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Hoofdstuk 10 

Nederlandse samenvatting 

10.1 Een stoffige studie 
Hoewel stofdeeltjes minder dan 1% van de massa in ons heelal vormen, speelt stof 
een zeer belangrijke en soms zelfs dominante rol in allerlei processen. Alleen al de 
vragen met betrekking tot de vorming van onze aarde zijn voldoende reden om haar 
bouwstenen, stof dus, te bestuderen. Het doel van het onderzoek beschreven in dit 
proefschrift, is meer informatie te verkrijgen over het stof rondom stervende sterren 
en hoe het soort stof dat gevormd wordt, afhangt van de lokale omstandigheden. 

10.1.1 Algemene inleiding 

Het meeste stof in ons melkwegstelsel is gevormd aan het eind van het leven van lichte 
sterren (sterren met een massa tot een paar keer die van onze zon). In een relatief korte 
periode verliest de ster zeer veel materie in de vorm van een dichte sterwind. Onze zon 
zal over zo'n 5 miljard jaar in die fase belanden en dan ongeveer 40% van haar massa 
verliezen. Dit is de laatste stuiptrekking van een ster voordat de energieproductie in 
de ster stopt en zij uiteindelijk afkoelt en uitdooft. Uit het gas dat de ster gedurende 
deze periode uitstoot zal stof condenseren. Men kan dan ook zeggen, dat het leven 
van stofdeeltjes begint daar waar het leven van sterren ophoudt. 

Gedurende vrijwel het gehele leven van een ster wordt haar evolutie bepaald door 
kernfusieprocessen in het binnenste van de ster. In de periode van erg hoog massa
verlies wordt de snelheid van veroudering echter gedomineerd door de snelheid van 
massaverlies door middel van een sterwind. Dit massaverlies kan oplopen tot meer 
dan dertig keer de massa van de aarde per jaar. 

Het condensatieproces is erg belangrijk voor de snelheid waarmee de ster massa 
verliest en dus ook voor de evolutie van de ster. Dit valt als volgt te begrijpen: hoe 
meer stof er condenseert uit gas, hoe makkelijker de ster haar buitenlagen zal wegbla
zen. Het licht van de ster kan dan minder makkelijk doordringen naar buiten, zoals 
een roetwolk het zonlicht kan verduisteren. Omdat het licht toch wil ontsnappen, duwt 
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het als het ware het stof voor zich uit en met het stof wordt ook het gas meegesleurd 
en zo ontstaat een sterwind. Hoe minder makkelijk het sterlicht kan ontsnappen hoe 
meer stof en gas er wordt weggedrukt. Het soort stof dat gevormd wordt, hangt af van 
factoren als dichtheid, temperatuur, en chemische samenstelling van het gas en van de 
snelheid waarmee deze omstandigheden veranderen in tijd en plaats. Vanwege deze 
afhankelijkheid is het (uiteindelijke) stof dat we zien daarom een soort geschiedenis
boek van de omstandigheden op het tijdstip dat het stof gevormd werd. Het proces 
van stofvorming en de invloed op de evolutie van een ster is nog niet geheel duidelijk 
en dus kunnen we ook de laatste stadia van evolutie van (lage massa) sterren nog niet 
goed voorspellen. Dat is natuurlijk niet bevredigend. Temeer daar de stofdeeltjes, die 
in deze sterwinden gevormd worden, ook weer de bouwstenen zijn van een nieuwe 
generatie sterren en planeten. 

10.1.2 Verschillende soorten stof 

Het soort stof dat condenseert in de wind van oude sterren kan opgedeeld worden in 
twee groepen: het zuurstofrijke en het koolstofrijke stof. 

Het molecuul CO (koolmonoxide) is erg stabiel en wordt al bij hele hoge tempera
turen gevormd. Dit betekent dat als er oorspronkelijk meer zuurstof dan koolstof was 
(C/O < 1) al de koolstof zich bindt tot CO en dat er zuurstof overblijft. Het resultaat 
is dat, als het materiaal in de wind verder is afgekoeld, zuurstofrijk stof vormt zoals 
ijzeroxides en silicaten (zand, kiezelsteentjes enz.). Is er daarentegen meer koolstof dan 
zuurstof (C/O > 1) dan bindt al de zuurstof zich tot CO en blijft er koolstof over. In 
zo'n omgeving ontstaat koolstofrijk stof zoals grafiet, siliciumcarbid (SiC) en polycy
clische koolwaterstoffen (vergelijkbaar met de deeltjes die uit de uitlaat van een auto's 
komen). Alle sterren beginnen oorspronkelijk met een koolstof over zuurstof verhou
ding kleiner dan 1, maar door inwendige aanmaak van koolstof kan deze verhouding 
voor zwaardere sterren groter worden dan 1. Het soort stof dat we waarnemen rondom 
een ster geeft dus een indicatie voor de chemische samenstelling van de mantel van de 
ster en zegt tegelijkertijd iets over de (oorspronkelijke) massa van de ster. 

10.1.3 Gestructureerd stof 

Een ander verschil tussen stoffen is hoe de atomen geordend zijn. De atomen kunnen 
een geordende structuur ten opzichte van elkaar hebben, een kristalstructuur, zoals bij
voorbeeld de koolstofatomen in diamant. Atomen kunnen echter ook ongeordend ten 
opzichte van elkaar liggen. Deze laatste toestand wordt amorf of chaotisch genoemd. 
Glas is een voorbeeld van het laatste. Figuur 10.1 geeft een schematisch voorbeeld van 
het verschil tussen een geordende en een ongeordende structuur. 

In de praktijk blijkt dat stoffen zich bij voorkeur geordend manifesteren, maar de 
begintoestand is regelmatig amorf. Als stof vanuit de amorfe toestand naar de kris-
tallijne toestand is gegaan, zeggen we dat het is gekristalliseerd. Een bekend voorbeeld 
van dit proces kan gevonden worden in hele oude kerkramen die langzaam uitkristal
liseren 
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CRYSTALLINE AMORPHOUS 

Figuur 10.1 Een schematisch voorbeeld van een geordende (crystalline) en een 
ongeordende (amorphous) structuur, zoals kan optreden bij stoffen (uit "Interstel
lar processes", eds. D.J. Hollenbach and H.A. Thronson jr., 1987, bijdrage van Tie-
lens & Allamandola) 

10.1.4 De bestudering van stof 

Stof in de ruimte is over het algemeen zeer klein. De gebruikelijke grootte bedraagt 
ongeveer 0.1 micrometer (1 micrometer is 1 miljoenste gedeelte van de meter), wat 
grofweg overeen komt met één duizendste van een mensenhaar. Ze zijn dus alleen 
te bestuderen als ze in grote aantallen samen voorkomen. Dit lijkt erger dan het in 
werkelijkheid is. De totale hoeveelheid massa hoeft niet zo hoog te zijn omdat voor 
de zichtbaarheid het totale oppervlak en niet de inhoud van belang is. Een blok ijs 
van 1 x 1 x 1 m heeft een oppervlak van 6 m2. Als we dit in hele kleine blokjes met 
een lengte van 0.1 pm opdelen wordt het totale oppervlak 10 miljoen keer zo groot (60 
km2). Een brok ijs van slechts 200 x 200 x 200 m opgedeeld in kleine blokjes met een 
lengte van 0.1 ^m zou een oppervlakte gelijk aan dat van de aarde hebben. Relatief 
kleine hoeveelheden zijn dus over het algemeen nog heel goed te bestuderen. 

Stof kan op twee manieren bestudeerd worden, indirect en direct In het eerste geval 
wordt gekeken naar de invloed van stof op het licht van de ster. Men kan hierbij bij
voorbeeld denken aan de weerkaatsing of absorptie van sterlicht aan stofdeeltjes. Bij 
de directe methode wordt het licht 'gemaakt' door de stofdeeltjes zelf bestudeerd. In 
dit proefschrift is vooral gebruik gemaakt van de directe methode. 

Licht van sterren kan gesplitst worden in verschillende kleuren, zoals een regen
boog of een prisma het zonlicht in allerlei kleuren ontleedt. De helderheid in de ver
schillende kleuren kan je in een grafiek uitzetten. Dit wordt een spectrum genoemd 
(zie ook Figuur 10.2). 

Kleuren houden niet op bij het zichtbare licht maar gaan aan de ene kant door met 
UV-, Röntgen- en 7-straling en aan de ander kant met infrarood- (ook wel warmtestra
ling) genoemd, microgolf- en radiostraling. Om de kleur van licht aan te duiden maken 
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Figuur 10.2 Een foto van het licht van een molecuul ontleed verschillende kleu
ren met daaronder de bijbehorende intenstiteitsgrafiek. In het onderste plaatje 
staat op de x-as de kleur of golflengte van het licht, terwijl de y-as de intensiteit 
aangeeft. De twee getallen geven de golflengte (in nanometers) van de helderste 
pieken. Voor beide plaatjes wordt de term spectrum gebruikt. 

we gebruik van het feit dat licht een golfkarakter heeft. De afstand tussen twee pie
ken van opeenvolgende golven wordt de golflengte genoemd (zie Figuur 10.3). Deze 
afstand kan rechtstreeks gerelateerd worden aan de kleur van het licht. In een spec
trum zetten we dus vaak de golflengte uit tegen de helderheid op die golflengte. De 
golflengte van zichtbaar licht ligt tussen 0.4 (violet) en 0.7 (rood) micrometer. 

b e w e g i n g s r i c h t i n g 

a f s t a n d ( n m ) 

Figuur 10.3 Golf behorend bij bijvoorbeeld de lijn 291,20 nm (10_9m) uit Fi
guur 10.2. De golflengte (A) is de afstand tussen twee opeenvolgende pieken. De 
gestippelde lijn geeft de golf een tijdje later weer. Deze golf heeft een constante 
intensiteit in de tijd (alle toppen zijn even hoog). 

Als je een ijzeren staaf opwarmt, voel je er al vrij snel de hitte vanaf komen. Dit is 
warmtestraling. Ga je daarna deze staaf nog warmer maken dan wordt die eerst rood, 
daarna geel, en uiteindelijk wit heet. De temperatuur van de staaf bepaalt dan ook de 
kleur die de staaf heeft. De temperatuur van stofdeeltjes in de ruimte is dusdanig dat 
hun kleur in het gebied van de infrarode straling ligt. Hoe kouder het materiaal hoe 
langer de golflengte. 

Willen we dus het stof rondom sterren bestuderen dan kunnen we het stof het beste 
in het infrarood bestuderen. Het veel grotere oppervlak van alle stofdeeltjes samen 

266 



10.2. DE ONTDEKKING VAN ISO 

Figuur 10.4 Een plaatje van ISO 

zorgt ervoor dat het stof de ster in het infrarood overstraalt. Een ander voordeel van 
het infrarood is dat de verschillende stofdeeltjes specifieke kleuren in het infrarood 
hebben, waardoor ze makkelijker te onderscheiden zijn. 

Er is echter ook een groot nadeel aan waarnemingen in het infrarood. Veel kleuren 
worden door de atmosfeer van de aarde tegen gehouden. Om dit probleem het hoofd 
te bieden is er een satelliet gelanceerd die buiten de dampkring waarnemingen aan 
heel veel sterren heeft gedaan. Deze satelliet wordt ISO (Infrared Space Observatory) 
genoemd en is te zien in Figuur 10.4. Deze satelliet was ontworpen om spectra te 
nemen van stof rondom sterren, en heeft gewerkt van november 1995 tot en met april 
1999. 

10.2 De ontdekking van ISO 

Met ISO hebben we gekeken naar stof rondom geëvolueerde sterren. Het stof dat 
rondom dit soort sterren gevormd wordt, beweegt zich relatief langzaam van de ster af 
(in één jaar ongeveer 2 keer de afstand van de aarde tot de zon). Zoals in de inleiding al 
genoemd liggen de condities waarin het stof is gevormd als het ware vastgevroren in 
de hoeveelheid en het soort stof dat ontstaan is. Door nu dit stof te analyseren hoopten 
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kristallijne structuur 
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Figuur 10.5 Een mogelijke atomaire structuur van wanordelijke en ordelijke si
licaten tezamen met hun infrarode spectrum. De driehoekjes stellen een silicium 
atoom omringd door een tetraëder (regelmatig viervlak) opgespannen door 4 zuur
stofatomen. Let op het verschil tussen de twee spectra: de 2 brede structuren in het 
wanordelijke silicaat en de vele scherpe pieken in het ordelijke silicaat. 

we meer inzicht te krijgen in wat er gebeurt op het moment dat oude sterren zeer veel 
massa verliezen. 

In dit proefschrift heb ik me voornamelijk geconcentreerd op sterren met een zuur
stofrijke atmosfeer, waar zich dus zuurstofrijk stof vormt. Voordat ISO zijn waarne
mingen had gedaan, was bekend dat het voornaamste soort stof dat rondom deze 
sterren ontstaat een ongeordende silicaat is. Deze stof kenmerkt zich door een heel 
breed scala aan kleuren in het infrarood die mooi in elkaar overlopen. ISO toonde ons 
echter dat er ook geordende silicaten rondom deze sterren aanwezig kunnen zijn, de 
zogenaamde kristallijne silicaten. De geordende silicaten kenmerken zich juist door 
relatief scherpe afbakeningen van de kleuren in het infrarood en door het feit dat ze 
ook nog specifieke kleuren op de langere golflengtes hebben (zie Figuur 10.5). Waar 
in de amorfe deeltjes verschillen in samenstelling of structuur verdwijnen in de brede 
spectrale structuren maken de scherpe structuren, veroorzaakt door het geordende ka
rakter van de stoffen, het mogelijk om onderscheid te maken in chemische samenstel-

a 

A 
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Figuur 10.6 De infrarode spectra van de komeet Hale Bopp, en de twee oude 
sterren AC Her en IRAS09425-6040, tezamen met de spectra van de twee meest 
voorkomende kristallijne silicaten (forsteriet Mg2SiC>4 en enstatiet MgSi03) zoals 
ze eruit zullen zien bij 85 K (« — 190°C). Hoewel de spectra er globaal verschillend 
uitzien, zitten de pieken steeds op dezelfde golflengte (A). Dit duidt erop dat hier 
dezelfde stoffen (forsteriet en enstatiet) aanwezig zijn. 

ling en structuur van stofdeeltjes en dus astromineralogie, de wetenschap die zich bezig 
houdt met de mineralogische eigenschappen, zoals chemische samenstelling, vorm en 
structuur, van stofdeeltjes buiten ons zonnestelsel, te bedrijven. 

Het grootste gedeelte van dit proefschrift gaat over deze kristallijne silicaten. Hele
maal nieuw waren kristallijne silicaten niet. Op aarde zijn vrijwel alle silicaten kristal
lijn, en ook in kometen, meteorieten en kleine stofdeeltje uit ons eigen zonnestelsel (de 
zogenaamde interplanetaire stofdeeltjes) waren kristallijne silicaten gevonden. Buiten 
ons zonnestelsel was het bestaan van kristallijne silicaten alleen aangetoond rondom 
een enkele ster die zojuist geboren is. Dit leek erop te duiden dat kristallijne silicaten al
leen voorkwamen in (restanten van) planeetvormende schijven. Dankzij ISO weten we 
nu dat er ook kristallijne silicaten rondom oude sterren zijn (Figuur 10.6). Overigens 
maken in de meeste sterren de amorfe silicaten nog steeds het grootste gedeelte van 
het stof uit. 

de vraag die opkwam, is waarom we de kristallijne silicaten niet eerder hebben 
waargenomen in het stof rondom oude sterren. Dit heeft te maken met de temperatuur 
van de kristallijne silicaten. Voor jonge sterren en kometen ligt de gebruikelijke tempe
ratuur van kristallijne silicaatdeeltjes rondom de -80 °C. Dit zorgt ervoor dat de sterke 

269 



HOOFDSTUK 10. NEDERLANDSE SAMENVATTING/ SUMMARY IN DUTCH 

c 
0> 

Figuur 10.7 Het spectrum van forsteriet Mg2Si04 bij kamer temperatuur (A), 
-80 (B) en -190°C (C). Let op hoe de verhouding tussen de verschillende pie
ken verandert. Er bestonden nauwelijks waarnemingen van spectra boven de 20 
micrometer tot de lancering van ISO. 

pieken rondom 10 micrometer nog erg duidelijk zijn. Dit is een golflengte gebied, 
waarin nog waarnemingen gedaan kunnen worden vanaf aarde, omdat de atmosfeer 
op deze golflengtes transparant is. In de geëvolueerde sterren is de gebruikelijke tem
peratuur rondom -190 °C. Dit resulteert in sterke pieken op golflengtes die voor ISO 
gelanceerd werd niet of nauwelijks waarneembaar waren, (zie Figuur 10.7). Er was 
dus een satelliet zoals ISO voor nodig om deze ontdekking te kunnen doen. 

10.3 Het onderzoek beschreven in dit proefschrift 

Voordat begonnen kan worden met de interpretatie van de aanwezigheid van de ver
schillende stoffen, moet er natuurlijk wel eerst bekend zijn wat voor soort stof er 
rondom de sterren aanwezig is. 
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10.3. HET ONDERZOEK BESCHREVEN IN DIT PROEFSCHRIFT 

Hoofdstuk 2 

In hoofdstuk 2 wordt beschreven hoe we in een laboratorium in Jena (Duitsland) nauw
keurige spectra hebben genomen van verschillende stoffen, zowel aards gesteente als 
in het laboratorium gemaakte stoffen. We vonden dat veel pieken in onze spectra ver
klaard konden worden met zeer ijzerarme silicaten in de olivijn- (Mg22:Fe(2_2i;)Si04) en 
pyroxeen- (Mg^Fe^^SiOs) serie, dus met x (uit de index) dicht bij 1. Dit was verras
send omdat voor de amorfe silicaten verwacht wordt dat er een behoorlijk percentage 
ijzer in zit. Dit verschil in chemische samenstelling kan trouwens ook het temperatuur
verschil verklaren tussen de amorfe en kristallijne silicaten zoals gevonden in hoofd
stuk 8. 

Hoofdstuk 3 

In hoofdstuk 3 wordt het object AFGL4106 ontleed. Dit is een zeer heldere infrarood-
bron en daardoor goed te bestuderen met ISO. Gebaseerd op onder andere het ISO-
spectrum zijn we te weten gekomen dat dit een oude, massieve dubbelster is in plaats 
van een alleenstaande geëvolueerde lage-massa-ster. Op grond van het spectrum heb
ben we kunnen afleiden dat de stofdeeltjes rondom deze ster relatief groot moeten zijn 
(« 10 micrometer). Aan de hand van een model van het spectrum schatten we dat de 
kristallijn silicaat fractie ongeveer 10% van de totale stofmassa is. Op grond van oude 
waarnemingen vanaf 1900 en ons model van de stofschil hebben we kunnen afschaf
ten dat deze dubbelster op ongeveer 3.3 kiloparsec ( « l x 102Om = 700 miljoen keer de 
afstand aarde zon) staat. Deze nieuwe afstand was een groter dan de meeste andere 
afstanden die in de literatuur gegeven werden. 

Hoofdstuk 4 

In hoofdstuk 4 bestuderen we een andere ster NGC6302. Dit is een stervende lage-
massa-ster die enige tijd geleden zeer veel massa heeft uitgestoten. Een plaatje van 
deze ster is te vinden op de voorkant van dit proefschrift. Het spectrum van NGC6302 
toont zeer sterke kristallijne silicaat structuren. We concluderen dat deze ster zeer 
waarschijnlijk omgeven is door een stofschijf. Deze schijf zorgt er voor dat het recente 
massaverlies een sterk bipolair karakter heeft gekregen. Bovendien vermoeden we 
dat de meeste kristallijne stofdeeltjes in deze schijf zitten. Deze ster blijkt ook een 
aanzienlijke hoeveelheid waterijs (kristallijn) te bevatten. 

Hoofdstuk 5 

De ster IRAS09425-6040 is één van de grootste verrassingen van ISO. Deze ster, die 
in hoofdstuk 5 besproken wordt, is een geëvolueerde koolstofrijke ster en was verder 
vrij onbekend. ISO vond echter dat zich rondom deze ster een zuurstofrijke schijf 
bevindt. Deze schijf moet gevormd zijn toen de ster nog een zuurstofrijke mantel had. 
De schijf is blijkbaar stabiel en heeft de overgang van zuurstofrijk naar koolstofrijk 
in de buitenlagen van deze oude ster overleefd. Maar het meest verbazingwekkende 

271 



HOOFDSTUK 10. NEDERLANDSE SAMENVATTING/ SUMMARY IN DUTCH 

aan dit object is het feit dat ongeveer 75% van het stof in deze schijf kristallijn is. Dit 
is het hoogste percentage kristallijn stof dat tot nu toe is gevonden rondom een ster. 
IRAS09425-6040 lijkt een voorloper te zijn van een ster zoals de Rode Rechthoek. Ook 
hier is een zuurstofrijke kristallijne schijf gevonden rondom een koolstofrijke ster en 
ook andere eigenschappen lijken te duiden op een gelijksoortige evolutie. De Rode 
Rechthoek is een dubbelster en daarom vermoeden we dat ook IRAS09425-6040 een 
dubbelster is. 

Hoofdstuk 6 

Bij de bestudering van de kristallijne silicaten rondom verschillende sterren kwamen 
we erachter dat de sterren met de sterkste signatuur van kristallijne silicaten allemaal 
sterren zijn waarvan we weten of vermoeden dat er een schijf rondom zit. Omgekeerd 
is trouwens niet altijd het geval, de aanwezigheid van een schijf geeft geen garantie 
voor een verhoogde aanwezigheid van kristallijne silicaten. Dit wordt beschreven in 
hoofdstuk 6. In dit hoofdstuk doen we ook suggesties tot verklaring van deze hogere 
fractie aan kristallijne silicaten. Voor de kristallijne silicaten in ons zonnestelsel is tot 
nog toe gesuggereerd dat het oorspronkelijke amorfe materiaal dicht bij de zon ge
weest is, daar verhit is tot ongeveer 800°C wat leidde tot kristallisatie, en daarna weer 
ver weg ons zonnestelsel in geslingerd is. Het stof dat condenseert uit de sterwind van 
een oude ster is natuurlijk ook erg warm geweest toen het pas was uitgestoten. Men 
zou dus een hoge fractie van kristallijn materiaal verwachten. We zien echter dat in 
normale sterwinden het percentage kristallijn stof ongeveer 10% is. Het grote verschil 
tussen deze normale sterwinden en sterren met een schijf is de tijdschaal. Bij gewone 
sterwinden beweegt het stof zich met ongeveer een snelheid van 10 km/sec (ongeveer 
2 keer de afstand zon aarde in een jaar) van de ster af en na 1.000 tot 10.000 jaar is het 
verdwenen in de ruimte tussen de sterren. In een schijf blijft het stof draaien rondom 
de ster en kan dus veel langer dichtbij de ster blijven. Alle hoog kristallijne schijven 
hebben grote deeltjes (minstens 100 micrometer). Dit betekent dat ze redelijk stabiel 
moeten zijn, opdat deeltjes tot zo'n grootte kunnen groeien. Dit was ook al duidelijk 
uit het feit dat er zuurstofrijke schijven rondom koolstofrijke sterren zitten. De over
gang van een zuurstofrijke naar een koolstofrijke ster duurt gewoonlijk zo'n 100.000 
jaar N.B. Dit is een tijdspanne die lang genoeg zou moeten zijn om brokstukken in de 
grootteorde van onze maan te produceren. Dit is echter iets dat we (nog?) niet kunnen 
detecteren. Het lijkt er dus op dat het kristallisatieproces in deze schijven een proces 
is dat tijd vergt en bij lage temperaturen werkt. We doen een aantal suggesties in dit 
hoofdstuk, zoals een bombardement met ionen of hoog energetische straling. Labora
toriumexperimenten zullen deze theorieën moeten bevestigen, dan wel ontkrachten. 

Hoofdstuk 7 

Hoofdstuk 7 is het dikste hoofdstuk van dit proefschrift. Het geeft een systematisch 
overzicht van de verschillende structuren zoals waargenomen in de ISO-spectra van 
17 sterren met kristallijne silicaten. Er is geprobeerd om de structuren te ordenen en te 
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identificeren. De meeste pieken in het spectrum kunnen verklaard worden door ensta-
tiet (MgSi03) en forsteriet (Mg2Si04). Ook zijn er in de meeste bronnen aanwijzingen 
voor de aanwezigheid van kristallijn waterijs. Naast deze identificaties zijn er ook nog 
verschillende pieken waarvan de identificatie op dit moment nog ontbreekt. Niet al
leen in de sterkte van de kristallijn silicaatstructuren (en dus de hoeveelheid) maar ook 
in de vorm van de spectra bestaat er verschil tussen de schijf- en de niet-schijfbronnen. 
Dit is de tweede aanwijzing, naast wat vermeld werd in hoofdstuk 6, dat er (ook) een 
ander kristallisatieproces gaande is in de schijfbronnen. 

Hoofdstuk 8 

Na de uitvoerige studie in hoofdstuk 7 hebben wij in hoofdstuk 8 verschillende rela
ties met betrekking tot de kristallijne silicaten onderzocht. De algemene trend is dat de 
laboratoriumspectra breder zijn dan de waargenomen spectra. Dit is een temperatuur-
effect. De meeste laboratoriumspectra zijn genomen bij kamertemperatuur, terwijl het 
stof rondom de sterren veel kouder is. Dit maakt de banden smaller. Recentelijk zijn 
er laboratoriummetingen verricht bij veel lagere temperaturen, en deze bevestigen het 
temperatuureffect. Ook tonen ze aan dat de pieken naar kortere golflengtes verschui
ven bij een verlaging van de temperatuur. Eén van de resultaten van dit onderzoek 
is dat een forsterietpiekje dat op ongeveer 69 micrometer in het spectrum zit, waar
schijnlijk gebruikt kan gaan worden om een temperatuur af te schatten voor het koude 
stof. 

Om meer te weten te komen over het forsteriet en enstatiet heb ik geprobeerd de 
spectra van de verschillende sterren te modelleren met een simpel stofmodel. Met be
hulp van dit model verkreeg ik een grove schatting van de gebruikelijke temperatuur 
van forsteriet, enstatiet en de amorfe silicaten. Ook resulteerde dit in massaverhoudin
gen russen deze drie stoffen. De resultaten hiervan zijn dat het amorfe silicaat warmer 
is dan het kristallijne silicaat, waarschijnlijk vanwege de chemische samenstelling. Dit 
betekent wel dat het amorfe en kristallijne silicaat aparte deeltjes zijn en niet samen 
in één deeltje kunnen zitten, anders hadden ze dezelfde temperatuur gehad. De re
sultaten van het modelleerwerk aan IRAS09425-6040 en AFGL4106 tonen aan dat de 
kristallijne en amorfe stofdeeltjes waarschijnlijk wel gelijk verspreid voorkomen in de 
stofschijf. Het forsteriet is ongeveer even warm als het enstatiet. Er is een kleine aan
wijzing dat in de niet-schijf bronnen het forsteriet iets warmer is dan het enstatiet. 
Dit zou te maken kunnen hebben met de verschillende kristallisatie processen en dus 
mogelijk wijzen op een iets andere samenstelling of structuur. Gezien het feit dat het 
slechts gebaseerd is op een paar bronnen, zal dit nog verder onderzocht moeten wor
den. Er blijkt ongeveer 3 tot 4 keer meer enstatiet dan forsteriet voor te komen in het 
stof rondom de sterren die wij gebruikt hebben. 

Hoofdstuk 9 

In het laatste hoofdstuk geven we een korte samenvatting van de gevonden resultaten 
en blikken we vast vooruit. Nieuwe telescopen en instrumentatie zal ons instaat stellen 
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om de precieze plaats van de kristallijne silicaten in de winden en schijven van sterren 
vast te stellen, iets wat op dit moment niet mogelijk is. Ook zal een scherper beeld 
kunnen onthullen of de bronnen met een schijf dubbelsterren zijn of niet. Voor een be
paalde klasse sterren lijkt dit inderdaad het geval, maar definitieve bewijzen hiervoor 
worden pas met betere telescopen verwacht. 

Maar ook vanuit het laboratorium is vooruitgang mogelijk. Het verschil in spec
trale structuur in schijf- en niet-schijfbronnen wacht nog op identificatie: is het een 
verschil in chemische samenstelling, is het een nog onbekende stof of is het iets in de 
kristalstructuur? Er zijn ook nog structuren in de verschillende spectra die erop duiden 
dat er meer stoffen dan forsteriet en enstatiet aanwezig zijn. Deze zullen hopelijk in 
de toekomst geïdentificeerd worden met behulp van laboratoriumspectra. Ook zullen 
laboratoriumexperimenten moeten aantonen wat de oorzaak van kristallisatie bij lage 
temperaturen is. 

Een ander nog onopgelost probleem is wat er in de ruimte tussen de sterren, het 
interstellaire medium (ISM) gebeurt met de kristallijne silicaten. Kristallijne silicaten 
worden bij oude sterren en bij jonge sterren gevonden. De eerste voegen nieuw stof 
toe aan het ISM en de laatste worden eruit gevormd. Er zijn echter (nog) geen aan
wijzingen voor de aanwezigheid van kristallijne silicaten in het ISM. Onderzoek aan 
stofdeeltjes in ons eigen zonnestelsel zal waarschijnlijk meer duidelijkheid kunnen ver
schaffen over de oorsprong van de kristallijne silicaten in ons zonnestelsel en dus over 
de evolutie van stof vanaf de vorming bij oude sterren via het ISM tot aan de vorming 
van nieuwe sterren met planetenstelsels. 
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