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Nederlandsee Samenvatting 

Dee geboorte van sterren 

Onss Melkwegstelsel bevat meer dan honderd miljard sterren. De meeste hi-
ervann bevinden zich rond het Galactisch centrum en in spiraalarmen die zich 
vanuitt dit centrum uitstrekken. In de laatste eeuw hebben waarnemingen met 
steedss geavanceerdere telescopen laten zien, dat deze sterren een veelheid van 
fysischefysische eigenschappen vertonen. Ze kunnen helder of lichtzwak zijn, heet of 
koel,, groot of klein, enzovoort. We hebben geleerd dat deze eigenschappen 
gedurendee de levensloop van sterren veranderen, wat nauw raakt aan een van 
dee belangrijkste vragen waarmee de sterrenkunde zich bezighoudt: Hoe wor-
denn sterren geboren? Hoe komen ze aan hun einde? En wat doen ze in de 
tussentijd? ? 

Latenn we ons, om te beginnen, even geen zorgen maken over de vraag 
hoee sterren worden gevormd. Nadat een ster "geboren" is, zal ze "leven" 
voorr een astronomisch lange tijd door diep in haar inwendige continu energie 
tee produceren door thermonucleaire fusie van steeds zwaardere elementen. 
Hierbijj  kan de temperatuur oplopen tot tientallen miljoenen graden. Deze 
energiee zorgt ervoor dat de ster altijd helder straalt. In het begin zal het 
elementt waterstof fungeren als brandstof. Later zullen zwaardere elementen 
wordenn gebruikt. Een ster zoals onze zon zal niet meer in staat zijn energie 
opp te wekken zodra het gas diep in haar inwendige is omgezet in koolstof en 
zuurstof.. Voor de zon zelf zal dit over ongeveer vijf miljard jaar het geval zijn. 
Opp dat moment zal ze een rode kleur hebben en zodanig zijn opgezwollen dat 
zee net niet meer in de huidige aardbaan past. Ze zal haar buitenste lagen 
vann zich afstoten waaruit een prachtige nevel zal ontstaan die langzaam de 
ruimtee in zal drijven. Wat overblijft is een kern die ongeveer zo groot is als de 
aardee en die in de loop der eonen langzaam zal afkoelen en een witte dwerg 
zall  worden. 

Sterrenn die bij hun geboorte massiever zijn dan ongeveer tien keer de massa 
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vann de zon, leven een totaal ander leven. Zij zijn in staat om via fusiereacties 
steedss zwaardere elementen te produceren tot uiteindelijk een ijzerkern is 
gevormd.. Thermonucleaire fusie van ijzer tot nog zwaardere elementen levert 
geenn energie meer op, sterker nog, het kost energie. Plotseling is de ster 
niett langer in staat om zich te verweren tegen de altijd op de loer liggende 
zwaartekracht.. De kern stort in tot een object met een afmeting van ongeveer 
tienn kilometer, een neutronen ster, of tot een object met een onbekend kleine 
(off  zelfs geen) afmeting, een zwart gat. De implosie van de kern veroorzaakt 
eenn extreem sterke schokgolf die snel naar buiten beweegt en die een explosie 
vann de overgebleven buitenste lagen van de ster veroorzaakt. Een supernova 
vormtt zich, met een helderheid die tot op kosmologische afstanden is waar te 
nemen,, en die de dood van een massieve ster aankondigd. De geboorte en 
dee dood van een massieve ster zijn weergegeven in Fig 1. Het door kernfusie 
veranderdee materiaal dat tijdens de laatste fasen van het leven van sterren 
wordtt uitgestoten, bevat de elementen waarvan planeten, en al wat daar op 
is,, worden gevormd. Dit impliceert dat wij in de meest letterlijke zin gemaakt 
zijnn van sterrenstof. 

Fig.1:: Links: Sterren worden geboren in reusachtige moleculaire wolken zoals 
dede hier afgebeelde Orion nevel, waar momenteel duizenden nieuwe sterren 
wordenworden gevormd. Rechts: de Krab nevel is het overblijfsel van een supernova 
explosie,explosie, die voor het eerst door Chineese astronomen werd waargenomen op 
44 juli  van het jaar 1054. Dit fenomeen markeert de dood van een massieve 
ster. ster. 

Hett bovenstaande geeft natuurlijk slechts een zeer ruwe schets van het 
levenn en de dood van sterren. Hoewel er vele aspecten van dit probleem zijn 
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diee we nog niet goed kennen, lijk t het er toch op dat deze evolutiefasen re-
latieff  goed bekend zijn in vergelijking met wat er gebeurt tijdens de vorming 
vann sterren. Dit is in het bijzonder waar voor massieve sterren. Hoe worden 
sterrenn dan gemaakt? Voor sterren met een massa die van de orde is van de 
zonsmassaa is er een, in de jaren tachtig van de vorige eeuw geformuleerd, stan-
daardd scenario dat beschrijft wat de belangrijkste gebeurtenissen zijn in het 
vormingsprocess.. De vorming van een ster begint met het instorten van een 
fragmentt van een grote interstellaire wolk. Deze wolk bestaat uit moleculair 
gass en piepkleine vaste stof deeltjes (met afmetingen kleiner dan een microm-
eter)) , kortweg aangeduid met de term stof. Het initiële fragment van de wolk 
zall  typisch een klein beetje draaiimpulsmoment bevatten, wat behouden moet 
wordenn tijdens het instorten. Het systeem doet dit door de naar het centrum 
vallendee materie in een draaiende schijf te dirigeren rond de zich vormende 
proto-stellairee kern. De ster-in-wording groeit in massa door gas en stof uit 
dezee schijf te accreteren. Tegelijkertijd ontdoet het systeem zich van draaiim-
pulsmomentt door materie in bundels langs de rotatieas naar buiten de blazen. 
Hett zal hierdoor langzamer gaan draaien. Uiteindelijk stopt de accretie. De 
overgeblevenn schijf zal langzaam verstrooid worden door stralingsdruk die 
wordtt uitgeoefend door de heldere centrale ster. Als er materiaal overblijft in 
dee schijf zal dat zijn in de vorm van een planeet of een planetenstelsel. 

Opvallendd is dat de theorie die hierboven is beschreven zeer oude wortels 
heeftt in ideeën van de Duitse filosoof Immanuel Kant en de Franse filosoof en 
wiskundigee Pierre-Simon Laplace. Deze dateren uit de tweede helft van de 
18dee eeuw. 

Opp precies welk moment in dit vormingsscenario kan men zeggen dat er een 
nieuwee ster is geboren? Formeel gezien is dit het moment waarop de ster be-
gintt met de thermonucleaire verbranding van waterstof. Voor een zonachtige 
sterr is dit typisch als ze bezig is met het accreteren van de laatste restanten van 
dee schijf. Op dit moment is het jonge stellaire object al miljoenen jaren zicht-
baarr in optisch licht. Voor massieve sterren is dit niet het geval. Deze vormen 
zichh zo snel dat ze op het moment dat ze waterstof beginnen te verbranden 
nogg steeds diep verscholen zijn in het wolkfragment waaruit ze aan het vor-
menn zijn. Omdat ze zo diep verscholen zijn in hun geboorte wolken kan het 
optischee en ultraviolete licht dat ze uitzenden niet worden waargenomen. Dit 
iss zeer ongelukkig want het zijn juist deze golflengteregimes waarop de jonge 
sterr veruit de meeste energie uitstraalt. Dit is één van de redenen waarom 
wee zo weinig over de vorming van massieve sterren weten. Een tweede reden 
heeftt te maken met de extreme helderheid van massieve sterren. Het resul-
taatt hiervan is dat de stroom fotonen die continu het steroppervlak verlaten 
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eenn enorme druk uitoefenen op het materiaal dat juist richting steroppervlak 
valt.. Eenvoudig gezegd: de fotonenstroom probeert het invallende materiaal 
wegg te blazen voor het aan de ster kan worden toegevoegd. Theoretische 
argumentenn die dit proces in bolsymmetrie beschrijven laten zien dat deze 
fotonendrukk zo snel en efficient werkt dat de inval al in een vroeg stadium 
wordtt afgebroken en dat er geen echt massieve sterren kunnen vormen. Dit 
probleemm is zo ernstig, dat het ertoe heeft geleid dat astronomen totaal andere 
vormingsscenario'ss zijn gaan overwegen, bijvoorbeeld vorming door botsing 
enn samensmelting van minder massieve sterren. Een uitweg uit dit schijnbare 
dilemmaa is dat massieve sterren mogelijk toch op dezelfde manier vormen als 
zonachtigee sterren, maar dat ze tijdens hun vorming omringt zijn door een 
schijff  met een zodanig grote gasdichtheid dat deze in staat is het via deze schijf 
invallendee materiaal te "beschermen" tegen de stralingsdruk van het centrale 
object.. Tot nu toe is er echter geen overtuigend bewijs gevonden voor het 
bestaann van dit soort schijven, die er zouden moeten zijn in de fase dat de 
massievee sterren in wording nog diep in hun geboortewolk verborgen zitten. 
Wanneerr ze uiteindelijk tevoorschijn komt, is er geen enkele signatuur meer 
tee zien die er op wijst dat de ster in een eerder stadium omringt is geweest 
doorr een schijf. 

Hett onderwerp van dit proefschrift is het bedenken van manieren om naar 
ditt soort schijven met een grote gasdichtheid te zoeken en, hopelijk, ze te 
ontdekken. . 

Hett bepalen van de eigenschappen van sterren 

Opp welke manier kunnen de eigenschappen van sterren worden bepaald? Met 
anderee woorden, hoe leidt je af wat, bijvoorbeeld, de massa en de helderheid 
vann een ster is? Of wat de temperatuur en de abundanties van de chemis-
chee elementen aan het oppervlak zijn? (De laatste zijn bij het begin van het 
levenn van de ster een afspiegeling van de samenstelling van de geboortewolk, 
maarr zullen later door het aan het oppervlak komen van de producten van 
thermonucleairee fusie, veranderen). Een zeer krachtige diagnostiek voor het 
achterhalenn van deze eigenschappen is de spectrale analyse van het ster licht. 
Inn spectroscopie wordt de intensiteit (of helderheid) van het waargenomen 
lichtt gemeten als functie van golflengte (of kleur). De oorsprong van deze 
techniekk ligt bij Isaac Newton, die in 1666 ontdekte dat net als helderheid 
ookk kleur een eigenschap is van licht. Door de beperkte mogelijkheden van 
hett menselijk oog is de perceptie die wij van licht hebben onvolledig. Zo 
kunnenn we in het donker niet zien. Vergelijkbaar kunnen we ook slechts een 
beperktt aantal kleuren registreren (om precies te zijn: enkel de kleuren van 

148 8 



dee regenboog). Gebruiken we een oppervlak om het licht op te vangen dat 
groterr is dan de iris van ons oog. Met andere woorden, gebruiken we een 
telescoop,, dan kunnen we veel zwakkere bronnen waarnemen en bestuderen. 
Doorr detectoren te bouwen die licht kunnen opvangen buiten het optische 
spectrumm kunnen we "onzichtbare" kleuren meten. Zo ontdekte bijvoorbeeld 
dee Duitse astronoom William Herschel in 1800 het infrarode licht met hulp 
vann een thermometer. Gamma-, Röntgen-, ultraviolet-, microgolf- en radio-
golfstralingg zijn andere domeinen van het continue spectrum van licht die 
specialee instrumenten vereisen om te worden gemeten. 

Fig.2:: De Vlamnevel (of NGC2024) gezien in optisch (links) en nabij-infra-
roodrood licht (rechts). Merk op dat er op de nabij-infrarode foto veel meer sterren 
zichtbaarzichtbaar zijn, wat komt doordat dit type licht relatief ongehinderd de nevel 
kankan verlaten. De optische foto is afkomstig uit de Digital Sky Survey; de 
nabij-infrarodenabij-infrarode opname is verkregen met de New Technology Telescope. 

Zoalss gezegd wordt het licht dat door zich vormende massieve sterren 
wordtt uitgezonden, op zijn weg naar buiten gehinderd en zelfs volledig geblok-
keerdd door het gas en stof in de omhullende geboortenevel. Het is het stof dat 
verantwoordelijkk is voor veruit het grootste deel van deze ondoorzichtigheid 
(off  opaciteit). Dit is opvallend omdat de stofdeeltjes slechts verantwoordelijk 
zijnn voor ongeveer één procent van de massa van het instortende wolkfrag-
mentt (de stervormingswolken bestaan voor 99 procent uit moleculair gas). 
Hett moge duidelijk zijn dat de stofdeeltjes zeer efficiënt zijn in het blokkeren 
vann licht. Van groot belang voor het onderzoek, dat gepresenteerd wordt in dit 
proefschrift,, is dat de stofdeeltjes dit vermogen om licht te blokkeren beginnen 
tee verliezen wanneer de golflengte van het licht langer wordt, dat wil zeggen 
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voorr infrarode-, microgolf- en radiogolfstaling. Dus, wil men sterren waarne-
menn die verscholen liggen achter dikke lagen interstellair stof, dan moet men 
metingenn doen op deze lange golflengten. Ongelukkig is dat de stofkorreltjes 
zelff  ook licht uitzenden met een verdeling over kleuren die bepaald wordt door 
hunn temperatuur. Deze thermische straling domineert het licht dat uit ge-
boortenevelss komt voor golflengten vanaf het midden-infrarood tot bijna het 
radiogolfgebied.. Dit betekent dat de enige twee spectrale vensters die beschik-
baarr zijn om het directe licht van diep verscholen massieve sterren-in-wording 
tee bestuderen het nabij-infrarode- (ongeveer 1 tot 4 micrometer) en het ra-
diovensterr (vanaf ongeveer centimetergolven) zijn. Om deze redenen besturen 
wee het vormingsproces van massieve sterren in deze twee golfiengtegebieden, 
waarbijj  we ons het meest concentreren op het nabij-infrarode licht. Om het 
potentieell  van het nabij-infrarode licht te illustreren, laten we in Fig.2 van 
hett stervormingsgebied NGC 2024 zowel een optische als een nabij-infrarode 
opnamee zien. Merk op dat enkel een paar sterren te zien zijn in de optische 
fotoo (links). Deze sterren bevinden zich ergens tussen de aarde en NGC 2024 
enn maken dus geen deel uit van het stervormingsgebied. In de nabij-infrarode 
opnamee (rechts) zijn plotseling veel meer sterren zichtbaar. Deze maken of 
deell  uit van NGC 2024 of bevinden zich achter het stervormingsgebied. 

.. 1'i. Scrtif b i r r T'-.f '"-,-1, »~-.-:rt,-y Pmzturc, appe r ta ined as D»..-r i '»:' V l'-*?'. 
IMnontfuIMnontfu "Prtrf. Rogurs" P«rcv M. Millmanjj "josephiiw"*  O-.i!ia H Payne : 
"lad»» 11 . p..!«r<" flfaïuiem Strop-r. Mildtf d Shapfcv, Helm B. Saw-ytt, Sjlvil 
Muueti,, AddaUJc rtllm). "Ptof. Seade" {Leun CampMI. Sr.). 

Fig.3:: Cecilia Payne (tweede van links), een van de pioniers van de kwan-
titatievetitatieve spectroscopie, treedt op in een toneelstuk samen met collegas van 
HarvardHarvard Observatory. 
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Sterrenn laten naast een slechts langzaam met golflengte varieërende con-
tinuee verdeling van licht ook zeer scherpe intensiteitsverschillen bij heel spec-
ifiekee kleuren zien. Deze spectraallijnen werden voor het eerst waargenomen 
inn het spectrum van de zon, in 1802 door de Engelse schei- en natuurkundige 
Williamm Wollaston. De Duitse lens- en spiegelmaker Joseph von Praunhofer 
matt vanaf 1814 zorgvuldig honderden van deze lijnen. In 1860 vond men dat 
dezee spectraallijnen de vingerafdrukken van chemische elementen zijn, en in 
19299 liet de Engelse astronome Cecilia Payne (zie Fig.3) zien, voortbouwend 
opp werk van anderen, dat uit deze vingerafdrukken ook de verschillende ion-
isatietoestandenn van deze elementen bepaald konden worden. Met deze kennis 
konn men toen sterspectra classificeren in termen van de oppervlaktetemper-
atuurr en abundantie van de elementen. In de loop van de 20ste eeuw on-
twikkeldee de kwantitieve spectroscopie zich verder tot een methode waarmee 
nogg veel meer stereigenschappen konden worden bepaald. Dit is inmiddels 
toegepastt op honderdduizenden sterren. 

Ditt proefschrift 

Vanwegee voor de hand liggende redenen gebruikt men in spectrale studies 
veelall  het optische spectrum. De meeste van de diagnostische methoden die 
inn de loop der jaren zijn ontwikkeld richten zich dan ook op dit golflengtege-
bied.. In dit proefschrift nemen we als één van de eersten de stap naar het 
ontwikkelenn van diagnostische methoden die zich toespitsen op het nabij-
infrarodee golflengte venster. Deze nieuwe methoden zijn specifiek bedoeld om 
jongee massieve sterren die nog diep verborgen zitten in hun geboortewolk te 
kunnenn onderzoeken en, hopelijk, ook de eveneens verborgen schijf-vormige 
verdelingg van materie in hun directe omgeving! 

Dee gegevens die we voor dit onderzoek hebben gebruikt zijn afkomstig van 
dee Infrared Space Telescope, een satelliet van de European Space Agency die 
vann 1995 tot 1998 operationeel was, en van de United Kingdom Infrared Tele-
scopescope op de top van de berg Mauna Keya in Hawaii. Deze gegevens worden in 
hoofdstukk 2 gepresenteerd, samen met een eenvoudige empirische methode om 
uitt deze data een aantal sterparameters af te leiden. Een originele manier om 
tee achterhalen of er om een diep verborgen stellair object een gasschijf draait 
wordtt beschreven in hoofdstuk 3. Dit ontwikkelde gereedschap kan bijzonder 
behulpzaamm zijn in de zoektocht naar overblijfselen van accretieschijven rond 
jongee massieve sterren. 

Inn hoofdstuk 4 wordt een theoretische analyse gegeven van het potentieel 
datt de op dit moment meest geavanceerde modellen bieden met betrekking tot 
hett voorspellen van nabij-infrarode spectra van massieve sterren. Dit biedt de 
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mogelijkheidd om uit waargenomen spectra nauwkeurig tal van stereigenschap-
penn te bepalen. Een analoge analyse om uit schijf modellen voor massieve 
sterrenn de schijfeigenschappen te achterhalen is iets dat we in de toekomst 
graagg willen doen. 

Inn hoofdstuk 5 richten we onze blik op massieve sterren in stervormingsge-
bieden.. We bestuderen twee sterren in de Vlamnevel (of NGC 2024) in groot 
detail.. Deze nevel maakt deel uit van een groter stervormingscomplex, de 
Orionn nevel. Een van de twee sterren kunnen we identificeren als de bron 
diee het gas in de Vlamnevel ioniseerd. Voor de tweede ster, NGC 2024IRS2, 
vindenn we bewijs dat dit een massieve ster is omringt door een schijf met 
eenn grote gasdichtheid. Gebruikmakend van de methoden die we in dit proef-
schriftt ontwikkeld hebben komen we, helaas, tot de conclusie dat deze ster 
nietniet het eerste echte voorbeeld is van een zich vormende massieve ster die nog 
wordtt omringd door een schijf waaruit ze materie accreteerd. Het bewijs dat 
dee doorslag geeft is dat de schijf geen stof bevat. De samenstelling van de 
schijff  is dus niet gelijk aan het materiaal in de wolk waaruit op dit moment 
sterrenn in de Vlamnevel worden gevormd, wat voor een accretieschijf wel zo 
zouu moeten zijn. Deze schijf moet door de ster zelf gevormd zijn, na de vorm-
ingg van de ster zelf. Dit betekent dat de zoektocht naar accretieschijven rond 
jongee massieve sterren nog niet ten einde is... 
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