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Hoofdstukk 7 

Nederlandsee Samenvatting 
7.11 Introductie 

iereenn die wel eens de sterrenhemel heeft aanschouwd op een ...ooie heldere nacht 
zall  gefascineerd zijn door haar schoonheid. Van oudsher werden de sterren gebruikt ter 
oriëntatiee van plaats en tijd. Voor de Vereenigde Oostindische Compagnie dienden de 
sterrenn als bakens in de nacht ten tijde van de gouden eeuw. 
Tott het begin van de 20ste eeuw werd verondersteld dat de sterrenhemel een vrij statisch 
geheell  was, alleen de zon, de planeten en de maan leken zich hier doorheen te bewegen. 
Eenn goede waarnemer zal echter al snel ontdekken dat de sterrenhemel helemaal niet zo 
statischh is, het tegendeel is namelijk waar: zij bruist van leven. De afgelopen eeuw heeft 
dee sterrenkunde een ware revolutie ondergaan en is het duidelijk geworden dat sterren een 
helee levenscircel doorlopen: zij worden geboren, ondergaan een vrij stabiele levensfase 
enn sterven uiteindelijk weer. Alleen omdat de tijdsschaal waarop dit gebeurt heel groot is 
lijk tt de sterrenhemel statisch. 
Dee zon is één van de ongeveer 100 miljard sterren in ons melkwegstelsel. Zij heeft een 
massaa van middelmatige grootte. De massa van de andere sterren varieert tussen ongeveer 
0.11 en 100 maal de massa van de zon. De sterren met de grootste massa zijn tevens het 
lichtkrachtigstt en leven het kortst. Om een indicatie te geven wat kort is: massieve sterren 
levenn ongeveer een paar tot tientallen miljoenen jaren, terwijl lichte (minder massieve) 
sterrenn een levensduur hebben in de orde van miljarden jaren. Zo is de verwachte levens-
duurr van de zon ongeveer 10 miljard jaar. Hiervan is ongeveer de helft reeds achter de 
rug. . 
Sterrenn hebben elk een eigen kleur die afhankelijk is van de oppervlakte-temperatuur. 
Dee definitie van oppervlakte is heel anders dan wij hier op aarde gewend zijn. Daar een 
sterr een gasbol is (waarbij de dichtheid een continu verloop heeft), is de ligging van dit 
oppervlakk moeilijk te bepalen. In het geval van een gasbol is de oppervlakte gedefinieerd 
alss de diepte waar het licht vandaan komt. Deze laag wordt ook wel de fotosfeer genoemd. 
Dee zon heeft een oppervlakte-temperatuur van 6000 K en is geel van kleur. Voor sterren 
mett een hogere oppervlakte-temperatuur, zeg 20000 K is de ster blauw van kleur, terwijl 
zee rood is voor een ster met een oppervlakte-temperatuur van 3000 K. 
Dee oppervlakte-temperatuur van een ster hangt af van zijn massa en leeftijd. Zo zal een 
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massievee ster als zij ouder wordt expanderen. Als gevolg daarvan gaat de oppervlakte-
temperatuurr omlaag en zal haar kleur veranderen van blauw naar rood. De reden waarom 
eenn ster expandeert is de verandering in de energie-opwekkingsprocessen in het binnenste 
vann een ster. Ook de zon zal op haar oude dag expanderen (tot ver voorbij de baan van de 
aarde)) en roder worden. Gelukkig laat dat nog geruime tijd op zich wachten. 

Dee hedendaagse sterrenkunde maakt gebruik van verschillende methodes om de eigen-
schappenn van de sterren te bestuderen. Ik bespreek hier kort drie van deze methoden: 
imaging,, fotometrieen spectroscopie. Imaging wil zeggen dat men gebruik maakt van een 
telescoopp om een plaatje van een bepaald object te maken. Een scherp plaatje verschaft 
bijvoorbeeldd informatie over de ruimtelijke structuur van het object. Zo kunnen zowel 
jongee als oude sterren omringd zijn door een afgeplatte schijf gas. De eigenschappen 
kunnenn op deze manier in kaart kunnen worden gebracht. Voor een paar nabije superreu-
zenn (zeer grote sterren) is het zelfs mogelijk om met behulp van imaging de afmetingen 
vann de sterschijf bepalen. 
Inn het overgrote deel van de gevallen is imaging niet mogelijk en ziet men de ster als 
eenn puntbron. Waarnemingen concentreren zich in dit geval op het bestuderen van de 
verdelingg van het uitgezonden licht over de verschillende kleuren, of specifieker, over 
golflengte.. Zoals genoemd, geeft dit o.a. informatie over de temperatuur van het stra-
lendee gas. Per definitie omvat het optische spectrum dat deel van het licht waarvoor ons 
oogg gevoelig is. Ultraviolet (of kortgolvig) en infrarood (of langgolvig) licht kan ons oog 
niett waarnemen. Omdat de atmosfeer van de aarde niet transparant is in het ultraviolet 
enn ook niet in het infrarood (op enkele spectrale venster na), is het waarnemen van deze 
soortenn licht pas mogelijk geworden met de opkomst van de ruimtevaart. Pas sinds enkele 
tientallenn jaren is het mogelijk om met satellieten waarnemingen te doen vanuit de ruimte 
omm zo de "hinderlijke" absorberende eigenschappen van de atmosfeer te omzeilen. Bij 
dee fotometrie wordt de hoeveelheid licht, die een maat is voor de hoeveelheid energie, 
gemetenn in een aantal filters die een relatief breed golflengte gebied doorlaten. De foto-
metriee heeft tot doel een globaal inzicht te krijgen in de verdeling van het licht over het 
spectrum.. In de spectroscopie analyseert men het licht zo nauwkeurig mogelijk. Het doel 
iss de hoeveelheid licht te meten die een ster uitzendt in specifieke, extreem scherpe golf-
lengtee bandjes die corresponderen met specifieke energie-overgangen van de in het gas 
aanwezigee elementen. Voor elk element is de set golflengtes van deze overgangen, die 
spectraallijnenn genoemd worden, uniek. Daar de toestanden waarin de elementen kunnen 
verkerenn een functie is van de temperatuur en de dichtheid van het gas, vormen de spec-
traallijnenn een middel om deze temperatuur en dichtheid te achterhalen. 

Inn dit proefschrift bestudeer ik massieve sterren (i.e sterren met een massa van zo'n 10 
tott 30 keer de massa van de zon) in hun stabiele levensfase. In deze fase vindt energie-
opwekkingg plaats in het stercentrum door fusie van waterstof tot helium. Omdat zulke 
sterrenn over het algemeen geen duidelijk uitgebreide structuur hebben, bestudeer ik ze 
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doorr middel van spectroscopie, en wel in het optische en infrarode deel van het spectrum. 
Hett bestuderen van het infrarode licht is dus relatief nieuw. Wat maakt het zo interessant 
omm massieve sterren in het infrarood te bekijken: 

 Infrarood licht wordt relatief weinig geabsorbeerd door het interstellaire medium. 
Opp de lange weg van het steroppervlak naar de aarde kan licht geabsorbeerd of 
verstrooidd worden door interstellaire stofdeeltjes1. Deze verzwakking van het licht 
iss al gauw zo'n 100 keer groter in het optisch dan in het infrarood. Met andere 
woorden:: sterren gelegen achter stofwolken zijn vaak onzichtbaar in het optisch, 
maarr kunnen nog wel in het infrarood bestudeerd worden. Ik noem twee specifieke 
voorbeelden:: rond massieve sterren bevinden zich vaak nog restanten van de wolk 
vann gas en stof waaruit de ster is ontstaan. Het infrarood biedt de unieke kans om 
dezee sterren al te bestuderen terwijl ze nog omgeven zijn door dit materiaal. Een 
anderr belangrijk voorbeeld is de bestudering van massieve sterren in het galactisch 
centrum.. Het centrum van ons Melkwegstelsel ligt achter een aantal spiraalarmen 
diee rijk zijn aan gas en stof. Willen we massieve sterren onderzoeken die gevormd 
wordenn in de extreme omstandigheden van het galactisch centrum dan kan dit alleen 
mett infrarood licht. 

 De eigenschappen van circumstellair gas kunnen zeer goed worden bestudeerd in 
hett infrarood. Dit komt omdat waterstof, veruit het meest abundante element, zeer 
veell  spectraallijnen in dit golflengtegebied heeft. Bovendien zijn deze lijnen vaak 
sterkk geprononceerd dankzij de omstandigheden die heersen in het circumstellaire 
gas.. De eigenschappen die m.b.v. deze lijnen kunnen worden achterhaald zijn de 
temperatuur,, dichtheid, snelheid en ruimtelijke verdeling van het gas. Bepaalde 
massievee sterren, e.g. Be sterren, hebben zulk circumstellair gas, vaak in een afge-
plattee roterende schijf. 

 De spectraallijnen in het infrarood die door de ster zelf gevormd worden, komen 
veelall  uit een ander gebied van de steratmosfeer dan de optische lijnen: de oor-
sprongg van de optische lijnen ligt dieper dan die van de infraroodlijnen. Door waar-
nemingenn in het optische en infrarood te combineren, kan men dan ook een idee 
krijgenn hoe bepaalde eigenschappen door de atmosfeer heen veranderen. 

 Als circumstellair stof aanwezig is, straalt dit in het infrarood. Dit komt omdat stof 
zichzich pas kan vormen bij temperaturen beneden de ~ 1000 K. Bij zulke lage waarden 
piektt de intensiteit van de uitgezonden straling in het infrarood. Feitelijk hebben 
allee massieve sterren vroeg of laat in hun leven stof rond zich hangen. 

Dee hierboven genoemde redenen suggereren dat er wellicht geen enkele ambiguïteit be-
staatt in de oorsprong van de waargenomen spectraallijnen in het infrarood. Dit is echter 

'Mett "stofdeeltjes" bedoelen we vaste deeltjes met een typische grootte van een micron. 
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niett altijd duidelijk. Zo is in het geval van r Sco, de ster die het meest bestudeerd is in dit 
proefschrift,, lange tijd onduidelijk geweest of de waterstof lijnemissie veroorzaakt wordt 
doorr gas in een circumstellaire schijf of dat de lijnstraling afkomstig is uit de atmosfeer 
vann de ster. In hoofdstuk 4 van dit proefschrift laat ik zien dat dit laatste het geval is. 
Inn de volgende sectie zal ik uitleggen hoe men spectra verkrijgt. In Sectie 3 zal ik globaal 
omschrijvenn hoe men met behulp van computermodellen de waargenomen spectra kan 
interpreteren.. Sectie 4 presenteert kort de in dit proefschrift verkregen resultaten. 

7.22 Infrarood waarnemingen van massieve sterren 

Hett waarnemer, van het infrarode spectraalgebied is pas recentelijk op gang gekomen. 
Aann het eind van de jaren zestig was de techniek zo ver dat kwantitatieve fotometrie in 
hett infrarood mogelijk werd. Waarnemingen vanaf de aarde in het infrarood zijn beperkt 
tott een aantal (aard)atmosferische "vensters" waar de atmosfeer bijna geheel doorschij-
nendd is. Het blokkeren van het infrarode licht buiten deze vensters wordt voornamelijk 
veroorzaaktt door de absorptie van het infrarode licht in de aardatmosfeer door water-
enn kooldioxide-moleculen. Daar de electronen in deze moleculen zich tussen zeer veel 
verschillendee energietoestanden kunnen bewegen, is er als het ware een gigantisch bos 
aann absorptielijnen in het infrarood. De gaten in het bos noemen we de vensters of ook 
well  transmissiebanden. Voorde volledigheid, in het radiovenster wordt de aardatmosfeer 
weerr geheel transparant. 

Fotometrischee waarnemingen in de jaren zeventig toonden aan dat sommige massieve 
sterrenn helderder in het infrarood waren dan men had verwacht op grond van hun ul-
traviolett en optisch spectrum. Dit "extra" licht bleek afkomstig te zijn van het koelere 
circumstellairee stof wat gevormd was uit materiaal dat in een eerdere periode van ver-
hoogdd massaverlies door de ster was afgestoten. Dit koelere materiaal (102-103 K) straalt 
hett meest van z'n energie uit in het infrarood en is onzichtbaar in het optisch. In diezelfde 
periodee werden ook geheel nieuwe infrarood objecten gevonden die in het optisch zeer 
zwakk ofwel onzichtbaar zijn. Zulke objecten blijken wijdverspreid aan de hemel aanwe-
zigg te zijn en worden gevormd in zowel de vroege als de late fase van sterevolutie. In de 
vroege,, proto-stellaire fase zijn de sterren nog geheel of gedeeltelijk gehuld in het stof en 
gass waaruit ze worden gevormd; in de late, superreuzen fase zijn ze omgeven door mate-
riaalriaal dat door henzelf is uitgestoten. Dit circumstellaire materiaal kan zo'n hoge dichtheid 
hebbenn dat de optische heldere ster geheel onzichtbaar is. 
Inn de jaren tachtig en negentig ontwikkelde de infrarood sterrenkunde zich verder tot een 
hoogwaardigee tak van de sterrenkunde. Om de hinderlijke effecten van de aardatmosfeer 
tee omzeilen verrichte men voor het eerst waarnemingen vanuit een raket, met het Air 
ForceForce Geophysics Laboratory (vanaf 1970); vanuit de lucht, met het Kuiper Airborne 
LaboratoryLaboratory (vanaf 1977); en vanuit de ruimte, met de InfraRed Astronomical Satellite 
(1983).. Met deze instrumenten werd bijna de gehele sterrenhemel in het infrarood in 
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kaartt gebracht. 
Dee spectroscopie heeft in de afgelopen 15 jaar een enorme vlucht genomen mede dank-
zijj  de United Kingdom InfraRed Telescope (UKIRT) op de 4000 meter hoge top van de 
bergg Mauna Kea in Hawaii en de Anglo Australian Telescope in Australië. Een zeer spe-
cialee plaats neemt hier de Infrared Space Observatory (ISO) in van het European Space 
Agency.. Deze ruimte-telescoop, gelanceerd in november 1995, heeft zo'n 30 maanden 
langg gedetailleerde spectra genomen in het golflengtegebied tussen ~ 2.5 en 240 micron, 
enn heeft hiermee een enorme stap vooruit gezet in de infrarood sterrenkunde. In dit proef-
schriftt analyseer ik met name waarnemingen die gedaan zijn met UKIRT en ISO. 

7.33 Het modelleren van ster spectra 

Dee kwantitatieve interpretatie van infrarood spectra vereist twee dingen. Ten eerste goed 
gekalibreerdee waarnemingen en ten tweede een theoretisch model dat met deze waar-
nemingenn vergeleken kan worden. Zo'n model is opgebouwd uit wiskundige formu-
less waarin alle relevante natuurwetten liggen opgeslagen. Om een indruk te geven hoe 
omvangrijkk de in dit proefschrift gebruikte modellen zijn: om de atmosfeer van een 
"eenvoudig""  type ster te beschrijven is een computerprogramma nodig dat zo'n kleine 
10000 A4-tjes aan code beslaat. 
Dee benodigde fysische aannames van het model hangen af van de soort sterren die men wil 
bestuderen.. Op het gebied van steratmosferen en spectroscopie hebben de belangrijkste 
overwegingenoverwegingen te maken met: (i) de geometrie van de ster, (ii) de snelheidsvelden, en (Ui) 
dee wisselwerking tussen gas en straling. 
Dee sterren die bestudeerd zijn in dit proefschrift zijn zogenaamde normale O- en B-type 
dwergenn en reuzen. De O-type sterren zijn zowel het meest lichtkrachtigst als het meest 
massief.. De lichtkracht van deze sterren begint bij ongeveer 100.000 maal de lichtsterkte 
vann de zon, terwijl de massa van deze sterren begint bij ongeveer 30 zonsmassa's. De 
B-typee sterren hebben een lichtsterkte vanaf 100 maal de lichtkracht van de zon en een 
massaa vanaf ongeveer 3 zonsmassa's. O-type sterren worden tevens gekenmerkt door een 
krachtigee sterwind. In deze sterwind wordt er in een min of meer radièle richting mate-
riaalriaal van het steroppervlak weggeblazen. Binnen enkele sterstralen wordt het van sterk 
sub-sonischh versnelt naar sterk super-sonisch. Normale B-sterren hebben ook een ster-
wind,, maar deze is meestal zo zwak dat de lijnen in het infrarode deel van het spectrum er 
niett door worden beïnvloed. Dit alles betekent dat men voor O-type sterren een model met 
eenn sferische geometrie moet kiezen. Op die manier kan het materiaal in de sterwind wor-
denn gemodelleerd. Ook wordt rekening gehouden met de uitstroming van de atmosfeer. 
Voorr de B-type sterren kan men veelal de atmosfeer als een statisch medium beschrijven 
inn een geometrie van vlakke lagen. De wisselwerking tussen gas en straling kan grofweg 
opp twee verschillende manieren worden beschreven. De meest eenvoudige aanname heet 
Lokaall  Thermodynamisch Equilibrium (LTE), de meer gecompliceerde aanname wordt 



140 0 HoofdstukHoofdstuk 7. Nederlandse Samenvatting 

Niett Lokaal Thermodynamisch Equilibrium (non-LTE) genoemd. In LTE veronderstelt 
menn dat het materiële medium op elk punt in de atmosfeer (dus: lokaal) in evenwicht is 
mett het stralingsveld. De bezetting van de mogelijke energietoestanden van de elementen 
wordtt in dit geval volledig beschreven door slechts twee grootheden, te weten de tem-
peratuurr en de dichtheid. In non-LTE wordt dit evenwicht losgelaten en dient men een 
statistischee beschrijving te geven van de bezettingsgraden van de mogelijke energietoe-
standen.. Dit laatste is zeer complex, maar blijkt veelal nodig om een realistisch beeld te 
gevenn van de atmosferen van O en B-type sterren. 

Welkk model gebruikt moet worden,lijkt uit het bovenstaande wellicht eenduidig te zijn. 
Echter,, er bestaat een relatief groot grijs gebied waarin niet apriori duidelijk is of men 
magg volstaan met een relatief eenvoudige beschrijving, of dat men moet uitgaan van de 
meerr complexe formulering. De ligging van dit grijze gebied is bovendien afhankelijk 
vann dat gedeelte van het spectrum wat men bestudeert. Voor het infrarode gebied is deze 
grenss niet goed bekend. In hoofdstukken 4, 5 en 6 probeer ik dit gebied voor het eerst 
duidelijkk af te bakenen. 
Alss duidelijk is welke sterren op welke manier gemodelleerd moeten worden, dan moet 
menn vervolgens bepalen welke globale ster-eigenschappen (zoals bijvoorbeeld tempera-
tuur)) men betrouwbaar kan afleiden uit enkel het infrarode deel van het spectrum. In de 
praktijkk vereist dit een ijking tussen de uit het optisch en ultraviolet afgeleide eigenschap-
penn en de verkregen resultaten uit het infrarood. Dit wordt voor een subset van de O- en 
B-typee sterren gedaan in hoofdstuk 5, en leidt tot een gedetailleerde classificatie van de 
sterrenn gebaseerd op de spectrale eigenschappen van infraroodlijnen. Deze classificatie is 
vann groot belang voor de studie van massieve sterren in gebieden waaruit het ultraviolet 
enn optisch licht niet kunnen ontsnappen. 

7.44 Resultaten 

Inn deze laatste sectie zal ik tot slot een korte samenvatting geven van de belangrijkste 
verkregenn resultaten in dit proefschrift. 
Hoofdstukk één, het inleidende hoofdstuk, geeft een algemene introductie. Hierin wordt 
hett onderzoek in een bredere context geplaatst. Tijdens het lezen van dit hoofdstuk maken 
wee kennis met verschillende sub-klassen van O- en B-type sterren: "normale" O- en B-
typee sterren; O- en B-type superreuzen, en zogenaamde Be sterren. Men name de eerste 
enn laatste van deze klassen worden in dit proefschrift bestudeerd. 
Inn het tweede hoofdstuk worden de Be sterren bestudeerd. Wat deze sterren kenmerkt is 
datt minstens één van de optische Balmer lijnen2 in emissie is, of zijn geweest. De alge-
menee consensus is dat deze lijnemissie wordt veroorzaakt door gas in een platte equato-
rialeriale schijf rond de ster. De sterkte van de Ho lijn neemt toe met de hoeveelheid circum-

22 De Balmer lijnen, ook wel de Balmer serie genoemd, zijn alle waterstoflij nen met grondniveau twee. 
Dee sterkste en meest bestudeerde lijn uit deze serie is de HQ lijn bij 656.5 nanometer. 
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stellairr gas. Ik laat zien dat de waterstoflijnen in het infrarood veel gevoeliger zijn voor 
dee aanwezigheid van dit gas. Dit betekent dat als er slechts een "ijle" equatoriale schijf 
ronddee ster hangt, deze mogelijk wel gezien zou kunnen worden in het infrarood, terwijl 
zee onzichtbaar is in het optisch. Hiermee toon ik het bestaan aan van een nieuwe klasse 
Bee sterren, met schijven waarvan de gemiddelde dichtheid ongeveer honderd keer lager 
iss dan bij klassieke Be sterren, en die enkel zichtbaar zijn in het infrarood. 
Dee ster r Sco, een zeer heldere ster met een massa van ongeveer 25 maal die van de 
zon,, laat precies het bovengenoemde gedrag van waterstoflijnen zien: Ho is in absorptie, 
terwijll  de infraroodlijnen in emissie zijn. Het zou dus een ster kunnen zijn met een "ijle" 
circumstellairee schijf. 
Inn hoofdstuk 3 onderzoek ik het gedrag van de infraroodlijnen van een groot aantal sterren 
aann de hand van UKIRT waarnemingen. Ik laat zien dat er een duidelijke trend is tussen de 
sterktee van de lijn en de lichtkracht van de ster: de meest lichtkrachtige sterren vertonen 
veelall  waterstof lijnemissie, terwijl in de minder heldere sterren de lijnen in absorptie zijn. 
Ditt duidt erop dat deze lijnen mogelijk toch in de steratmosfeer worden gevormd, daar 
menn niet verwacht dat de aanwezigheid van een schijf gecorreleerd is aan de lichtkracht. 
Dezee hypothese geldt niet voor alle waargenomen sterren. Een aantal snelroterende ster-
renn vertonen dubbel-gepiekte lijnemissie. Dit wordt gezien als een duidelijk bewijs voor 
dee aanwezigheid van een schijf, daar men verwacht dat snelroterende sterren veel gemak-
kelijkerr een circumstellaire schijf vormen. 
Inn Hoofdstuk 4 presenteer ik een detailstudie van r Sco. Hierin worden UKIRT en ISO 
waarnemingenn met gedetailleerde model-berekeningen gecombineerd opdat een éénduidig 
antwoordd kan worden gegeven op de vraag waar nu de infrarode emissielijnen van deze 
sterr worden gevormd: in de atmosfeer van de ster, of in een circumstellaire schijf. De 
berekeningenn laten zien dat, mits men rekening houdt met, de zogenaamde, niet-lokaal 
thermodynamischthermodynamisch evenwicht, de lijnen gewoon gevormd kunnen worden in de atmosfeer, 
rr Sco blijkt echter wel een buitenbeentje te zijn in vergelijking met andere sterren met 
ongeveerr dezelfde lichtkracht en temperatuur. De atmosfeer is namelijk zeer turbulent. De 
infraroodlijnenn laten zien dat de mate van turbulentie zelfs toeneemt als men naar buiten 
beweegtt in de atmosfeer. Het mechanisme dat deze turbulente bewegingen veroorzaakt is 
nogg onbegrepen. 
Inn hoofdstuk 5 onderzoek ik in hoeverre men globale eigenschappen van B-type sterren 
kann afleiden uit enkel het infrarode spectrum, waarbij ik me voornamelijk concentreer op 
dee effectieve temperatuur, één van de belangrijkste ster-parameters. Voor een set van 16 
sterrenn (in spectraaltype variërend van 09 to B3), waarvan we de effectieve temperatuur 
kennenn uit analyses gebaseerd op het optische licht, probeer ik deze waarde te voorspel-
lenn uit een vergelijking van het infrarode spectrum met modellen. Het blijkt dat twee 
waterstoflijnenn in het infrarood, te weten Bra en Pfa, hiervoor zeer geschikt zijn. Dit 
betekentt dat deze lijnen een methode verschaffen om de effectieve temperatuur van een 
sterr te bepalen waarvan het optische spectrum (door absorptie van dit licht door stof) niet 
waarneembaarr is. Dit is een belangrijk resultaat. 
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Inn het laatste hoofdstuk zet ik een eerste stap in het toepassen van deze methode - uit 
infraroodlijnenn de ster-parameters bepalen - op de heldere, hetere, en meer massieve O-
typee sterren. De vragen waarop ik me concentreer zijn welke fysica het model moet 
behandelenn om realistische lijnprofielen van b.v. Bra en Pfa te genereren, en welke ster-
parameterss je m.b.v. het infrarood voor de O-type sterren kunt voorspellen. Ik laat zien 
datt het door mij gebruikte model in staat is het massaverlies van de meest extreme O-type 
sterrenn te voorspellen. Echter het model is nog niet geavanceerd genoeg om de effectieve 
temperatuurr te bepalen. Er blijf t dus nog werk voor de toekomst. 


