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In dit proefschrift onderzoeken we de fysische en chemische structuur van ge-
bieden waar hoge massa sterren vormen en fotodissociatiegebieden (PDRs), ge-
centreerd rondhetwatermolecuul. Doorwaarnemingen aanmeerdereH2O-lijnen
verkennen we de natuurkundige en chemische processen die een rol spelen in de
vormingsgebieden van zware sterren, en hun onderlinge relaties. Dit hoofdstuk
is een samenvatting van de belangrijkste conclusies en probeert antwoorden te
geven op de hoofdvragen zoals die in Hoofdstuk 1 zijn gepresenteerd. Tot slot
kijken we naar de toekomst voor dit onderzoek.

De formatie van hoge massa sterren en de waarneembare fases
hiervan

De studie van de formatie van zware sterren is belangrijk om de interstellaire
energiebegroting en de galactische omgeving te begrijpen. Zware sterren vormen
relatief snel (∼105 yr) en stoten al snel materiaal uit in hun omgeving zoals wa-
terstof, helium en sommige zwaardere elementen. Echter, de vorming van zware
sterren wordt nog niet goed begrepen om diverse redenen: ze zijn zeldzaam (vol-
gens de initiele massa functie), de tijd waarbinnen ze evolueren is kort (∼105 yr),
ze vormen in clusters omgevenmet stof en gas (extinctie AV > 100mag) en ze staan
ver van de aarde (d ≥ 1 kpc) (Beuther et al. 2007a, Zinnecker & Yorke 2007, Tan
et al. 2014).

Ondanks dat het moeilijk is deze hoge massa stervormingsgebieden waar te
nemen kunnen we in het algemeen de evolutie van hoge massa sterren classifi-
ceren als volgt: vanmassieve proto-stellaire kernen (MPSC, of hogemassa sterloze
kernen), naar hoge massa protostellaire objecten (HMPOs), naar hete moleculaire
kernen (HMCs) en tot slot tot ultracompacte HII gebieden (UCHII). Deze indel-
ing is gebaseerd op recente waarnemingen. De massieve pre-stellaire kern is het
vroegste stadium, en heeft hoge kolomdichtheden bij lage temperaturen. Erwordt
echter geen materiaal uitgestoten en er is geen maser activiteit. Onder deze cate-
gorie vallen ook infrarode donkere wolken (IRDCs), koude en dichte wolken die
worden waargenomen in extinctie tegen de heldere mid-infrarode emissie uit het
vlak van deMelkweg. De volgende stap in de evolutie is het hogemassa protostel-
laire object, waar de centrale ster wordt omgeven door een massieve omhullende
wolk. Dit neemt plaats in een actief stervormingsgebied met uitstromend materi-
aal en/of masers. De hete moleculaire kern is de volgende fase in de evolutie en
gaat gepaard met een groot gehalte aan complexe organische moleculen die zijn
verdampt van stofdeeltjes (Herbst& vanDishoeck 2009). Deze kern heeft een hoge
temperatuur (T>100 K), een hoge dichtheid (>107 cm3) en een grootte van >0.1 pc.
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Figure 7.1 – Waarneembare fases van hoge-massa stervorming: (a) massieve pre-stellaire
kern, (b) hoge-massa protostellaire objecten, (c) hete moleculaire kernen, and (d) ultracom-
pacte HII-gebieden en fotodissociatiegebieden (donkergrijs gebied).

De laatste stap voordat we een zichtbare hoofdreeks-ster krijgen is het ultracom-
pacte HII gebied, bestaand uit een grote hoeveelheid geïoniseerd gas afkomstig
van de nieuw gevormde sterren. UCHII gebieden hebben groottes rond ≤ 0.1 pc
en dichtheden van ≥ 104 cm−3 (Churchwell 2002, Hoare et al. 2007).

Fotodissociatiegebieden (PDRs)
Fotodissociatiegebieden (PDRs) zijn de oppervlaktes van moleculaire wolken

waar de natuurkundige en scheikundige processen onder grote invloed staan van
de ver-UV straling (6 eV < hν < 13.6 eV) afkomstig van nabije jonge sterren. Obser-
vationele en theoretische studies hebben aangetoond dat PDRs grote hoeveelhe-
den warm O, C+, CO en vibrationeel geëxciteerd H2 hebben. Ze hebben ook over-
gangslagen zoals H/H2, C+/C/CO en O/O2 (Hollenbach & Tielens 1997, van der
Wiel et al. 2009). In 2009 heeft Hollenbach et al. het klassieke model van de PDR-
structuur gereviseerd door de chemie van water op het oppervlak van stofdeeltjes
mede in acht te nemen. Dit verandert de structuur van het fotodissociatiegebied
voor hogere extinctie, AV.

Water - H2O
Een watermolecuul (H2O) bestaat uit twee waterstofatomen en een zuurstofa-

toom. Water draagt bij aan het ineenstorten van dichte interstellaire wolken in
de functie van een koeler van het gas, en controleert de chemie van onder andere
zuurstofdragende moleculen omdat het als hoofdresevoir dient voor zuurstof. In
koude gebieden helpt waterijs het samenklonteren van stofdeeltjes voor de for-
matie van planeten.

Water is een belangrijk molecuul voor de studie van stervormingsgebieden en
protoplanetaire schijven vanwege de grote verschillen in de abundantie vanwater
tussen koude en warme gebieden. Figuur 5.2 beschrijft de vorming en destructie
van watermoleculen in het interstellaire medium in drie verschillende chemis-
che processen (zie van Dishoeck et al. 2013, voor een review). In koude molec-
ulaire wolken kan water gevormd worden via dissociatie/-recombinatiereacties
van H3O+ door ion-molecuul interacties. Het watermolecuul wordt vernietigd
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Figure 7.2 – Formatie en vernietiging van H2O in drie verschillende chemische regimes:
1) ion-neutrale domineren de gasfase reacties bij lage temperaturen; 2) neutraal-neutraal
reacties bij hoge temperaturen; en 3) vaste stof chemie. Aangepast van van Dishoeck et al.
(2011).

door reacties met ionen en door fotodissociatie. Bij gasfase temperaturen boven
300 K domineren neutraal-neutraal reacties. O en OH reageren met H2, wat het
gasfase zuurstof in watermoleculen opslaat. De omgekeerde reacties vinden ook
plaats, en zuurstof kan worden verkregen indien de verhouding van H/H2 in het
gas hoog is. Op het oppervlak van koude stofdeeltjes kunnen de reacties van O
andH atomenwaterijs vormen. Wanneer de stofdeeltjes verhit worden tot∼ 100 K
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door protostellaire straling zal het waterijs verdampen van het oppervlak van het
stofdeeltje door thermische evaporatie. Daarentegen gaat hetwaterijs naar de gas-
fase bij temperaturen onder ∼ 100 K door het opnemen van UV fotonen of door
sputteren bij schokken.

De Herschel ruimtetelescoop en HIFI
Interstellair water is met telescopen op aarde vooral bestudeerd door H2O

maser emissie op 22 GHz, 183 GHz en 325 GHz (e.g. Cheung et al. 1969, Waters
et al. 1980, Menten et al. 1990).

Vanwege de waterdamp in de aardatmosfeer worden waarnemingen van ther-
mische H2O lijnen gedaan met telescopen in de ruimte zoals de Infrared Space Ob-
servatory (ISO; van Dishoeck & Helmich 1996), de Submillimeter Wave Astronomy
Satellite (SWAS; Melnick et al. 2000), de Odin satelliet (Bjerkeli et al. 2009) en de
Spitzer Space Telescope (Watson et al. 2007, Melnick et al. 2008). Deze hebben ons
in staat gesteld de spectraallijnen van de koude en warme gasfase van H2O, en de
abundantie van water in hoge massa protosterren te bestuderen.

De Herschel ruimtetelescoop (Pilbratt et al. 2010) heeft met zijn hoge resolu-
tie spectrometer HIFI (Heterodyne Instrument for the Far-Infrared; de Graauw
et al. 2010) ons een unieke kans geboden om de fysische en chemische processen
van water in stervormingsgebieden te onderzoeken. HIFI maakt het mogelijk om
snelheids-gedetailleerde spectra te verkrijgen en de omstandigheden van de ex-
tinctie van H2O-lijnen in te schatten voor verschillende gebieden zoals uitstoot-
regio’s en de omhullende wolken. HIFI heeft een breed waarnemend bereik in
golflengte en dit maakt het mogelijk om meerdere rotationele transities van H2O
en diens isotopologen te meten.

Dit proefschrift
Het doel van dit proefschrift is omde fysische en chemische evolutie van hoge-

massa stervormingsgebieden en PDRs te besturen door gebruik te maken van
H2O waarnemingen (een zeer gevoelig molecuul in stervormingsgebieden) van
Herschel/HIFI. In dit proefschrift gebruiken we data van twee hoofdprogramma’s
welke gegarandeerde tijd hebben gekregen op Herschel: het project ‘Water In Star
forming regions with Herschel” (WISH; van Dishoeck et al. 2011) en het project
“Herschel observations of EXtra-Ordinary Sources” (HEXOS; Bergin et al. 2010).
We gebruiken LTEmodellen en de niet-LTE stralingsoverdrachtcode RADEX (van
der Tak et al. 2007) om de dichtheid, de kolomdichtheid en de temperatuur van
stervormingsgebieden te bepalen. Wegebruiken ookde 1D spherisch-symmetrische
stralingsoverdrachtcode RATRAN (Hogerheijde & van der Tak 2000) om te reke-
nen aan invallend en expanderend gas en turbulente snelheden, en om de abun-
dantie van water te bepalen in de binnenste en buitenste lagen van omhullende
wolken rondom protosterren.

De hoofdvragen die wij in dit proefschrift bekijken zijn:
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• Welke fysieke component vandeprotostellaire omgeving is verantwoordelijk
voor de waargenomen H2O lijnemissie en absorptie?

• Wat is de abundantie van H2O in de richting van hoge-massa protosterren
in verschillende evolutionaire stadia? En meer specifiek, wat is de variatie
in de abundantie van H2O tussen de buitenste en binnenste lagen van de
omhullende wolken rond protosterren?

• Zien we variaties in de abundanties van H2O bij verschillende evolution-
aire stadia? Kunnen we de H2O abundantie gebruiken als indicatie voor de
evolutie bij hoge-massa stervorming?

• Wat is de ortho-tot-para verhouding van H2O in verschillende fysieke ge-
bieden en hoe is dit gerelateerd aan de vorming van water?

• Wat jaagt de zuurstofchemie aan in PDRs – thermische processen of stral-
ingsprocessen?

De fysische structuur en de relatie tussen massieve protoster-
ren in verschillende stadia van evolutie

We presenteren emissie en absorptie van 14 H2O lijnen en diens isotopologen
in de richting van de hoge massa protoster AFGL2591, waargenomen met Her-
schel/HIFI. We maken een decompositie van de lijnprofielen in de bijdrages van
de protostellaire omhulling, de dubbelpolige wind en een wolk op de voorgrond.
De afgeleide H2O abundantie in de buitenste omhulling voor een bron van 4′′ (∼
2×10−9−2×10−8) groot is vergelijkbaar met waardes voor andere hoge massa en
lage massa protosterren, wat suggereert dat de H2O-lijnemissie wordt gedomi-
neerd door de koude buitendelen van de omhullende wolk. De waterabundantie
in de wind is ∼10−10 voor een bron van 30′′, hetgeen ∼10× keer lager is dan in de
omhullende wolk en de winden van hoge- en lage-massa protosterren. Omdat de
grootte van de beamdeze schattingmaximaalmet een factor 2 kan doen toenemen
stellen wij voor dat het water in de wind van AFGL2591 is aangetast door disso-
ciërende UV-straling door de lage extinctie in de lobben van de wind (Hoofdstuk
2).

In Hoofdstuk 3 onderzoeken we de abundanties en kinematica van water in
de richting van hoge-massa stervormingsgebieden in verschillende evolutionaire
stadia. We presenteren de emissie en absorptie van H2O en diens isotopologen,
waargenomen met Herschel/HIFI, in de richting van acht hoge-massa stervorm-
ingsgebieden: vijf hoge-massa protostellaire objecten (W3 IRS5, IRAS 18089-1732,
W33A, IRAS 18151-1208, and AFGL2591) en drie hete moleculaire kernen / ultra-
compacte HII-gebieden (G29.96-0.02, G31.41+0.31, and NGC 7538 IRS1). We vin-
den abundanties van ∼10−8–10−9 voor de buitendelen van de omhullende wolk (T
< 100 K) en ∼10−4–10−5 voor de binnendelen van de omhullende wolk (T > 100 K).
Snelheden van de expansie varieren tussen 1.0 km s−1 en 1.5 km s−1 en turbu-
lente snelheden tussen 2.0 km s−1 en 2.5 km s−1. De H2O abundanties voor de
buitendelen van de omhullende wolk zijn mogelijk gerelateerd aan trends in de
protostellaire helderheid Lbol, de massa van de omhulling Menv, of de evolution-
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aire indicator Menv/Lbol. De H2O abundanties in de buitendelen van de omhul-
lende wolk van de jongere objecten zijn hoger dan die van de meer geëvolueerde
objecten.

De chemie van water en de ruimtelijke verdeling in de Orion
PDR

In Hoofdstuk 4 bestuderen we de ortho-tot-para verhouding (OPR) van water
in de Orion fotodissociatieregio (PDR) ter hoogte van de Orion balk en de Orion
S locaties. Hiervoor maken we gebruik van spectraallijnen van de grondtoestand
van ortho- en para-H18

2 O, waargenomenmetHerschel/HIFI. Gebruik makend van
LTE en niet-LTE methodes, is de OPR in de Orion balk 0.1–0.5 (Tspin ∼8–12 K),
hetgeen onverwacht laag is gegeven de gastemperatuur van ∼85 K (Hogerheijde
et al. 1995) en de stoftemperatuur van ∼35–70 K (Arab et al. 2012). De schatting
van de OPR is lager dan 2 (Tspin< 23 K) in de richting van Orion S. Deze waarden
zijn lager dan de waarden gemeten voor andere interstellaire wolken en proto-
planetaire schijven (2–3). Deze lage OPR in de Orion PDR is inconsistent met
gasfaseformatie en thermale verdamping vanaf stofdeeltjes van H2O, maar kan
wel verklaard worden door fotodesorptie. De oorspronkelijke OPR in het ijs zou
laag kunnen zijn als de temperatuur van de stofdeeltjes laag is (zo’n 10–30 K) en
de verhouding komt dan in evenwicht met de stoftemperatuur. Uitgaande van
Moleculaire Dynamische (MD) modellen is de OPR van H2O in het bijzonder be-
houden tot fotodesorptie in de gasfase door middel van het uitstootmechanisme
(Arasa et al. 2015).

In hoofdstuk 5 bestuderen we de ruimtelijke verdeling van H2O in de Orion
balk, wat een goede bron is ommodellen van de PDR structuur te testen. Hier pre-
senteren we submillimeter lijnprofielen en kaarten van H2O zoals waargenomen
met Herschel/HIFI in de richting van de Orion balk. We analyseren de structuur
van temperatuur en dichtheid van de Orion balk en vergelijken de waargenomen
H2O lijnverhoudingen met niet-LTE stralingsoverdacht modellen. De H2O en OH
emissie piekt tussen het dichte gas (d.w.z., C18O) en de radicalen (e.g., C2H). We
hebben kinetische temperaturen afgeleid van 30–70 K, hetgeen suggereert dat de
wateremissie niet van ergwarmgas komt (> 85K) in deOrion balk. We vinden een
H2O abundantie van ∼10−7 en een afstand van de abundantie-piek van ∼ 22 arc-
seconden van het ionisatiefront. Als we een afstand aannemen van 420 pc tot de
Orion balk dan is de afstand tot deH2Oabundantie-piek∼1.2×1019 cm. Nemenwe
n(H2)=105 cm−3 en NH/AV=1.5×1021 cm−2 mag−1 dan komen we uit op een visuele
extinctie (AV) van ∼8 magnitudes. Dit is in overeenstemming met het model van
Hollenbach et al. (2009) waarin de abundantie van gasfase H2O een breed plateau
heeft rond waardes van ∼10−7 bij gemiddelde diepte (AV ∼3–8 mag) dankzij fo-
todesorptie van waterijs. We concluderen dat fotodesorptie voornamelijk een rol
speelt in deOrion balk, hetgeen een lage ortho-tot-para verhouding (OPR) onders-
teunt vanH2O (∼1) zoals gevonden is doorChoi et al. (2014). Zoals reeds genoemd
in Hoofdstuk 4 geven de MD modellen aan dat de OPR in het gas gedeeltelijk de
originele OPR in het ijs weergeeft, maar dit moet getest worden door laboratorium
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experimenten.

Blik op de toekomst
De Herschel ruimtetelescoop heeft ons in staat gesteld om diverse rotationele

overgangen van H2O en diens isotopologen waar te nemen in de richting van
stervormingsgebieden en protoplanetaire schijven. Hiermee kunnen we de fysis-
che en chemische processen bij stervorming beter begrijpen. Desondanks hebben
we nog steeds behoefte aan nieuwe waarneemfaciliteiten met een hogere gevoe-
ligheid om vele onbeantwoorde vragen op te lossen, zoals de formatie en de vorm
van sterrenstelsels door botsingen van stelsels, alsook de fysische structuur in de
jongste sterk omhulde protosterren, en het ontstaan van het leven in het Univer-
sum.

De Atacama Large Millimetre/submillimetre Array (ALMAe) is een krachtig
instrument met een hoge gevoeldigheid en een milli-arcseconde resolutie. Dit
instrument helpt om in te zoomen op de diep ingebedde protosterren en proto-
planetaire schijven om een beter inzicht te krijgen in deze omgevingen op kleine
schaal.

The Stratospheric Observatory For Infrared Astronomy (SOFIAf) missie en di-
ens GREAT spectrometer (German REceiver for Astronomy at Terahertz frequen-
cies) maken het mogelijk waarnemingen te doen met hoge spectrale resolutie van
moleculaire lijnen zoals OH, SH, en ook atomen zoals C+ en O. Deze lijnen zijn
erg belangrijk bij het bestuderen van de structuur van stervormingsgebieden en
PDRs.

De James Webb ruimtetelescoop (JWSTg) is een geplande grote ruimtetele-
scoop werkend in het infrarood met instrumenten die extreem lichtzwakke bron-
nen zullen kunnen waarnemen. Dit zal ons in staat stellen om de geboorte en de
vroege ontwikkeling van sterren en planeten te kunnen waarnemen, alsmede de
atmosferen van exoplaneten.

e http://www.almaobservatory.org
f http://www.nasa.gov/mission_pages/SOFIA
g http://jwst.nasa.gov
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