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Nederlandse samenvatting

De standaard bouwsteen waarvan sterren worden gemaakt is moleculair waterstof (H2), oftewel
waterstofgas. Dit gas is te vinden in de zeer ijle ruimte tussen de sterren, maar het is lastig om

te zien, omdat het uit zichzelf weinig straling uitzendt. Met sterke telescopen die infrarood licht
kunnen zien kun je het nog vinden in onze eigen Melkweg, maar in andere melkwegstelsels gaat
het al niet meer zo goed. Dan is het beter om te kijken naar andere gassen, of deeltjes, die sterk
afhankelijk zijn van waterstofgas. In dit proefschrift wordt zo’n manier uitgewerkt en verbeterd.

Over waterstof

Van de ’normale’ materie in het heelal, wat men baryonische materie noemt, wordt gedacht dat
atomair waterstof (HI) het meest voorkomt. Het is dan ook een simpel atoom, bestaand uit een
proton en een electron. Als je twee van die atomen bij elkaar doet, dan krijg je waterstofgas. Dat gaat
het snelste als er ook stofdeeltjes in de buurt zijn: die brengen dan namelijk de atomen bij elkaar.
Het kan ook zonder, maar dan duurt het een stuk langer. Atomair waterstof is goed te zien in het
heelal. Het zendt straling uit op de 21-cm radiogolflengte. Ik heb vooral gewerkt met opnames van
atomair waterstof van de Very Large Array, een radiotelescoop waarvan de naam iets als “Zeer Grote
Opstelling” betekent.

Waterstofgas kan ook weer kapotgemaakt worden, zodat het weer atomair waterstof wordt. Daar
is veel energie voor nodig. Die energie komt vooral in de vorm van lichtdeeltjes (fotonen) van de
zwaarste sterren. Deze zware sterren zijn snel uitgebrand: binnen een paar miljoen jaar, tot enkele
tientallen miljoenen jaren, zijn ze alweer weg. De energieke lichtdeeltjes kunnen we zien in ultravio-
let licht. In dit proefschrift gebruik ik foto’s van melkwegstelsels genomen in het ultraviolet, gemaakt
met een satelliet genaamd GALEX, wat staat voor “Melkwegstelsel Evolutie Onderzoeker”. Op deze
foto’s zie je voornamelijk jonge, fel schijnende sterren.

Tussen de sterren zijn grote gaswolken te vinden, die vooral bestaan uit waterstofgas. Als die
wolken vlakbij de felle sterren zijn, dan wordt het waterstofgas omgezet in atomair waterstof. We

noemen het dan een photodissociation region (PDR), een gebied waar moleculen opgebroken

worden door het licht dat erop schijnt. Deze PDRs spelen de hoofdrol in mijn proefschrift. In
onze Melkweg zijn het vooral de relatief kleine PDRs die goed bestudeerd zijn. Deze gebieden zijn
compact en hebben veel waterstofgas. Ik ben geïnteresseerd in de grotere PDRs, die een doorsnee
kunnen hebben tot honderden lichtjaren. Deze PDRs zijn ijler: er zijn maar een paar tot een paar
honderd deeltjes te vinden per vierkante centimeter.

Als je zo nauwkeurig mogelijk weet wat er gebeurt in zo’n PDR, dan kun je afleiden hoeveel
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waterstofgas daar te vinden is. Aangezien moleculair waterstof voortdurend wordt kapotgemaakt,
terwijl atomair waterstof steeds samengevoegd wordt tot moleculair waterstof, is er sprake van een
evenwichtssituatie. Hoeveel licht er schijnt op een PDR is meetbaar, net als de hoeveelheid atomair
gas. Ook kun je schatten hoeveel stof er aanwezig is, dat helpt bij het maken van waterstofgas. Ik
noem dit voor het gemak de ’PDR methode’.

Toepassing van de methode

Het is niet zo eenvoudig om deze metingen nauwkeurig genoeg te doen, en om de foto’s op de juiste
manier te begrijpen. Er komen details bij kijken, zoals bepalen welk deel van het zichtbare atomaire
gas hoort bij de PDR waarnaar gekeken wordt. Daarom is dit proefschrift belangrijk: om de PDR

methode beter te begrijpen, te zien of en waar de methode geldig is, om de methode toe te passen

in de praktijk op een paar melkwegstelsels, en om de resultaten te interpreteren. Het recept is:
zoek eerst naar groepjes jonge, hete sterren. Kijk dan naar het atomaire waterstof, en bepaal hoever
het van de sterren af staat. Bereken ook hoeveel stof er is. Tenslotte kun je dan uitrekenen hoeveel
waterstof er is.

De PDR methode is een alternatieve manier om de hoeveelheid waterstofgas te bepalen. De
meest populaire methode maakt gebruik van een ander molecuul, namelijk koolmonoxide (CO).
Het is relatief eenvoudig te zien, ook verder weg het heelal in. Er wordt namelijk gedacht dat de
hoeveelheid H2rechtstreeks afgeleid kan worden van de hoeveelheid CO. De PDR methode is onaf-
hankelijk hiervan, en kan toegepast worden in situaties waar het gebruiken van CO mogelijk niet zo
goed werkt.

Resultaten

Allereerst heb ik de PDR methode toegepast op het melkwegstelsel M81, dat bijna 12 miljoen licht-
jaren van ons verwijderd is. Het is een interessant stelsel, onder andere omdat er bijna geen straling
van koolmonoxide te zien is. De hoeveelheid waterstofgas, gevonden met de PDR methode, was dan
ook niet zo groot. Ik heb ook gebruik gemaakt van infrarood foto’s van de Spitzer ruimtetelescoop,
waarop meer gecompliceerde organische moleculen zichtbaar zijn. De aanwezigheid van deze mo-
leculen (polycyclisch aromatische koolwaterstoffen, PAHs, om precies te zijn) zijn een belangrijke
aanwijzing dat de gebieden waarvan we denken dat het PDRs zijn, dat ook echt zijn. Inderdaad zie
je vlakbij nagenoeg elke PDR ook PAHs.

In M83 zijn de omstandigheden iets anders. In tegenstelling tot M81 zien we in dit stelsel juist
veel koolmonoxide. In de centrale gebieden van M83 komen wolken voor met hogere dichtheden
dan in M81, maar ook in de buitengebieden komen nog PDRs voor met respectabele dichtheden.
Kennelijk zie je geen straling van koolmonoxide als de dichtheden betrekkelijk laag zijn. M83 is
bijna 15 miljoen lichtjaar ver.

Tenslotte heb ik uitgebreid gekeken naar M33. Dit melkwegstelsel is relatief dichtbij, zo’n 3 mil-
joen lichtjaar, waardoor we veel meer details kunnen zien dan bij M81 en M83. Om te kijken of de
resultaten erg afhangen van hoe ver een melkwegstelsel is heb ik gedaan alsof M33 even ver weg
is als (ongeveer) M81 en M83. Om dit te doen moeten de plaatjes van M33 opzettelijk een slechtere
kwaliteit krijgen. Als we daarna kijken naar de eigenschappen van de PDRs op de volledige resolutie,
blijkt dat de resultaten niet wezenlijk verschillen. Wel wordt de onnauwkeurigheid minder.

Een belangrijke bijdrage aan de PDR methode in mijn proefschrift is de manier waarop omge-
gaan wordt met de extra details in M33 die je niet in M81 en M83 kunt zien. De gaswolken zijn
bijvoorbeeld niet meer een enkel vlekje op de foto, maar zijn net iets groter en (gedeeltelijk) opge-



Nederlandse samenvatting 101

lost, waardoor we kunnen proberen om te voorspellen hoeveel atomair gas we zouden verwachten
met de PDR methode. Dit kunnen we dan weer vergelijken met hoe het op de foto is, en het lijkt
goed te werken.

De ruimtelijke verdeling van het atomaire gas is erg belangrijk om te laten zien dat het inder-
daad afkomstig is uit PDRs, wat de PDR methode geloofwaardiger maakt en meer vertrouwen geeft
in de uitkomsten ervan. Ook zijn er aanwijzingen dat de sterkste concentraties van waterstofgas de
plaatsen zijn waar ook koolmonoxide te zien is. Dat is een goede aanwijzing (maar geen sluitend
bewijs) dat de PDR methode werkt. Ook betekent het, dat de hoeveelheid molecular waterstof waar-
schijnlijk wordt onderschat als er alleen maar naar koolmonoxide wordt gekeken. En dat is nu juist
gebruikelijk.

De gemeten hoeveelheden waterstofgas in M33 zijn nauwkeurig genoeg om ze te kunnen ver-
gelijken met de zogeheten Schmidt stervormingswet. Die gaat ervan uit dat de snelheid waarmee
sterren gevormd worden rechtstreeks afhankelijk is van de hoeveel waterstofgas. Deze snelheid is
af te leiden uit onder andere de hoeveelheid ultraviolet licht. Met de resultaten uit dit proefschrift
kan gekeken worden naar hoe de stervormingswet werkt bij lage hoeveelheden gas. Er zijn veel in-
vloeden waar rekening mee gehouden moeten worden, maar die kunnen soms ook met de help van
methoden uit de statistiek beter worden begrepen. Dit is een veelbelovende toepassing van de PDR
methode.

Samenvattend kan gezegd worden dat in dit proefschrift uitgebreid gekeken is naar de dicht-
heden van waterstofgas wolken in drie melkwegstelsels door middel van de ‘PDR methode’. Het
type wolken dat gezien wordt heeft voornamelijk een lage dichtheid, maar ook wolken met hogere
dichtheden kunnen gezien worden. De PDR methode is nu verder ontwikkeld en er zijn aanwijzin-
gen gevonden dat het goed werkt. Ook kan de methode gebruikt worden om de stervormingswet te
onderzoeken.

Wat de toekomst brengen moge
Dit onderzoek biedt genoeg aanknopingspunten om verder te gaan. Om de methode nauwkeuriger
te maken is het belangrijk om meer te weten over de aanwezigheid van stof in PDRs. Op dit moment
is de hoeveelheid stof in melkwegstelsels niet bekend met genoeg ruimtelijk detail. Wat zeker meer
aandacht verdient, is bekijken hoe goed de voorspelde hoeveelheid atomair waterstof klopt met de
werkelijkheid. De methode kan daarmee geloofwaardiger worden. Uiteraard kan de methode ook
toegepast worden op andere melkwegstelsels. Bijvoorbeeld M101 (sinds de methode hierop werd
geprobeerd zijn er betere gegevens gekomen) of M51 (met als voordeel dat er veel gegevens zijn om
te gebruiken).

Als laatste kunnen we proberen de moleculaire wolken beter te begrijpen, door te gaan kijken
naar hun temperatuur. Om dit te doen is het nodig om verschillende golflengtes waarop koolmo-
noxide uitzendt te onderzoeken. Dan kan er al veel meer gezegd worden over deze wolken. In het
bijzonder ben ik geïnteresseerd in het bestaan van dit type wolken in de buitengebieden van melk-
wegstelsels.






