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Eén van de grote vraagstukken in de astronomie is: hoe ontstaan sterren? Het antwoord
is – letterlijk – in nevelen gehuld. De wolken stof en gas waaruit sterren gevormd worden
bemoeilijken het waarnemen van het stervormingsproces. Een vormende ster straalt
energie uit, die door de wolk wordt omgezet in infraroodstraling. In de afgelopen vijftig
jaar is het mogelijk geworden deze straling waar te nemen en theorieën van stervorming
te toetsen. Het proces is in grote lijnen in kaart gebracht, maar een groot aantal vragen
blijft onbeantwoord. Drie van deze worden behandeld in dit proefschrift.
We bestuderen de vorming van sterren die zwaarder zijn dan de zon. Deze sterren
zijn belangrijk voor de ontwikkeling van sterpopulaties vanwege hun ioniserende straling en korte levensduur. Helaas is hun groeiproces lastig waar te nemen, omdat ze
zeldzaam zijn en zich snel vormen. Ten tweede bestuderen wij straalstromen, de zogenaamde jets, die een essentieel onderdeel van het vormingsproces zijn. Jets vertragen
de draaiing van de instortende wolk, zodat de ster zich kan vormen. Een belangrijke
vraag is hoe deze jets gelanceerd worden. Een derde vraagstuk gaat over het verloop van
het stervormingsproces: groeit een ster geleidelijk, of met horten en stoten?
In de Melkweg vormt zich vrijwel dagelijks een nieuwe ster; één stergeboorte kan
daarentegen miljoenen jaren duren. We zullen nooit het gehele verloop hiervan kunnen
volgen; we zijn daarom aangewezen op momentopnames. De uitdaging is nu om uit
één stilstaand beeld zoveel mogelijk informatie over de ontstaansgeschiedenis van een
ster te weten te komen. Deze geschiedenis ligt verborgen in het spectrum van de ster.
Dit proefschrift beschrijft het stervormingsproces op zowel grote als kleine schaal.
Eerst beschrijven we een typische geboorte-omgeving: een stercluster. Daarna wordt
een aantal individuele systemen in deze cluster en in andere stervormingsgebieden
in meer detail bekeken. Hun componenten: schijf, jets en tenslotte de jonge ster zelf
vormen de onderwerpen van de verschillende hoofdstukken. Telkens fungeert de directe
omgeving van de ster als de plaats delict. Hieruit maken we op hoe de ster is ontstaan
en in welk stadium van zijn levensloop (ook wel evolutie) hij verkeert. Het doel is om
een totaalbeeld te krijgen van stervorming als een functie van massa en omgeving.
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Spectra
Een spectrum laat zien hoeveel licht een bron uitstraalt als een functie van golflengte.
Dit bepaalt de kleur, die afhankelijk is van de temperatuur van de bron. In ons geval staat
de lichtbron vaak zo ver weg dat deze niet ruimtelijk opgelost is. Het spectrum is dan
afkomstig van zowel de ster als zijn directe omgeving. Op specifieke golflengtes komen
in het spectrum lijnen voor, waar de ster donkerder of juist helderder is. Hier wordt licht
respectievelijk geabsorbeerd of extra geëmitteerd. Dit is een gevolg van de interactie
van het sterlicht met het omringende stof en gas. Elke atoom-, ion- of molecuulsoort in
een gas heeft een unieke “vingerafdruk” van spectraallijnen op verschillende golflengtes.
Deze spectraallijnen verschuiven als de bron beweegt. Als de bron van de waarnemer
af beweegt, wordt een spectraallijn waargenomen op een iets langere golflengte; de
golflengte van een naderende bron is juist korter. Dit heet het Dopplereffect. Een
alledaags voorbeeld hiervan is een voorbijrazende ambulance; omdat geluid net als
licht uit golven bestaat, klinkt de sirene lager als de ambulance van je af beweegt.
Het spectrum bevat dus door zijn kleur, spectraallijnen en Dopplerverschuiving
veel informatie over de samenstelling en beweging van de ster en zijn omgeving. Een
groot deel van de spectra in dit proefschrift zijn waargenomen met X-shooter, een
spectrograaf met een groot golflengtebereik – van het ultraviolet tot het nabij-infrarood.
Het instrument is gemonteerd op één van de spiegels van 8.2 m diameter op de Very
Large Telescope, onderdeel van de Europese Zuidelijke Sterrenwacht in Chili.

Een jonge, zware sterpopulatie
In Hoofdstuk 2 wordt een jonge sterpopulatie met de naam RCW 36 in kaart gebracht.
Deze populatie bevindt zich in de Vela Molecular Cloud, een gigantische stof- en gaswolk
met een omvang van meer dan honderd lichtjaar, op een afstand van ongeveer 2300
lichtjaar van de Aarde. Middenin de wolk is een “gat” zichtbaar van ongeveer tien
lichtjaar breed. De wolk is op deze plek ingestort onder zijn eigen zwaartekracht, met
als resultaat een cluster van honderden sterren. De twee zwaarste sterren hebben elk
een massa van ongeveer twintig zonsmassa’s. Hun straling heeft het stof eromheen opzij
geblazen en zo het gat in de wolk groter gemaakt. Daardoor wordt deze “kraamkamer”
van jonge sterren blootgelegd.
Wat is de vormingsgeschiedenis van deze stercluster? De rol van de zware sterren kan
cruciaal zijn. Zijn deze als eerste gevormd en hebben zij de rest in gang gezet door hun
straling en uitstoot van gassen, of is de hele populatie tegelijkertijd ontstaan? Om deze
vraag te beantwoorden bepalen we de oppervlaktetemperatuur en lichtkracht van de
sterren in de cluster. Deze vergelijken wij met theoretische modellen voor sterevolutie,
die een schatting van stermassa’s en -leeftijden geven. Ook kunnen we uit de grootte
van het gat in de wolk schatten hoe lang geleden de zwaarste sterren zijn gevormd. We
hebben vastgesteld dat de populatie, inclusief de zware sterren, ongeveer een miljoen
jaar geleden geboren is. Aan de rand van het gebied hebben we een paar sterren ontdekt
die waarschijnlijk nog jonger zijn. Deze zijn het onderwerp van Hoofdstuk 3 en 4.
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Figuur A: Artikel in het NRC Handelsblad van 5 mei 2011 naar aanleiding van de ontdekking van de jets
rondom 08576nr292 (Hoofdstuk 3).

Schijven en jets
De ontdekking van een schijf en jets rond de jonge ster 08576nr292 wordt gerapporteerd
in Hoofdstuk 3. Dit zijn kenmerkende verschijnselen van een jonge ster, die begint
als een wolk die geleidelijk instort door de zwaartekracht. Omdat de deeltjes in de
wolk niet stilstaan, zullen ze niet ineens naar het middelpunt worden getrokken, maar
er langzaam omheen draaien. Hoe dichter de deeltjes bij elkaar komen, hoe sneller
ze om het middelpunt roteren. Hun impulsmoment, het product van de impuls en
de draaiarm, is behouden. Hetzelfde effect wordt bereikt als men in een draaiende
bureaustoel zit en twee bakstenen van buiten naar binnen beweegt; de stoel zal harder
gaan draaien. Door de draaiing van de wolk is er een middelpuntvliedende kracht
haaks op de draaias. Deze kracht werkt de zwaartekracht tegen in het rotatievlak. In
andere richtingen kan het materiaal ongehinderd naar het dit middenvlak bewegen:
hier ontstaat een platte schijf.
In de schijf wordt door wrijving impuls overgedragen tussen deeltjes op nabij gelegen
omloopbanen. Dit heeft als gevolg dat deeltjes niet in dezelfde baan blijven, maar in
een spiraal naar het midden van de schijf bewegen, waar zich een ster vormt. Dit
groeiproces, gedreven door zwaartekracht, heet accretie. Het grootste gedeelte van
het impulsmoment van de wolk komt niet in de ster terecht, maar wordt naar buiten
getransporteerd. Een deel ervan wordt weggeleid via een magneetveld haaks op de schijf.
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Dit magneetveld remt de schijf af; door de draaiing wordt het materiaal als het ware
weggeslingerd langs de magnetische veldlijnen. Hierdoor ontstaat in twee richtingen
vanaf de polen een jet: een stroom van heet en optisch dun gas, die met supersonische
snelheid (honderden kilometers per seconde) door het interstellair medium beweegt.
De ster 08576nr292 is minder dan een miljoen jaar oud en naar schatting twee
tot vijf maal zo zwaar als de zon. Het spectrum bevat veel emissielijnen. De meeste
zijn afkomstig van een dichte gasschijf, die materiaal aanlevert waaruit de ster groeit.
Aan weerskanten van de ster zijn twee ongeveer 0.15 lichtjaar lange jets zichtbaar.
Dat is een zeldzaamheid bij een zo zware ster. Ook de jets produceren emissielijnen.
Door de Dopplerverschuiving van deze lijnen te meten, kan de snelheid van het gas
bepaald worden. Zo hebben we vastgesteld dat de jets in tegengestelde richtingen
met honderden kilometers per seconde van de ster af bewegen. De resultaten van dit
onderzoek trokken de aandacht van de pers (Fig. A).

Jets: fossielen van stervorming?
In Hoofdstuk 4 en 5 bestuderen we drie jonge stersystemen met jets (waaronder 08576nr292)
in meer detail. Aan de hand van de spectra van de jets wordt bepaald hoeveel massa zij
van de ster afvoeren en hoe snel het materiaal beweegt. Met deze informatie ontrafelen
we de vormingsgeschiedenis van de ster. De jets die we waarnemen vormen geen egale
stroom, maar bestaan uit schokgolven. Aan de hand van de snelheid en de plaats van
een schokgolf kan worden bepaald wanneer deze is ontstaan. Hoe verder weg in de
jet een schokgolf zich bevindt, hoe langer geleden het materiaal de ster heeft verlaten.
Dit moment valt mogelijk samen met een “groeispurt” van de ster. Deze methode is
te vergelijken met het tellen van jaarringen van een omgezaagde boom. De dikte van
de ring geeft aan hoeveel de boom in dat jaar gegroeid is. Jets bevatten op eenzelfde
manier “fossielen” van het stervormingsproces.
De schokfronten in de jets van 08576nr292 zijn niet symmetrisch aan weerskanten
van de ster. Dit levert het inzicht op dat het lanceren van de jet niet tegelijkertijd
plaatsvindt aan de onder- en bovenkant van de schijf. Daarnaast lijken schokgolven
zich ongeveer elke driehonderd jaar te vormen in de jet. Dit impliceert dat er cyclische
processen in de schijf plaatsvinden die de uitstroomsnelheid en mogelijk ook de accretie
beïnvloeden. Het tweede systeem in RCW 36 dat in dit hoofdstuk beschreven wordt
heeft een vergelijkbare jet-structuur.
In Hoofdstuk 5 presenteren we een analyse van de jet van HD 163296, een jonge
ster van meer dan twee zonsmassa’s. De schokgolven in deze jet worden op een regulier
interval van 16 jaar gevormd. Ook hebben we ontdekt dat de ster in de afgelopen 40 jaar
een aantal verduisteringen heeft doorgemaakt. Tijdens de langste van deze intervallen
was de ster half zo helder als normaal, gedurende meer dan zes maanden. Dit komt
waarschijnlijk door stofwolken die boven de schijf worden gelanceerd en als een gordijn
het zicht op de ster benemen. De periodieke verschijning van schokfronten in de jet
kan samenhangen met deze stoflanceringen. De fossiele informatie van jets geeft zo
een beeld van dynamische processen die over lange tijd plaatsvinden.

214

Figuur B: Illustratie van de evolutie van een ster zwaarder dan de zon (niet op schaal). Links: Een schijf en
jets zijn zichtbaar; de accretiesnelheid is hoog. Midden: De jets zijn verdwenen, de schijf breekt langzaam af
en de ster krimpt Rechts: De “naakte"ster is gearriveerd op de hoofdreeks. Voor een ster als B275 is dit punt
binnen een half miljoen jaar bereikt.

Twee zeldzame sterren
De laatste twee hoofdstukken geven een analyse van twee sterren die op elkaar lijken,
maar zeer verschillend van aard zijn. Ze zijn vergelijkbaar in oppervlaktetemperatuur
en lichtkracht; beide hebben een massa van vijf tot tien maal de zon. Allebei worden ze
omringd door een grote stof- en gasschijf. Wat ze verschillend maakt is hun omgeving
en mogelijk hun evolutionaire status.
Een van deze twee sterren, B275 (Hoofdstuk 6), bevindt zich in de Omeganevel, ook
wel Messier 17 genaamd. Dit is een gebied in de Melkweg met een grote populatie
pas gevormde, zware sterren, dat zich op 6500 lichtjaar van de Aarde bevindt. Uit het
X-shooter-spectrum van de ster bepalen we nauwkeurig de oppervlaktetemperatuur en
lichtkracht. Hieruit blijkt dat de ster zeer jong is: minder dan een half miljoen jaar oud.
Dit is te begrijpen door de evolutie van een ster nader te beschouwen (zie Fig. B).
Sterren worden geboren als gasreuzen. Een jonge ster krimpt door de zwaartekracht,
waardoor straling vrijkomt. In eerste instantie is deze samentrekking de voornaamste
bron van energie. De lichtkracht en oppervlaktetemperatuur veranderen als een functie
van de massa en leeftijd van een ster in de contractiefase. De ster warmt langzaam op,
totdat het in de kern zo heet is dat daar waterstof tot helium kan fuseren. Vanaf dit
moment stopt de samentrekking. Er ontstaat een evenwicht tussen de zwaartekracht,
die de ster verder samendrukt, en de naar buiten gerichte gasdruk. Men spreekt in dit
stadium van een hoofdreeksster. Dit evenwicht kan zeer lang in stand worden gehouden.
Een ster als de zon blijft tien miljard jaar op de hoofdreeks.
Hoe zwaarder de ster, hoe korter de hoofdreeksleeftijd is. Dit is uit te leggen doordat
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de lichtkracht evenredig is met ongeveer de derde macht van de massa. Een twee keer
zo zware ster is acht keer zo helder en raakt dus (ongeveer) vier keer sneller door zijn
brandstof heen. Ook de contractie vóór de stabiele hoofdreeksfase verloopt veel sneller
voor zware sterren. Onze waarnemingen van B275 wijzen uit dat de ster ongeveer zes
zonsmassa’s heeft en nog steeds aan het samentrekken is. Er bestaat maar een zeer beperkt aantal voorbeelden van dit soort objecten. Daarnaast is het opmerkelijk dat de ster
weliswaar nog omringd wordt door een schijf, maar dat er nauwelijks accretie lijkt plaats
te vinden. We vermoeden dat de ster tussen twee accretie-episodes (“groeispurten”) zit
en dat de schijf langzaam door de straling van de ster wordt afgebroken.
Het onderwerp van Hoofdstuk 7 is HD 50138, een ster op ongeveer 1500 lichtjaar
afstand, die na bijna een eeuw onderzoek nog steeds een mysterie is. Zijn lichtkracht
en oppervlaktetemperatuur zijn vergelijkbaar met die van B275. Ook deze ster wordt
omringd door een hete stof- en gasschijf. Schijven worden behalve om jonge sterren
soms ook om oude sterren heen gevonden, als resultaat van massaverlies aan het
eind van het hoofdreeksleven. Deze ster bevindt zich niet in een cluster, hetgeen een
sterke aanwijzing zou zijn voor een jonge leeftijd. De leeftijd van de ster is dus onzeker.
Fluctuaties in helderheid en in spectraallijnen op tijdschalen van dagen tot jaren geven
aan dat het systeem een zeer complexe geometrie heeft.
Wij maken in ons onderzoek gebruik van interferometrie, een techniek waarbij de
lichtbundels van meerdere telescopen tegelijkertijd worden gecombineerd. Zo wordt
de effectieve diameter van de telescoop vergroot, waardoor er kleinere details kunnen
worden opgelost. De waarnemingen spitsen zich toe op Brackett-γ, een bepaalde
spectraallijn van waterstof die gevormd wordt in de directe omgeving van hete sterren.
Door de Dopplerverschuiving van de lijn in kaart te brengen rond de ster hebben we
een ronddraaiende gasschijf ontdekt. Deze schijf is ongeveer een aardbaanstraal breed.
Het is de eerste keer dat dit object in zo fijn ruimtelijk detail is vastgelegd. Mogelijk is
HD 50138 een dubbelster: twee sterren die om elkaar heen draaien en – als ze zeer dicht
naderen – massa kunnen uitwisselen via gasstromen. Dit kan een schijf produceren en
tevens bijdragen aan de variabiliteit van het spectrum.
De objecten die in dit proefschrift worden geanalyseerd zijn stuk voor stuk opmerkelijke voorbeelden van sterevolutie. Door op een innovatieve manier gebruik te maken
van de beste telescopen ter wereld wordt hun omgeving en vormingsgeschiedenis
blootgelegd. De nevels waarin jonge sterren zich hullen zijn een stukje opgelicht.
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