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Spectroscopie
Waar fotometrie informatie geeft over de lichtintensiteit in een bepaalde golflengteband, eventueel als
functie van de positie aan de hemel of de tijd, verschaft spectroscopie informatie over de relatieve dis-
tributie van het licht over de golflengtes. Beide technieken kunnen tegenwoordig ook gecombineerd
worden; de zogenaamde spectrofotometrie is als techniek sterk in opkomst. Uit klassieke sterspectra
als die welke we hier bekijken krijg je antwoorden op vragen als: Met wat voor soort ster hebben we
hier te maken? Is het een hete of een koele ster, een dubbelster, een metaalrijke of juist metaalarme
ster? Met wat voor snelheid beweegt de ster in onze gezichtslijn, hoe hard draait hij om zijn as?

Uit de globale loop van het spectrum (het ‘continuum’) is bijvoorbeeld al te halen hoe heet een ster
is. In het algemeen volgen sterren in hun energieverloop een Planck-curve die alleen afhangt van de
temperatuur van de ster. Echter, in de 19e eeuw ontdekte de Duitser Fraunhofer dat er in het spectrum
van de zon donkere lijnen voorkomen. Deze donkere lijnen heten absorptielijnen (Zie Fig. 1). Deze
zijn van groot belang voor de interpretatie van sterspectra.

Tijdens het practicum en voor jullie eindproject gaan we geen spectra opnemen. Met twee filters
(B,V) doen we mini-spectrocopie.

1 Het ontstaan van absorptielijnen
Hoe ontstaan absorptielijnen? In het centrum van een ster wordt bij een hele hoge temperatuur en
druk energie opgewekt door kernfusie. Deze energie zal zich een weg naar buiten toe banen. Omdat
we weten dat de interstellaire ruimte koud is, is het in eerste instantie een goede aanname dat de
temperatuur in een ster van binnen naar buiten toe continu afneemt. Op een bepaalde diepte in de
atmosfeer van een ster heerst bijvoorbeeld een temperatuur T1. Als wij vanaf de Aarde deze laag
zouden kunnen zien, heeft het spectrum van de ster de vorm van een Planckkromme met temperatuur
T1 (zie Figuur 3). Een laag die meer naar buiten ligt heeft een lagere temperatuur (T2 <T1) en dus
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Figuur 1: Twee dimensionaal spectrum, opgenomen met een fotografische plaat, in negatief afge-
beeld. De absorptielijnen zijn dus lichter dan het continuum.

heeft het spectrum van die bepaalde laag ook de vorm van een Planckkromme, maar nu van een lagere
temperatuur.

Maar hoe ontstaan absorptielijnen in zo’n globaal Planks spectrum? Dit is een gevolg van het ge-
kwantiseerd zijn van de energie overgangen in een atoom. Als we het klassieke beeld van de atoom-
structuur van waterstof bekijken, dan bestaat dit atoom uit een kern (1 proton), met daaromheen 1
electron. (Fig. 2.) Het electron bevindt zich in een bepaalde energietoestand (bv. de grondtoestand,
n=1). De overgang tussen verschillende energietoestanden is discreet (gekwantiseerd). Slechts als
het atoom precies de juiste hoeveelheid energie toegediend krijgt, kan het electron overgaan naar een
hogere energietoestand. Dit toedienen van energie kan gebeuren door een foton (het kan ook gebeu-
ren door bijvoorbeeld een botsing met een ander atoom). Een foton van een bepaalde golflengte λ
heeft immers een zeer nauwkeurig bepaalde energie (E = hc/λ). Als de energie van het foton over-
eenkomt met het energieverschil tussen twee toestanden van het waterstofatoom, dan zal het foton
ingevangen worden en de energie ervan gebruikt om het waterstofatoom ‘aan te slaan’. Gevolg is dat
het foton verloren gaat en niet de Aarde kan bereiken. Het foton is geabsorbeerd. Het gevolg is dus
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Figuur 2: Het klassieke beeld van het waterstofatoom. Als een foton met een energie Eλ = E(2-1)
botst met het atoom, zal het foton geabsorbeerd worden en het electron van energietoestand 1 naar
energietoestand 2 springen. Terugval zal in een steratmosfeer meestal gebeuren door botsingen met
andere waterstofatomen, waarbij de vrijgekomen energie omgezet wordt in kinetische energie van de
atomen (warmte).

dat het absorptievermogen (de opaciteit) van het gas bij deze golflengte, waarvan de energie precies
overeenkomt met het energieverschil tussen twee niveaus van het waterstofatoom, hoog is. Als voor
een bepaalde laag in de sterafmosfeer geldt dat verreweg de meeste fotonen van golflengte λ op weg
naar buiten toe worden geabsorbeerd (als dus de optische diepte van die laag voor deze golflengte
groot is), dan is die laag van buiten af niet zichtbaar in golflengte λ.

Pas verder naar buiten heeft ook een foton met golflengte λ een grote kans om te ontsnappen (de
optische diepte in λ is klein geworden) en zullen we op Aarde bij die golflengte ook licht ontvangen.
Dus: hoe geringer het absorptievermogen van het gas, hoe dieper wij in de ster kunnen kijken. Bij
golflengte λ kijken we veel minder diep dan bij andere golflengten. Fotonen met een andere golf-
lengte, niet overeenkomend met een overgang in een atoom, kunnen wel vanuit een diepe laag naar
buiten doordringen.

De hoeveelheid licht die bij elke golflengte wordt uitgezonden hangt af van de temperatuur van de
laag, waar het meeste licht in die golflengte vandaan komt. In het algemeen zal die temperatuur, en
dus ook de intensiteit, lager zijn voor de meer oppervlakkige lagen. Op die manier zien we dus een
absorptielijn in het spectrum bij golflengte λ (Fig. 3).
Opgave: Beredeneer waarom we een emissielijn zien als de temperatuur naar buiten toe toe-
neemt, zoals bijvoorbeeld in de chromosfeer en corona van de zon.
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Figuur 3: De Planckkrommes van twee gaslagen met verschillende temperaturen, T1=5000K en
T2=4300K. Bij de heetste laag zijn ook twee absorptielijnen weergegeven. Bij de meeste golflengtes
zien we licht van een vrij diepe laag in de steratmosfeer, waar de tempratuur 5000 K bedraagt. Bij de
golflengtes die overeenkomen met energieovergangen in een atoom, wordt er meer licht geabsorbeerd
en zien we een meer oppervlakkige laag die een lagere temperatuur heeft.

1.1 De Harvard/ Morgan and Keenan spectral classification
Toen aan het begin van deze eeuw het opnemen van spectra van andere sterren technisch mogelijk
werd, werden alle sterren op basis van hun spectrum opgedeeld in spectraaltypen. Sterren met een op
het oog gelijk spectrum behoorden tot dezelfde type. Hierbij begon men met spectraaltype A, daarna
B, C, D etc. Deze klassificatie werd echter zonder enige fysische achtergrond gedaan. Sterren van
type A waren bijvoorbeeld sterren met hele sterke waterstoflijnen en bijna geen andere lijnen. Dit
was dus een puur morphologische indeling. De sterren binnen één type hadden weliswaar dezelfde
fysische eigenschappen, maar de relatie met naburige typen was onduidelijk.

Toen door de vooruitgang in de atoomspectroscopie duidelijk werd dat het vooral de temperatuur van
de sterren was die de vorm van het spectrum en de aan- of afwezigheid van absorptielijnen veroor-
zaakte, is men deze klassificatie gaan herschikken op volgorde van afnemende temperatuur. Hieruit
is de volgorde ontstaan, die ook nu nog gebruikt wordt:
Van heet naar koud: O - B - A - F - G - K - M1. Het spectraaltype van een ster zegt dus iets over de
temperatuur van een ster. De zon (spectraaltype G2) heeft bijvoorbeeld een temperatuur van 5700 K.
De allerheetste sterren (O-type sterren) hebben temperaturen van ongeveer 40 000 K, de koelste ster-
ren (M-type sterren) van niet meer dan 3000 K (zie Tabel 2. Voor een verfijndere klassificatie wordt
elke klasse onderverdeeld in subklassen, meestal van 0 tot 9. De Zon is bijvoorbeeld een ster van
spectraaltype G2. Op grond van de (onjuiste) gedachte dat koele sterren ontstaan door het geleidelijk

1Deze reeks is te onthouden met de sexistische ezelsbrug:’ O Be A Fine Girl, Kiss Me!’, of de varianten: ’ O Be A
Fine Guy/Gay, Kiss Me!’ of ’ Ome Bert At FijnGehakte KinderMaagjes’.
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afkoelen van hete sterren, en dat de reeks van spectraaltypen dus de evolutie van een ster beschrijft,
heten de hete OB sterren nog steeds wel ’vroege typen’ sterren, en de KM sterren ’late typen’.

2 De spectra

De spectra die we in de rest van deze opgave gaan gebruiken zijn opgenomen met de 2.5m Isaac New-
ton Telescoop op La Palma (Canarische Eilanden). In Maart 1996 hebben we deze telescoop gebruikt
om spectra op te nemen van een aantal sterren met verschillende spectraaltypen, van hele vroeg-type
(hete) sterren tot laat-type (koele) sterren. In het Cassegrain Focus van deze telescoop is een spectro-
graaf (de Intermediate Dispersion Spectrograph) bevestigd die spectra van sterren kan opnemen met
lage (3Å/pix) tot semi-hoge (0.8Å/pix) resoluties. De spectra die wij hebben opgenomen hebben een
lage resolutie van 3 Å/pix. De spectra zijn opgenomen met eenzelfde soort CCD camera als we achter
onze eigen telescoop hebben. Nu wordt geen afbeelding van de hemel, maar het spectrum op de CCD
afgebeeld. In de ene richting (de dispersierichting) verloopt de golflengte van rood naar blauw. De
andere richting (de spatiële) richting is een afbeelding van de hemel langs de spleet waardoor het licht
in de spectrograaf wordt toegelaten.

De CCD opnamen van deze sterren moeten dus ook nu weer gecorrigeerd worden voor bias, en
flatfield. Hierna worden de pixels van de CCD waar het spectrum opstaat langs de spatiële richting
opgeteld tot een 1-dimensionale grafiek. Daarna moet er een golflengtecalibratie (welke golflengte
hoort bij welk pixel) worden uitgevoerd. Deze bewerking zijn door ons al gedaan. Bovendien zijn
de spectra ook al genormaliseerd. Dat wil zeggen dat het continuum van de ster(de stukken spectrum
waar geen lijnen zichtbaar zijn) is bepaald en dat daar door gedeeld is. Alle sterren hebben nu dus
een continuumniveau van 1 gekregen.

Om het praktikum te kunnen uitvoeren moet je de inhoud van het spectroscopie directory eerst naar
je eigen directory kopieren.

Please ask one of the teaching assistants for the corresponding files.

3 Identificatie van spectraallijnen
De vorm van het spectrum en het voorkomen van bepaalde spectraallijnen worden vooral bepaald
door de temperatuur van de steratmosfeer.

Het spectraaltype wordt bepaald op basis van de aanwezige spectraallijnen. Komt de spectraallijn van
een bepaald element voor? Hoe sterk is deze lijn ten opzichte van het continuum? Hoe sterk is de
lijn in verhouding met andere spectraallijnen. Om dit te kunnen doen, moeten we eerst een indicatie
hebben, van welke lijnen je in het spectrum van een ster kunt zien. We gaan nu aan de hand van het
spectrum van de ster HR4119 een aantal lijnen identificeren.

Laad het spectrum binnen IRAF met de task splot in het pakket onedspec. Wat onmiddellijk opvalt
in dit spectrum zijn de brede en diepe lijnen. Veel in het blauw en steeds minder in het rood. We gaan
nu de sterkste van deze lijnen proberen te identificeren.

5



m n Naam

2 1 Lyman α (Ly α)
3 β (Ly β)
4 γ (Ly γ)
5 δ (Ly δ)
6 � (Ly �)

3 2 Balmer α (H α)
4 β (H β), etc

4 3 Paschen α (P α), etc

5 4 Brackett α (Br α), etc

6 5 Pfund α (Pf α), etc

Tabel 1: Naamgeving van spectraallijnen in het waterstofatoom.

Opgave: Bepaal van rood naar blauw de golflengten van het lijncentrum van de 5 sterkste
lijnen. Doe dit door in te zoomen op de lijnen (dmv van twee keer de a toets of 1x de w en dan
2x e. Je kunt het origineel weer terug krijgen door w en dan a. Bepaal de golflengte van de lijn
met k of met e. Ga hierbij op het continuum links en rechts van de lijn staan.
Opgave: Bereken de energie (in eV) die overeenkomt met deze lijncentra.

Al deze lijnen zijn afkomstig van het element waterstof, het meest abundante element in het heelal.
Maar welke overgangen zijn dit? De energie van een overgang tussen de energie-niveaus m en n in
het waterstofatoom is gegeven door de simpele formule:

Em−n = 13.6(
1

n2
− 1

m2
)eV (1)

Hier corresponderen m en n dus met verschillende energietoestanden als afgebeeld in Fig. 2.
Opgave: Welke overgangen in het waterstofatoom veroorzaken de lijnen in dit spectrum? (Tip:
n is constant)
Opgave: Hoe noemen we deze lijnen (zie tabel 1)

4 Bepaling van het spectraaltype
Je zult bij het analyseren van de andere spectra zien dat het wel of niet aanwezig zijn van de water-
stoflijnen een belangrijke aanwijzing voor het spectraaltype van een ster is. Let ook op de sterkte van
de lijnen ten opzichte van het continuum. Een andere belangrijke indicatie is de sterkte van de Ca II
lijn bij λ=3933 Å.
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Spec. Temperatuur Opvallende kenmerken

O 28–40 000 K Weinig lijnen, sterke He II lijnen, zwakke of geen H
lijnen

B 10–28 000 K Weinig lijnen, He I lijnen, ook H lijnen.
A 8–10 000 K H lijnen sterkst, latere typen ook Ca II, zwakke me-

taallijnen
F 6000–8 000 K Ca II sterker, H lijnen zwakker, Metaallijnen
G 4900–6000 K CaII sterkst, H lijnen zwakker, vele zwakke lijntjes
K 3500–4900 K Bijna geen H lijnen, vele metaallijnen, begin van ban-

den (rond 5100 Å.)
M 2000–3500 K Zeer veel lijnen. Sterke TiO banden (λ >5000Å).

Geen H lijnen.

Tabel 2: Belangrijke kenmerken in de verschillende spectraaltypen.

Daarnaast geldt over het algemeen dat hoe later het spectraaltype, hoe meer lijnen er zichtbaar zijn.
Bij zeer late spectraaltypen zijn vaak brede banden te zien. Deze worden veroorzaakt door moleculen
zoals TiO.

We gaan nu van een aantal spectra het spectraaltype vaststellen. Dit doen we aan de hand van een
catalogus van spectra. Hierin staan de sterren gerangschikt naar spectraaltype (zie Appendix A). In je
directory staan als het goed is files die hrNNNN heten. Dit is de naam van deze sterren in de Bright
Star Catalogue, de catalogus van bijna 10000 sterren die helderder zijn dan de zevende magnitude.
Dit zijn dus ruimschoots alle sterren die je op een donkere plek met het blote oog kunt zien.
Gebruik IRAF om het spectrum van de volgende sterren te bekijken:
Opgave: Bepaal het spectraaltype van benedenstaande sterren door ze te vergelijken met Ap-

pendix A en de aanwijzingen in Tabel 2 Doe dit tot op een subklasse. (Dus bv. A6 i.p.v. alleen
A) Geef ook de motivatie voor je keuze.
HR4119 HR5213
HR4784 HR4998
HR5634 HR5045

5 Bepalen spectraaltype door lijnsterktes
De manier waarop we in Opgave 4 het spectraaltype van een ster hebben bepaald is snel, maar erg
kwalitatief. Een meer nauwkeurige, kwantitatieve methode is het meten van verhoudingen tussen de
sterktes van absorptielijnen. De sterkte van absorptielijnen wordt namelijk bepaald door de tempe-
ratuur (en in mindere mate de druk) in een steratmosfeer. Temperatuur, en in tweede instantie ook
druk, zijn namelijk van grote invloed op zowel de ionisatie als de excitatie van de atomen in het gas
(welke fractie van de atomen een of meer electronen verloren heeft, en welke fractie zijn electronen
in niveau n = 1,2,3, ... heeft zitten). Als de temperatuur toeneemt, dan nemen zowel de ionisatie-
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als de excitatie-niveaus van de atomen toe. Absorptielijnen van verschillende elementen hangen op
verschillende wijze af van de temperatuur. Door de verhouding van de sterkte van twee lijnen van
verschillende elementen te meten, is dus een indicatie voor de temperatuur (en dus spectraaltype) van
een ster te krijgen.

5.1 De sterkte van een lijn: de equivalente breedte
Om zo’n verhouding van lijnsterktes te kunnen meten, moeten we eerst nagaan wat een goede maat
is voor de sterkte van een lijn. Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan de diepte van de lijn. Dit blijkt
echter geen goede maat te zijn, omdat de diepte van een lijn veranderd kan worden door bijvoorbeeld
de rotatie van een ster. Door Dopplerverbreding hebben snel draaiende sterren brede, ondiepe lijnen,
terwijl langzaam draaiende sterren van hetzelfde type smallere, diepere lijnen hebben.

Een eigenschap die niet afhangt van de mate van lijnverbreding, is de hoeveelheid licht die weggevan-
gen wordt. Deze hangt alleen af van het spectraaltype en dus van de temperatuur en in veel mindere
mate van de druk (precies wat we willen!).

Figuur 4: Illustratie van de equivalente breedte van een spectraallijn: Het oppervlakte onder de lijn is
gelijk aan het oppervlakte van een rechthoek die precies EW Å breed is.

Hoe meten we de hoeveelheid weggevangen licht? Zoals je in Figuur 4 kunt zien, is deze hoeveelheid
gelijk aan de integraal over het verschil tussen het continuum niveau (bepaald buiten de lijn) en het
gemeten niveau in de lijn. Deze integraal gedeeld door het continuum niveau noemen we de equiva-
lente breedte (EW; equivalent width). In formule vorm:

EW =
� ∞

−∞

Fcont − Fλ

Fcont
dλ, (2)
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met Fcont de fluxdichtheid (flux per golflengte-interval) van het continuum en Fλ de gemeten flux-
dichtheid bij golflengte λ. De EW heeft een dimensie van golflengte en wordt meestal uitgedrukt in
Å (Ångström).

De reden dat deze integraal de equivalente breedte heet, is dat zijn waarde gelijk is aan het oppervlak
van een rechthoekig lijnprofiel van EW Å breed, waarbinnen de fluxdichtheid nul is (zie Fig. 4). De
equivalente breedte hangt dus niet af van factoren als de rotatiesnelheid van een ster die de vorm van
het lijnprofiel beı̈nvloeden, en is voor dezelfde spectraallijn hetzelfde in alle sterren van hetzelfde
spectraaltype.

De grenzen van de integraal zijn formeel −∞ en ∞. In praktijk zal dit niet zo kunnen worden uitgere-
kend, omdat er in het spectrum naast onze lijn weer een andere lijn zit. Maar dit afkappen levert geen
probleem op, omdat de verre ‘vleugels’ van een lijn toch niet bijdragen aan de integraal omdat de
integrand bijna nul is. In het geval van een discreet opgenomen spectrum, zoals een CCD spectrum,
zal de integraal geschat kunnen worden met een sommatie over de CCD pixels in de lijn:

EW =
N�

i=1

Fcont − Fλ,i

Fcont
∆λi (3)

Door nu de verhouding van de EWs van twee lijnen van verschillende elementen te bepalen, kun je een
kwantitatieve bepaling maken van het spectraaltype van een ster. Om ook een indeling in subtypen te
kunnen maken, gebruikt men vaak een verhouding van lijnen die erg gevoelig is voor temperatuur over
een klein bereik. Hierbij wordt aan de hand van de vorm van het spectrum eerst een grove indeling
gemaakt naar spectraaltype, bv. type G. Daarna wordt opgezocht welke lijnsterkteverhouding van
lijnen voor G-type sterren een goede indeling in subtypen geeft. Dit kunnen lijnen zijn die in een
A-ster bijvoorbeeld helemaal niet eens voorkomen.

Figuur 5: De waterstoflijn en Calcium II lijn waarvoor de EW bepaald moeten worden.
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Figuur 6: De sterkte van de Ca II K-lijn als functie van spectraaltype. De gestippelde lijnen geven de
foutengrenzen aan.

Ter illustratie bekijken we hier het EW verloop van één spectraallijn. Belangrijk is dat de sterkte van
deze spectraallijn monotoon verandert over het door ons gekozen temperatuurbereik. Dit is het geval
voor de Ca II K lijn bij 3933 Å (zie Fig. 5). De EW van deze lijn neemt toe bij latere spectraaltypen
volgens de curve van Fig. 6. Door de EW van deze lijn te meten is dus het spectraaltype van de ster
te bepalen. In Fig. 6 geven de gestippelde lijnen de foutengrenzen aan.

Om te zien dat dit gedrag niet voor alle lijnen geldt, ga je ook de EW van de waterstoflijn bij 4861
Å bepalen. Je zult zien dat deze niet monotoon af- of toeneemt met spectraaltype. Dit gedrag is
karakteristiek voor de meeste spectraallijnen.
Opgave: Bepaal voor de sterren uit de laatste opgave de EW van de waterstoflijn en de Ca II K
lijn (zie Fig. 5) met de splot optie e.
Opgave: Bepaal aan de hand van de gevonden EW van de Ca II K-lijn en Fig. 6 het spectraal-

type van deze sterren. Vergelijk dit met de antwoorden van de vorige opgave.
Opgave: Zoals gezegd neemt de EW van de waterstoflijnen in het zichtbare deel van het spec-

trum eerst toe en dan weer af. Geef een verklaring voor het sterker en dan weer zwakker
worden van deze waterstoflijnen. (Raadpleeg hiervoor paragraaf 5)

6 Afstanden van de sterren
Stel dat de waargenomen sterren onderdeel zijn van een sterhoop. Een sterhoop is een verzameling
sterren die allemaal bijna tegelijkertijd uit één grote gaswolk zijn ontstaan. Zij hebben dus allemaal
dezelfde leeftijd en staan bovendien op bijna dezelfde afstand.
De sterren waar wij hier naar kijken, zijn zogeheten hoofdreeksterren. Dit zijn sterren die in hun
centrum energie opwekken door de fusie van waterstof naar helium. Verreweg het grootste gedeelte
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van alle sterren is een hoofdreeksster, omdat de waterstoffusie een ster voor het grootste deel van zijn
leven van energie voorziet.
Omdat het spectraaltype een maat is voor de temperatuur van een ster en de temperatuur voor hoofd-
reekssterren een maat is voor de lichtkracht van een ster, is er dus ook een unieke relatie tussen het
spectraaltype en de absolute magnitude (MV) van een ster. Aan de hand van de spectraaltypen van
onze ster kan dan de afstand tot de sterhoop uitgerekend worden als we ook de schijnbare magnitude
(mV) van deze sterren weten. Er geldt immers:

MV = mV + 5− 5 log d, (4)

met d de afstand tot de ster in parsec.
Tabel 3 geeft de absolute magnitude van hoofdreekssterren als functie van het spectraaltype. De
schijnbare magnitude van de waargenomen sterren, onder de aanname dat ze allemaal in een sterhoop
zitten, is gegeven in Tabel 4.
Opgave: Bepaal met behulp van de gevonden spectraaltype en tabellen 3,4 de afstand tot de

sterhoop. Geef ook een schatting van de onzekerheid in deze bepaling.

Type MV Type MV

O5 –5.7 G0 +4.4
B0 –4.1 G5 +5.1
B5 –1.1 K0 +5.9
A0 +0.7 K5 +7.3
A5 +2.0 M0 +9.0
F0 +2.6 M5 +11.8
F5 +3.4

Tabel 3: Absolute magnitude per spectraaltype.

Ster mV Ster mV

HR4119 7.6 HR5727 12.8
HR5213 13.4 HR5014 11.2
HR5717 9.3 HR5740 12.8
HR4784 14.3 HR4998 17.4
HR5608 10.5 HR4995 13.6
HR5634 11.8 HR5706 14.3
HR5045 10.8 HR5734 13.1
HR4801 15.7

Tabel 4: Visuele magnituden van de sterren.
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Opgave: In de richting van deze sterrenhoop blijkt het licht door het interstellaire gas en stof
een verzwakking van AV=0.6 magnituden te ondergaan. Wat wordt, hiermee rekening houdend,
dan de afstand tot de sterhoop.

7 Reuzen, dwergen en het HR diagram

7.1 Een rode reus
Behalve de hoofdreeksterren bevinden er zich in het heelal ook zogeheten reuzen- en dwerg-sterren.
Een voorbeeld van het spectrum van een rode reus is gegeven in Fig. 7. Dit is een ster van spectraal-
type M3. Het verschil met het spectrum van een hoofdreeksster ligt niet in de temperatuur, die is
ongeveer hetzelfde, maar in de druk in de atmosfeer. Het drukverschil heeft een relatief subtiel effect
op het spectrum.

Figuur 7: Het spectrum van een M3 reus.

Een rode reus kan in straal ongeveer 300 keer groter zijn (∼ 100 R⊙) dan een dwerg van spectraaltype
M3. Omdat de lichtkracht, L zich verhoudt tot de straal en de temperatuur als:

L = 4 πR2 σ T 4
eff , (5)

kunnen we daar de absolute lichtkracht van de ster uithalen.
Opgave: Bereken de absolute magnitude van deze rode reus, uitgaande van de hierboven gege-
ven straal. Wat wordt zijn schijnbare magnitude als hij behoort tot de sterhoop van Opgave 6?
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7.2 Een witte dwerg
Naast deze reuzen, is het heelal ook bevolkt met zogeheten witte dwergen. Dit zijn de overgebleven
kernen van uitgebrande, lichte sterren. Onze Zon zal over ongeveer 5 miljard jaar door zijn water-
stoffusie heen zijn. Hij zal dan eerst opzwellen tot een rode reus, waarna de buitenlagen van de ster
weggepuft worden en de kale koolstof/zuurstof kern overblijft. Deze wordt zichtbaar als een witte
dwerg: Fig. 8

Figuur 8: Het spectrum van een witte dwerg. De brede lijnen worden veroorzaakt door de druk in de
atmosfeer van de witte dwerg.

Deze witte dwerg heeft een temperatuur van ongeveer 14000 K (spectraaltype B7), maar slechts een
straal van ongeveer een Aardstraal. Dit soort witte dwergen hebben een absolute visuele magnitude
van MV=11.4.
Opgave: Bereken de schijnbare visuele magnitude waarmee wij deze witte dwerg zouden zien

als hij ook onderdeel was van de sterhoop van Opgave 6? Maak een grafiek van schijnbare
visuele magnitude tegen spectraaltype voor de sterren in onze sterhoop. Plot hierin ook de rode
reus en de witte dwerg.

7.3 Het Hertzsprung-Russell diagram
De grafiek die je zojuist hebt gemaakt, heet een Hertzsprung-Russell (HR) diagram en is een van de
allerbelangrijkste hulpmiddelen in de sterrenkunde. Met de theorie van de sterevolutie is het namelijk
mogelijk om een theoretische vorm hiervan (met lichtkracht tegen temperatuur) te maken. Omdat
aan de hand van waarnemingen van bijvoorbeeld sterhopen het ook mogelijk is ditzelfde diagram
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Figuur 9: Twee HRDs waargenomen met de Hipparcos satelliet. Links: 18329 sterren met B − V
nauwkeuriger bepaald dan 0.2 mag en de parallax beter dan 10%, en Rechts: 22277 sterren met een
parallaxnauwkeurigheid tussen de 10 en 20%.

direct vanuit waarnemingen te construeren, is het van onschatbare waarde voor allerlei evolutiebere-
keningen. De uitkomst van de berekeningen moet namelijk in het HR-diagram overeenkomen met de
waarnemingen!

De smalle strip waar de sterren uit Opgave 4 op liggen noemt men de hoofdreeks. Deze hoofdreeks
bezet slechts een klein gedeelte van het HRD. De rode reus valt op het uiteinde van de reuzentak en
de witte dwerg bevindt zich in het gebied waar deze uitgestorven sterkernen zich ophouden. Fig. 9
laat een waargenomen HRD zien van nabije sterren, Fig. 10 laat schematisch zien welke sterren zich
waar bevinden in het HRD.
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Figuur 10: Schematisch overzicht van het HRD.
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