massa die de AGB ster  uitstoot kan worden opgevan-
genn door  de tweede ster, die in de meeste gevallen nog op de hoofdreeks zit. Hierdoor  kan de 
hoofdreekssterr  de chemische eigenaardigheden van een echte AGB ster  vertonen, in het bijzon-
derr  de toename in de C/O verhouding. De oorspronkelijk zwaarste ster  zal na de AGB fase in 
helderheidd afnemen en een witt e dwerg worden. Het radioactive Tc in de minst zware ster  zal 
vervallen.. Er  is op het ogenblik een aantal klassen van systemen bekend die bestaan uit een witt e 
dwergg en een ster  met sommige chemische eigenschappen van AGB sterren. Eén daarvan is de 
S-sterrenn zonder  Tc. In Hoofdstuk 4 bespreek ik een methode om de S-sterren met en zonder  Tc 
vann elkaar  te onderscheiden zonder dat men de hoeveelheid Tc in de atmosfeer  hoeft te meten. 
Hett  blijk t dat de twee klassen van S-sterren heel verschillende infrarod e eigenschappen hebben. 
Dee S-sterren met Tc zijn echte AGB sterren en hebben dus een geprononceerde circumstellaire 
schil,, de S-sterren zonder  Tc zijn minder  geëvolueerd hebben dus nauwelijks een circumstellaire 
schil. . 

Hoofdstukkenn 5-7 hebben betrekking op de stofschillen rond C-sterren. In Hoofdstuk 5 presen-
teerr  ik een model om de emissie van een stofschil rond een AGB ster  te berekenen. In Hoofdstuk 
66 wordt de ster  S Set bekeken. Dit is de enige koolstofster  met een koele stofschil die ook in 
detaill  in CO is bekeken. Uit de CO waarnemingen blijk t dat de (CO) schil geometrisch dun 
iss en ongeveer  9000 jaar  geleden uitgestoten te zijn. De spectrale energie verdeling is hiermee 
consistent. . 
I nn Hoofdstuk 7 worden de stofschillen rond 21 infrarod e koolstofsterren geanalyseerd. Parameters 
diee afgeleid worden zijn het massaverlies, de temperatuur  van het heetste stof en de verhouding 
vann silicium carbide tot amorf koolstof stof. Vergeleken met de waarnemingen voorspelt het stan-
daardd model met een constant massaverlies te veel flux op 60 en 100 micrometer. Dit verschil 
wordtt  groter  naarmate de ster  meer  in het infrarood gaat stralen. Bi bespreek twee mogelijke 
oplossingen::  of het massaverlies was lager  in het verleden of de golflengte afhankelijkheid van 
dee stof absorptie is anders. Deze laatste mogelijkheid wordt echter  van de hand gewezen. De 
argumenteerr  dat de reeks van steeds toenemende roodheid van koolstofsterren in statistische zin 
eenn reeks van toenemende begin massa is. Echter, voor  elke individuele ster  worden de infrarod e 
eigenschappenn bij  lange golflengten sterk bepaald door  de tijdsafhankelijkhei d van het massaver-
lies. . 
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Hoofdstukkenn 8-11 hebben betrekking op een zgn. synthetisch AGB evolutie model. Bij  syn-
thetischee evolutie berekeningen maakt men geen gebruik van een echt stermodel om de evolutie 
uitt  te rekenen maar  van vereenvoudigde relaties tussen de belangrijkste grootheden. Het voordeel 
hiervann is dat deze methode snel is en dat men op een gemakkelijke manier  bepaalde effecten 
kann testen. 
Hoofdstukk 8 beschrijft een synthetisch model om de evolutie van AGB sterren uit te rekenen en 
pastt  dit toe op koolstofsterren in de Grote Mageüaanse Wolk (GMW ; een nabij  gelegen melk-
wegstelsel).. In Hoofdstuk 9 vergelijken wij  de voorspelde abundanties in Planetaire Nevels (PNs; 
dee evolutie fase na de AGB) in de GMW met de voorspellingen op basis van het beste model 
vann Hoofdstuk 8 en vinden een goede overeenkomst. In Hoofdstuk 8 (en 9) gebruiken wij  een 
bepaaldee parameterisering van het massaverlies, een zgn. Reimers-wet. In Hoofdstuk 10 herhalen 
wijj  de analyse van Hoofdstukken 8 en 9 voor  twee andere massaverlieswetten en tonen aan dat 
waarschijnlij kk  alleen massaverlieswetten met een lichtkrach t afhankelijkheid (M ~ L Q), 1 <,a <,4 
dee waargenomen eigenschappen van AGB sterren en abundanties in PNs in de GMW kunnen 
verklaren.. In Hoofdstuk 11 proberen wij  de eigenschappen van lang-periodiek variabelen (LPV) 
inn de GMW te verklaren. Het blijk t dat AGB sterren slechts gedurende een kort e tij d op de 
AGBB ook LPV zijn. De meeste sterren eindigen hun leven op de AGB niet als LPV. 
Tenslottee wordt in Hoofdstuk 12 een scenario gegeven over  de evolutie van koolstof sterren in de 
zonsomgeving.. Alleen sterren met een massa zwaarder  dan 1.5 maal de zon zullen koolstofster 
worden.. De gemiddelde levensduur  van de koolstofsterfase bedraagt 300 000 jaar. 


