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Nederlandse Samenvatting:

Optisch Onderzoek Aan Astrofysisch
Relevante Radicalen

Inleiding
Optische sterrenkunde is werken met zichtbaar licht. De golflengte van dit licht strekt
zich uit over een gebied van ruim 400 nm en volgt de kleuren van de regenboog, van
ultraviolet/blauw, via groen, geel en oranje tot dieprood. Deze electromagnetische straling
kan met ons oog gemakkelijk worden gedetecteerd en daarom is optische sterrenkunde
van oudsher dé methode geweest om het firmanent met telescopen af te speuren.

Een kleine honderd jaar geleden werd ontdekt, dat de golflengte van het licht omge-
keerd evenredig is met de hoeveelheid energie die een lichtdeeltje draagt. Lichtdeeltjes
(fotonen) met een golflengte in het optische bereik (ruwweg 400 – 800 nm) hebben een
relatief hoge energie, in vergelijking tot bv. fotonen met infrarode of submillimeter golf-
lengtes. Daardoor kan een optisch lichtdeeltje meer energie overdragen aan een molecuul
dan bv. een submillimeter foton. Het is bv. mogelijk om met zichtbaar licht een electron in
een molecuul naar een hogere baan te verplaatsen. Een infrarood foton met minder ener-
gie is daartoe niet in staat en laat een molecuul hooguit trillen en draaien. Die excitatie is
selectief. Niet iedere kleur optisch licht kan een electron van de ene naar de andere baan
verplaatsen. Alleen kleuren die quantummechanisch zijn toegestaan, die precies passen
op het energieverschil tussen twee toegestane electronenbanen, kunnen ook daadwerke-
lijk worden geabsorbeerd door een molecuul. Op dezelfde wijze kan een molecuul niet
iedere willekeurige kleur licht uitstralen, maar alleen die kleuren die corresponderen met
een energieverschil tussen twee moleculaire toestanden. De absorptie en emissiespectra
– dus de verzameling van alle kleuren die kunnen worden geabsorbeerd of geëmiteerd
– zijn voor verschillende soorten moleculen uniek. Zo′n spectrum is a.h.w. een mole-
culaire vingerafdruk, waarmee een molecuul overal kan worden geïdentificeerd; in het
laboratorium, maar ook in een interstellaire wolk op lichtjaren afstand. Kan zo′n spec-
trum in het laboratorium worden gemeten, en blijkt het identiek te zijn aan het spectrum
van sterlicht dat door een interstellaire wolk wordt geabsorbeerd of uitgestraald, dan is het
mogelijk om een molecuul in de ruimte eenduidig te bevestigen. De identificatie van zo′n
molecuul biedt vervolgens inzicht in de mogelijke chemische processen die in de ruimte
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plaatsvinden. En omdat een spectrum er voor verschillende dichtheden en voor verschil-
lende temperaturen anders uitziet, kan ook informatie worden verkregen over fysische
eigenschappen zoals het aantal voorhanden zijnde deeltjes en de lokale temperatuur.

Dit is het doel van dit proefschift: een gecombineerde experimentele en observatione-
le studie om meer te weten te komen over materie in de ruimte. De nadruk ligt daarbij op
niet stabiele moleculen, dus systemen die met een ongepaard electron in hun maag zitten,
en daardoor zeer reactief zijn.

Moleculaire Spectroscopie – Op Jacht Naar Moleculen Tus-
sen De Sterren

De ruimte tussen de sterren is ijl, maar niet leeg. In grote interstellaire wolken met dicht-
heden van enkele duizenden tot miljoenen deeltjes per cm3 worden nieuwe moleculen
gevormd. Het betreft zowel kleine moleculen (CO, CH3OH en NaCl) als grote complexe
systemen (bv. dimethylether en ethyleenglycol). Een overzicht van alle moleculen die
zijn nagewezen in de ruimte is weergegeven in Tabel 1.1. Op dit moment staat de teller
op 168 (daarbij zijn isotopen niet meegerekend). In de laatste jaren is duidelijk geworden
dat een groot aantal van deze stoffen wordt gevormd in gasfase reacties, andere moleculen
ontstaan in de ijslagen op micrometer grote stofdeeltjes door inwerking van atomen, elec-
tronen of UV straling en ook de wisselwerking tussen de gas∼ en de vaste stof fase is van
belang om de veelvoud aan geïdentificeerde interstellaire moleculen te kunnen verklaren.

Moleculen In Het Heelal

Het merendeel van de moleculen in Tabel 1.1 is gevonden m.b.v. radioastronomische
waarnemingen door interstellaire spectra te vergelijken met laboratorium data. In dit laag
frequente microgolfbereik met golflengtes van enkele mm worden emissielijnen zichtbaar
van roterende moleculen. De rotatiebeweging is gequantiseerd en daardoor kunnen alleen
bij welbepaalde microgolffrequenties emissielijnen worden waargenomen. Deze methode
is uitermate precies en omdat de Aardse atmosfeer voor een belangrijk deel transparant is
voor microgolfstraling, is het mogelijk gebleken met radiotelescopen veel moleculen in de
ruimte na te wijzen. Een voorwaarde is wel, dat een molecuul een permanent dipoolmo-
ment heeft, hetgeen er praktisch op neer komt, dat het molecuul geen puntsymmetrische
structuur mag bezitten. Daardoor is een aantal moleculen, zoals het centro-symmetrische
lineare HC7H, in dit frequentie bereik niet zichtbaar. Dit is de reden waarom in de jacht
naar nieuwe moleculen in de ruimte ook bij andere golflengtes wordt gezocht. Infrarood
licht biedt daarbij een goed alternatief, omdat de gecombineerde excitatie van een vibra-
tie en een rotatie een zeer duidelijke moleculaire vingerafdruk oplevert. Dit deel van het
electromagnetische spectrum is o.a. interessant voor het onderzoek naar polycyclische
aromatische koolwaterstoffen (PAKs) in de ruimte, omdat deze grotere moleculen een
aantal bewegingen ondergaan met energieverschillen die precies in het infrarood liggen
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(zoals bv. een C=C of C-H vibratie excitatie). De Aardse atmosfeer is echter weinig trans-
parant voor dit licht met golflengtes van typisch enkele µm. Vooral water absorbeert sterk
in het infrarood bereik. Daarom is in de afgelopen decennia veel werk verricht met infra-
rood telescopen, die zich buiten de atmosfeer bevonden: IRAM, ISO en de tot recentelijk
nog actieve Spitzer ruimte telescoop.

Moleculen In Het Optische Regime
Ook in het optische regime zijn spectra uniek. In dit bereik liggen de electronische ex-
citaties van moleculen. Figuur 1 laat het optische absorptie spectrum zien van sterlicht
dat door een diffuse interstellaire wolk reist. Op de achtergrond is de kleur zichtbaar
waarbij de absorptie plaatsvindt. Deze verzameling van absorptiebanden is bekend als de
diffuse interstellaire banden. De eerste van deze banden werd reeds in 1922 ontdekt, en
nog steeds is de moleculaire oorsprong van deze banden een groot raadsel. Een aantal
hoofdstukken in dit proefschrift richt zich daarom op de identificatie van de moleculai-
re dragers van deze banden. Daartoe wordt in het laboratorium een interstellaire wolk
nagebootst met een speciale plasmabron en m.b.v. gevoelige spectroscopische absorptie
technieken worden spectra gemeten van moleculen die mogelijk voorkomen in het diffuse
interstellaire medium.

Behalve optische absorptiespectra kunnen ook optische emissies worden waargeno-
men in de ruimte. De Figuur op de cover van dit proefschrift laat de Red Rectangle zien.
De Red Rectangle proto-planetaire nevel is een nevel ontstaan uit het uitstromende gas van
de ster HD 44179. De figuur laat het uitstromende gas zien, dat naar twee kanten gaat. De
ster is omgeven door een dikke schijf materie. In deze schijf zijn verschillende moleculen
nagewezen (bv. OH, CO, en C2). De nevel zelf laat in het infrarood emissiebanden zien
die typisch zijn voor PAKs. De centrale ster is daarbij de lichtbron die ervoor zorgt dat
de moleculen in de omgeving worden geëxciteerd. Naast een brede ERE (extended red
emission) laat de Red Rectangle ook een groot aantal smalle emissie banden zien. Deze
emissies zijn typisch en karakteristiek en, wederom, bestaan er vrijwel geen toekenningen
aan mogelijke moleculaire dragers. In dit proefschrift wordt onderzoek beschreven naar
deze banden. Om de emissiespectra toe te kennen, wordt in het laboratorium een laser
gebruikt om naar de fluorescentie te kijken van niet stabiele moleculen die in een expan-
derend plasma zijn gevormd. Interessant is dat deze emissiebanden mogelijk gerelateerd
zijn aan de diffuse interstellaire banden.

Dit Proefschrift
Het onderzoek in dit proefschrift is gebaseerd op het vergelijken van spectra gemeten in
het laboratorium met interstellaire data. Het doel van het onderzoek is om astronomische
spectra toe te kennen. Daartoe worden in het laboratorium nieuwe moleculen gemaakt.
De nadruk ligt hier op “maken”, omdat de stoffen die zijn onderzocht – HC7H, C9H3,
C2 – niet stabiel zijn. Ze moeten ter plekke worden gegenereerd. In de ruimte spelen
dergelijk radicalen een rol op grond van de voorhanden zijnde stralingsvelden en de ge-
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Figuur 1 – Een gesimuleerd spectrum van DIBs. De online catalogus van de DIBs is bereikbaar
door Hobbs et al. (2009). Deze figuur is eigendoom van: Jenniskens en Desert.

ringe dichtheden (zie ook tabel 1.1). In het laboratorium worden speciale plasma bronnen
gebruikt: gas expandeert door een smalle opening in een vacuum en wordt gelijktijdig
ontladen (Fig. 2).

Door de botsingen in de expansie ontstaan nieuwe radicalen en deze koelen daarbij
gelijktijdig af tot temperaturen zoals die in het interstellaire medium gebruikelijk zijn.
Zeer gevoelige detectietechnieken, zoals cavity ring-down spectroscopie en tijdsopgelos-
te fluorescentie spectroscopie worden vervolgens gebruikt om de spectra te detecteren, in
absorptie of emissie, respectievelijk. Naast laboratorium metingen, worden hier ook as-
tronomische waarnemingen gepresenteerd. Deze zijn verkregen met de New Technology
Telescope in Chili en laten een ruimtelijk opgeloste chemie in het uitstromende gas van
de Red Rectangle zien.

Het proefschrift is op de volgende wijze opgebouwd.

• Hoofdstuk 1 geeft een inleiding tot het vakgebied en beschrijft de relevantie van het
hier gepresenteerde onderzoek.

• Hoofdstuk 2 beschrijft in detail de gebruikte laboratorium experimenten; principe,
opbouw en uitvoering. Details over de gebruikte cavity ring-down opstelling, het
tijdsopgeloste fluorescentie experiment en de gebruikte plasma bronnen worden
gegeven.
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Figuur 2 – Plasma bronnen, als bv. deze jetplasma, worden gebruikt om nieuwe moleculen in het
laboratorium te maaken (Birza et al. 2002).

• In Hoofdstuk 3 wordt een laboratorium spectrum van een expanderend acetyleen
plasma vergeleken met een brede diffuse interstellaire band rond 5450 Å. Dit on-
derzoek laat voor de eerste keer een perfecte overlap zien tussen een brede diffuse
interstellaire band en een spectrum gemeten op Aarde. Zeer recentelijk is in een
vervolgstudie de moleculaire drager als C3H2 voorgesteld. Mocht dit juist blijken,
dan is dit de eerste keer dat een diffuse interstellaire band eenduidig is toegekend.

• In Hoofdstuk 4 wordt het electronische spectrum van HC7H gepresenteerd. Dit is
een centrosymmetrisch lineair molecuul en derhalve niet radio-astronomisch waar-
neembaar. De rovibronische analyse (de gelijktijdige excitatie van een electroni-
sche vibratie en rotatie) resulteerd voor de eerste keer in gedetailleerde moleculaire
constantes. Deze zijn nodig om HC7H in het diffuse interstellaire medium na te
wijzen. Op basis van deze metingen kan worden geconcludeerd dat HC7H geen
DIB drager is.

• Een ander koolstofwaterstof radicaal, C9H3, wordt behandeld in Hoofdstuk 5. Dit
molecuul is ondanks de aanwezigheid van een permanent dipoolmoment, nog niet
in het microgolfgebied bestudeerd. De spectra geven gedetailleerde informatie over
de structuur van dit niet-lineaire molecuul. Veel van de koolstofketens in tabel 1.1
blijken lineair te zijn. Het is de vraag of niet lineaire moleculen met een verge-
lijkbare abundantie voorkomen in de ruimte. Het C9H3 blijkt net als HC7H geen
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overtuigende overlap spectra te hebben met de bekende diffuse interstellaire ban-
den.

• Hoofdstuk 6 beschrijft een gecombineerde waarneem en laboratorium studie. Een
tweetal emissiebanden in de Red Rectangle kan eenduidig worden toegekend aan
het C2 radicaal. Opvallend is, dat de overgangen behoren bij vibrationeel geëxci-
teerde energieniveaus en op deze wijze inzicht bieden in het optisch pompmecha-
nisme, waarmee deze toestanden worden bezet. Dit is in detail uitgewerkt en maakt
het mogelijk om C2 dichtheden in het uitstromende gas af te schatten.

• Uit Red Rectangle waarnemingen blijkt dat de smalle emissiebanden verschillende
intensiteiten hebben voor verschillende afstanden tot de centrale ster. Voor de eer-
ste keer wordt een gedetailleerde 2D spectroscopische catalogus gepresenteerd in
Hoofdstuk 7: emissie spectra als functie van de afstand tot de ster. De astronomi-
sche waarnemingen laten verder ”snapshots” zien van de chemische processen die
plaatsvinden in het uitstromende gas. Ook al is het nog niet mogelijk gebleken om
deze waarnemingen te vertalen in concrete processen, het is belangrijk dat op deze
wijze kwalitatief de chemische evolutie rond een materie uitstotende ster in beeld
is gebracht.
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