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7 Nederlandse Samenvatting

Bijna al het licht dat we met het blote oog aan de hemel zien, is afkomstig van ster-
ren. Overdag zien we het licht van de zon, de dichtstbijzijnde ster. ’s Nachts zien

we, behalve de sterren, de maan en de planeten die zonlicht weerkaatsen. Maar er is
meer aan de hemel dan alleen sterren. Als je naar de hemel zou kunnen kijken met
andere ogen, dan zou het er heel anders uitzien.

Figuur 7.1 geeft hier een mooi voorbeeld van. Links staat een foto van het ster-
renbeeld Orion zoals het te zien is met het blote oog. Op deze foto zie je de bekende
sterren van Orion zelf, de achtergrondsterren en, in de onderste helft van Orion, de
Orion nevel. De rechterhelft van Figuur 7.1 laat hetzelfde stuk van de hemel zien,
maar nu in infrarood-straling (“warmte-straling”). Ineens ziet alles er heel anders
uit: sommige van de sterren zijn niet meer te zien (bijvoorbeeld Rigel, rechts onder-
in), en overal zijn “wolken” te zien.

Deze wolken bestaan uit stof en gas dat verspreid is in de ruimte tussen de ster-
ren, het zogeheten InterStellaire Medium (ISM). De eigenschappen van het ISM zijn
erg gevariëerd. Het grootste deel van de ruimte is gevuld met heel heet gas (tot wel
10 miljoen graden) dat een hele lage dichtheid1 heeft (minder dan één atoom per ku-
bieke centimeter). In dit verspreide, diffuse gas bevinden zich kleinere wolken met
een veel lagere temperatuur (ruim 200 graden onder nul) en een veel hogere dicht-
heid (enkele duizenden tot miljoenen deeltjes per kubieke centimeter2). Door de
hoge dichtheid en lage temperatuur in deze wolken kunnen atomen zich samenvoe-
gen tot moleculen. Het zijn deze moleculaire wolken die in dit proefschrift worden
bestudeerd.

7.1 Levensloop van een ster
Het koude, moleculaire ISM is de geboorteplaats van sterren. Als de dichtheid in
de wolk groot genoeg is, dan trekt de wolk samen door de zwaartekracht. Hier-
door wordt de dichtheid steeds groter en de temperatuur in de gaswolk neemt toe.
Op een gegeven moment is de dichtheid zo groot en de temperatuur zo hoog dat
waterstofatomen fuseren to helium. Op dat moment wordt een ster geboren.

1De dichtheid geeft aan hoeveel deeltjes (atomen of moleculen) er zich in een volume (meestal uitge-
drukt in kubieke centimeter) bevinden.

2Hoge dichtheid is een relatief begrip: de dichtheid in deze wolken zou in een laboratorium op aarde
als vacuum worden bestempeld.
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Levensloop van een ster 137

Figuur 7.2: Het melkwegstelsel Messier 82. Let op al het rode gas dat wordt weggeblazen uit
het stelsel. Foto: NASA, ESA en het Hubble Heritage Team (STScI¿ AURA)

Tijdens hun “leven” beı̈nvloeden sterren het ISM op allerlei manieren. Bij de
vorming van sterren onstaan er sterke gasstromingen die op het omringende ISM
botsen. Door de wrijving tussen de gasstromingen en het omringende ISM komt
energie vrij waardoor het ISM opwarmt of soms zelfs helemaal weg wordt geblazen.
De straling van sterren warmt het omringende gas ook op, soms tot zulke hoge tem-
peraturen dat de omringende wolken als het ware verdampen en er geen nieuwe
sterren kunnen ontstaan.

Aan het “leven” van een ster komt een einde als er geen materiaal in de kern van
de ster meer is voor kernfusiereacties. De ster wordt dan instabiel en stoot een groot
deel van zijn buitenste lagen af of eindigt zelfs in een grote ontploffing: een super-
nova. De effecten van een supernova zijn hetzelfde als die van de gasstromingen die
bij de vorming van de ster optreden. Het afgestoten gas botst met grote snelheid op
het omringende gas waardoor dit warmer wordt. Soms kan het effect zo sterk zijn
dat al het gas in de omgeving wordt weggeblazen. Daarentegen kan de botsing er
ook voor zorgen dat het ISM wordt samengedrukt en er daardoor nieuwe sterren
ontstaan.
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Een extreem voorbeeld van de invloed van sterren op het ISM is geı̈llustreerd in
Figuur 7.2. Dit laat het melkwegstelsel3 Messier 82 zien, waarin zoveel sterren te-
gelijk worden gevormd dat het ISM uit het stelsel weg wordt geblazen (te zien aan
de rode “pluimen” die er uitsteken). In Hoofdstuk 3 en 4 presenteren we waarne-
meningen van een groot aantal soortgelijke actieve stelsels. De analyse van deze
waarnemingen laat zien dat in een groot deel van de bestudeerde stelsels supernova
explosies grote invloed hebben op het ISM.

De derde en misschen wel de belangrijkste wisselwerking tussen sterren en het
ISM is de zogeheten verrijking van het ISM. De kernfusie reacties die de ster van
energie voorzien produceren zware elementen4 (zoals bijvoorbeeld: koolstof, zuur-
stof en stikstof), die uiteindelijk terecht komen in het ISM door supernova explosies.
Het zijn deze zware elementen waaruit de planeten en uiteindelijk het leven zelf zijn
ontstaan.

7.2 Het moleculaire ISM
In dit proefschrift bestuderen we de eigenschappen van het ISM, en hoe deze veran-
deren door stervorming, door middels van het observeren van moleculair gas. Het
moleculaire ISM is interessant, omdat hieruit de sterren worden gevormd. Een ander
voordeel van het bestuderen van moleculair gas is dat moleculen straling uitzenden
met golflengtes van ongeveer een millimeter. Licht met een dergelijke golflengte
wordt niet tegengehouden door het gas en stof in de rest van het ISM. Hierdoor
kunnen we rechtstreks naar de interessante gebieden kijken.

Behalve een heldere blik, bieden moleculen ook veel informatie over het ISM.
Door een bepaald molecuul te observeren bij verscheidene golflengtes, kan de ener-
gie toestand van dit molecuul worden bepaald. Aangezien deze toestand afhangt
van de dichtheid en temperatuur van het ISM, kunnen die eigenschappen op deze
manier bepaald worden. In het onderzoek dat gepresenteerd wordt in dit proef-
schrift gebruiken we een andere methode om meer te weten te komen over het ISM.
Door te kijken naar een groot aantal moleculen is het mogelijk te achterhalen wat de
chemische samenstelling is van het ISM.

De chemie van het ISM is erg gevoelig voor een groot aantal zaken, zoals het soort
en de hoeveelheid straling die aanwezig is, de dichtheid van het gas, de temperatuur
van het gas en het stof en de hoeveelheid geladen deeltjes. Om deze grootheden te
kunnen afleiden uit de waarnemingen, hebben we theoretische modellen gemaakt
die voorspellen hoe de chemische samenstelling van het ISM variëert als de eerder
genoemde factoren veranderen (bijvoorbeeld meer straling of een lagere dichtheid).
Deze chemische modellen gebruiken we vervolgens om uit te rekenen hoe sterk be-
paalde moleculen stralen. Deze gegevens kunnen daarop vergeleken worden met
de waarnemingen. Door dit te doen voor een groot aantal moleculen, die allemaal
anders reageren op de veranderingen in het ISM, kunnen we achterhalen wat de

3Een melkwegstelsel (ook wel sterrenstelsel genoemd) is verzameling van miljarden sterren die door
hun onderlinge zwaartekracht bij elkaar worden gehouden. De Melkweg is zo’n stelsel.

4In de sterrenkunde worden alle elementen behalve waterstof en helium tot de zware elementen
gerekend.
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toestand is van het ISM.

7.3 Andere melkwegstelsels
Bijna alles wat we weten over het onstaan van sterren is gebaseerd op waarnemingen
van stervormingsgebieden in de buurt van onze zon. Het is niet erg waarschijnlijk
dat stervorming overal in de Melkweg het zelfde is, omdat de eigenschappen van
het ISM variëren in verschillende gebieden. De volgende vraag die zich dan aan-
dient is hoe de Melkweg zich verhoudt ten opzichte van andere melkwegstelsels.
De Melkweg vormt sterren op een laag pitje: maar een paar sterren per jaar. Waar-
nemingen van andere melkwegstelsels laten zien dat sommige stelsels honderden
nieuwe sterren per jaar vormen.

7.3.1 Zeer Heldere Infrarood Stelsels
In dit proefschrift zijn we met name geı̈nteresseerd in een klasse van melkwegstel-
sels die Zeer Heldere Infrarood Stelsels5 (ZHIS) worden genoemd. Deze klasse van
melkwegstelsels werd ontdekt door de in 1983 gelanceerde Infrarood Astronomische
Satelliet (IRAS). IRAS was de eerste satelliet die de gehele hemel heeft waargenomen
in infrarood straling. De grootste ontdekking van IRAS was dat er melkwegstelsels
zijn die het grootste deel van hun energie uitstralen in het infrarood: de ZHIS. De
reden dat we deze stelsels voornamelijk in het infrarood zien is dat er zich heel veel
gas en stof in bevindt. Dit gas en stof vangt alle straling op en warmt daardoor
op. We zien dus niet rechtstreeks de sterren, maar de warmtestraling van het ISM.
Omdat we niet rechtstreeks kunnen zien wat er zich afspeelt in ZHIS weten we niet
zeker wat de energiebron is, die verantwoordelijk is voor de infraroodstraling: ster-
vorming of het centrale zwarte gat6.

In Hoofdstuk 2 van dit proefschrift gebruiken we theoretische modellen om te
laten zien dat intense stervorming inderdaad genoeg energie kan produceren om de
waarnemingen van ZHIS te kunnen verklaren. Door daarnaast modellen te maken
van het stof dat de sterren omringt hebben we ook de infrarood eigenschappen van
ZHIS weten te reproduceren.

7.3.2 Vergelijking met de Melkweg
In Hoofdstuk 5 presenteren we waarnemingen van het ISM in stervormingsgebie-
den in de Melkweg. We hebben deze waarnemingen gebruikt om te kijken wat de
overeenkomsten en verschillen zijn tussen deze gebieden en stervormingsgebieden
in andere melkwegstelsels.

In andere melkwegstelsels is er een sterke relatie tussen de hoeveelheid infrarood-
straling en de straling van het moleculaire ISM. Dit weerspiegelt de intieme relatie

5In het engels: Ultra Luminous Infrared Galaxies.
6Als materie wordt opgeslokt door een zwart gat wordt het erg heet en produceert het (röntgen)

straling.
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tussen de mate van stervorming (gemeten met de infrarood-straling) en de aanwe-
zige hoeveelheid moleculair ISM. Onze waarnemingen van stervormingsgebieden
in de Melkweg volgen ook deze trend. Dit is een indicatie dat de condities voor
stervorming hetzelfde zijn in de Melkweg en andere stelsels.

Door de waarnemingen te vergelijken met theoretische modellen kunnen we be-
paalde eigenschappen van het ISM bepalen. In Hoofdstuk 5 doen we dit voor het
ISM in de Melkweg en in Hoofdstuk 4 voor andere melkwegstelsels. Het vergelijken
van de resultaten uit beide hoofdstukken laat nog meer overeenkomsten zien. De
dichtheid van het ISM in stervormingsgebieden in de Melkweg is hetzelfde als in
andere stelsels. Ook zien we overal gas dat verwarmd wordt door gasstromingen en
niet alleen door de straling afkomstig van de sterren.

Ondanks deze overeenkomsten zijn er ook verschillen. Zo lijken de gasstromin-
gen in de gebieden in de Melkweg afkomstig te zijn van sterren die worden ge-
vormd, terwijl in de andere melkwegstelsels supernova-explosies de belangrijkste
bron zijn. Bovendien zien we in een aantal melkwegstelsels aanwijzingen dat er
röntgen straling aanwezig is. Aangezien het zwarte gat dat in het centrum van de
Melkweg staat geen gas consumeert, produceert het weining straling en we zien
dus ook geen effecten van röntgen straling in de waarnemingen van gebieden in de
Melkweg. Een ander verschil is dat er meer interactie is tussen sterren en het ISM
in andere melkwegstelsels dan in de Melkweg. Zoals eerder al vermeld, vormt de
Melkweg maar een paar sterren per jaar en die zijn verspreid door de hele Melkweg.
Andere stelsels, zoals ZHIS, vormen niet alleen meer sterren, maar vaak zijn die ster-
ren ook meer geconcentreerd. In zulke stelsels zal het ISM meer veranderen door de
invloed van sterren dan in de Melkweg. Als gevolg hiervan zal de nieuwe generatie
sterren, die gevormd worden uit dit veranderde ISM, andere eigenschappen hebben
dan vorige generaties en sterren in de Melkweg.

7.4 De toekomst
In de nabije toekomst zullen we grote vooruitgangen kunnen boeken in de studie
van het moleculaire ISM en stervorming. Verscheidene nieuwe telescopen zullen
ongekende waarnemingen mogelijk maken van stervormingsgebieden in zowel de
Melkweg als in andere stelsels. Een aantal van deze telescopen is:

Herschel - De recentelijk gelanceerde ruimtetelescoop Herschel maakt het mo-
gelijk waar te nemen bij golflengtes die normaal geabsorbeerd worden door de at-
mosfeer. Hierdoor wordt het mogelijk de energietoestand van moleculen met grote
nauwkeurigheid te bepalen.

ALMA - Over een paar jaar zal de Atacama Large Millimeter Array beginnen met
waarnemen. ALMA is een zogeheten interferometer die zal bestaan uit 66 telescopen
waarvan de signalen samengevoegd worden om zo één reuzetelescoop te maken.
Doordat ALMA uit zoveel telescopen bestaat en op 5000 meter boven zeeniveau
wordt gebouwd in de Atacama woestijn in Chili (waar minder absorptie van straling
door de atmosfeer is), zal ALMA dus veel gevoeliger zijn dan alle andere tot nu toe
beschikbare telescopen. Een ander voordeel van het samenvoegen van de signalen
van verschillende telescopen is dat er opnames kunnen worden gemaakt met een
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hele hoge resolutie7. Deze unieke combinatie van gevoeligheid en hoge resolutie die
ALMA zal bieden maakt het mogelijk om gedetailleerde waarnemingen te doen van
stervormingsgebieden in vergelegen melkwegselsels.

JWST - In 2014 zal de James Webb Space Telescope (JWST) gelanceerd worden.
Dit ruimte-observatorium zal de hemel gaan bestuderen in het infrarood-gebied. De
spiegel van de JWST is veel groter (6,7 meter) dan alle vorige infrarood-ruimtete-
lescopen (ongeveer 60 tot 90 centimeter) en zal dus unieke waarnemingen kunnen
doen.

We kunnen echter pas echt profiteren van al deze nieuwe telescopen als ook de
theoretische modellen verbeterd worden. Vele aspecten van stervorming (zoals vor-
ming en ontwikkeling van sterren, chemie van het ISM, stralingsprocessen) zijn af-
zonderlijk al gemodelleerd. Al deze modellen zullen, met het toenemen van com-
putervermogen, berekeningen kunnen doen met steeds grotere precisie. Echter, de
grootste vooruitgang in de nabije toekomst zal het combineren van al deze model-
len zijn. Dit zal uiteindelijk leiden tot modellen die de gehele stervormingscyclus
kunnen berekenen: van het ineenstorten van moleculaire wolken waaruit sterren
onstaan tot aan de dood van sterren en de gevolgen daarvan op de volgende gene-
ratie sterren.

Met al deze verbeteringen in zowel de waarnemingen als de theoretische inter-
pretatie van die waarnemingen in het vooruitzicht, heeft de studie van de innige
relatie tussen stervorming en het ISM een zonnige toekomst. . .

7Door de telescopen in een interferometer dichterbij of verder van elkaar te zetten kan er als het ware
in- en uitgezoomd worden.
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