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Stellingen n 
behorendee bij het proefschrift 

"Observations"Observations and Analysis of Early-type Stars at Infrared Wavelengths " 
doorr Peter A. Zaal 

1.. De waterstof lij no vergangen in het infrarood zijn beter geschikt voor het 
detecterenn van equatoriale schijven rondom B sterren dan die in het op-
tisch.. (Dit proefschrift, Hoofdstuk 2) 

2.. De sterke Bra en Pfa lijnemissie in de ster r Sco (BOV) wordt veroorzaakt 
doorr het sterke niet Lokaal Thermodynamisch Evenwicht (non-LTE) karak-
terr van deze lijnen in combinatie met de aanwezigheid van hoge turbulente 
snelhedenn in de atmosferische lagen waar deze lijnen gevormd worden, en 
niett door de aanwezigheid van circumstellair materiaal. (Dit proefschrift, 
Hoofdstukk 4) 

3.. Daar het belang van gestimuleerde emissie toeneemt met de golflengte, 
wordenn voor OB sterren de lijnovergangen in het infrarood zeer gevoelig 
voorr non-LTE effecten. (Dit proefschrift, Hoofdstuk 4) 

4.. In het geval van vroeg B-type hoofdreeks-sterren kunnen de Bra en Pfa 
lijnenn goed gebruikt worden voor spectrale classificatie en tevens voor het 
bepalenn van de atmosferische structuur. (Dit proefschrift, Hoofdstuk 5) 

5.. Reeds voor O-type sterren met slechts een bescheiden massaverlies (^ 
10-88 zonsmassa's per jaar) vereist het fitten van infrarood lijnen aan model-
berekeningenn voor uitstromende atmosferen, dat de sterwind in de co-
movingmoving frame methode en niet in de Sobolev benadering moet worden 
gemodelleerd.. (Dit proefschrift, Hoofdstuk 6) 

6.. De wetenschappelijke interpretatie van de Short Wavelength Spectrometer 
(ISO-SS WS) gegevens draagt bij tot een betere calibratie van het instrument. 

7.. De introductie van het bursalensysteem (anno 1995) heeft geleid tot een 
degradatiee van de rechtspositie van de promovendus. 

8.. Het feit dat, op het gebied van milieubelangen, de mate van geluidsover-
lastt het enige criterium is voor de eventuele uitbreiding van Schiphol, re-
flecteertflecteert de politieke onwil om het milieuprobleem serieus te nemen. 



9.. Door de huidige groei en omvang van het autoverkeer verwordt de auto 
vann een product waarvan men veelal gemak heeft, tot een product waarvan 
menn veelal hinder ondervindt. 

10.. De mens is een product van miljarden jaren evolutie. 

11.. Het adrenalinegehalte in het bloed van een schaatser is omgekeerd evenredig 
mett de dikte van het ijs. 


